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Als ik dit schrijf zit ik voor mijn tentje op een camping in de Gorges de l'Ardèche, mijn paradijs.  
De dagen rijgen zich aan een: croissantjes halen, een ontbijtje in de zon, een afwasje doen. 
Het mooiste hier is de Pastière, een groot rotsblok in de rivier met een keienstrandje er naast, even 
buiten onze camping. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur is het kanospits bij de Pastière, op een drukke dag komen er wel 3000 
mensen langs, waarvan de meesten zonder enige kano-ervaring. De rapide begint met een hobbelige 
indraai, dan liggen er rechts een paar gemene rotsjes boven water en in het midden enkele 
verraderlijke onder water. Meteen daarna doemt de Pastière op, een gigant waar je rechts of links 
langs moet, maar waar velen recht op botsen of dwars tegenaan gekleefd komen te zitten. Je er 
vanaf duwen is vollopen en zeker omgaan. Nieuwe kano's, talloze bochten door, het einde nog niet 
in zicht, de techniek en vooral de afstemming met de partner nog steeds niet machtig, naderen in 
grote paniek: “Attention!”, “Pardon!”, of vaker: “Putain!!!” Met een doffe klap boren ze zich in hun 
voorganger om samen om te slaan. 
Brillen zinken, peddels komen klem te zitten onder water in de uitholling van de steen, echtelieden, 
kinderen en honden spoelen links en rechts om de rots, elkaar verliezend, gillend, niet wetend dat ze 
een paar meter verderop weer kunnen staan en dat alles goed komt. 
Zittend op de keien in die in miljoenen jaren uitgesleten canyon kijk ik naar de mensheid, 
geconfronteerd met de Pastière. Er zijn mensen die uit hun kano springen zodra ze hem in het oog 
krijgen. Er zijn er die er met gestrekt been in gaan en zich flink bezeren aan het niet wijkende steen. 
Sommigen doen helemaal niets, verstijfd van angst ondergaan ze hun lot. Anderen peddelen uit alle 
macht om omslaan te voorkomen, “naar links, naar links!” schreeuwend tegen hun partner of kind, 
dat in blinde paniek links en rechts verwisselt. Er zijn er die rustig door kanoën en de rots voorbij 
komen bijna zonder hem op te merken. En je hebt er ook die vrolijk achterstevoren doorheen 
gaan,feestend omslaan, lachend opstaan, hun boot omkeren, hun kleren uitwringen en goedgemutst 
verder peddelen.  
 
Na 16.00 uur zijn de kanoërs vertrokken en wordt het stil in het paradijs. 
Het water stroomt vredig tegen de Pastière. De zon verwarmt de hoge rots van het Cirque de la 
Madeleine. Hagedisjes schieten over de stenen. Krekels sjirpen eindeloos. 
 
Als u dit leest is het september, het school- en werkseizoen is weer begonnen.  
Haast is terug van weggeweest, de klok regeert de dagen. 
Waslijsten vol to do's en oude dilemma's nestelen zich op vertrouwde plaatsen in schouders, op 
voorhoofden. Onze persoonlijke Pastières doemen weer op, onontkoombaar en absoluut. 
Rustig er langs peddelen.  

Hoor de krekels. 
Ruik de wilde tijm. 
 


