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Tiel - Fatouville Grestain - 30 april
We overwegen Koninginnedag te vieren met een goede maaltijd. We wegen de voor- en
tegens tegen voor het besluit tegen elkaar af.
Voor: het is 30 april. Ook voor: het restaurant heeft een mooie Oranje luifel. Tegen: de
bewuste koningin is dood, haar opvolgster afgetreden. In feite is Koninginnedag dit jaar
afgeschaft. En we ontvluchten Nederland al decennia op 30 april.
Ook nu zijn we niet in het land, we zijn zelfs in een republiek. Maar de menukaart ziet er
aantrekkelijk uit. Zeer aantrekkelijk. We stappen naar binnen om de oranje traditie eer aan
te doen.
En we stappen weer naar buiten. Want geen hond serveert om 18:00 uur in Frankrijk een
fatsoenlijke maaltijd. Zelfs niet op geen Koninginnedag.
Wat er aan vooraf ging. We
zijn dus weer in Frankrijk.
Om precies te zijn in
Normandië, aan de voet van
de Pont de Normandie
Al jaren horen we verhalen
over de pracht aan de voet
van deze brug, en al jaren
geven we er gas om snel in
Bretagne of in Tiel te komen.
Zelfs in de jaren dat we met
een caravan reden stopten
we pas veel later.
Dit jaar zijn we drie dagen eerder vertrokken en hebben we de stacaravan in Ploumanac’h
pas vanaf het weekend gehuurd. Doorrijden is daardoor weinig zinvol, en dus draaien we
aan de voet van de brug van de snelweg af.
Het eerste doel is Fatouville
Grestain, waar zich B&B la
Conterie bevindt. Althans, dat
beweren ze. Het dorp is te klein
voor TomTom om wegen te
onderscheiden, en te groot
voor ons om bij eerste blik het
huis te zien. Zelfs als we de Rue
du Bourg vinden komen we
nauwelijks verder. Deze straat
is groter dan het dorp, en de
huisnummering lijkt volstrekt
random.
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Met een paar honderd tegelijk gaan de nummers omhoog, om met de zelfde snelheid weer
te halveren. En iedereen verhuurt kamers. Nu heeft Booking.com ondertussen een
hoeveelheid geld over gemaakt, dus ons aanpassen aan de lokale omgeving en random een
kamer instappen lijkt een minder goed plan.
Uiteindelijk vinden we, door ook alle bordjes langs de weg te lezen in de omgeving van
nummer 363 een leien bordje waar met schoolkrijt la Conterie op staat. En ergens zit een
bordje met nr. 55.
Ook komen er net vier Fransen
aan. Met een mobiel. Ze
maken duidelijk dat er binnen
10 minuten iemand op komt
dagen. Dat gebeurt dan zelfs
binnen die tijd. Een Franse
vrouw dirigeert haar gasten
naar hun respectievelijke
onderkomens. Zij in het
bijgebouw, wij in “de
tuinkamer”. En dus hebben wij
gewonnen.
De dorpjes hier bestaan voor
een groot deel uit
vakwerkhuizen met rieten daken. Zo ook hier, en dan een echt oud rieten dak, waar sedum
en weegbree op groeit.
Daaronder is een eenvoudige, maar van alle gemakken voorziene kamer, die sky-high scoort
op “de zuivere wetenschap”. Door rond de kerk
te lopen, en dus over het kerkhof, en verder te
gaan langs de versleten salle des fêtes en de
gesloten kroeg, hebben we het dorp uitgebreid
bekeken.
Tijd voor het echte doel, het plaatsje Honfleur.
Volgens Les Prenenz een niet te missen plek. Nu
hebben we al veel van Normandië gezien, dus
we zijn benieuwd. Stap één is langs de
supermarkt, maar dan komen we bij het
plaatsje. De naam is door de eeuwen heen
verbasterd. Oorspronkelijk was het Honnefleu,
waarbij Fleu slaat op een gebied waar een rivier
de zee in stroomt.
En die naam is veel logischer, want
oorspronkelijk was dit “de” havenstad aan de
monding van de Seine (samen met het dorpje
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Harfleur aan de overkant). Nadeel van de Seine is dat die nogal wat slik mee naar de
monding neemt. Nadeel van de Engelsen was dat ze tijdens de 100 jarige oorlog regelmatig
genoten van het meppen van de Harfleuri. Door deze combinatie raakten beide plaatsjes
hun positie als vooraanstaande haven kwijt, en ging Harfleur helemaal aan gort.
En zo besloot Roi François, the first of his name, om het prachtige Cité François Premier te
stichten. De Franse bevolking had weinig op met die zelfverheerlijking, en dus kwam de
naam niet verder dan Le Havre1.
Honfleur paste haar nering soepel aan aan de mensenhandel, en is dus nog steeds
welvarend. Toegegeven, de slavenhandel is niet meer wat het geweest is, maar de handel in
toeristen lijkt geen grenzen te kennen.
De toeristische kracht van de stad zit in de vele vakwerkhuizen, de prachtige oude haven en
een aantal kerken. En als het regent zijn er ook nog wat musea, waaronder het geboortehuis
van Eric Satie.
In de haven staat nog een deel van het oude stadsfort, met een beeld van
Samuel de Champlain. Een ontdekkingsreiziger die elders een stad stichtte,
waarbij hij niet veel meer fantasie vertoonde dan de stad te noemen naar
het gehucht thuis. Die drie straten aan de buitenkant van Honfleur bestaan
nog steeds, een wijkje dat Québec wordt genoemd.
Dan heeft de plaats,
zoals iedere plaats, de
plaatselijke oude kerk.
Hier is het de SainteCatherinekerk. En we
moeten toegeven,
deze is echt bijzonder.
Alleen al, omdat hij
(bijna) helemaal van
hout is. In de tweede
helft van de 15e eeuw
is het gebouw
neergezet, met als
ontwerp “een boot op
zijn kop”, naar Noors
ontwerp. En het plafond ziet er ook uit als het ruim van een schip, met prachtige spanten.
Helaas is ook deze kerk niet ontsnapt aan de natuurlijke katholieke dwang om alles groter en
mooier te maken. Zo zijn er nu zijbeuken, een aparte façade en aantal uitgebouwde kapellen
aan de achterkant, waarvan sommigen in steen. Opmerkelijk is de grote foto van de jongste
heilige, paus JPII, die net drie dagen Saint JPII is. Nu is er ook wat voor de foto te zeggen.
Velen zijn z’n bijnaam vergeten van voordat hij dood was: Johnny Walker. Een naam

1

Voor wie nog meer de pest aan Frans heeft dan ik: het is gewoon “De haven”.
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verkregen door zijn reislustigheid. Ook deze kerk is door hem bezocht, en als een wonder
had nog iemand er een foto van deze Saint-in-spé.
Voor de kerk staat, los, de
houten toren. Bewust los,
want je weet maar nooit
wanneer de bliksem toeslaat.
En dat kan toch naar uitpakken
voor een houten kerk.
Vanuit de kerk maken we een
wandeling door oude straatjes
en langs de oude vuurtoren.
Tegen de tijd dat we weer in
de haven zijn, is het zeven uur.
En kan Koninginnedag
beginnen.

De kust bij de Pont de Normandie - 1 mei
Gisteren was al aangekondigd dat dit geen &B was. De uitbaatster is wel bereid om wat
saucisses in een pan te kieperen, maar zeker niet voor een uur of negen.
We besluiten dat de moeite niet is, en trekken wat paté en crackers uit het vooronder van de
passaat. Honfleur was geweldig, maar niet genoeg om nog een tweede dag in te wandelen.
En dus starten we met een wandeling in het dorp. Nu stelt het dorp niets voor, dus zou je
verwachten dat hetzelfde geldt voor de wandeling. Dat valt, volgens verwachting, erg mee.
Het is een landelijke tocht van een kilometer of acht naar de oude vuurtoren. We lopen
langs de weilanden met veel varens en prachtige voorjaarsflora. Koeien, paarden, schapen
en een enkele ezel staren ons aan. Af ten toe hijgt er een cross-fietser langs, maar verder is
het heel rustig. We zien nog veel
meer vakwerkboerderijen en schuren en boomgaarden met
appelbomen en veel maretak.
Ergens doen we iets verkeerd,
want na een kilometer of vijf
staan we weer voor de kamer. En
dat is maar goed ook, want de
loodgrijze lucht besluit om het
niet bij “dreigend” te laten, het
begint te gieten.
Met de gebruikelijke vertraging die ontstaat om het idiote slot open te krijgen vallen we
binnen. Deel twee van de dag wordt duidelijk deels in de auto doorgebracht.

Normandië-Bretagne

2014

Pagina 5 van 24

Nelleke heeft iets met strand. In ieder geval meer dan ik. Voor mij is het aantrekkelijke van
strand dat het aan zee grenst, maar
de toepassing van zand binnen het
concept vind ik niets. Nu zijn we
samen op pad, en dus wordt het
strand op de planning gezet. We
rijden Honfleur voorbij. Alleen McD
houdt ons even op, maar die
verkopen dan ook koffie. En ondanks
dat de McCafé nog niet tot dit deel
van Normandië is doorgedrongen, is
de koffie van deze fast-fluid keten
niet verkeerd.
Wie goed heeft opgelet heeft opgemerkt dat Honfleur de monding van de Seine vormt, dus
na het dorp is er weinig Frankrijk meer over. Heel weinig zelfs. In no-time staan op het
strand aan het Kanaal. Door de mist en de regen schemert aan de overkant van de Seine Le
Havre met zijn kranen en olieopslagtanks.
Het strand wordt bevolkt door één sportvisser en is miezerig en vervuild. Alleen het
moerasgebied achter de smalle zandstrook ziet er interessant uit. Maar moeras is ook niet
ons favoriete wandelgebied, dus al snel rijden we verder.
Wie ook maar iets van geschiedenis van dit gebied kent, weet dat de Fransen en de Engelsen
elkaar al honderden jaren met grote regelmaat in de pan probeerden te hakken. Tegelijk is
het ook allemaal verwant, als was het alleen maar door de Noormannen, die zich aan beide
kanten van het Kanaal hebben gevestigd. In het landschap is de verwantschap ook goed te
zien. Niet alleen in de vakwerkhuizen (en vooral het type boerderijen), maar ook aan de
wegen met hun hedges. Die heb ik al eens eerder omschreven. Je hebt de neiging het te
vertalen met heggetjes, maar niet is minder waar. Het uitgangspunt moet duizend jaar
geleden een heg zijn geweest, maar die ging door, werd aangestampt, opnieuw ingeplant
etc. tot er een massieve
muur met begroeiing
ontstond die alleen smalle
wegen met aan weerszijde
bomen en struikgewas over
laat. De Normandiërs
willen, in tegenstelling tot
de Engelsen nog wel eens
één van de twee wallen
opruimen om iets ruimte te
krijgen, maar het beeld dat
je overal door groene
muren wordt omgeven
blijft.
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We rijden wat rond, met hier een daar een stop voor een mooi huis, een belachelijke kleine
Mairie of een blik op zee. In Villerville stoppen we wat uitgebreider. Dit is een oud
vissersplaatsje, dat leefde van de visvangst, en is vergeten om over te schakelen op slaven en
toeristen. Hoewel het qua schoonheid nauwelijks onderdoet voor Honfleur komt er dus geen
hond, of het moet een chien van een local zijn.
Het meest aantrekkelijke van Villerville is dat je er door een aardig park naar zee kan lopen,
om daar te ontdekken hoe het ook kan. Hoewel er bij laagwater best wel wat zand tussen de
mosselvelden te zien zal zijn, is er voor mijn soort mensen een keurige stenen weg langs het
water met interessante bordjes met verhalen over het leven van de visserman en vrouw in
de “days of yore”.
Op verschillende plekken kan je met trappen weer omhoog naar het dorp, in één geval zelfs
langs een Duitse bunker.
De regen trekt weer aan als
we dicht bij de auto zijn, dus is
het tijd om terug naar de B&B
te gaan. Nu kan je van onze
manier van vakantievieren
veel zeggen, maar niet dat we
op de een of andere manier
consequent zijn. Bij Bonneville
sur Touques stappen we
daarom alweer uit. Allereerst
omdat er een kasteel uit de
10e eeuw staat en verder
omdat het dorp er best
authentiek uit ziet. De meeste kastelen van duizend jaar oud hebben het goede fatsoen
ruïnevormig te zijn, met hier en
daar nog een optrekje voor een
tentoonstelling ten behoeve van
de nieuwsgierige toerist.
Dit kasteel, van de Ducs de
Normandië, was goed gebouwd.
Dus niks verval, maar een stevig
hek, camerabewaking en
waarschijnlijk Pieges2 en een
haplustige hond.

2

Zo leer je altijd weer wat. Tijdens de wandeling rond het dorp stonden er overal waarschuwingsborden voor
pieges. Het was even werk voor Google Translate, maar het blijken vallen, strikken etc. Mocht de eigenaar van
het gebied serieus op toeristenjacht willen, dan raden wij toch eens met de VVV van Honfleur te gaan praten.
Die doen dat heel aardig.

Normandië-Bretagne

2014

Pagina 7 van 24

Het wordt nu echt tijd om te stoppen met de tocht. We eindigen op de gratis parkeerplaats
aan de rand van Honfleur, net als al die andere Nederlandse auto’s en doen nog een rondje
door de plaats. Daarbij maak ik nog korte metten met een portie mosselen. Het leven in
Frankrijk is goed.

Fatouville Grestain – Bayeux – 2 mei
We krijgen maar niet genoeg van Normandië, dus nemen we de secundaire route naar
Bayeux. Als we een geplande route hadden gereden hadden we regelmatig verkeerd
gereden. Nu dit niet het geval is rijden we een aantal interessante opties .
We zien weer veel vakwerk en
bocages, zoals de heggetjes in
het Frans heten. We komen
onder meer langs Divers, en dat
is een uitgebreide stop waard.
Niet omdat de plaatsnaam doet
denken aan de sport die in deze
trip weer redelijk centraal staat,
maar omdat we opmerkelijke
dingen zien. Allereerst is er het
kerkje aan het begin van de
plaats. Het is van het type dat
veel in Engeland staat, met een vierkante toren, waarbij een van de vier punten iets
verhoogd is.
Als snel blijkt uit allerlei borden dat Willem de Veroveraar hier in 1066 is vertrokken naar
Engeland. Nu is dat even terug, maar deze man is wel einddoel van de tocht van vandaag,
dus het is aardig te zien waar bij vanuit Normandië is vertrokken. In het dorp staat verder
een zeer oude markthal, die nog
steeds één keer in de week
wordt gebruikt. Oud vakwerk,
met prachtige houten spanten,
en vrij toegankelijk. Tot slot is er
een McD. Niet bijzonders, maar
we waren wel aan koffie toe.
Aan het eind van de ochtend
zetten we de tomtom een half
uurtje aan omdat het zwerven
beter gaat dan het vinden van
Bayeux.
Deze stad was waarschijnlijk de eerste die in WOII werd bevrijd. Het ligt dan ook tussen de
invasiestranden, met name de stukken waar de Britten zijn geland. Hoe dichter je bij de stad
komt, hoe groter het aantal verwijzingen, oude tanks, musea etc.
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Wij leveren onze beperkte strijd met ons logeeradres B&B Aggarthi. Het voordeel van
Aggarthi is dat het midden in het centrum ligt. Aan de andere kant, met de omvang van
Bayeux ligt alles in het centrum. Daarnaast is het heel prettig dat ze parkeerplek hebben.
Totdat je boekt en ze er in de mail op aanspreekt. Dan blijkt de opmerking op Hotels.com
niet te kloppen en alleen op te gaan voor de veel duurdere kamers. Ze willen ons graag
omboeken.
We raken het blik makkelijk op straat kwijt, dus het parkeren is geen probleem, maar het is
geen vrolijke start. Verder is de kamer erg klein, met een belabberde verlichting en een
tropische temperatuur.
Omdat het eerste bekend was, en de ontvangst zeer vriendelijk en hulpvaardig, vertrekken
we toch vrolijk richting centrum.

Als gezegd, 100 meter later staan we daar, bij het tapijt van Bayeux. Cultuurbarbaren zouden
dit doek kunnen aanduiden als een geborduurde lap. Daarbij kunnen ze dan rekenen op een
zekere sympathie van mijn kant en bedreiging en mogelijke aanslag met breinaalden
nummer 5 door Nelleke. En ze heeft een punt (nr. 5 dus). De lap is 50 cm hoog, maar ook 70
meter lang. En hoewel het twee keer was opgeslagen in een kerk die in de fik stond, het als
afdeklap voor wapensmokkel is gebruikt en het door de Franse revolutionairen bijna was
verknipt voor vaandels, is het al bijna 1000 jaar oud. Het is gemaakt rond 1070 en is in feite
een propagandastrip van de verovering van Engeland door Willem de Veroveraar. Als iets zo
oud en groot is wordt het ook grondig onderzocht. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het
niet Mathilde van Vlaanderen3 was, die aan het borduren sloeg om de tijd te doden die
verstreek als Wim uit knokken was (wat ongeveer altijd was), maar dat het een opdracht was
aan “derden”. Wetenschappers vechten nu oorlogen waar Wim de V. van zou verbleken over
de vraag wie die “derden” zijn geweest. Zelfs over het land kunnen ze het niet eens worden.
In het museum waar het doek nu hangt is alles zo ingericht dat het doek zo nog eens een
millennium mee kan. Daarnaast is er een prachtig overzicht over de geschiedenis met veel
modellen, afbeeldingen en tekst en een leuke documentaire. Dus ook voor captive audience
dat alles behalve toevallig aanwezig is, is er voldoende te doen.

3

We hebben het hier over mevrouw de Veroveraar, ongeveer de enige waar Wim de V. niet tegen ten strijden
is getrokken (wel tegen zijn kinderen) en niet over Hare Majesteit Koningin Mathilde, Koningin der Belgen,
Prinses van België, Gravin d'Udekem d'Acoz.
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Nadat we het museum grondig hebben verkend, en er vele boeken van eigenaar zijn
gewisseld, bekijken we de rest van de stad. (na het papieren overgewicht in de straatbolide
gedropt te hebben)
Honderd meter na “het
tapijt” is daar
bijvoorbeeld de
kathedraal. Een gebouw
dat vooral groot is. We
zijn daardoor een paar
honderd meter verder
voordat we aan de andere
kant zijn, maar dan lopen
we vrijwel onmiddellijk
tegen MAHB4. Dat is een
museum waar we door
een combikaartje voor
weinig in kunnen. Een
aardig tussendoortje met
Figure 1 foto internet
veel kunst die het net niet
is, en voorwerpen waar
we weinig mee hebben. Maar het is fraai tentoongesteld en het doet ons erg aan thuis
denken.5
Van al dat gewandel en
rondkijken zijn we zomaar knap
hongerig. Een lokale salade, voor
alle zekerheid aangevuld met
een stevig ijsje verhelpt dat.
Daarna hebben we fut ook de
rest van de stad te bekijken. We
staan geruime tijd stil bij de
oorlogsmonumenten en het
Engelse oorlogskerkhof in de
stad. Daarnaast is nu een
monument voor alle journalisten
en persfotografen die sinds WOII
door oorlogsgeweld zijn omgekomen. Ieder jaar wordt er een grote steen bij geplaatst met
een lange lijst met namen. De combinatie van beide monumenten is zeer indrukwekkend.
Ook al hebben we jaren geleden vrij systematische alle historische WOII punten in het
gebied bezocht, het wordt nooit “gewoon” en zo hoort het ook.

4

Musée d'art et d'histoire Baron Gérard

5

Niet thuis-thuis, maar het Gemeentelijk Museum Tiel.
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Bayeux – Ploumanac’h – 3 mei
Je kunt zeuren wat je
wilt, maar het ontbijt
van B&B Aggarthi is
keurig verzorgd. Met
een viertal
Vlamingen werken
we veel voedsel weg,
voordat we tomtom
de opdracht geven
ons ASAP naar
Ploumanac’h te
gidsen. Het begint
met veel bocages en
zoveel orchideeën
dat we er voor
stoppen. We rijden secundair langs Cahagnes, een nauwelijks bestaand dorp dat een
belangrijke rol speelt in onze reisverslagen van rond de eeuwwisseling.
Door de keuze “snel” is het vanaf Cahagnes de snelweg op en langs vele bekende punten in
volle vaart naar Lannion. Door een kleine navigatiefout rijden we aan de verkeerde kant het
stadje in, maar hier kennen we de omgeving en staan we zonder noemenswaardige
vertraging voor en in E. LeClerc, grootgrutter in Frankrijk.
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En daar begint de vertraging. Bij de kassa.

De Franse kassa.
Al vaker hebben we in onze verslagen gewezen op het kwaliteitsverschil tussen Franse en Nederlandse
kassa’s. We gaan ons zelf niet herhalen (op dit punt).
Met veel moeite komen we bij de kassa. Er zijn twee klanten voor ons. Da’s een kwartier zegt Nelleke die
ook nu weer toont een wijze vrouw te zijn. Een kassier maakt schijnbaar zinloos ritmische bewegingen op
het Touchscreen. Een klant heeft de band volgeladen met een hoeveelheid boodschappen waarvoor een
klein vrachtwagentje nodig is om het af te voeren. Zo een waar je net wel een groot rijbewijs voor nodig
hebt. Ondertussen doet de vrouw na haar pogingen om de kassaband te laten bezwijken door een
vergelijkbare hoeveelheid verzamelde winkelmeuk uit de Franse winkelwagen XXL te graven. De ritme van
de kassier lijkt te werken. Er verschijnt een bedrag. “O ja” zegt vrouw 1: er ligt ook nog een pakje WC
papier, terwijl ze voorover duikt in haar tijdelijk transportmiddel.
Een Nederlandse caissière (m/v) zou nu een van de volgende keuzes maken:
- Op deze hoeveelheid is dat bonus, verder niet over praten,
- Uw beurt is voorbij, terugzetten!!!
- Sorry, die kan ik alleen apart afrekenen.
De Fransman maakt keuze vier en vijf. Als eerste zet hij een bordje Caisse Fermer op de band, en vervolgens
slaat hij de kassa uit om de rol alsnog toe te voegen.
Mogelijk is al het idee ontstaan dat ik hier niet heel goed tegen kan. Dat klopt. “Jezus” roep ik als het
bordje wordt neergezet. De touchscreendrummer begint te verkleuren en zegt dat het bord niet voor mij
geldt. Ik bezit mijn ziel in wanhoop en wacht af. Mijn wanhoop is klein en teder in vergelijking met die van
de werknemer van de grootgrutter. Het dringt tot hem door dat hij de stapel boodschappen die achter hem
de band doet doorbuigen digitaal in het niets op heeft laten lossen. Hij kan nu zeggen:
- Ik doe het even over, en neem de rol mee.
- U bent deze maand de 10.000ste klant en heeft deze stapel gewonnen of:
- Zich van het leven beroven door zijn hoofd tussen de rollende band te steken.
Hij kiest helaas weer voor vier en belt een hulplijn. Iedereen die ooit iets met professionele automatisering
te maken gehad heeft weet dat je alles mag met de helpdesk. Alleen niet, echt niet, nooit en te nimmer om
een oplossing vragen.
Hij doet het toch. Gelet op het zweet op zijn voorhoofd en de kleur van zijn hoofd die langzaam heen en
weer golft tussen purper en lijkbleek doet de helpdesk waarvoor ze zijn aangenomen. Via een vast script en
de daarbij behorende voorstellen wordt de hulpvrager tot waanzin gedreven.

Net op het punt dat ik besluit om de Marselllaise te gaan zingen en een re-enactment van de
Franse revolutie af te dwingen opent een nieuwe kassa. Een klant is me voor, de tweede ziet dat
het leven nog veel te bieden heeft als ze deze buitenlander niet in de weg loopt.
Even later lopen we naar de parkeerplaats. Nog steeds is de kassa nog niet bezweken onder de
boodschappen. Van de eenzame vakman achter de afreken-unit durven we dat niet te zeggen.
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Nu geloof ik niet zo in voortekenen. Ik lees geen horoscoop, heb geen wichelroede, noch
lees ik theebladeren. Maar eerlijk is eerlijk, het kassaverhaal had ik op waarde moeten
schatten, want als we even later de camping op rijden…
Het valt me op dat Béatrice niet naar buiten komt snellen. Sterker nog, de vrouw achter de
balie lijkt me niet te zien. En het lijkt wel of Béatrice toch d’r haar weer is gaan verven.
Bange vermoedens komen naar boven als we het kantoortje binnen lopen en een enorm
computerscherm zien.
Een jonge vrouw begroet me in het Frans en vraagt of ik dat ook niet spreek. En zegt ze, ik
ben Mevrouw Sophie Nicolle, mijn man Quentin en ik zijn de nieuwe eigenaren. Kool kan ze
niet vinden in het systeem.
Na lang zoeken komt de naam toch naar boven. Wij waren die oude gasten van Béatrice en
Jean-Michel. Ja, die zijn met pensioen, maar hadden wel over ons verteld. En met de
opmerking dat Duits ook zo’n lastige taal is verontschuldigt ze zich dat het vanaf nu
onmiddellijk afrekenen is.
Wij willen geen Quentin, wij
willen geen Sophie. Stuur de
familie Nicolle terug naar
Normandië. Om de wijze
woorden van Statler en Waldorf
te citeren: “BOEH!!!, BOEH!!!”
Nicolle begint met
“recreatiebazen-zonden nrs 1 en
2”. Allereerst moeten we een
hogere prijs betalen dan
overeengekomen bij boeking
(“wij zijn de nieuwe eigenaar en
dus is het duurder”) en betalen we
€8 voor een wifi kaartje waar
duidelijk €7 op staat.
Het zijn geen belachelijke
prijsverschillen, maar het leidt toch
niet tot spontane toenadering.
Vervolgens legt ze uit dat ze in een
nursery heeft gewerkt en dat de
patients daar geen Frans spraken,
waarna de zoon ons rond lunchtijd
“good night” wens. Als je niet met
ze kunt lachen kan je in ieder geval
om ze lachen zullen we maar
zeggen.
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In ieder geval maken ze wel de mobile home van de familie Vriëns open, zodat de verjaardag
van Marco met ballonnen en slingers voorbereid kan worden.
Jan is al voor ons aangekomen, Rob en Ria komen
niet veel later. Ze hebben een caravan met een
caravanmover gekocht. En dat is best handig.
Als Suus en Marco dan na een paar uur ook
komen kan er lang, hard en vals worden
gezongen.
Ik maak een verkenningsduik bij de haven. Het ziet
er niet best uit. We zien wel de komende dagen.
Nelleke heeft deze week nog een tweede missie.
Ze is een fotoboek aan het maken van Bretagne.
Deze week moet een aantal aanvullende foto’s
gemaakt worden. Vanavond lopen we naar La
Clarté, het mini-dorpje achter de camping, voor
wat overzichtsfoto’s. Bovenop de heuvel bloeien
mooie orchideeën.

Ploumanac’h – 4 mei.
Vandaag is het vooral
luieren en boodschappen
doen. Rob en Ria zetten
een voortent op onder ons
gezamenlijk toezicht en we
lopen een rondje langs
haven en rotsen van
Ploumanac’h. De duik
vandaag is bij de Ranolien.
Het meest opwindende is
dat Rob zijn bus onder de
slagboom door moet
krijgen. Uiteindelijk weet hij
hem er langs te wurmen,
maar later wordt de imperial er toch maar vanaf gesloopt om er door te kunnen. Daarnaast
vormt het ding het ideale droogrek voor de uitrusting.
Ondertussen proberen we te wennen aan de nieuwe leiding van de camping. Eigenlijk is er
niet mis met ze, ze doen hun stinkende best.
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Maar laten we wel zijn, het zijn Normandiërs, geen Bretonnen. De grootste verandering is
een extra pad met stacaravans en een invasie van provinciegenoten. Veertig Normandische
duikers die we krachtig willen haten, maar die weigeren er enige aanleiding toe te geven.
Een tweede verandering is het vervoer over de camping. Jean-Michel had een krachtige
kruiwagen, en Beatrice een
emmertje met
schoonmaakspullen. Meneer
Nicolle rijdt rond in een
bestelautootje van Franse
makelij met roodwitte
signaalstrepen. Daarmee
vervoert hij gasflessen en,
vooral, zichzelf. Mevrouw N.
loopt rond met een
speelgoedtrekkarretje met de
opdruk “Jolly” waarin
schoonmaakspullen worden
vervoerd. En waarschijnlijk de aanwijsbordjes met “gij zult dit, en vooral niet dat” die nu
overal zijn opgehangen. Maar toegegeven, de stacaravans zijn gerenoveerd en zien er niet
verkeerd uit.

Ploumanac’h – 5 mei.
We duiken bij de boothelling, maar het zicht blijft matig. Bovendien heeft Jan heel veel last
van zijn sinussen.
Daarna doen we wat
boodschappen. De
Decatlon blijft een leuk
uitstapje. Rob H blijkt een
Jeu de Boules spel
meegenomen te hebben.
Het is even aardig, vooral
de fanatieke manier
waarop Rob en Marco
elkaar bestrijden. We doen
nog wat boodschappen,
maar verder is het een dag
waar weinig over te melden valt.

Ploumanac’h en Trégastel Bourg – 6 mei.
Ik duik twee keer. Een keer bij de Ranolien, en een keer bij Lodewijk de XIV. Niemand wil of
kan daar te water. Dus wordt het een soloduik. En direct de mooiste tot nu toe. Mooie
gorgonen, zakpijpen, dodemansduim en veel kreeft.

Normandië-Bretagne

2014

Pagina 15 van 24

Normandië-Bretagne

2014

Pagina 16 van 24

6Daarnaast

blijft het zaak om foto’s te maken
voor het boek van Nelleke. Het gerenoveerde 14e
eeuwse kerkje van Tregastel Bourg staat al een
paar jaar op de lijst om opnieuw gefotografeerd
te worden. Op weg er heen rijden we langs het
kerkhof van La Clarté. Vanwege de
grafmonumenten van roze graniet staat deze
begraafplaats op de toeristische lijst van
bezienswaardigheden. We waren er een keer
eerder en hebben toen met veel ongeloof staan
te kijken naar de afbeelding van een Jeu de
Boules speler. Een graf dat sindsdien in huis
bekend staat als het graf van de Dooie Boel
Gooier. Een mooi digitaal laatste eerbewijs lijkt
ons op zijn plaats. Helaas vinden we het graf niet
meer, maar enkele andere precisie kogelstoters
blijken het tijdelijke ook met het eeuwige
verwisseld te hebben, zodat we toch een paar
fraaie foto’s maken.
Het kerkje in Trégastel Bourg is niet alleen gerestaureerd, het is ook op slot. Aan de
buitenkant is voldoende te fotograferen en er staat een
bordje naar een Feunteun. En wij zijn dol op
Feunteunen. Of is het Feunteuns? Voor hen waarbij het
Bretons wat roestig is, een Feunteun is een openbare
wasbak. Een traditionele plek bij een bron, riviertje of
gewoon een plek met veel regen waar in de tijd van
voor de wasmachines de was kon worden gedaan. Als je
ze eenmaal herkent kom je ze overal in Bretagne tegen.
Oud, en vaak prachtig overgroeid met planten. Deze valt
iets tegen, omdat hij in feite half overkapt is door de bebouwing, maar we hebben er weer
een voor de collectie.

6

Foto afkomstig van Ria vd Hatert.
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In Bourg staat een ook calvaire. Dat is in
de eenvoudigste vorm een kruis op een
hoop steen. De calvaire van Trégastel is
van het eind van de 19e eeuw.
Hij dreigt permanent in te storten, maar
wordt ook semi-permanent gerestaureerd
en hij is groot. Hoge heuvel met beelden
en het bord dat je er niet op mag
klimmen. Nu is klimmen een relatief
begrip, evenals mijn kennis van het Frans.

Van de VVV:
Calvarieberg Tregastel is een weg buiten kruis
bezaaid met kleine heiligdommen en marmeren
platen waarop zinnen in Breton meer dan een
spiraalvormig pad dat leidt naar een kruis
opgericht op een basegepaard puin gehouwen
graniet. Het monument is grote blokken graniet
gekoppeld en omsluit de voet kapel huisvesting een
altaar waarop een Pietà omringd door St. John en
St. Maria Magdalena. Het beeld is uitgehouwen in
de kersantite en graniet. Het eerste beeld dat het
pad markeert vertegenwoordigt een knielende
boer met een spade en een hoed, de tweede St.
Jozef met het Kind Jezus, St. Lawrence derde en de
vierde aan de top, op het noorden, St. Francis
Xavier.

Ik ben van mening dat een pad opgaan een kwestie
van lopen is, en niet van klimmen, en zo kom ik via
een spiraalvormig pad bovenop de calvaire. Leuk
uitzicht, en leuk om van dichtbij te bekijken.
Misschien niet zo leuk als de google vertaling van
de omschrijving van de calvaire door de VVV van
Tregastel, maar toch.
Op de terugweg blijkt er zelfs nog een tweede
monumentale kerkje in het mini dorpje te staan.
Tegen de tijd dat we thuis komen begint het dan
ook al donker te worden.
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Pleumeur Boudou – Trébeurden - Bear – 7 mei
Door al de jaren waarin we in Bretagne zijn geweest zouden we zo langzamerhand iedere
baksteen gezien moeten hebben. Het blijkt anders te zijn. Nelleke heeft op een kaart ergens
twee kasteeltjes gevonden, en vandaag is het tijd om te kijken of we ze kunnen vinden.
De eerste moet in Pleumeur
Boudou staan. Onderweg
komen we langs een volgend
oud kerkje. Deze staat zo
afgelegen dat het een mooi
punt is voor een wandeling.
In het kerkje blijkt de familie
Champagny, de lokale adel
en eigenaar van het kasteel
waar we naar op zoek zijn,
begraven te liggen. Tijdens
de wandeling vinden we nog
een prachtige feunteun en
de achteringang van het kasteel. Daar inrijden lijkt niet het meest strakke plan, dus
vervolgen we de speurtocht naar de ingang. Er staat een richtingbord, dus we denken een
echte weg gevonden te hebben. Al snel blijkt het toch de oprijlaan te zijn, en staat er midden
op de weg een tractor vage dingen te doen. Op het ding zit iemand die niets weg heeft van
de Bretonse boeren
die we hier zo vaak
zien, dus besluit
Nelleke dat het de
baron zelf is. Ik sluit
het niet uit, en voor
alle zekerheid
vragen we of we er
mogen rijden. Het
blijkt geen
probleem, en de
trekker wordt iets
opzij gezet. We
maken een paar leuke foto’s en rijden de weg af om het terrein te verlaten. Daarbij komen
we langs de poort waar we even eerder voor alle zekerheid niet waren ingereden….
De volgende stop is Pleumeur Bodou Bourg, alleen al omdat er een stel
leuke houten beelden langs de kant van de weg staan. We lopen direct
ook even door het centrum. Ook hier is een open kerk, met daarin een
beeld van een geestelijke met de valste kop die ik ooit heb gezien.
Verder stelt het plaatsje weinig voor, dus gaan we verder op
kastelenjacht.
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De volgende zou in Trébeurden moeten staan, maar we vinden niets en denken eigenlijk dat
het eerder een naam van
een hotel of bedrijf is.
Tegelijk blijkt er in
Trébeurden veel te zien.
Een paar oude
kapelletjes, waarvan er
één een fantastisch
uitzicht op de zee heeft
en, volgens de kaart, een
aantal menhirs. Die
vinden we alleen als
aanduiding op de kaart,
maar dat is niet erg, zo
hebben we weer een
doel voor een volgende keer.
Wat we wel vinden is het Marais de Quellen, een
fantastisch moerasgebied pal tegenover het Ile
Grande. Daar zijn we dus echt 20 jaar aan voorbij
gereden. Aan de rand staat nog een kasteeltje ook,
een gebouw dat nu als hotel in gebruik is. Wij
hebben voorlopig genoeg aan de wandeling door het
moeras.
Als we weer bij de auto zijn komen we tot de
conclusie dat er nog een foto ontbreekt aan de
verzameling. De oude molen waar een boom
doorheen groeit, aan de snelweg tussen Bégard
(Bretons: Bear) en Lannion. Da’s maar een paar
kilometer, dus wie houdt ons tegen. Bovendien is
Nelleke wat gaar van het lopen, dus een ritje is nooit
weg. Uiteindelijk vinden we de molen bij de afrit van
Bear. Er is voldoende parkeerplaats bij het
Armoripark, een grote speeltuin langs de snelweg.
Nelleke heeft het lopen even gehad, dus ik bied aan
even te zoeken naar de snelweg en een foto te maken. Ik neem de verkeerde richting,
waarna ik heel veel van het achterland zie, en uiteindelijk via akkerland weer langs de
snelweg kom. Het is een drie kwartier lopen, maar dan heb ik het doelwit ook vol op de foto.
Het heeft zoveel tijd gekost, dat het maken van een foto vanaf de andere kant ook wel leuk
lijkt. Het is tenslotte nog wel even sjouwen voor ik weer bij Nelleke ben. Denk ik… Aan de
andere kant van de molen zie ik het Armoripark, met parkeerplaats. We hadden de hele
operatie in vijf minuten kunnen doen.
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Inmiddels is het zo laat,
dat het Franse etenstijd
is. Dus te laat om zelf
nog te gaan koken. De
keuze valt op de Buffalo
Grill van Lannion. Ik
bestel een rode
biefstuk, Nelleke
medium. Nadat ik de
saus die Nelleke niet
lust over de dode koe
heb gestort, blijkt dat
de bestelling is
omgedraaid. Nelleke
heeft de rode biefstuk. Dat is hier een medium stuk vlees dat ze niet op tijd uit de pan
hebben gehaald. De medium biefstuk is zo lang gebakken, dat Ecco er zo een paar
schoenzolen van had kunnen maken. Samenvattend: het valt me zwaar tegen.

Trégastel - 8 Mei
Hoe lui kan je worden. We duiken bij Le Ranolien, en we wandelen wat. Daarbij wordt “de
steen in de voortuin” gefotografeerd.
Omdat er ook nog
gegeten moet worden
rijden we naar de Super-U
in Trégastel en worden de
flessen voor het laatst
gevuld in Perros Guirec.
Als altijd is het gezellig om
daar met de vrouw van
het vulstation te praten,
als is het voor hen zuur
dat ze de winkel niet
kunnen verkopen, want
eigenlijk willen ze al een
paar jaar met pensioen.
Jan is al naar huis, hij ziet het met zijn verkouden hoofd niet langer zitten om in een hok op
een camping te blijven.

Le Yaudet – Ploumanac’h – 9 mei
Het is alweer de laatste dag. Suus en Marco Vriens hebben het gezien, het duiken valt ze
tegen, en het weer is inmiddels ook niet echt goed meer. Voor hen is het terug naar
Nederland.
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Nelleke en ik maken de bekende wandeling bij Le Yaudet. Mooie uitzichten, historische
plekken en een feunteun, bij Le Yaudet kan je niet stuk.
’s Avonds bekijken we
met Rob en Ria eerst
de dichtersrots, en
daarna lopen we via
de haven naar Le
Mao, een aardig
restaurant in
Ploumanac’h.
De volgende dag is
het tijd om naar huis
te gaan. Voor ons
dan, Rob en Ria
hebben nog een paar
weken vakantie.

Ploumanac’h – Tiel – 10 mei
Het regent niet, het zeikt. Om precies te zijn van Ploumanc’h tot Calais. Maar voor die tijd
hebben we een strak plan. We rijden in één ruk naar Honfleur, doen daar een koffie en wat
kipnuggets bij McD, tanken goedkoop bij LeClerc, en dan naar huis.
De TomTom heeft een
eigen route naar Honfleur,
die voor wat vertraging
zorgt, maar uiteindelijk
vinden we de McD om
even voor twaalf uur. Of
ze een McBacon hebben.
“Non”. Kipnuggets dan?
“Non”
Wat ze dan wel hebben?
“Het is nog geen
lunchtijd”.
Dit is echt voor het eerst van ons leven dat we een open fast-food restaurant meemaken dat
allen maar ijsjes verkoopt. Zonder de man achter de counter nog een blik waardig te keuren
lopen we weg. De McD van Honfleur is hierbij officieel en onomkeerbaar blacklisted.
Bij de LeClerc slaan we wat voedsel en diesel in. De volgende stop is Calais, met zijn mega
shopping mall. Ik loop er nog de winkel in, en we eten zelfs wat, maar dan merk ik dat het
rijden in de regen toch zwaar was. Ik ga terug naar de auto en val in slaap.
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Ik wordt wakker terwijl de zon schijnt en mijn telefoon gaat. Het is Nelleke die over haar
toeren, en de weg kwijt is. Ze blijkt aan de verkeerde kant het pand uit gelopen te zijn. Daar
kan ze de auto uiteraard niet vinden. Dit alles nadat ze heel lang gevangen is geweest achter
een Franse kassa. Eerst omdat iemand een stuk elektronica kocht dat niet werd herkend
door de scanner, en daarna omdat de prijs van een toetje voor ons niet terug te vinden is.
We blijken alles bij elkaar inmiddels drie kwartier verder. Ik ben in ieder geval uitgerust.
Als we een uurtje
verder zijn regent
het weer, maar we
kunnen het
hebben. Even voor
Antwerpen lopen
we vast op
“werken”. Marco
had hier op
facebook iets over,
het had ze een uur
gekost. We kiezen
voor een
alternatief via
Rotterdam.
Misschien niet eens heel veel sneller, maar je rijdt in ieder geval.
We komen thuis met een “nog te doen” lijstje voor Bretagne. Nu Jean-Michelle en Beatrice
met vakantie zijn is het alleen alles behalve zeker dat dat volgend jaar is, of op Camping
West. De kans dat er gebreid wordt is zelfs groter…
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