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VOOR DE CÔTE D’AZUR

Op het eilandje Port Cros
wordt de stilte slechts
verstoord door de eeuwig
zingende cicaden en de
branding van de zee. Het
grote toerisme heeft het
eiland niet kunnen bereiken.
Een verhaal over een klein,
grillig paradijsje omringd
door een kristalheldere zee.
En zijn 25 bewoners.
TEKST: PIETER VERBEEK; FOTOGRAFIE: NEIL THOMAS
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Het leven op Port Cros is een constante cyclus van eenzame winters. waarin je bent overgeleverd bent aan cle grillen van de natuui
en hete zomers. waar de eenzaamheid overspoeld wordt door dagjesniensen die van diezelfde natuurgrillen komen genieten. maar ‘s
avonds weer weg zijn. Port Cros is een klein wereldje dat, net onder
de rook van drukke hadplaatsen aan de Côte d’Azur, een geheime
rust weet te behouden. Een rust die slechis voor weinigen is wegge
legd. Een van die gelukkigen is Pierre Buffet, de 73
-jarige. ietwat
excentrieke eigenaar van het enige hotel dat het eiland rijk is.
Le Manoir. Buffet, die door iedereen om hem heen kortweg PB
wordt genoemd, is een van de weinige geboren en getogen Portcrosiens op het eiland.

GELUKKIGE DROOM In het haventje is net weer een boot aange

konieti met wat dagjesmensen. De mistral is vandaag koud en hoewel de zon af en toe haar stralen door de meegedreven wolken prikt,
is het geen doorsnee zomerse dag op Port Cros. De meeste mensen
trekken meteen de heuvels in oom de verlaten baaien en wilde natuur te ontdekken. Aan cle kade blijven de drie terrassen
vooralsnog leeg. Twee oude mannen zitten op een muurtje en volgen de dagjesmensen met hun ogen, tot ze uit het zicht
zijn. De rust in de haven keemi weer.
••o11s eiland is een tegenstelling op zich”, vertelt Buffet. “Voor bijvoorbeeld veel artiesten, ecologen en niet in de laatste
plaats geliefden is het een symbool van een gelukkige droom, van een beschermd land een symbool van vrijheid. Tege
lijkertijd is het een gesloten cirkel, afgesloten van de wereld. een ballingschap van de rest van de samenleving. Zo voelen
we (lat in onze eenzaamheid, waar we elk jaar door de zomerse gekte weer tijdelijk van worden afgeleid. Om te overleven
en de wilde natuur te doorstaan. heeft de Portcrosien een sterke persoonlijkheid en solide temperament nodig.”
Nog immer zijn cle eilanders afhankelijk van de boten die het haventje aandoen. In het haventje zelf zijn dan wel een
klein postioket, een schooltje en wat restaurants, toch gaan de eilanders in de winter nog steeds traditioneel op vrijdag
met de ochtencihoot mee om hun zaken en inkopen aan de overkant van het blauwe water te doen. Nog steeds is het al
leen op die dag mogelijk om heen en weer te varen. De meeste bewoners hebben hun auto in de haven van Le Lavandou
staan, waar ze dan ook hun boodschappen doen. ‘s Avonds pakken ze de boot weer terug. Terug op het eiland wordt de
proviand voor cle komende week met kruiwagens naar buis vervoerd. “Toen ik klein was, gingen we altijd met twee ezels
naar de haven om spullen naar huis te brengen”. vertelt PB. Nu is er in de zomer wel een kleine supermarkt voor de
toeristen, maar daar zijn ook de prijzen aan aangepast, zodat de inkopen nog steeds op het vasteland worden gedaan. De
geïsoleerdheid van het eiland is wel minder geworden dan vroeger. In geval van nood kan er in tien minuten vanuit het
ziekenhuis in Hveres een helikopter naar het eiland komen.
—

TERUG IN DE TIJD Zelfs in de zomerse drukte waan je je op het eiland terug in de tijd. Net buiten cle baai van de ha
ven ligt een majestueus wit landhuis tussen eucalyptusbomen, palnibomen en oleanderstruiken met roze en witte bloe
men. Je zou niet vreemd opkijken als er plots een markiezin door de grote deuren naar buiten zou komen wandelen. Het
huis werd in 1830 gebouwd als buitenverblijf van markies Costa de Beauregard. Zijn bijna failliete familie verkocht het
landhuis en het bijbehorende eiland aan de grootmoeder van PB. inadame Henri. In 1966 eide hij het huis van haar.
Het leven is wel behoorlijk veranderd de laatste jaren op het eiland, en in het witte landhuis, dat fel wordt verlicht door
de ochtendzon. Na een tumultueus verleden van piraten, Engelse invallen en Franse militaire verdedigingsforten, is het
eiland eigenlijk de laatste twee eeuwen een privé-domein geweest. Port Cros kreeg haar eerste faam door de schrijvers
Paul Bourgeten en Eugène Meichior de Vogüe, die het beschreven in hun romans. In de jaren twintig kochten Marcel en
Marceline Henri. de grootouders van Pierre. het eiland van de markies. Onder hun hoede werd het eiland een ontmoe
tingsplaats voor intellectuelen. Nadat de directeur van de Nouvelle Revue Française (NRF). Jean Paulhan. zich in 1925
in een van de forten op het eiland had gevestigd, volgden verschillende schrijvers, waaronder Malraus, \
aléry, Saint-John
7
Perse en Jules Supervieille, om rust te vinden in de natuur van Port Cros.
Het echtpaar, dat zelf verliefd was op deze natuur, nodigde daarnaast biologen en andere wetenschappers uit voor onder
zoek op het eiland. In 1963 besloot de inmiddels weduwe geworden madame Henri haar domein aan de staat te schen
ken, op het landhuis na: Port Cros werd een Nationaal Park.
De meeste baaien zijn nog steeds vrij van boten, en naast de tien woonhuizen die ei’ nu staan. niag ei’ niet meer worden
bijgebouwd. De rest is puur natuur, het domein van uilen, hagedissen. slangen en tal van andere dieren. Het is Frankrijks
kleinste Nationale Park. En enige ‘onderwaterpark’. Want niet alleen de typische mediterrane natuur op het eiland is be
schermcl, ook de strook kristalhelder kustwater eromheen, waar je oog in oog kunt komen te staan met een kleurrijk en
boeiend onderwaterleven.
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Nog steeds komt zoet water per boot
vail liet \Taste land en rijden er, op
één tractor na, geen auto’s op het eiland

Genieten van de stranden Langs de AtLantische oceaan of trektochten maken c

EENZAME WINTERS Wanneer de herfststonnen beginnen en de dagjesmensen wegblijven, begint voor de Porerosiens
de eenzame winten De serveersters in de restaurants gaan richting skigebieden in de Alpen om daar te werken, de laatste
jachten verlaten de haven en het eiland is w-eer alleen met haar wilde natuun Maar volgens Buffet was het vroeger toch
wel anders. ‘\\ worden nu meer van buitenaf geleefd. Het Nationale Park overheerst nu alles. En dat is natuurlijk ook
wel goed. Maar vroeger, toen er alleen vissers waren, leefden we meer voor onszelf, van hinnenuit. Er bestaat dan ook een
sterke nostalgie naar die tijden hier op het eiland”, glimlacht hij. Om deze nostalgie te ervaren, moet je de nacht door
brengen op het eiland en de laatste boot zien wegvaren terwijl de zon langzaam in de haai wegzakt. Dat zijn de momenten
dat je je een Portcrosien waant en je je eiland weer helemaal voor jezelf terugkrijgt. D
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Achter de kuststrook met haar fijne zandstranden, zoals in La Baule, Les Sables d’OL
en Saint-Jean de Monts, lonken prachtige ij
ren met hun onweerstaanbare troeven: u k
vissen, wandelen en uitrusten.__
Langs de honderden kilomer
ters lange oevers, ontdekt u
/ de verrassende pracht van
de streek. Talrijke beweg
‘
r
ii wij zerde wandelingen, met
diverse topplaatse
7 zorgen ervoor dat u de
streek door en door leert kennen. Te voet
(16.000 km wandeltochten), per fiets
(170 circuits), te paard of met de woonboot die u
reserveert in een kasteel langs het water of in
een familiehotel in Sarthe of Mayenne.
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ANONIEME BEROEMDHEDEN Terwijl twee ezels op het veld naast Le Manoir hun stem laten horen, komt er in de
haven een zeiljacht binnenvaren. Niet alleen wandelaars komen van de rust van het eiland genieten. Ook de jetset ‘van
de overkant’ komt zich hier in de zomer even opladen. De 22 luxe kamers in oude landstijl, en vooral de tuinen en
verborgen hoekjes van het hotel, zijn erg populair. Volgens Pierre komen geregeld beroemdheden naar Le Manoir, om
even tot zichzelf te komen. Wie dat zijn. wil hij niet zeggen. “Zij komen hier voor de rust en het buitenleven. We willen
daar dan ook geen ruchtbaarheid aangeven. Als ze gezien willen worden. gaan ze wel naar St. Tropez.”
Het is heerlijk om hier op het eiland te dwalen over een van de wandelpaden die langs steile kliffen, kleine strandjes en
vulkanisch gesteente lopen. De geuren op te snuiven van de pijnhomen en verschillende wilde kruiden als tijm, lavendel
en wilde rozemarijn, die zich mengen met de zilte zeelucht. En het gezang van de cicaden (kleine halfvleugelige insecten.
ook wel bladspringers genoemd) clie je op cle boomtakken kunt zien zitten, te horen samensinelten met de hrancling van
de zee, die tientallen meters lager op de rotsen slaat. Op het strandje La Palud, ongeveer een half uur lopen vanaf het ha
ventje, is zelfs een onderwaterpad uitgezet. Met je duikhrl en snorkel word je langs onderwaterhorden geleid, die je ver
tellen welke vissen voor je neus zwemmen en welke planten er groeien. Buffet: “In het hoogseizoen kunnen hier maxi
maal duizend toeristen per dag komen. De meeste daarvan zijn aan het einde van de dag weer weg. Dat blijft heerlijk.”
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GEVRIJWAARD VAN MASSATOERISME Dankzij zijn status van
Nationaal Park blijft bet eiland dus gevrijwaard van grote villas,
hotels en andere ontwikkelingen die een aantal kilnrneters noorde
lijker de kusten totaal hebben veranderd. Nog steeds komt zoet wa
ter per boot van het vasteland en rijden er geen auto’s op het eiland.
Of je moet die ene tractor die op het eiland rondltuft. meerekenen.
En nog steeds moeten de kinderen van het dorp vanaf hun dertiende al door de weeks in een pension op bet vasteland om daar naar
de middelbare sebool te gaan. Vroeger had je bier helemaal geen
school”. vertelt PB. Tot mijn twaalfde ben ik nooit echt naar school
geweest. Samen met mijn zus en de zeven andere kinderen die hier
vroeger woonden, speelde ik in de heuvels en langs de stranden.
Stel je voor, je hebt als kind een heel eiland om op te spelen!”
Nadat de eilandbewoners om een school vroegen, werd het kleine
schooltje opgericht dat vandaag de dag nog steeds een tiental kin
deren en één lerares heeft. Het schooltje werd een jaar later alweer
gesloten, toen de Duitsers het eiland kwamen bezetten. “Ik maakte toen voor het eerst kennis met de school op het vaste
land. Véér cle Tweede Wereldoorlog woonden er maar vijf vissersfamilies op Port Cros. en dan natuurlijk ons gezin. ij
gingen drie of vier keer per jaar naar het vasteland om schoenen en kleren te kopen of ons haar te laten knippen”, vertelt
Pierre Buffet. Het waren andere tijden, waar hij, zo geeft hij toe, wel eens naar terugverlangt.
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Langs de droomstranden van de Vendée en de Loire Atlantique werd al het denkbare
waterplezier samengebracht. De Atlantische Loirestreek
omvat niet voor niets 450 km kuststreek, waar
men allerlei watersporten kan beoefenen:
zeilen, surfen, flysurf, kayak op zee, ski,
duiken, strandzeilen... Terwijl de ouders zich uit
leven in de golven gaan de kinderen op ont
dekkingstocht en beleven zij waterplezier op
maat: vissen, schattenjacht, Mickey-clubs.
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Een gevarieerde gastronomie
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Na de inspanning, de ontspanningl En wat de
v-. gastronomie betreft, kent de Atlantische
Loirestreek het neusje van de zalm. Van de
rode kreeft met Rubis d’Anjou en zeevruchten tot de hesp van de Vendéé - r
zonder de aparte geitenkaasjes te
vergeten: houd ii klaar voor een
onvergetelijke culinaire belevenis.
Want om dat alles te vergezellen
) schenkt men uw glas vol met de heer
lijkste wijnen: Muscadet, Saumur-Champigny, Anjou rouge...
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