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Veldwerk! Deel 2 (2010)  is in 2010 verschenen als vervolg op het Lustrum Gedenkboek Veldwerk!, 
dat in 2008 uitgebracht werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Leidse Geologische 
Vereniging. Net als Veldwerk! heeft deze uitgave tot doel de persoonlijke ervaringen van karteerders 
van het voormalige Geologisch en Mineralogisch Instituut der Rijksuniversteit Leiden, opgedaan  
tijdens hun veldwerk, vast te leggen.  
 

Redactie en opmaak: Nout den Boer (email: nout.denboer@quicknet.nl) 
Ab-actiaat  Leidse Geologische Vereniging: Arendsburghlaan 5, 2275 TT Voorburg 
(email: themageo@xs4all.nl). 

Website LGV :   http://web.mac.com/lgvweb/LGV (email: lgvweb@mac.com) 
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Galicië (Oudste periode) 
 

Herinneringen aan Caýon - Michiel Furstner 
Doctoraalkarteerder in het Monte Castelogebied, NW van Santiago de Compostela. 
(met medewerking van Charley Arps) 
 
Caýon : Fiesta Mayor 1960 

Freddie Warnaars en ik deden beiden veldwerk in een gebied halverwege Carballo en Santiago de 
Compostela, geologisch bekend onder de naam Monte Castelo mafische intrusie. Wij waren in de 
zomer van 1960 door Henk Rijks uitgenodigd het Fiesta Mayor van Caýon bij te wonen. Op een 
zaterdagavond kwamen wij op de motorfiets in Caýon aan, nadat we eerst in La Coruña een Fiesta de 
Toros hadden bezocht. 
 

De volgende ochtend, de eerste dag van de weeklange Fiesta, maakten wij gedrieën - Henk, Fred en 
ik - een wandeling langs het grote strand van Caýon. Het was een stralende ochtend, maar het strand 
was geheel verlaten op één persoon na: een bloedmooie jonge Spaanse vrouw. Bloedmooi ook in de 
letterlijke zin van het woord, want zij had een vuurrood eendelig badpak aan dat als gegoten om haar 
zeer aantrekkelijke figuur sloot. Bovendien had ze prachtig lang diepzwart haar. Zij lag te zonnen op 
een badlaken, op een 20 tal meters van het water. Wij liepen schijnbaar achteloos aan haar voorbij. 
Aan het eind van het strand gekomen keerden wij weer om en toen wij de schone dame naderden 
stond zij opeens op en wandelde zeer sierlijk het water in. Wij waren volkomen van ons stuk gebracht. 
 

      
Leidse geologische karteringsresultaten in West Galicië           Michiel vertelt….. 
met de gebieden van Michiel en Henk 
 

‘s Avonds toen het dansen op het dorpsplein begon, keken wij natuurlijk overal rond of het bewuste 
meisje daar ook was, maar wij zagen haar niet. Freddie en Henk liepen door de menigte om een paar 
danspartners te vinden, maar ik ging op een kruk zitten aan de bar van een van de kroegjes rond het 
plein en dronk rustig mijn wijntje. 
 
Op een gegeven moment kwamen Freddie en Henk opgewonden binnen. Zij hadden twee meisjes 
gevonden die wel met hen wilden dansen, maar omdat zij met z’n drieën waren wilden ze alleen met 
hen dansen als er ook een partner gevonden kon worden voor het derde, gebrilde, meisje. In die jaren 
waren, in tegenstelling tot nu, alle brillen vreselijk lelijk en brillen waren de grootste vijand van meisjes.  
Maar als goede vriend realiseerde ik me, dat van mij werd verwacht dat ik als partner zou optreden 
voor dit lelijke eendje! 
 
Enfin, de dans begon, en ik deed mijn-goede-vrienden-dienst en danste met het meisje met de bril 
terwijl ik, zonder veel op haar te letten, overal om mij heen keek. Op een gegeven moment boog ik 
mijn hoofd uit beleefdheid voorover en keek haar aan en mijn hart stond plotseling stil. Ik kon mijn 
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ogen niet geloven, zij had haar bril onder het dansen ongemerkt afgezet en nu herkende ik haar 
direct: het was het mooie meisje van het strand!!! 
 
Na de dans kwamen Henk en Freddie ook weer aanzetten en ook hun mond viel open. Onbewust 
hadden ze mij de mooiste van de drie meisjes gegeven. Ik had het geluk dat zij mij graag mocht. Ik 
stak de bewuste bril in mijn zak om hem voor de rest van de avond te bewaren en ik had een 
fantastische avond met Maria-Luz Pet Morales. Ik weet haar naam nog steeds, want zij schreef het 
voor mij op een leeg pakje Lucky Strike, dat ik meer dan 20 jaar in mijn portefeuille bewaard heb. 
Freddie had Maria-Luz's zuster aan de (dans)haak geslagen en aan het einde van de avond werden 
wij beiden de volgende dag voor de lunch uitgenodigd in hun zomerhuisje in Bayuca, 5 km ten Oosten 
langs de weg naar La Coruña, waar hun hele familie op vakantie was. 
 

 
 

Caýon, gebouwd op een rotspunt aan de Atlantische kust. Uitzicht naar het Noordoosten.  
Het dorpstrand ligt op de voorgrond. 
 

Wij gingen er de volgende dag heen en na de lunch met haar ouders maakten Maria-Luz en ik een 
lange - zeer kuise en nette - wandeling langs het strand. 
Toen wij terugkwamen, begreep haar vader dat er iets aan de hand was en hij besloot opeens dat de 
vakantie voor de familie voorbij was. De koffers werden gepakt en binnen een half uur waren zij 
vertrokken. Pa had genoeg gezien en was zeer bevreesd dat zijn dochters het grote gevaar liepen om 
in niet-katholieke buitenlandse handen te vallen. Dat zat er inderdaad wel een beetje in, ja. 
 
Toen ik een jaar later in Caýon voor de Fiesta Mayor terugkwam was Maria-Luz daar niet aanwezig 
want ze was in Frankrijk gaan studeren. Helaas heb ik haar nooit meer ontmoet.  
Haar vader, een notaris in Carballo, had echter wel persoonlijke interesse in mij en hij nodigde mij op 
een avond uit om bij hem thuis te komen eten, waar wij een lange en plezierige filosofische discussie 
hadden. 
 

Caýon 1961, Joseliño 
Een jaar later was ik dus weer op bezoek in Caýon. Ik kwam er laat in de avond aan en nadat ik mijn 
boeltje op mijn kamer in de fonda had gelegd, ging ik naar beneden voor een drankje aan de bar. Ik 
vond een lege kruk naast een bekende sardinevisser, die, zo bleek later die avond, als bijbaantje ook 
de begraafplaats van het dorp verzorgde. Joseliño was zijn naam. Hij was een enthousiaste zanger 
met een typische schorre flamenco stem, en, aangemoedigd door de drankjes die ik hem aanbood, 
zong hij het ene lied na het andere. Na een tijdje stond ik op, liep de kroeg uit, het dorpsplein over en 
bezocht een volgende kroeg. Toen ik daar eenmaal zat duurde het niet lang of Joseliño kwam er ook 
aan. En zo ging het zingen en drinken in verschillende kroegen van het dorp enkele uren door.  
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Michiel [re], Basilio, ‘El viejo de Caýon’ [mi] en Freddie [li] in een kroeg van Caýon 
 

Uiteindelijk werden wij daardoor de beste vrienden. Joseliño was zó dankbaar voor alle drankjes die ik 
hem had aangeboden, dat hij daar iets bijzonders tegenover wilde stellen. 
Dus, toen hij hoorde dat mijn zuster Wivica mij over een maand zou komen bezoeken, zag hij zijn 
kans. ‘Miguel’, zei hij tegen mij, ‘ik wens je zuster natuurlijk niets dan goeds toe tijdens haar verblijf 
hier in Spanje. Maar het eten is zo anders, al die olijfolie, je weet het maar nooit. Zij kan opeens ziek 
worden, zeer ziek zelfs, en in het ergste geval, wat ik natuurlijk helemaal niet voor je hoop, in het 
ergste geval, ik moet er echt niet aan denken, kan zij hier overlijden. 
 
Mocht zoiets vreselijks ook echt gebeuren, Miguel, mijn vriend, maak je dan niet druk want dan zal ik 
je zuster hier op ons kerkhof gratis begraven’. 
 
Het is ongeveer 50 jaar geleden sinds die late avond in Caýon en ik heb nooit in mijn hele leven een 
gebaar van vriendschap ondervonden dat zo ongewoon en speciaal was als dit aanbod van Joseliño! 
 
 
 

Uit brieven van Henk Rijks (4-6-1936 – 21-12-1980) 
 
Meeloper in het gebied van Porriño en Zamanes (ten Zuiden van Vigo; bij Peter Floor) in 1956 en 
Lage (in het NW; bij Pit Pilaar) in 1957, doctoraalkarteerder aan de Noordwestkust bij Caýon van 1959 
tot 1961. (met medewerking van Anneke Rijks en Charley Arps) 
 
 

Porriño en Zamanes in Zuid Galicië, juli 1956 
”Maandag om 2 uur met de trein uit Bayonne vertrokken, aankomst in Porriño dinsdagavond om 8 uur! 
Treinreis vervelend, aankomst in Porriño leuk. Peter Floor woont hier nog een week vlak bij het dorp, 
daarna gaan we ‘in een huis met stromend water in de bergen’ wonen, op ongeveer 1 ½ uur lopen van 
dit dorp”.  
 
“Aqui Porriño a vosotros hablo! Dit is het Spaanse ‘Ici Paris vous parle’. Geweldig vlot vindt je niet. 
Alles gaat hier uitstekend. Ik val met mijn neus in de boter, er is hier groot feest! Het is nu donderdag 
de eerste dag van de fiësta. We hebben de ochtend besteed met brieven schrijven, de middag met 
slapen en de avond ….. met feesten.  
Eerst om 9 uur ’s ochtends ontbeten met droog brood, dat je in een grote kom koffie met veel melk 
sopt. Daarna om 2 uur warm gegeten: aardappelen, veel vis, sla met veel olijfolie. In de namiddag 
naar het dorp gewandeld, om ons bij Carlos, een van onze Spaanse vrienden, in een net pak te 
steken voor het grote feest in de Sociëteit. In de slaapkamer van Carlos werd ik weer compleet een 




