Over een gezellige en geslaagde vakantie in Juaye–Mondaye.
Vrijdag 6 juli 2012: We zijn keurig op tijd op. Rond 10:00 uur lopen we een rondje
door het huis om te zien of we niets zijn vergeten: de planten staan allemaal keurig
opgesteld zodat Janny ze makkelijk kan begieten tijdens onze afwezigheid en het gas
is uit. We hebben water en fourage bij ons dus hoeven we niet te stoppen om ergens te
lunchen. Marcella de belegde broodjes en sapjes, wij de krentenbollen. De laatste zaken zijn ook ingepakt, dus het wachten is op ons reisgezelschap: Marc en Marcella.
Zoals altijd mooi op tijd komen ze om 10:30 uur boven. Het wordt voor de maatjes
even slepen met de vele bagage, maar dan gaan we er vandoor. Onze vakantie begint!
Eerlijk gezegd hebben we er allevier naar uit gekeken.
Om 12:00 uur houden we een koffiestop in het Belgische Kruibeke. Inmiddels breekt
de zon door en het is zo’n 20 graden. Tegen 15:00 uur komen we in Veurne aan waar
we stoppen om op de Grote Markt bij Brasserie Exelsoir een biertje of iets anders te
drinken. Onderweg werd er al verlekkerd gesproken over de lekkere bieren die daar
bij een vorige gelegenheid gedronken werden. We krijgen binnen een mooi plaatsje
bij het raam toegewezen. Terwijl we op onze bestelling wachten maakt Jan een paar
foto’s van twee kleine kindertjes die naast ons zitten. En dan is het zover: Marcella
krijgt een St. Bernardus prior en Jan en Marc een St. Bernardus tripel. Zelf neem ik
een ananassapje. Dat wordt weer genieten! Een half uurtje later verlaten we het stadje,
waar het vanwege het weekend aardig druk is.

Het is 17:00 uur en inmiddels hebben we in Frankrijk getankt. Het is er buiïg, ook in
Clerque-pas-de-Calais als we bij de Auberge Moulin D’Audenfort, het hotel waar we
gaan overnachten, aankomen. Eigenlijk was het best snel gevonden. Ook hier moet
het de afgelopen dagen flink hebben geregend, gezien de grote plassen.
We halen onze tas uit de auto en gaan naar binnen, waar Marcella ons na even wachten, er hangt een bel bij de ingang waarmee je kunt klingelen om de eigenaar te waar-

schuwen, incheckt. Onze kamers blijken op de tweede verdieping en we lopen er via
houten trappen naar toe. Wij hebben kamer 9, Marcella en Marc de kamer ernaast.
Het blijken frisse kamers te zijn en bed en badkamer prima in orde. Na ons geïnstalleerd te hebben gaan we weer naar beneden. We boffen dat de zon even doorkomt
zodat we een kijkje rond de molen kunnen nemen.

De molen.

Ernaast de dam.

Mooi hoor, je kunt nog duidelijk zien waar het rad heeft gezeten. Aangezien er pas
om 19:00 uur wordt gegeten, brengen we later de resterende tijd door in de lounge op
de begane grond. Daar zie je ook nog enige restanten van de molen zoals hij vroeger
geweest moet zijn. Er komen steeds meer gasten beneden, een teken dat we binnen
niet al te lange tijd aan tafel kunnen; we zijn er aan toe. Het diner blijkt heel redelijk
en na nog een drankje verdwijnen we naar onze kamers en wensen elkaar welterusten.
Ondanks de buien werd het deze eerste vakantiedag toch nog 19 graden.
Zaterdag 7 juli 2012: We zitten bijtijds aan het ontbijt en vertrekken daarna meteen.
Rond 9:45 uur passeren we het eerste tolpunt en Marc tankt even later. Daarna is het
genieten van het gevarieerde landschap. Wat vooral in het oog springt zijn de vele felrode klaprozen in de goudgele graanakkers. Tevens wordt het heuvelachtig en zien we
af en toe een glimpje zon. Overigens is een dreigende wolkenlucht ook heel mooi als
je zo ver om je heen kunt kijken. Af en toe zien we een mooi oud viaduct met bogen.
Het regelmatig stoppen bij de tol is irritant. Vooral als Marcs raam kuren krijgt.
Marcella overhandigt de creditcard aan Jan, die ook aan de linkerkant zit, zodat hij
kan betalen ofwel een ticket nemen voor de volgende tol. Bij de eerste poging duwt
hij hem in de verkeerde gleuf omdat het niet duidelijk staat aangegeven waar hij in
moet, en dat is een ramp. Marcella springt uit de auto en probeert hem eruit te halen,
maar die vermaledijde gleuf geeft hem niet terug. Op dat moment herinner ik me dat
ik mijn minizakmesje in mijn tas heb gestopt. (Sinds ik dat zakmesje ooit eens in de
koffer moest stoppen op het vliegveld, had ik het nooit meer bij me. Dit keer wel,
voor je weet maar nooit. Toeval?) En jawel, na enig gepeuter ermee komt de pas eruit.
De opluchting is groot. Pfff!!
We vervolgen onze reis tot de volgende tol en dan weigert Jans raam dienst. Gelukkig kan Marc dat bedienen vanaf het dashboard. Inmiddels is het 13:00 uur en we
besluiten om ergens wat te gaan eten. In een restaurant langs de weg lopen we binnen
en bestellen vast wat te drinken. Om er daarna achter te komen dat we alleen een
menu kunnen bestellen en dat is niet de bedoeling. We rekenen dus af en verlaten het
pand, een zeer vergramde eigenares achter latend. Jammer voor haar maar voor ons
hongerigen nog veel meer.
Een half uur later komen we bij een fritestent aan, waar we bediend worden door een
aardige dame. Jan bestelt een, zoals later blijkt, voortreffelijke hamburger met frites.
Marcella, Marc en ik willen samen een pizza delen en dat is geen enkel bezwaar.
Even later wordt hij keurig op drie bordjes bij ons op tafel gezet. Een fles water er bij
en klaar is Kees. Later zegt eigenares ons vriendelijk gedag. Kijk, zo kan het ook.
Terwijl we zitten te eten begint het buiten het buiten weer te hozen. Met een spurtje
rennen we later naar de auto. Maar onze magen zijn weer gevuld. En daar gaan we
weer, richting Juaye-Mondaye.
Rond 17:30 komen we in de buurt en doen boodschappen bij een Cora-super. Vanaf
daar is het even zoeken naar de boerderij van madame Legrand maar ook dat lukt.
Bijna 18:00 uur is het als we op het erf van een groot huis met bijgebouwen uit de
auto stappen en meteen verwelkomd worden door onze verhuurster. Ze leidt ons een
grote ouderwetse huiskamer binnen waar we voorgesteld worden aan haar man.
Waarna we genood worden plaats te nemen aan een grote tafel. Allereerst vraagt ze
of we een goede reis hebben gehad. Op onze bevestiging biedt ze ons een glas eigengemaakte cider. Dat ik liever thee wil vinden ze wel even vreemd, maar het is geen
bezwaar. Er wordt ons al snel duidelijk wie er de baas is, want meneer Legrand moet
voor de thee zorgen, terwijl zijn vrouw uit een beugelfles de stroperige cider in de
glazen schenkt. Hij blijkt voortreffelijk. Nadat ons drankje erin zit gaat ze ons voor

naar buiten. We nemen afscheid van monsieur Legrand en dan rijden we, vooraf gegaan door zijn vrouw, naar ons vakantieverblijf.
Minstens zeventig schatten we haar. Nog kleiner dan ik maar tanig van lijf en leden.
Marc heeft moeite om haar bij te houden op de smalle kronkelweggetjes, want ze gaat
er als een speer vandoor. Maar hij redt het zonder ongelukken. Het eerste wat we zien
als we de laatste scherpe bocht door komen is een grote rozenhaag die behoort bij de
voortuin van ons tijdelijk verblijf. Een groot oud hek wordt geopend en Marc rijdt de
voortuin binnen. Blij dat we er zijn stappen we uit.
Madame Legrand laat ons het huis zien en daarna drie grote tuinen die voornamelijk
bestaan uit grasland. De eerste twee tuinen lopen in elkaar over en zijn alleen door
een hek gescheiden. De derde tuin ligt naast de tweede en is aan de rechter kant alleen
gescheiden door wat bomen en struiken. Deze sluit aan de linker kant aan op een
muur waarover de rozen van de buren groeien. Via deze tuin kun je achter een grote
schuur om weer naar het terras voor de serre. Tegen de keuken aangebouwd is een
grote schuur met onder andere wat gereedschap, stofzuiger, de wasmachine en een
wasrekje wat zijn beste tijd heeft gehad. Niet dat wij van plan zijn beide te gebruiken.
Wij hebben vakantie. Voor de serre staat een tafel met parasol en tuinstoelen. En nu
maar duimen voor mooi weer! Na de rondleiding neemt madame Legrand nog het een
en ander door met Marcella waarna we afscheid van haar nemen.

Ons tijdelijk onderkomen in Bernière. Huisnummers hebben ze er niet.
Juaye-Mondaye bestaat uit drie gehuchtjes: Couvert, Bernière, waar ons huis staat en
eerstgenoemde. Wij slepen even later onze bagage naar binnen. Marc en Marcella
krijgen de beschikking over een loeigrote zolder met mooi bloemetjesbehang. Er is
een badkamer en ze kunnen kiezen uit drie bedden. Een van 100 cm breed eentje van
110 cm en een bed van 120 cm. Ze nemen het grootste bed en installeren zich verder,

net zoals wij beneden in onze slaapkamer. Deze heeft een raam aan de straatkant en
een kleintje waardoor je in de serre kijkt. Die laatste is er tegenaan gebouwd. Het
slaapkamerraam is voorzien van drie zware spijlen of tralies, net als de ramen van de
zolder. Helaas geen tralies voor ons raam aan de straatkant en dat is jammer. Dat laten
we dus maar dicht. Gelukkig komt er genoeg frisse lucht via de serre binnen. In de
grote kamer staat ook een kinderledikant, fijn om allerlei spullen op en in te stallen.
Via verschillende deuren kun je de vertrekken in en uit lopen en dat zorgt vooral in
het begin voor grote hilariteit. Vaak kun je als je elkaar hoort niet bepalen waar deze
of gene zich bevindt. En zo kun je soms lekker achter elkaar aanlopen, inplaats van
naar elkaar toe. Ook grappig is het dat achter de keukendeur de deur van de badkamer
met toilet is. Beide deuren gaan naar elkaar toe open en dat zorgt later nog wel eens
voor komische voorvallen. Zo sloot ik Marc een keer op die net dacht weer de keuken
in te komen. Gelukkig was de redding nabij.
Het huis blijkt eeuwen oud, net als de huizen in de buurt. De buitenmuren zijn bijna
een halve meter dik. De plafonds hebben dwarsbalken van in de lengte doorgezaagde
boomstammetjes. Binnen is het tamelijk donker vanwege de weinige ramen, zoals
gebruikelijk in vroeger jaren. Met dit soort huizen hoef je niet bang te zijn dat het er
’s zomer erg warm wordt.
Via de huisdeur met een zware grendel, wandel je de lange woonkamer in die uitkomt in een kleine keuken. Het meeste is daar aanwezig en we kunnen koken op
butagas. Het water blijkt sterk gechloord dus dat wordt morgen nog even drinkwater
kopen. In Spanje was dat ook zo. Gelukkig hebben we genoeg water bij ons en om te
koken en voor de thee en koffie kun je het prima gebruiken. Een klein tafeltje in die
keuken, voorzien van een lade voor het bestek, zal in het begin regelmatig voor verrassingen zorgen. En wel omdat het, voorzien van wieltjes, steeds de keuken inrijdt
als je eraan komt. De rem aan een van de wieltjes heeft kennelijk zijn beste tijd gehad.
Wel een hele ervaring om eens een paar weken in zo’n oud huis te wonen. Sfeer
heeft het zeker, alleen jammer dat het er zo muf ruikt. Maar daar brengen we wel
verandering in door alle deuren tegen elkaar open te laten staan. Een ieder brengt zijn
eigen luchtje mee en volgens Marcella ruikt het er nog naar de sigaren van een van de
vorige gasten. Aardig om te weten: later komen we erachter dat er vroeger in dit huis
personeel van de familie Legrand heeft gewoond.
Na onze inspectie, je moet je toch een beetje eigen maken met je vakantieplek, zakken we even uit totdat het tijd is om ergens te gaan eten. Via leuke slingerwegjes rijdt
Marc ons tegen zessen naar het dichtbij gelegen Tilly-sur-Seulles. In de Rue de Bayeux vinden we Restaurant - Pizzeria L’Olivier en dat lijkt ons wel wat. Een drankje
kunnen we vast bestellen, zegt de dame die ons helpt, maar om 19:00 uur komt de kok
dus met eten moeten we nog even wachten. Later komen we erachter dat je in de
meeste Franse restaurants pas na 19:00 uur terecht kunt voor het diner. Het is een
klein restaurant, maar helder en gezellig ingericht. Enfin, hebben we tijd om onze
bevindingen van deze dag door te nemen. Als het zover is doen we onze bestelling en
ik moet zeggen dat we heel lekker hebben gegeten.
Later rijden we terug langs een fraaie route terug. Koffie drinken we in de woonkamer, een van de weinige keren overigens. Marcella serveeert er de Normandische
appeltaart bij die we bij Cora kochten.
Na deze lange dag gaan we vroeg naar bed. Maar niet voor we onze reisleiders
geknuffeld en bedankt hebben. Volgens ons weer-appje, als Marc wifi heeft hebben
wij ook ontvangst, werd het vandaag 18 graden.

Zondag 8 juli 2012: Met zachte harpmuziek worden we deze dag gewekt. Toch makkelijk zo’n iPhone. Ik moet even wennen als ik de kamer rondkijk. Via het raam naar
de serre kan ik naar buiten kijken; erg blauw ziet het er nog niet uit. Maar wat niet is
kan nog komen. Om me heen kijkent valt met het zachtgroen gesausde behang aan de
muren weer op met hier en daar wat aardige schilderijtjes. Van dat plafond ga ik nog
een foto maken. Een beetje gedateerd is de aankleding van het huis wel maar ook
gezellig. We zullen ons hier best gauw thuis voelen.

Dat is nog eens een balkje!
Lieten we gisteren de kinderen en Janny weten dat we goed zijn aangekomen. Er zijn
er altijd bij die zich ongerust maken als we weg zijn.
Vanmorgen doen we het rustig aan. Na het ontbijt halen we boodschappen bij Carrefour in Tilly-sur-Seulle, waarna we thuis lunchen. Marc en ik doen daarna een dutje.
Jan houdt zich groot en blijft op. Dat hij af en toe een oogje dichtknijpt valt
‘natuurlijk’ niemand op. Marcella leest een poosje en zo rusten we allemaal uit tot we
naar Bayeux gaan. Het zonnetje is doorgekomen als we uit de auto daar stappen; het

vinden van een parkeerplaats valt niet mee omdat er in de stad middeleeuwse feesten
worden gehouden. Dat het er zo druk zou zijn hadden we niet voorzien, je kunt haast
over de hoofden lopen. Wel leuk om af en toe mensen tegen te komen die gehuld zijn
in middeleeuwse klederdracht. Later passeert ons een dame op haar klompsokjes, de
klompen in haar hand. Tja…
Door een nauw straatje waar veel kramen staan, lopen we richting de kathedraal de
Notre Dame. Marcella loopt vast vooruit om te kijken of hij open is. Gelukkig wel,
want die moet je zeker niet missen. We dringen ons door de mensenmassa heen en
gaan gauw naar binnen waar het iets minder druk is.
Over de Notre Dame en Bayeux in korte trekken: Al in de vierde eeuw had de stad
een bisschopszetel. In de 11de eeuw ging de houten stad helaas in vlammen op. De
oudste bestaande kathedraal in Normandische stijl verbrandde mee; alleen de crypte
bleef behouden. Zij dateert uit de tijd van Odo de Contreville (11de eeuw). Hij was de
halfbroer van Willem de Veroveraar en mocht zich toentertijd bisschop van de kathedraal noemen. In de 13de eeuw begon men met de wederopbouw van de stad. De
kathedraal, die op dezelfde plaats staat als de vorige, is een toonbeeld van uitgebalanceerde Normandische gotiek. Het voert te ver om alle mooie details op te noemen die
er in deze oude kerk te zien zijn.
Maar wel wil ik het over de 11de eeuwse crypte hebben die zich onder het koor
bevindt: deze bestaat uit drie ruimten. Ze zijn ontstaan door opstelling van ronde
pijlers die rijk versierde kapitelen dragen. Hierop zijn schilderingen van musicerende
engelen te zien in zachrode tinten. Ik vindt dat er een bijzondere sfeer hangt. In de
kerk staan hier en daar tafels met kaarsjes. Bij een ervan steekt Marcella een kaarsje
op voor degenen die niet meer onder ons zijn. Waarna we nog even genieten van de
fraaie kerk.
Wat later gaan we de straat weer op en lopen langs de vele kramen. En strijken daarna neer op het terras van restaurant La Pomme d’Aure. Terwijl ik me naar het toilet
spoed, wordt ik vanwege een opstapje begeleid door de eigenaar. (Nee, niet tot in de
wc als jullie dat soms mochten denken! Ik ken mijn pappenheimers.) Later staat hij
me zowaar weer op te wachten bij het drempeltje, waar vind je dat nog!
Inmiddels hebben de maatjes hun biertjes besteld en voor mij thee met appeltaart. En
dat heb ik geweten! Kennelijk had de eigenaar het goed met me voor want ik kreeg
een enorm stuk warme taart met slagroom en ijs dat ik het met Marc en Marcella kon
delen en Jan krijgt een flinke schep slagroom! En wij tijdens de Tour de France maar
mopperen op die Fransen; we moesten ons schamen!! We blijven lekker lang zitten
onder de koele luifel. Het afrekenen gaat later niet probleemloos: het pinapparaat is
stuk en per creditcard kan ook niet betaald worden. Het cash geld is op dus rest er
niets anders dan dat wij als onderpand blijven zitten tot Marcella weer ‘nieuw geld
heeft gemaakt’ zoals ze altijd zegt. Ze boft want in de straat tegenover het restaurant
is de bank, niet ver lopen dus. Weer terug wordt er afgerekend en zo komt alles weer
in orde. Tevens worden we vriendelijk gedag gezegd door de eigenaar en zijn vrouw.
Wat later verlaten we de drukte en Marc rijdt ons langs een mooie route naar huis.
En dat zal in de komende weken iedere keer weer genieten zijn, of het nou regent of
niet. Want deze omgeving met rijpend graan, groene akkers, gele balen gras en rijke
flora is zo mooi! En er voeren vele routes naar Berrière.
Als we weer thuis zijn verzorgen Marcella en Marc de maaltijd die bestaat uit
tabouleh, verse worst en een kalkoensnitzel voor mij. Marc bakt de tweede ook meteen, die is dan weer klaar voor een volgende gelegenheid. Onze lieve Heer is met ons,
want de zon schijnt nog en dat noodt tot het verslepen van het tuinmeubilair naar tuin
drie. Later wordt de koffie ook daar naartoe geleept die we met de rest van de appel-

taart nuttigen. Wat hebben we het toch slecht. Rond 21:00 uur is de koek op en gaan
we naar binnen, maar deze dag kan niet meer stuk. Niet lang erna gaan mijn maatjes
naar bed. Ik blijf nog even op om een verslag te schrijven en dat zal ik tot en met de
laatste dag iedere avond doen, lekker rustig en goed voor de concentratie. Wat niet
wegneemt dat ik de anderen nog wel eens nodig heb om mijn niet meer zo soepele
geheugen een beetje te helpen.

De achterzijde van de Notre Dame.
Maandag 9 juli 2012: Rond 10:15 uur gaan we op weg naar Arromanches. Bij Pointe
du Hoc willen we kijken waar de Geallieerden hun landing uitvoerden. De streek
waar we, op weg ernaartoe, doorheen rijden heet Calvados en daar valt JuayeMondaye ook onder. Na een tussenstop om te tanken drinken we in de plaats SteMère-Église een kop koffie.

Daarna bezoeken we de kerk Ste-Mere-Église. Namelijk, om de invasietroepen te
ondersteunen tijdens de invasie, werden achter de Duitse kustverdedigingstroepen
parachutisten gedropt in en om het knooppunt van Ste-Mère-Église. De geschiedenis
verhaalt dat tijdens de dropping ene John Steeples aan de zadeldaktoren van deze kerk
bleef hangen. Later werd hij, weliswaar gewond aan zijn been door Duitse beschietingen, door zijn kameraden gered. Na de oorlog was hij als eregast aanwezig bij de
herdenking van de strijd die daar uitgevochten werd tussen Duitsers en Amerikanen.

Marcella leest de bijzonderheden voor als we een kijkje in de kerk hebben genomen.
Later stappen we weer in de auto en gaan naar Pointe du Hoc waar 68 jaren geleden
de invasie plaats vond. In de folder die Marcella later in het Landingsmuseum te
Arromanches buit maakt lees ik het volgende over de Tweede Wereldoorlog:
Hitler, in 1933 benoemd tot Rijkskanselier, maakte al snel van Duitsland een totalitaire dictatuur. Hij bracht het Rijnland op voet van oorlog en sloot een verbond met
Japan en het fascistische Italië. Al in 1938, met de bezetting van Oostenrijk en vervolgens Tsjecho-Slowakijë, Sudetenland en Bohemen-Moravië, werd duidelijk dat hij
Europa wilde veroveren.
Frankrijk en Engeland verklaarden Duitsland de oorlog op 3 september 1939, twee
dagen na de annexatie van Polen door de troepen van Hitler. De opmars van de Duitsers, die in mei 1940 Nederland, België en Luxenburg binnenvielen, was echter niet te
stuiten en de Franse en Britse troepen vluchtten via Duinkerken naar het Verenigd
Koninkrijk. Parijs werd op 14 juni 1940 ingenomen en de regering van Reynaud diende zijn ontslag in. Maarschalk Pétain stelde het regime van Vichy in.
Op 18 juni riep Generaal de Gaulle vanuit Londen zijn landgenoten op tot verzet.
Maar pas in het voorjaar van 1942 onstond er weer een klein beetje hoop: Roosevelt,
Churcill en Stalin overlegden steeds meer en ontwikkelden een gemeenschappelijke
strategie, terwijl de geallieerde troepen overwinningen boekten in Azië, Noord-Afrika
en Stalingrad.

Eindelijk ontstond er een Oostfront. In januari 1943 werd in Casablanca de beslissing genomen om in Europa een Westfront te vormen. De landing van de Geallieerden zou aan de kust van Normandië plaats vinden: Operatie Overlord was begonnen!
De Landing:
Op 6 juni 1944 landden de geallieerden op vijf verschillende stranden, verspreid
over een gebied van 80 km langs het Normandische kustgebied. Ten westen van
Arromanches bevonden zich de Amerikaanse stranden genaamd Omaha en Utah
Beach (Coleville/mer-Vierville-Sainte Marie-du Mont). Ten oosten bevonden zich
Juno, de Canadese sector (Bernières-Courseulles), en Sword (Lion/mer-Ouistréham),
waar de Brittten en het Kieffer-Commando (177 Franse commando’s) landden.
Arromanches dat deel uitmaakte van Gold Beach, (Ver/mer-Asnelles) werd op DDay bevrijd door troepen uit Asnelles omdat het strand vrij moest blijven voor de
bouw van een kunstmatige haven.
Een kunstmatige haven was van levensbelang om de troepen te bevoorraden, want
na de faliekant mislukte aanval op Dieppe, 19 augustus 1942 (Operatie Jubilee), werd
duidelijk dat een frontale aanval op een haven onmogelijk was door de slagvaardigheid van de Duitse defensie. De beslissing werd genomen om twee nieuwe havens
te bouwen met losse onderdelen die over het Kanaal werden gesleept.
De Mulberry A, waarmee een begin werd gemaakt op Omaha Beach, werd verwoest
door de storm van 19/21 juni 1943 en werd vervolgens opgeheven. De Mulberry B te
Arromanches, ook Port Winston genoemd, speelde wel een belangrijde rol in de opmars van de troepen in Normandië.
De eerste konvooien startten in Engeland op 5 juni 1944 en de aanleg begon op 7
juni met de bouw van een golfbreker die uit oude vrachtboten bestond. De golfbreker
werd vervolgens versterkt door 115 enorme betonnen blokken, Phoenix-caissons genoemd. Zij vormden, op 2 km van de kust, een dam tussen de Pointe de Tracy (aan de
westkant) en het dorp Asnelles (aan de oostkant), ofwel 8 km caissons waardoor de
Geallieerden over een haven van 500 hectaren beschikten, ongeveer zp groot als 1000
voetbalvelden.
Vervolgens werden drie loskaden aangelegd. De centrale kade met een lengte van
750 m, diende voor het verschepen van bevoorradingen (medicijnen, kleding, voedsel). De oostelijke kade was geschikt voor zware lasten en bedoeld voor de landing
van de troepen en allerlei soorten voertuigen (kranen, tanks, bulldozers…). De westellijke kade was voor munitie. Elke kade was verbonden met drijvende bruggen
waarvoor het materieel vanuit de schepen aan land kon worden gebracht. De Britten
legden tevens drie verdedigingssystemen aan. Honderdvijftig kanons van DCA’s 40
mm Bofors, waren op de Phoenix-caissons geplaatst, waarvan je de resten kunt zien
aan de oostkant van het museum. (Wij zagen deze alvorens het museum te bezoeken.)
Een honderdtal ballonnen, gevuld met waterstof, hingen op verschillende hoogtes en
waren met stalen kabels aan de grond vastgezet. Door deze ballonnen konden de
Duitste vliegtuigen niet aanvallen. Tenslotte werd elke nacht een kunstmatige mist
opgetrokken om de lichten van de haven, die dag en nacht actief bleven te verbergen.
Tot zover een deel uit de informatiegids.

Herdenkingsplaten vlak bij de kust.

Restant van een Duitse bunker.

Nog een herdenkingszuil.
Conclusie: Op D-Day landden dus Britse, Amerikaanse, Canadese troepen en het
Kieffer-comando. De dagen erna arrveerden geallieerde divisies en brigades uit
veschillende landen. Zo vochten Nederland, Polen, Tsjecho-Slowakije, België,
Luxenburg, maar ook de 2de pantserdivisie van generaal Leclerc samen om Frankrijk
en Europa te bevrijden. Andere landen vochten mee, zoals Denemarken, Noorwegen

en Griekenland. We brengen een flinke tijd door langs de kust om wat er daar nog
bewaard was gebleven te zien. Het doet je wel wat om op deze historische plaats te
zijn. De flora is er overigens prachtig.
Maar we krijgen honger. Aan het strand helaas geen uitspanning waar we iets kunnen eten. Dank zij Marc, die op de terugweg een route kiest vanwaar we af en toe de
zee kunnen zien, vinden we na enig zoeken een fritestent waar nog een tafeltje vrij is.
En met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Weliswaar bewolkt, is het droog en dat
treft. Het duurt wel een half uurtje tot het bestelde komt, maar dan vallen we aan op
de frites voor Marc en ons en worstebrood voor Marcella. Tjonge, we waren best
hongerig. Een zipje water na en dan gaan we rond half drie weer op pad.
Onderweg doen we een grote super van E. Le Clerce aan en wat Marc bij de andere
supers niet lukte, hij vindt bij deze zijn havermoutmelk.
Weer thuis werken we met z’n allen aan het eten. (De meeste dagen bedenkt Marcella wat we gaan eten en ook dat vind ik een beetje vakantie). Dit keer is het salade
Nicoise met stokbrood en een glaasje wijn erbij en dat smaakt helemaal niet verkeerd!
Geen weer om in de tuin te zitten maar het werd wel 19 graden. Later zitten we in de
serre te genieten van de koffie en appeltaart, kijkent naar de mussen die zich tegoed
doen aan de restjes van onze laatste krentenbol. Hoog in de lucht maken de huiszwaluwen jacht op insecten. “Wat hebben we het toch slecht!” zeggen we tegen elkaar.
Dinsdag 10 juli 2012: Vandaag komt er een mailtje van Vincent en Marieke: ze
hebben een dochter, Noa Mara. Ze weegt 3600 gram en is 52 cm lang. Alles is goed
gegaan. Fijn om te horen! Er gaat een felicitatiemailtje terug.
Rond 10:00 uur zijn wij weer op pad. Onderweg weg naar Arromanches-les-Bains
zien we zowaar korenbloemen langs de weg staan. In meerder kleuren zelfs.

Verbazingwekkend!! Die foto gaat naar Dick Dokter.
Aan dit stuk kust van Arromanches, Juno, Gold en Sward, vielen dus de Britten
binnen tijdens de invasie. Als we er aankomen zien we in zee restanten van de segmenten die aangevoerd werden door sleepboten. Daar werd de 12 km lange halve
cirkel van gebouwd als golfbreker. Met die sleepboten werd zoveel mogelijk aan wal

gebracht. via vier pieren werd alles verder vervoerd. Op het strand zien we nog resten
van die pieren die we rondom kunnen bekijken omdat het eb is. Later strijken op het
terras van een café neer dat grenst aan het Debarking-museum. We kiezen een plek uit
vanwaar we een mooi uitzicht hebben op de zee. Gesterkt door de prima koffie gaan
we daarna het museum binnen.
In de eerste vitrine zien we daar een konvooi met drijvende bruggen, getrokken door
een sleepboot, tijdens de overtocht over het Kanaal. Drie oorlogsschepen die de sleepboot escorteren (snelboot vooraan, vervolgens een torpedoboot en als laatste een
onderzeebootjager). Zo’n konvooi ging maar 6 km/uur, terwijl er 175 km moest worden overbrugd. Arromanches was, in het gebied tussen Nord Pas-de-Calais en Cherbourg, het verst gelegen van Engeland. De konvooien werden maar één keer door de
Duitsters aangevallen. Dat de helft van de bruggen toch verging, lag aan de slechte
weersomstandigheden waardoor ook de landing met 24 uur werd uitgesteld.
Vervolgens zien we een “levende” maquette van de oostelijke kade, die met een
drijvende brug aan het strand verbonden was. Door een namaak golfslag kunnen we
zien hoe de haven kon functioneren ondanks de golven en de getijden. De drijvende
brug van staal steunde op stalen vlotters (de grijze vlotters waren op steunpoten
gebouwd om bij eb niet stuk te slaan tegen de rotsen) of op vlotters van trilbeton.
Tot zover een piepkleine impressie van het gigantische werk dat er is geleverd door
de geallieerden toen ze eenmaal voet aan land hadden. Als we alles hebben bekeken
koopt Marc twee dvd’s over de landing.

Op de achtergrond de vloedkering. Daarvoor een deel van de pieren.

Langs de kust van Arromanches.
Op weg naar huis doen we inkopen voor de komende dagen bij E. Le Clerc en
lunchen daarna lekker thuis. Voor ik daarna een tukje ga doen loop ik een rondje door
de drie tuinen. Net als in het huis, kun je op meerdere manieren terugkeren naar het
terras. Erg grappig want Jan en Marcella die naar me uitkeken, zien me tot hun verbazing vanaf de andere kant van de schuur terugkeren. Een volgende keer trappen ze
daar natuurlijk niet meer in.
Vanuit de serre kijken we rechts op een hoge struik fuchsia’s. Langs de kant van de
eerste tuin staan lelies, hortensia’s en vergeetmijnietjes. Op het terras een rond perkje
met hemelsleutel en mombretia’s, helaas nog niet in bloei, maar de mussen stoeien er
graag in. Tegen de serre aan een rij felrode begonia’s. Kleur genoeg rondom en later
zullen we in de tuin nog veel meer kleine bloemtjes vinden tussen het gras.
Rond 16:30 rijden we naar Bayeux om aldaar het wereldberoemde tapijt te bekijken.
In het museum wandelen we naar de zaal waar het tentoongesteld is in een langerekte
U-vorm. Het tapijt heet Tapisserie de la Reine Mathilde en is zeventig meter lang en
vijftig centimeter hoog.
Het verhaal begint met de Engelse koning Edward de Belijder (1042-1066) die zijn
einde voelt naderen. Omdat hij kinderloos is, geeft hij Harold, een voornaam edelman
en vertrouweling van de vorst, de opdracht naar Normandië te gaan om daar aan hertog Willem de Bastaard (de latere Veroveraar) de Engelse kroon aan te bieden.
Willem verkreeg dit recht omdat hij een neef van Edward was.
Na een gebed in de kerk van Bosham (Sussex) Harold zich in. Een storm brengt hem
echter wat noordelijker in Frankrijk. Hij landt op de kust van Picardië waar hertog
Guy de Ponthieu hem in de boeien slaat. Willem de Bastaard krijgt lucht van deze
actie en zorgt ervoor dat Harold bevrijd wordt. Willem ontvangt Harold dan plechtig
in zijn troonzaal (kasteel van Rouen). Daarbij wordt Harold ook Edwige (Aelfgylwa),
de dochter van Willem, als echtgenote aangeboden. Willem neemt hem daarna mee
op krijgstocht tegen Connan, hertog van Bretagne. Even voorbij de Mont St-Michel

trekken zij het riviertje de Couesnon over. Bij deze manoeuvre raken paarden en
manschappen in drijfzand. Harold weet de Normandiërs echter te redden. Willem en
Harold belegeren daarna Bretonse steden. Dol, Rennes en Dinan worden overwonnen.
Na de zege bij Dinan wordt Harold door Willem tot ridder geslagen. Hij legt meteen
daarna op de relieken van de kathdraal van Bayeux de eed van trouw af en erkent
plechtig dat Willem recht heeft op de Engelse troon. Harold keert daarop terug naar
Engeland.
In Engeland ligt koning Edward op sterven. Op 5 januari wordt zijn stoffelijk overschot overgebracht naar Westminster Abbey. Maar dan rijst de machtsvraag: wie
heeft de dode Edward nu eigenlijk aangewezen als zijn opvolger? Is het Willem of is
het Harold? De laaatste lijkt een gat in zijn geheugen te hebben en vergeet zijn eed
van trouw. Hij laat zich door zijn aanhangers tot koning van Engeland uitroepen. De
aarstbisschop van York kroont hem.
Boodschappers berichten Willem over de nieuwe machtstoestand in Engeland. Deze
gaat direcht over tot represailles. Hij laat een bos kappen om schepen van te bouwen.
De bemannig klimt aan boord, paarden meevoerend. Levensmiddelen en wapens worden ingeladen. Op 27 september 1066 vertrekt de enorme vloot. De schepen zijn een
soort drakkars; de drakenkoppen doen sterk denken aan boten van het Vikingtype.
Na anderhalve dag landt de vloot in Pevensey (Sussex). De soldaten zoeken de boerenerven af naar vlees van koeien, schapen en varkens. Een feestelijk maal volgt, ingezegend door bisschop Odo (met een vis op zijn bordje, zien we) en de legermacht
wordt logistiek ingericht.
Dan, op 14 oktober 1066, start de Slag bij Hastings tegen de met enorme bijlen bewapende strijders van Harold. Mannen en paarden sneuvelen en de overwinningskans
lijkt op een snel gespeelde ping-pongbal tussen de beide machten. Willems paard valt
onder hem vandaan: hij krijgt een nieuw paard. Harold wordt door een pijl aan zijn
oog getroffen en vindt uiteindelijk de dood. Hij wordt terplaatse begraven. Willem de
Bastaard behaalt zijn zege en leeft verder als Willem de Veroveraar.
Boven en onder deze beeldende vertelling bevinden zich decoratieve randen. De
onderste rand ligt vol met in de strijd gevallenen. Bovenin krioelen verscheiden fantasiedieren. Historische doeken als deze waren geen uitzondering. Ze werdem als wandversiering benut om een feestzaal op te luisteren. Het doek van Bayeux werd tijdens
feesten in de kathdraal opgehangen.
Overigens heeft la Reine Mathilde geen steek geborduurd aan dit gigantische tapijt.
Daar hebben haar borduursters vele uren aan besteed. Hun komt alle eer toe. We zijn
helemaal onder de indruk als we weer buiten staan. Dit was wel heel bijzonder.
Later gaan we naar huis om wat te drinken. Marc en Marcella zorgen daarna voor
een lekkere pasta. Met worstjes voor de maatjes en een met zorg door Marc bereidde
kalkoensnitzel voor mij. Waarna we ons met koffie in de woonkamer installeren om
naar de eerste dvd over de invasie te kijken. Was het vandaag bewolkt en 17 graden.
Woensdag 11 juli 2012: Gisteravond besloot Marc om het eens een beetje zuidelijker
op te zoeken. Een goed idee, want hier ziet het er vanochtend niet uit: zwaar bewolkt
en het miezert. En zo gaan we rond 9:40 uur richting Vendeuvre om aldaar het gelijknamige kasteel te bezichtigen.
Onderweg zien we voor de tweede keer een roofvogel, (buizerd of kiekendief), op
een paaltje langs de weg zitten. Weer wat later schiet een vosje de weg over dat in een
haverveld verdwijnt. Als we in de buurt van onze bestemming komen zien we een
beetje blauw in de lucht, maar in Vendeuvre begint het zachtjes te regenen. Marc stalt

de auto onder de bomen vlakbij de ingang van het kasteel. Als ik later goed kijk blijkt
het uit de kracht gegroeide vogelpest te zijn.
We lopen naar de ingang van een bijgebouwtje waar Marcella kaartjes koopt. Daarna
besluiten we eerst de 10de eeuwse keuken te gaan bekijken. Volgens de mevrouw van
de kaartjes kunnen we daar ook koffie krijgen. Daarvoor moeten we eerst weer naar
buiten. Aan de zijkant van het kasteel is de ingang van de keuken: van een restaurant
blijkt daar echter geen sprake te zijn. Wel is er een vriendelijk dame die de kleine
cadeauwinkel beheert en bij wie we koffie naar keuze kunnen bestellen. Daarvoor
wordt er water heet gemaakt dat daarna bij de koffie in plastic bekertjes wordt
gegoten waarna we deze staande kunnen opdrinken. Enfin, weer een ervaring rijker.
We kijken intussen wat rond en zien dat je vanuit het winkeltje een vertrek kunt
betreden waarin allerlei luxe verblijven voor honden en katten zijn tentoongesteld.
Spijtig dat we daar geen foto’s van mogen maken want zoiets hebben we nog nooit
gezien. Dat de rijken op zo’n manier hun dieren vertroetelden!

Château Vendeuvre.
Als de koffie op is bekijken we de keuken. Het ruikt er erg bedompt maar dat nemen
we op de koop toe want er is heel wat te zien. Alleen al de 500 koperen potten, pannen en andere voorwerpen die de kok van koningin Victoria (op latere leeftijd in
retraite gegaan bij de familie van het chateau) gebruikte. In hetzelfde gebouw als de
keuken bevindt zich het toilet dat een bijzonderheid is vanwege het koepelgewelf.
We gaan weer naar buiten en zien dat het even droog is. Een mooi moment om het
grote park in te wandelen. Een verrassing wacht Marcella en mij als we de watertuin
inlopen. Terwijl we over een brugje lopen met aan overkant aan weerskanten een
hertenkop, worden we ineens van weerskanten nat gespoten. Op hetzelfde moment
zien we dat ook rechts gebeuren waar een soort theekoepel staat. Uit een nepboom
komt ook een flinke straal, maar nu zijn we gewaarschuwd, we lopen er met een boog
omheen. Spijtig dat we de Grotto, waarvan de wanden in mozaikpatroon beplakt zijn
met 200.000 schelpen, aan ons voorbij moeten gaan. Maar we zijn al nat genoeg.

De mannen hebben het beter bekeken, die floeperds voegen zich na een omtrekkende
beweging weer bij ons. Inmiddels miezert het weer, maar nu we willen toch nog iets
van het park zien. De ronde plakken van boomstammetjes, die verderop als stapstenen
fungeren, zijn behoorlijk glad; maar de mooi aangelegde tuin maakt een hoop goed.
We komen heelhuids op een groot gazon uit vanwaar we teruglopen naar het kasteel.
Helaas gaat dat pas om 12:30 open blijkt, dus op naar het bijgebouwtje dat, zo zie ik
in de folder, de voormalige orangerie is. Tevens zijn daar de miniaturen tentoongesteld zijn van het oudste vrouwelijke lid van de familie Vendeuvre. Meer dan 800
miniaturen, meubeltjes, ivoren en zilveren voorwerpjes vanaf de 16de tot de 19de eeuw
heeft ze verzameld. Het eerste miniatuur kreeg ze van een tante toen ze zeven was en
nu, op hoge leeftijd, verzamelt ze nog steeds.

Hoe koud het was.

Op weg naar de stapschijven.

En dan is het zover: we mogen een kijkje nemen in het kasteel. Alleen beneden,
want de familie woont er nog boven, dus zijn we gauw uitgekeken. We zien een paar
stijlkamers zoals de woonkamer, slaapkamer, salon en een ateliertje. In elk vertrek
staan op planken langs de wanden miniatuur-meubeltjes. Prachtig nagemaakt, waar
een verzamelwoede al niet toe kan leiden…Maar wel heel bijzonder.
We verlaten het kasteel weer en gaan op jacht naar een eetgelegenheid en die vinden
we in Falaise. Op aanraden van mijn maatjes bestel ik een galette, een dun flensje
gevuld met ham, champignons of kaas en een eitje. Er wordt van gesmuld want de
eieren zijn wel bijzonder zacht gekookt. Iedereen is er dol op behalve ik. Ik werk me
er dapper doorheen totdat ik het laatste flubbertje uit mijn flensje zie zakken en straal
misselijk word. En reken maar dat ik daar later nog vaak mee gepest word. Een kopje
koffie erachter aan maakt een hoop goed, maar voor mij geen galette meer. Brrr!!

Marcs mooie foto van de berenklauwen in het park.

Inmiddels is de zon gaan schijnen. We wandelen door het plaatsje naar het slot van
Willem de Veroveraar. Er vlak bij is een mooie park waar we even op een bankje
gaan zitten om van het uitzicht en het zonnetje te genieten. Daarna gaan we naar het
kasteel. In de nederlandstalige folder die Marcella er vindt staat dat deze huidige
vesting dateert uit de 13de eeuw toen Philip-Auguste koning van Frankrijk was. De
resten van het slot van Willem de Veroveraar bevinden zich nog in de onderste zaal.
Wij beginnen volgens de audiotour op de bovenste verdieping. In de aula aldaar zien
we een schaakbord dat de feodale wereld uitbeeld. De kleine slottoren, uit de tweede
helft van de 12de eeuw, toont de koning en zijn ridders. Tevens is er nog een ronde
slottoren die dateert uit de 13de eeuw. Er is een raam in de torenzaal gemaakt om dit
nieuwere gebouw met de normandische slottoren te verbinden. In een van de overige
zalen zien we bleiden van zeer primitief tot meer geavanceerd staan, allen gemaakt
van hout. De beneden zalen tonen het verblijf van de koning. In een van die zalen
kunnen we op de muur geprojecteerde beelden zien van de strijd van Willem tegen de
Noormannen en zijn verovering van Engeland; tevens van zijn huwelijk met zijn nicht
Mathilde. Dat ook deze vesting oud is getuigen de hoge traptreden en het weinige
licht wat er toentertijd in die trappen moet zijn binnengevallen. Vind ik dat alles mooi
tentoongesteld is en de belichting is heel bijzonder. Kortom, we hadden dit weer niet
willen missen.

Boven op de heuvel de oude vesting, waar eens op dezelfde plaats de residentie was
van Willem de Veroveraar.
Als we weer buiten zijn zoeken we een café uit waar we lekker op het terras kunnen
zitten om wat te drinken. Het waait er wel hard, maar daar beginnen we al aardig aan
te wennen. En de zon schijnt!
Waarna Marc ons naar Tilly sur Seulles rijdt en we bij Carrefour stoppen om wat
fourage in te slaan. En dat hebben we geweten! Nauwelijks bij de groenten aangeland
begint me daar het alarm te loeien, oorverdovend!! Met onze handen op de oren

zoeken we de rest van onze spullen uit. Af en toe stopt het alarm even om daarna
weer op volle toeren door te loeien. We zijn blij als we later weer buiten staan. Pfff!!
Inmiddels is het nog geen 19:00 uur, dus duiken we café du Stade binnen voor een
versnapering. Tegen etenstijd wandelen we naar L’ Olivier. Dit keer bestellen Jan en
ik iets dat we niet kennen: Pain Mori, een dikke ovale gebakken boterham, gevuld
met chanpignons, kip of ham en kaas. Erg lekker. Marcella neemt Spahetti Carbonara
en Marc Entrecôte Camembert. We krijgen er sla en fritjes bij. Tevens komt de eigenares ons nog een schaaltje eigengemaakte mayonaise brengen. Met een wijntje erbij
is ons maal helemaal af. Weer thuis gaan de boodschappen op z’n plek en ik maak
wat foto’s van het huis en de tuin. Deze keer zorgt Marc voor koffie en taart en Jan
wast later alles netjes af. Ondanks wat regen en 16 graden werd het toch een heel fijne
dag.
Donderdag 12 juli 2012: Voorlopig regent het nog als we opstaan. Marieke probeert
me te bellen, maar daarvoor moet ik wel de tuin in. Gelukkig is het net even droog.
Helaas, ze komt zo slecht door dat we de verbinding verbreken. Ik stuur haar daarna
een smsje om te vertellen dat het hier prima gaat.
Inmiddels heeft iedereen ontbeten. Jan leest, Marc en Marcella zijn boven het een en
ander voor een klant aan het regelen. Tevens zijn ze in afwachting van een telefoontje
uit het ziekenhuis vanwege de MRI-scan die er onlangs van Marcs nek is gemaakt. Ik
schrijf, gezellig bij Jan in de serre, terwijl de regen weer op het dak tikt.
Van het slaapkamerraam dat in de serre uitkomt hebben we inmiddels dankbaar gebruik gemaakt. In de diepe nis staat permanent een fles water en het raam fungeert als
doorgeefluik. Hoeven we niet steeds om te lopen om een en ander weg te brengen.
Overigens hebben we ook veel gemak van het kleine tafeltje dat in onze slaapkamer
staat. Kennelijk bedoeld om aan te schrijven, getuige de schemerlamp, gebruiken wij
het om onze camera’s op te leggen en er de vele suikerzakjes op te stapelen die we al
hebben verzameld. Tevens begint de stapel meegenomen folders ook al te groeien.
De muffe lucht in huis wordt al wat minder. Of we beginnen er aan te wennen of wij
ruiken zelf zo fris. Door het weer zal het niet komen. Ik wandel eens een poosje door
het huis. Bekijk de opgehangen schilderijtjes en beland via onze slaapkamer in de
bijkeuken waar ik een pracht exemplaar van een koperen pan zie hangen. Hij is zo
gedeukt en in het midden gescheurd dat ik allerlei visioenen krijg; onder andere van
een woedende boerin die er haar echtgenoot ermee van langs geeft als hij dronken
thuis komt. Ik kan het niet laten om er een plaatje van te schieten. Enfin, ik ga maar
eens een rondje door de tuinen lopen, tijdsduur bijna een kwartier.
Het is 12:30 uur als de uitslag van de scan binnenkomt. Er was op te zien dat er van
een vernauwing sprake is tussen de vijfde en zesde wervelcolom. Een operatie is dus
noodzakelijk. Als we weer terug zijn in ons land neemt Marc weer contact op met zijn
neurochirurg. Voorlopig is hij blij dat de uitslag bekend is en het wachten daarop
voorbij. We lunchen en doen daarna een tukje; daar is het echt weer voor.
Later doen we boodschappen in Tilly sur Seulle. Voor ons avondmaal maken
Macella en Marc een heerlijke chili con carne. Deze dag gaan we vroeg naar bed.
Voor bovenstaanden was dit best een spannende dag. En het regent nog steeds.
Vrijdag 13 juli 2012: Hoera, het is droog, dus loop ik een rondje door de tuinen. Met
kleddernatte gympen kom ik weer binnen, dat wel. Maar het was de moeite waard
want het ruikt wel lekker fris buiten. Wat is het hier heerlijk stil. Behalve de vogels
hoor je niets. Volgens Marc hoor je ’s nachts ook nog andere geluiden zoals: schapen
in de wei achter tuin drie en geloei van een koe verderop. Het vreemdste geluid is

volgens hem een zacht poep, poep! Mischien een uiltje in de buurt? Helaas, dit gaat
aan onze oren voorbij. Het enige wat wij in de nacht opmerken is het lichte zoeven
van een enkele auto.
Marc en Marcella, onze reisplanners, zijn intussen druk bezig een paar leuke dingen
te bedenken voor de komende dagen. Voor vandaag wordt dat Suisse Normandie. En
zo rijden we weldra sukkelend achter een mestwagen aan de Mondayese dreven uit.
Onderweg weer schitterende akkers met klaprozen. Je blijft je ogen uitkijken.

Op weg naar Suisse Normandie.
In Aunay sur Odon stoppen we voor een kop koffie bij eetcafé Hotel de la Place.
Even verder wordt getankt. Tevens wordt er door Marcella nieuw geld gepind. Altijd
makkelijk voor als je ergens niet kunt pinnen, zoals we in Bayeux ondervonden.
(Mag ik trouwens nog wel even vermelden dat Caen, waar we op een van onze eerdere tochten doorreden, een grote stad is en dat hadden we niet gedacht).
Rijdend door het plaatsje Thury Harcourt zien we een mooie ruïne van een oud
landgoed. Marc stopt en we lopen er even naartoe om een paar foto’s te maken.
Tevens wordt er bij de plaatselijke apotheek het een en ander ingeslagen omdat we
nou eenmaal niet alles bij ons hebben. De vraag naar een bepaald zalfje leidt tot hilarische spraakverwarringen met de dame die Marc en Marcella helpt. Gelukkig spreekt
ze ook een beetje Engels waardoor ze er toch uit komen.
En dan rijden we door naar Pont de Ouilly. Onderweg wordt het behoorlijk heuvelachtig. Op een gegeven moment dalen we van 250 meter hoogte af naar 57 meter
zodat we weer in een dal rijden. Prachtige vergezichten weer tijdens die afdaling. Een
maal in Pont de Ouilly, een klein havenplaatsje, lunchen we bij Chez-Marcello. We
mogen boven zitten in een mooie zaaltje, helemaal in marinestijl ingericht.
Later bekijken we er het aparte kerkje Sainte Thérèse waarvan de ramen gemaakt
zijn van glas in metselwerk.

De ruïne van het landgoed gefotografeerd door het oude hek.
Maar we moeten nog verder, dus stappen we weer in de auto en rijden we door het
fraaie landschap van Suisse Normandie naar La Roche d’Oëtre. Langs diverse routes
kun je daar naar een uitkijkpunt. We nemen de kortste route, nr. 3 en wandelen door
de mooie omgeving. Helaas wordt het pad halverwege te gevaarlijk. We lopen een
klein stukje van een andere route en keren dan weer terug naar het punt van uitgang.
Evengoed hebben we genieten van het fraaie uitzicht.

La Roche d’Oëtre.

Pont d’ Ouilly. Kerkraam van de Ste. Térèse, geplaatst in 1925.
Als we op weg naar huis door het plaatsje Saint-Marc-d’Ouilly komen passeert Marc
een oude kapel. Hij keert om want daar willen we wel even naar binnen. Het kan want
hij is open. In de folder die Marcella had meegenomen uit de Ste. Thérèse staat dat
deze kapel uit de 16de eeuw stamt. De kapel is in 1933 gerestaureerd. Binnen verhalen
acht fresco’s, gemaakt door Maurice Le Scouezec, het leven van St. Roch. De drie
overige fresco’s zijn gemaakt in 1984 door Marek Sobczyk. Ieder jaar op 15 augustus
is er een pelgrimage naar toe vanwege ‘Het grote pardon van St. Roch.’

Het fraaie altaar met fresco in de kapel van St-Roch.

Nog vol van de vele indrukken op deze dag gaan we naar huis. Onderweg stoppen
we in Viellieres Bocage om boodschappen te doen bij een Carrefoursuper.
Als we thuis komen gaan Marc en Marcella er nog even vandoor om een internetcafé
te spotten, vanwege de slechte ontvangst hier in Berrière. Helaas keren ze zonder
resultaat terug; jammer.
Later, als we uitzakken met een drankje, komt mevrouw Legrand om te vragen of
alles naar wens is. Ze was bij haar zuster op bezoek die in het huis tegenover ons
woont. Als ze hoort dat het prima gaat, vertelt ze dat het de hele dag heeft geregend.
Kijk, dat zijn we dan mooi ontlopen! Want in Suisse Normandie was het licht bewolkt
en 18 graden! Het eten is vandaag eenvoudig, salade en stokbrood met van die lekkere
Franse kaasjes. En na de koffie gaan we weer vroeg de koffer in. Wat een dag!
Zaterdag 14 juli 2012: Alweer een week om, niet te geloven! Het is vandaag nationale feestdag in Frankrijk, maar daar zullen we niet veel van merken, behalve in Barfleur, maar daarover later.
Na een stormachtige nacht met gietbuien, die ik vanuit ons bed op het serredak hoorde trommelen, laat de zon zich vanmorgen heel even zien. Maar het waait nog erg
hard. Marieke sms’t dat er een groot regengebied op weg is naar Nederland.
Tijdens het ontbijt kijken we nog even naar de mussen die zich te goed doen aan de
restjes chili con carne van eergisteren. Bederven kan haast niet met dit koude weer.
Overigens zie ik later dat er alleen nog een paar boontjes liggen en van de paprika
alleen de pelletjes. De stukjes aardbei die er lagen hoeven ze niet. Rare vogels.
Maar het is tijd om ons reisvaardig te maken. Rond elf uur rijden we richting
Cherbourg, op weg naar Barfleur, een kleine badplaats aan de kust. Het eerste stuk
gaat over de snelweg en Jan en ik vermaken ons achter in de auto met het tellen van
de vele viaducten. Dertig tellen we er in drie kwartier!
In Valogne wordt gestopt om koffie te drinken. We gaan Brasserie Civette binnen en
doen onze bestelling. Al drie keer heb ik in dit land een capuccino gekregen met een
grote dot slagroom erop inplaats van geklopte melk. Lekker en het ziet er fantastisch
uit; maar voor mij natuurlijk veel te vet. Jan is er blij mee, want die krijgt de meeste
slagroom. Mij benieuwen of het overal zo is. Zo ja, dan zal ik toch iets anders moeten
bestellen. Ze hebben hier ook thee, geen probleem.
Later lopen we naar het Versaille van Normandië. Zo heet het gedeelte waar voor de
Tweede Wereldoorlog de prachtige huizen en gebouwen stonden.
Helaas zijn er in totaal nog vijf van over. Aan het begin van de straat is een mooi
park. Het zonnetje schijnt lekker dus dat is een waar genoegen. We bekijken de paar
zeer oude huizen en lopen dan weer terug naar de auto.
In Pernelle rijdt Marc een stijle heuvel op waar op 123 m hoogte Hotel Le Panoramique staat. Na een kleine klim, waarbij we links langs de trappen een mooi oud
Mariabeeld zien, zijn we er. Rechts van de uitspanning is in een grot een kapel die de
moeite waard is om te bekijken. Maar we hebben honger dus eerst maar eens wat te
eten zien te krijgen. Binnen blijkt het een zeer chique restaurant te zijn. We worden
op zeer beleefde manier naar een tafel geleid en kunnen al snel onze bestelling opgeven. Fraai verzorgd wordt het later opgediend en met veel egards; terwijl we toch
maar een simpele lunch bestellen. Het eten is net als de bediening: uitstekend.
Later wandelen we op het fraaie plateau rond en genieten van het mooie uitzicht.
Daarna dalen we weer af naar de auto en vervolgen onze weg.

Valogne, een van de overgebleven panden.

De grot met kapel in La Pernelle.
We rijden verder tot het plaatse Vast waar we een in het lover een prachtig brugje
zien. In het beekje eronder zien we een stukje verderop hoe meerdere stroompjes
bijelkaar komen en zo een watervalletje vormen. Later zien we dat het bij een oud
landgoed hoort. We stoppen even om er een plaatje van te schieten.

Idyllisch plekje in Vast.
Het is 14:00 uur als we in Barfleur aankomen. Barfleur is een oud vissersplaatsje
met ongeveer 650 inwoners. De Romeinen en Vikingen legden hun schepen al aan het
touw in het haventje. Op de kades en onder de leistenen daken leefden in de middeleeuwen maar liefst 9000 inwoners. De wat gedrongen kerk staat aan de kade. De 17de
eeuwse constructie is versterkt en bevat een opmerkelijke 16de eeuwsw piëta.

Barfleur.

Tijdens onze wandeling langs de haven zijn we getuige van een middeleeuwse
schouwspel, ten tonele gevoerd door een groepje mensen in klederdracht uit die tijd.
We blijven een poosje kijken en vervolgen daarna onze tocht tot we bij de St. Nicolas
Eglise aankomen. Als we er binnenstappen begint net het orgel te spelen. We boffen
maar weer. Het is een mooie oude kerk. We blijven er dan ook lang in rond kijken.
Later wandelen we naar het punt vanwaar Willem de Veroveraar zijn tocht naar
Engeland begon.

Dit keer de steen aan het strand.
We hebben het gezien en zoeken nu een plaatsje uit de wind uit met zicht op zee.
Altijd mooi; je ziet zoveel schakering in dat water.
Later gaan we iets drinken in Bar Le Goe’land. Rond 15:00 uur rijdt Marc ons via
een mooie route weer naar huis waar we tegen 17:00 uur aankomen. De zon schijnt
dus wordt er even buiten gezeten. Jammer dat ze die zo vaak uitdoen, want met die
wind erbij, kracht 4/5 is het met 16 graden nog niet zo warm. We eten dus binnen,
maar wel weer supergezond!! Marcella maakt couscous en Jan bakt er entrecôtes bij.
Later koffie met appeltaart wordt een traditie, daar hebben we het voorlopig niet meer
over. Behalve als we de taart vergeten zijn te kopen. Dat kan natuurlijk niet.
Zondag 15 juli 2012: Bijtijds eruit want we willen vroeg naar de super. De zon
schijnt en dat is gezellig. Maar alweer is het niet van lange duur. In Vielliers Bocage
moet de supermarkt open zijn, maar daarover zijn we vals voorgelicht. Wel kunnen
we er onze lege flessen kwijt. Dan maar naar Tilly sur Suilles waar Carrefour wel
open is. Weer thuis, besluiten we, vanwege het wisselvallige weer, om maar thuis te
blijven en morgen naar Honfleur te gaan. En laat het nou rond de middag zomaar
droog worden!! We zitten soms wel tien minuten achter elkaar in de zon, wat een
mazzel! Waardoor het ook vandaag weer geen verloren dag is. Wel frisjes, want met
die harde wind wordt het niet warmer dan 15 graden.

Op onze vaste stek in de serre. Een goed humeur is goud waard!

Gauw naar buiten, daar heb je de zon!!

Maandag 16 juli 2012: Vanmorgen belt Marc met de Bergmankliniek en hoort dat
hij daar al aanstaande maandag terecht kan bij een neurochirurg. Er moet nog wel het
een en ander geregeld worden, want zijn gegevens van het Ter Gooiziekenhuis moeten ook mee. Enfin, bij de Bergmankliniek hoeft het kennelijk niet zo lang te duren.
Nog verbaasd over de snelheid waarmee de afspraak is geregeld, stapt Marc later in
de auto om ons naar Honfleur te brengen.
Zoals altijd genieten we onderweg weer van de mooie vergezichten; wat is Frankrijk
toch mooi! In Beuvron en Auge stoppen we voor een koffiepauze. Dit dorp is bekend
om zijn bijzondere vakwerkhuizen. Het inwonertal is ca. 300. Rond de Place des Halles is het zeer idyllisch, alleen al vanwege de bloemenweelde aan de huizen. Tevens is
de 15de eeuwse Vieux-Manior heel opmerkelijk. We wandelen het kleine plaatsje in
en zien dat er al veel mensen staan die foto’s nemen van al het moois. Wij slenteren
wat rond en bekijken de winkeltjes. In een ervan past Marcella wat regenhoeden; vast
geïnspireerd door het weer, want het begint weer zachtjes te miezeren.

Zij kijkt in ieder geval wel zonnig.

Hier worden foto’s bekeken.

Gezien het kleine plaatsje zijn we gauw uitgekeken en hebben we trek in koffie. Die
drinken we bij café Forges Le Bourg. Het is jammer dat we buiten moeten zitten,
want het is nog wat frisjes, maar binnen is men druk bezig voor de lunch. Kennelijk
worden er veel mensen verwacht. Als de koffie op is reppen we ons naar de auto.
En jawel, als we Honfleur naderen schijnt de zon en dat moeten we hebben.
Over Honfleur: zeven eeuwen terug begon dit antieke visserstadje zich te ontwikkelen. Pas na de Honderdjarige Oorlog groeide het uit tot een belangrijke zeestad. In
de 16de en 17de eeuw deed de bevolking mee aan ontdekkingsreizen. In de kromme
straatjes wonen nu nog nazaten van beroemde schippers. Een van de belangrijkst
schippers was Samuel de Champlain. Hij stichtte in 1608 Québec, nu een van de
grootste steden van Canada.

Even tussendoor, een van de panden uit Beuvron en Auge.
Maar verder over Honfleur: door verzanding van de haven stopte de groei en Le
Havre nam de zeerol over. Door de stagnatie is de oude glorie niet door moderne
machinerieën overschaduwd. Mede hierdoor kreeg een groeiende kunstenaarskolonie
belangstelling voor de vergane glorie en pitoreske pracht van zowel Honfleur als de
directe omgeving. Boudin was een van de bekendste Franse namen. Ook de Nederlandse schilder Jongkind (1819-1891) kwam er. Baudelaire schiep er een van zijn
meesterwerken, l’ Invitation au voyage. Tevens zag Satie in Honfleur het levenslicht.
Een centrum is aan hem gewijd. Honfleur kreeg ook naam als ontmoetingsplaats van
impressionisten, die in het voetspoor van Claude Monet, zich verrukt voelden over de

lichtval die de havens en heuvels beroerde. Tal van schitterende doeken werden hier
gemaakt. Aldus weer een stukje uit Marcella’s mooie en informatieve gids.
Rond twaalven lopen wij rond de haven en zoeken daarna een plaatsje uit op het
grote terras van La Chaloupe. Overal kun je hier mosselen krijgen en die bestelt Marc
dan ook. Jan en Marcella bestellen vis en ik tagliatelle met zalm. Dat laatste blijkt
later ham te zijn, maar daar doen we voor een keer niet moeilijk over. Bovendien
moet ik later Jan en Marcella helpen met hun enorme berg vis op te eten.
Tussendoor maakt Jan foto’s, onder andere van de St. Etienne Église die aan de
overkant tussen de oude huizen staat.

Honfleur, een druk bezocht stadje.
Later slenteren we door het stadje. De jassen gaan uit, want het is inmiddels 23 graden, heerlijk! Aangeland bij de Église Ste.-Catherine besluiten we even binnen te
lopen. Deze bijzondere kerk aan de Rue des Logettes is een van de weinig bewaard
gebleven voorbeelden van de bouwtraditie die Normandië ooit kenmerkte. Vanaf stenen fundamenten was het namelijk heel gewoon een markthal of een herenhuis uit
hout op te trekken. Hout werd minder voor kerken gebruikt, het brandgevaar speelde

daarbij kennelijk een rol. Na de Engelse bezetting in de 15de eeuw, liet het stadsbestuur, genoopt door een tekort aan stenen, een houten kerk bouwen. Hout was er genoeg en expertise ook. Scheepstimmerlui bouwden eerst een enorme hal. In 1468
onstond zo het noordelijk schip. Tijdens de eeuwwisseling werd er een tweede schip
aangebouwd, waardoor het geheel tot twaalf traveeën werd verlengd. De zijbeuken
onstonden later. Pas in de 18de eeuw werd stucwerk toegepast en wel op de entree in
classicistische stijl. De kerk frappeert tevens door de enorme steunbalken. Twee
enorme doeken van Jordeans en Erasmus Quellinus sieren het interieur.

Het interieur van de kerk met prachtige mozaïk vloer.
Tegenover de kerk staat de Clocher Ste-Catherine. De degelijk in elkaar gezette, luxueuze klokkenstoel dient als losstaande kerktoren bij de Église Ste-Catherine. Zelfs
het dak heeft houten tegels. De eigenlijke toren wordt door middel van een soort
houten krukken overeind gehouden.
We hebben beiden van binnen gezien, maar nu wordt het tijd voor een kopje thee.
Niet ver van de kerk komen we bij La Jarolin G’ourse Mandise. Het ziet er aardig uit
en even later zitten we in een mooie oude binnentuin, even weg van de drukte. De
thee en koffie zijn er goed. Later wandelen we naar de Rue de la Ville waar de
voormalige zouthallen zich bevinden. Uit deze 17de eeuwse schuren haalden de vissers hun zoutvoorraad vandaan voordat ze scheep gingen naar oorden zoals Newfoundland.
In het kastanjehouten balkenwerk is nog de constructie te zien die scheepstimmerlieden bij de vervaardiging van zeewaardige schepen toepasten. Het grootste pakhuis
wordt nu als galerie gebruikt. Wij gaan er binnen en zien dat er prachtige foto’s tentoongesteld zijn van vrouwen over de hele wereld. De moeite waard om te bekijken
en dat doen we dan ook.

Een van de twee voormalige zouthallen in Honfleur.

Overleg na het calvados proeven in Breuil.

Tegen vieren verlaten we Honfleur en stoppen een half uur later bij Château Du
Breuil in Brueil en Auge. Het is de bedoeling om daar een paar flessen calvados aan
te schaffen. In de fraaie winkel worden een paar flessen uitgezocht en op de toonbank
gezet. De jonge vrouw die ze helpt schenkt van de uitgezochte soorten een piepklein
slokje in. Het is fijn dat ze behalve Frans ook Engels spreekt, want dat maakt de
communicatie een stuk makkelijker. Op aanraden van Marcella, het proeven kan wel
even duren, verdwijn ik naar buiten om op een bankje van het prachtige park van het
Château te genieten.
Later komen ze naar buiten met in een tas twee flessen 20 jaar oude calvados. Er was
ook een 30-jarige calvados hoor ik, maar de prijs daarvan was een ietsje boven de
begroting. Als aardigheidje kregen ze calvadoscaramels bij hun aankoop in zeer luxe
verpakking. We wandelen een stukje door het park en gaan daarna terug naar de auto.
Op weg naar Bayeux, waar we boodschappen willen doen, rijden we in de buurt van
Caen over de Orne. Deze rivier ontspringt in Suisse Normandie. Sterk meanderend
door het land komt hij uiteindelijk uit in de Atlantische Oceaan.
Na ons bezoek aan E. Le Clerc rijdt Marc ons door allerlei landweggetjes naar huis,
waar het zonnetje zowaar schijnt. 's Morgens met regen en tien graden vertrokken, is
het er nu 21 graden. Als dat zich nu eens zo voortzet… Samen zorgen we later voor
een lekkere maaltijd van brood en salade. Koffie toe en om is deze dag weer.
Dinsdag 17 juli 2012: Met miezeregen op pad, maar als we Mont St-Michel naderen
komt de zon door. Marc en Marcella, die al eerder hier zijn geweest, zijn verbaasd
over het enorme parkeerterrein dat er voor Mont St. Michel is aangelegd. Toentertijd
was die klein en veel dichterbij. Druk is het ook al. Van alle kanten zien we groepen
mensen naderen. We besluiten zo dicht mogelijk bij het dorp te komen en van daaraf
wat foto’s te maken. De wandeling tot de dijk duurt ruim een half uur. De weg ernaartoe is heel breed, dus ruimte zat. Links en rechts heel veel bloemen, prachtig!

Daar is ie dan. Van een afstandje ook mooi toch?

We vertoeven een poosje op de dijk en wandelen dan weer terug naar de auto, drommen mensen die erheen gaan passerend. Daar gaan wij ons echt niet tussen wringen
om meer van het stadje (huidige aantal inwoners 50) en abdij te zien.
Evengoed hebben we wel wat bijzonderheden gevonden in de gids, ook leuk om te
weten. (Als ik degenen die dit lezen tenminste niet teveel verveel met alle historische
gegevens. Enfin, je kunt het altijd overslaan, maar dit terzijde).
Over Mont St-Michel dus het volgende: Dertien eeuwen terug zag de wereld rond de
nog te bouwen abdij er heel anders uit dan heden ten dage. De Mont St-Michel stond
nog bekend als Mont-Tombe en verhief zich met twee andere granieten koppen (Mont
Dol en Tombelaine) boven een dicht woud, het Foret de Scissy. Een legende verhaalt
over de reus Gargantua die de steenklompen in het landschap neersmeet. De eenzame
heuvels speelden dan ook een belangrijke rol in de Keltische wereld. Druïden wezen
daarom de hoogste plekken als heilige oorden aan. De Mont St-Michel zou de grafplaats geweest zijn van Gallische zonnegoden die ooit uit hun graven zouden opstaan.
De Romeinse kolonisatie veranderde niets aan de heidense heiligheid van de godenberg. Tot ver na hun kerstening fluisterden de bewoners over de sacrale Mont.
De tweede bisschop van Avranches heeft zijn naam aan de Mont St-Michel verbonden. Over hoe hij er toe kwam een kapel te bouwen op de berg gaat onderstaand
verhaal:
De aartsengel Michael (St-Michel) was zowel strijder als rechter. Hij versloeg, als
aanvoerder van de hemelse heerscharen, de draak en de opstandige engelen. In de
middeleeuwen krijgt zijn dubbele taak (als opperbevelhebber en oordeeltrekker) vorm
in een ridder die het zwaard in de rechter hand houdt en de goddelijke weegschaal in
de linkerhand. ‘Geholpen’ door de aardse stemmen van hem goed gezinde kloosterlingen eiste de aartsengel ook in Noord-west-Frankrijk een aan hem gewijd heiligdom. Een van de geschikte hoogten was de Mont Tombe, de latere de Mont StMichel.
Aubert, de bisschop van Avranches, zag in een droom de gestalte van de aartsengel
op zich afkomen. Deze verlangde van de kerkvader dat hij een daad zou stellen en een
heiligdom zou oprichten. De bisschop had het echter niet zo op het heidense verleden
van de Mont Tombe en besloot het visionaire incident te vergeten.
Een tweede maal verscheen Michaël en eiste zijn sacrale brandpunt. Maar Aubert
zag rond zijn nog fragiele christelijke bolwerk in Avranches de heidense menigten al
aankomen en liet het idee snel varen.
Een derde keer ontvouwde Michaël zijn bouwplannen. En, geheel in overeenstemming met het bijbelse ‘driemaal’ trachtte hij zijn verlangen nu indringender dan de
vorige keren duidelijk te maken. Hij priemde zijn vinger in het voorhoofd van de
bisschop. (In de schedel van de later heilig verklaarde Aubert zit een gaatje.)
Aubert vergat dit maal niet dat Michaël langs was geweest en liet een kapel bouwen,
de latere crypte Notre-Dame-sous-Terre. Echter niet helemaal op de top, want dat was
een Keltische cultusplaats. Die plek zou later pas ingenomen worden door de abdijkerk.
Ten tijde van hertog Richard II van Normandië (1017) begon de bouw van de abdij.
Vanaf de groeven van de Chausey archipel en uit de Bretonse wouden werden steen
en hout aangevoerd voor de kloosterkerk en bijgebouwen. Pas in het midden van de
elfde eeuw werden koor en crypte voltooid.
In 1203 brandden een groot deel van bovenstaande gebouwen af. Ook een groot deel
van het middenschip van de kerk ging meerdere keren tegen de vlakte.
De Franse koning maakte herbouw mogelijk (1211-1228). De schitterende gothische
bouw kreeg de bijnaam La Merveille (Het wonder).

In de 14de eeuw werd de basis van de rots versterkt met verdedigingswerken vanwege de Honderdjarige oorlog. De Engelse legers tachtten het strategisch gelegen heiligdom in handen te krijgen. Jarenlange belegeringen volgden maar de kleine stad en
abdij gaven geen krimp. De nederlaag van de Engelsen in 1434 had de rots een onneembare reputatie gegeven. Diverse vestingwerken uit verschillende perioden getuigen van de kracht die de berg uitstraalt.
Met het geestelijk leven was het in de 17de eeuw niet zo best gesteld. Het morele
verval op de Mont St-Michel leidde tot hervormingen. De ingezetenen maakten plaats
voor de benedictijnen van St-Maur. De Franse Revolutie raakte de rots daaarna en
doopte haar ‘Mont Libre’ (Vrije Berg). Hoe paradoxaal, op de vrije berg werden
staatsgevangenen opgeborgen. Tot 1863 diende de berg om politieke tegenstanders
monddood te krijgen.
In 1874 besloot het Franse instituut voor monumentenzorg het beheer en restauratie
van de abdij en de vestingwerken op zich te nemen. Tot op heden gaan ze daar nog
steeds mee door.
Inmiddels zijn we gestopt bij een restaurant in Aranges om iets te eten. In het
restaurant is het erg druk vanwege de vele gezinnen met kinderen. We zoeken daarom
een plekje buiten op; geen punt want en het weer werkt nog steeds lekker mee.
Weer in Bernière, zien we dat de zon schijnt. De harde wind is gaan liggen, waardoor het zelfs 20 graden is geworden! De koffie drinken we later dus lekker buiten.
Woensdag 18 juli 2012: Deze dag begint bewolkt en er staat een vlagerige wind.
Geen punt; we houden vandaag rustdag en vermaken ons toch wel. Komen we weer
eens aan een beetje lezen toe. Marc en Marcella slapen lekker uit en dat hebben onze
reisleiders verdiend. Wij oudjes houden het niet meer zo lang vol in bed en zijn al op.
Voor we gaan ontbijten wandel ik de tuinen door en zie in het gras piepkleine bloemetjes verschijnen waarvan sommige die we bij ons niet voorkomen.
Later komt af en toe de zon door, maar de wind steekt ook weer op. Bij elk glimpje
zon rent Jan naar buiten om plaats te nemen op een stoel vlak bij de serre. Amper
gezeten laat de zon hem weer in de steek, dus hopt hij weer naar binnen, tot grote hilariteit van ons die wijselijk in de serre blijven zitten.
Na leeftocht gehaald te hebben in Tilly sur Seulles eten we in de serre. Net als we
alles op tafel gezet hebben breekt de zon door. Grr!! Maar als het maal erin zit, zitten
we zeker een kwartier buiten!! Behalve Marc dan; als hij buiten komt doen ze de zon
net weer even uit, misselijk!
In de namiddag rijden we naar Bayeux om het stadje eens op ons gemak te bekijken.
Behalve de kathedraal, waar Jan nu in alle rust foto’s kan maken, zijn er nog veel
meer mooie gebouwen te zien. Opmerkelijk is dat Bayeux ondanks twee wereldoorlogen voor oorlogsgeweld gespaard is gebleven.
Tijdens onze wandeling blijven we staan bij de rivier de Aure. Ruim 2000 jaar geleden is aan deze rivier een oude wasserij gebouwd, genaamd Moulin d’Hopital,
vanwege het ziekenhuis ertegenover. Een prachtig plekje.
We slenteren verder tot we bij café L’Europe komen waar we een koffiestop houden.
Daarna wandelen we de belangrijkste winkelstraat in waar de auto’s stapvoets rijden.
In een klein zaakje zoeken Marcella en ik elk een mooie ketting uit; een leuk aandenken aan onze vakantie.

Moulin D’Hopital.
Inmiddels is het nog te vroeg om ergens te gaan dineren. In een straat die verkeersluw is strijken we neer bij Café Le Sulky voor een drankje. En ze hebben er wifi! En
zo kun je ons even later allemaal druk bezig zien met onze telefoontjes voor het
ophalen van de mail en het eventueel beantwoorden ervan. Van de Tour de France
hadden we deze vakantie nog niets gezien, maar bij Le Sulky zien we op een groot
tv-scherm net hoe Voekler de etape van deze dag wint. Niet dat we erg dol op deze
Fransman zijn, maar fietsen kan hij wel!

Ja, ja, dat is de moderne tijd!

Ik heb er af en toe nog wel even moeite mee.
Later wandelen we naar restaurant Drakkar. Terwijl de maatjes buiten de menulijst
bekijken, begint het weer zachtjes te miezeren. We blijven niet langer dralen, maar

wagen het erop en treffen het. Het is een leuk restaurant. Het eten is er goed en de
bedienig prima. Alleen jammer dat de tafels er zo hoog zijn, wat Marc veel last van
zijn arm bezorgt. Weer thuis, kruipt hij gauw onder de wol. Dat laatste klopt helemaal, want in Frankrijk doen ze niet aan dekbedden. Wij slapen hier onder degelijke
wollen dekens.
Jan en Marcella liggen ook al in bed als ik poosje later volg. Het regent al een poos en
waar kun dan je beter vertoeven…
Tussendoortje: Sinds kort weet ik waarom het in Normandië zo mooi groen is: vanwege de vele regen. Waste ik gisteren mijn witte vestje met een piepklein restje Klokafwasmiddel. En schoon dat het werd! Komt vast van dat gegloorde water. Als je hier
staat te douchen ruikt het net als in het zwembad. En dan krijg ik meteen weer van de
visioenen van de schittering van de zon op het water van het Soester Natuurbad. Ach
ja… Eten we overigens nog steeds supergezond! Alleen, inplaats van appeltaart zijn
er nu de calvadostoffee’s bij de koffie. We moeten toch zo zoetjes aan beginnen met
afbouwen, willen we niet tonnetje rond thuiskomen.
Zag ik gisteren mooie parasolpaddestoelen in de tuin. Jan wilde niet van de naam
horen en noemt ze sindsdien paraplupaddestoelen, dit met het oog op het weer hier.

De zonnevanger van Juaye-Mondaye.

Donderdag 19 juli 2012: Onze 14de vakantiedag en ondanks het slechte weer hebben
we het nog steeds naar ons zin. Het is negen uur en ik zit in de serre te kijken naar de
mooie tuin en de eeuwenoude muur van het pand naast ons. De mussen laten zich
horen en wachten er kennelijk op of er een stukje brood voor ze afvalt. Hun getjilp
klinkt van alle kanten. Even wat kruimeltjes strooien. Brrr! Ik ben weer binnen. Het
miezert alweer en het is maar 14 graden. Kennelijk ben ik niet zo gehard als die vogels hier. En dat zou toch wel moeten als een echte Hollandse meid! Ik vraag me af
waar ze hier nog meer patent op hebben. Het weer-appje voorspelt dat het 19 graden
wordt met later op de dag een zonnetje; duimen maar.
Voorlopig zit Jan te genieten van zijn broodje met spiegelei. Mijn ontbijt zit er al in.
Tot de maatjes op zijn lees ik lekker in mijn boekje.
Rond half elf is iedereen gereed om op pad te gaan. De lege flessen worden verzameld (het vuilnis ging gisteren al aan de straat) en de jassen gaan achterin de auto.
Onderweg dumpen we glas en plastic in de daarvoor bestemde containers. Waarna we
doorrijden naar een plaatsje waar Marcella hoopt geld te pinnen. Er is een automaat in
een klein postkantoortje maar dat is stuk. Dat schiet niet echt op dus rijden we door
naar Le Molay Littay waar ze gelukkig een pinapparaat hebben dat wel werkt. Tevens
is er een café in de buurt waar we naar binnengaan om koffie te drinken. Het café
blijkt kennelijk ook als bejaardensoos te dienen, want waar nog geen mensen zitten
staan reserveringskaartjes op tafel en er komen nog steeds ouderen binnen. Maar geen
nood, er wordt meteen plaats gemaakt voor ons, recht tegenover de langgerekte bar.
Er heerst een gezellige sfeer en een binnenkomende drukt ons hartelijk de hand. Als
de aanwezigen horen dat we met vakantie zijn, wensen ze ons nog een fijne tijd toe bij
het verlaten van het café. Wat een leuke ervaring!
Later lopen we op de markt rond. Als we dikke fleecejacken zien die ons aanstaan,
besluiten Marc en ik er eentje te kopen. Hij zwart, ik bruin. Jan grapt later dat we deze
aankoop vast niet hadden gedaan als het lekker warm was geweest. Zeker weten! Zomerfruit is er ook volop te krijgen; Marcella koopt een portie mooie kersen. Uit ervaring weten we dat ze in deze streek heel lekker zijn. En natuurlijk super gezond!
Tegen 12:30 rijden we Montfiquet binnen en stoppen bij Le Relais de La Foret. Tijd
voor de lunch. De ober die ook Engels blijkt te spreken, neemt onze bestelling op.
Even later brengt hij ons drinken al. Het is wel even wachten tot de rest komt, want
het is er erg druk. Maar dan blijkt het eten ook prima en dat is het voornaamste.
Gevoed en gelaafd gaan we naar Château Balleroy in het gelijknamige plaatsje dat er
vlakbij is. Door een lange straat met oude huizen die, zoals we later horen, bij het
kasteel behoren, rijden we de poort door. Van de kaartjesmevrouw horen we dat er
een rondleiding komt als er genoeg deelnemers zijn. We wandelen er wat rond tot het
zover is en maken wat foto’s. In een van de bijgebouwen is een kleine galerie ingericht. We gaan er even binnen en zien er wat moderne schilderijen, niet echt ons ding.
Later gaan we met de vrouwelijke gids mee om het kasteel te bekijken. Helaas
spreekt ze alleen Frans en tijd om op ons gemak de Nederlandse vertaling te lezen die
we in bruikleen krijgen is er nauwelijks, jammer. Gelukkig verstaan Marc en Marcella
er wel wat van en dat scheelt.
Zo kom ik aan de weet dat de straat met huizen en het kasteel gebouwd werden door
de familie Balleroy tussen 1631 en 1636. Tot 1970 bleef het kasteel familiebezit. Helaas moest de laatste bezitster door geldgebrek alles verkopen. Het al behoorlijk vervallen kasteel werd gekocht door de rijke Amerikaanse tijdschriftenmagnaat Malcom
Forbes. Van de meubilering en aankleding was toen nauwelijks meer iets over, maar
hij liet het kasteel grotendeels terugbrengen in de oude staat. Tevens liet hij het met

veel schilderijen en antiquiteiten inrichten. We vinden het verbazingwekkend wat
deze man allemaal tot stand heeft gebracht.

Château Balleroy.
In 1970 overleed Forbes in een van zijn huizen in Amerika. Het magazine dat opgericht werd door zijn vader en na diens dood werd voortgezet door Malcom en diens
broer, wordt heden ten dage uitgegeven door zijn kinderen. Deze verblijven zo af en
toe in het kasteel.
Al hebben we aan de uitleg van de gids niet veel, we genieten van al het moois dat
we zien. Zo is er een bibliotheek, Malcom was duidelijk een belezen man, waar zo’n
paar duizend boeken staan in heel hoge kasten. (Geschatte muurhoogte van de ruimten in het kasteel ruim vier meter). Terwijl we ons staan te vergapen aan de hoeveelheid boeken en die op de hoogste planken, pakt de gids een lange koker. Deze kan
aan de voorkant open waarna een klein opklapbaar trapje zichtbaar wordt. Ze haalt het
eruit zodat je kunt zien hoe je met gevaar voor eigen leven naar boven kunt klimmen
om een boek te pakken. Brrr, niks voor mij.
Dat het kasteel oud is, merken we aan enkele houten vloeren die autenthiek zijn. Ze
buigen helemaal door als we eroverheen lopen. Sommigen zijn echter heel mooi
ingelegd met diverse houtsoorten. In de Salon D’Honneur wordt het plafond weelderig bedekt met door Mignard gemaakte afbeeldingen van de vier seizoenen en de
tekens van de dierenriem. Vanaf de muren staren ons onder andere Justus van
Egmond en Anna Van Oosterijk met de toekomstige Lodewijk de XIVde aan. Tevens
hange in een gang veel foto’s van de familie Forbes en hun vele beroemde bezoekers.
Malcoms voorliefde voor de ballonvaart komt tot uiting in het museum dat ondergebracht is in een van de bijgebouwen. Daar zijn we niet echter binnen geweest.
Het kasteel is een van de beste vertegenwoordigers van de Louis-XIII-stijl, te herkennen aan het afwisselend gebruik van bak- en natuursteen. Het is ontworpen door
architect François Mansart. De slotgracht is mooi groen door het ingezaaide gras inplaats van water. Ten tijde van kardinaal Richelieu mocht er namelijk geen water in

staan omdat hij dat beschouwde als een oorlogsdaad. (Rare aanschouwingen had die
man, maar dit terzijde).
De Franse tuinen aan drie zijden van het kasteel zijn in de tijd van Malcom Forbes
ingericht in Engelse landschapsstijl, heel mooi. Later lopen we om het kasteel heen en
genieten van een van de mooie uitkijkpunten over de vallei.

De slotgracht van Château Balleroy.
Als we wegrijden houden we even halt om aan het eind van de zichtlaan een zilverspar te bewonderen. Hij werd daar in dezelfde tijd als het kasteel geplant zodat je hem
vanuit een van de ramen kon zien staan.

Twee toeristen voor een van de twee perken die in 17de eeuwse stijl zijn gebleven.
Als we thuis komen zitten de mussen in een rijtje op het toegangshek. Alsof ze op
ons zaten te wachten. Maar even later merken we dat de grasvelden gemaaid zijn en
dat bracht natuurlijk onrust in de tuinen. Jammer dat er niet nog een dag mee gewacht
is, vinden wij. Nu zijn alle mooie bloemetjes onthoofd. Enfin, niets aan te doen.
Als we uitgezakt zijn beginnen Marcella en Marc aan de maaltijd. Vandaag wordt
dat Confit de Canard die we in blik hebben gekocht bij de super. Erbij nieuwe aardappels en gemengde sla. Die groenten en piepers geven geen probleem, maar het openen van het groot blik eend met een piepklein blikopenertje, is een ander verhaal:

afwisselend wordt er namelijk door de maatjes gezwoegd om het open te draaien,
maar pas als er een groot mes aan te pas komt geeft het blik zich gewonnen! Pfff!
Inmiddels staat hun het zweet op het voorhoofd. Maar later blijkt hun gezwoeg de
moeite waard. De eend is heerlijk en er blijft niets van over.
We boften vandaag met het weer al bleef de wind fris. Met af en toe een zonnestraaltje was het al gauw 19 graden. Ik vraag me overigens wel af of ze daar niet wat
eerder mee konden komen daar boven.
Vrijdag 20 juli 2012: Het zit er voor ons bijna op, maar de wind is gaan liggen en de
zon schijnt! Ergens hebben we het gevoel dat hij ons een beetje uitlacht, maar toch…
Maar nu nog even over gisteren toen Modita eindelijk het eerste sms-je van ons
kreeg: ze had ons namelijk gemaild dat ze niets van ons hoorde, ook niet toen
Marcella haar nieuwe mobiele nummer in de iPhone gezet had. Toen deze na een paar
dagen nog eens het nummer controleerde bleek dat onze brave mobiel er netjes het
Franse landennummer voor had gezet en daar denk je natuurlijk niet aan. Zo zie je
maar weer; als die dingen voor zichzelf gaan denken… En terecht in dit geval.
Inmiddels zijn we vanmorgen in huis aan het schoonmaken. De keuken hebben we
bijgehouden en het sanitair ook, daar zijn we snel mee klaar. Jan zuigt beneden,
Marcella boven; een zwaar karwij voor haar, want er ligt vaste vloerbedekking.
Daarna is het pakken geblazen want we vertrekken morgen al vroeg. (Ik kom er
zojuist pas achter dat het huisje aan de D 33 ligt. Tja, dat voldoet dus als straatnaam.)
Als het meeste ingepakt is gaan we lekker een poosje in de zon zitten. Marc en
Marcella zijn naar de warme bakker en komen thuis met twee stokbroden. De kleinste
is voor mij, een lekker meergranenbroodje. Inmiddels is Jan bezig de parasol op te
zetten boven de tuintafel. Het lukt niet erg omdat hij steeds weer naar omlaag zakt.
Uiteindelijk lukt het door hem klem te zetten met een stukje keukenpapier. We slepen
alles voor de lunch naar buiten, met de laatste gekookte eitjes. Daarna genieten we
voor het eerst en meteen ook voor het laatst van een lekkere lunch in de tuin.

Marc ontfermt zich over het laatste eitje. Wel een klus om in te happen!

Vind ik net nog een mooie overzichtsfoto van Marc: De zolder.
Na de lunch wordt het weer bewolkt, maar het blijft 19 graden en dat is al heel wat.
Marcella en ik lopen het huis door om te kijken of we het meeste hebben ingepakt en
wat er morgen nog mee moet. Op een paar dingen voor het ontbijt na wordt verder
alles wat eetbaar is weggedaan. Veel is het niet, want er is met beleid ingekocht.
Tegen zessen rijdt Marc ons naar de St-Martin abdij met de bijbehorende kerk. Het
zou te gek zijn als we daar niet geweest waren, terwijl deze in Juaye-Mondaye is. De
abdij bekijken we van een afstand, want die is nog in gebruik van Norbertijnse
monniken. Ze gaan in het wit gekleed; dat zagen we later toen we er een
tegenkwamen.
De kerk is gewoon toegankelijk; alleen jammer dat hij in de steigers staat. Hij is
gebouwd in de 18de eeuw en staat op de plaats waar eerder een 13de eeuwse kerk heeft
gestaan. Helaas is deze tijdens een van de vele oorlogen verwoest. De huidige kerk is
eenvoudig ingericht met enige mooie beelden langs de muren. Verder zijn er twee
zijkapellen en het koor, alle drie voorzien van een mooi altaar. Later bekijken we de
kerk op ons gemak aan de buitenkant. Goed dat hij opgeknapt wordt, want ook met de
steigers ervoor kunnen we zien dat hij heel bijzonder is.
Wat later stappen we weer in de auto en gaan naar Bayeux waar we nog een poosje
rondwandelen. Tegen zevenen strijken we neer op het terras van café La Gétane. Het
is tegenover café Le Sulky en dat heeft z’n voordelen: daardoor hebben zelfs op het
terras verbinding met internet. Komt dat even mooi uit! Kunnen er nog mailtjes
verzonden worden voor we weer naar huis gaan. De zon komt ook door, dus wat wil
een mens nog meer. Tegen half acht lopen we naar restaurant La Fringale, even
verderop, om een hapje te eten. Het staat nummer drie op de lijst van de beste
restaurants in Bayeux, dus we zijn benieuwd. Binnen is het erg mooi. Aan een kant is
een gemoderniseerde hoek, maar verder is er aan het gebouw niet veel veranderd.

De toegang tot de abdij.
Wij krijgen een tafel in het oude gedeelte. Jan en ik kunnen tot in de achterste zaal
kijken. Kennelijk zijn hier twee oude huizen samengevoegd. De bediening is goed, we
hoeven nergens lang op te wachten. Als we iets te drinken hebben proosten we op
deze fijne vakantie. Daarna besluiten we een driegangen menu te bestellen. En dat is
ons prima bevallen.

Later rijdt Marc gedeeltelijk langs een route waar we nog niet door zijn gekomen.
De zon zakt langzaam aan de horizon. Een prachtig gezicht, dat strijklicht over de
akkers. Er wordt onderweg even gestopt om daar een plaatje van te schieten.

In bewondering voor de St-Martin.
Weer bij ons huisje proberen Marc en Jan nog gauw een foto te maken van de laatste
zonnestralen die tussen de oude huizen doorvallen, maar dat valt niet mee.

Daarom dus maar dit fraaie plaatje. Sfeertje hè.
We gaan vroeg naar bed. Morgen komt er weer een dag.
Zaterdag 21 juli 2012: Om tien voor negen zijn we klaar voor vertrek. Madame
Legrand is lekker vroeg en heeft haar schoonmaakspullen bij zich. Kennelijk onderhoudt ze het huisje met tuinen samen met haar man. Samen met Marcella loopt ze het
huis door. (De mierenkolonie waar ik me de laatste dagen mee heb geamuseerd als ik
het toilet bezocht, laten zich niet zien. Ze kennen haar al. Er bevindt zich namelijk in
de douche ook mierenverdelger en daar hebben ze niet van terug. Zelf houd ik van
mieren, dus van mij hadden ze niets te duchten. Toch een pracht gezicht om vier van
die kleine wezentjes te zien slepen met een pop die tien keer zo groot is?)
Inmiddels is de inspectie achter de rug en de bagage in de auto. Marcella rekent af
met madame Legrand. Daarna nemen we hartelijk afscheid en bedanken haar voor de
fles cider die haar echtgenoot na de maaibeurt voor ons had achter gelaten.
Eenmaal in de auto horen we van Marcella dat we de schoonmaakkosten niet hoefden te betalen. Ook op andere posten kreeg ze korting. Boften wij even. Ja, en dan
nemen we ook afscheid van deze mooie omgeving. Onze thuisreis begint:
Bij de tweede tol zien we dat een van de gleuven van het apparaat is dichtgeplakt.
Vast niet voor niets. Kennelijk zat daar de pas van iemand klem, net als bij ons. Om
kwart over tien rijden we over de Ponte Normandie, een prachtige brug. Het uitzicht
van weerszijden is prachtig. Even later gaan we via de volgende brug over het Grand
Canal de Le Havre. Een mooi uitzicht op de krijtrotsen volgt.
Om elf uur houden we een koffiestop en maken kennis met man uit Assen die bij ons
in de buurt met vakantie was. Ook daar was het echt Hollands weer, zo vertelt hij.
Waarna we opbreken en elkaar een goede thuisreis wensen. Leuk, zo’n intermezzo.
Tegen lunchtijd stoppen we op een grote parkeerplaats om een broodje te kopen dat
we buiten opeten. Razend druk is het er. Marcella en ik staan wel een twintig minuten
in de rij voor we naar het toilet kunnen. Helaas voor de verkeerde wc, want boven die

van ons moet je hurken. En dat is nou niet bepaalt mijn ding. (Voor wie al eens eerder
in Frankrijk is geweest is dit oud nieuws, maar voor mij niet. Tevens tref je de ene
keer een toilet zonder bril, dan eentje waarbij je maar net met je tenen bij de grond
kunt, of je laat je niets vermoedend zakken en dan blijkt de pot net tien cm lager. Ook
leuk als je van zo’n stenen rand opstaat en dan boven in een bak papieren afdekbrilletjes ziet liggen. Enfin, zo steek je in ieder land weer wat op.)
Maar wij zijn weer op weg. Druk is het niet aan onze kant, dus schieten we lekker
op. Heel wat anders is het voor de reizigers die het land inrijden. Bij een tolpunt zien
we een lange file staan. In de buurt van St. Quinten, waar Marcella een hotelletje
heeft geboekt, besluit Marc om door te rijden. Hij voelt zich goed en het hotel kan
geannuleerd worden zonder kosten. Handig dat je dat gewoon onderweg kunt doen.
En zo verlaten we rond 16:50 uur Frankrijk en rijden België binnen. Om 17:15 uur
zijn we weer op vaderlandse bodem die met gejuich begroet wordt.
Het is 18:45 uur als we Soest binnenrijden. We doen boodschappen bij Albert Heijn
en dan volgt de allerlaatste afsluiter van deze oergezellige vakanti: eten bij El Argentino. Waarna we netjes thuis worden afgezet. De bagage wordt naar boven gesleept
waarna we met een dikke knuffel van onze twee verwenners afscheid nemen.

Met heel veel dank aan bovenstaanden.

Het middenschip van de St-Martin.

Oude klok op het terrein van de St-Martin.

