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Inleiding
De beslissing om naar Normandië te gaan was eenvoudig. Het is zestig jaar geleden dat de
landing daar plaats vond. Dit zou het laatste jaar worden van een uitbundige viering. De
tweede wereldoorlog heeft me altijd wel geboeid. Nu is er de mogelijkheid om het begin van
de bevrijding van dichtbij te bekijken. Misschien kunnen we de kinderen uitleggen waarom
men de vandaag de dag ongestraft een mening mag hebben.
Via internet vinden we veel informatie over Normandië en over D-Day+60. We bezochten
een vakantie beurs in Brussel. Gelukkig was er een paar maanden voor ons vertrek ook een
Normandië Beurs in het Scheldetheater waar we, meer dan in Brussel, informatie vonden.
Uiteindelijk hebben we nog twee boeken aangeschaft. De één was prima voor informatie
voordat we vertrokken. De andere heeft ons tijdens de reis veel geholpen om de leukste
plaatsjes van Normandië te vinden. Zonder deze voorbereiding was er misschien niet zoveel
te beleven geweest.

Dag 1 We vertrekken via Parijs
De reis van 800 kilometer is net een beetje te ver voor één dag dus we reizen in etappes.
De eerste etappe loopt tot aan Parijs. Niet alleen voor mama maar zeker ook voor de
kinderen een niet te vergeten dag. Het is voor ons al heel lang geleden dat we er geweest
zijn; we zijn er nog nooit samen geweest.
We vertrekken vroeg in de morgen om de ochtendspits te ontlopen en genoeg tijd over te
houden om zoveel mogelijk van Parijs te zien. De regenachtige reis verloopt voorspoedig en
eerder dan de routeplanner aangaf zijn we op onze doorgangscamping in Maison-Lafitte. We
maken niet veel werk van het inrichten van onze kampeerplaats; binnen het half uur zijn we
al weer op weg naar het station. Deze ligt tien minuten van de camping vandaan. Ideaal
voor een bezoek aan de hoofdstad van Frankrijk. Binnen twintig minuten zijn we er. Al snel
zijn we de plattegrond van het openbaar vervoer gewend. Het wordt je helemaal duidelijk
als je eenmaal door hebt dat de dikke lijnen de trein is en de dunne de metro. Ook de
namen van de eindstations moet je weten om goed met de metro te kunnen reizen.
De eerste bestemming is de Eiffeltoren. Het gigantische (eenvoudige) bouwwerk wat
kenmerkend is voor Parijs, voor Frankrijk. Voor de lift staan dikke rijen mensen te wachten.
We kiezen ervoor om de westelijke trap te beklimmen. Het uitzicht is geweldig. De drukte
valt mee. Ook op de tweede verdieping. We herkennen allerlei gebouwen van onze
voorgaande bezoeken aan de stad. Het geeft een euforisch gevoel.
Zodra we beneden zijn worden we overvallen door de bekende sjacheraars. Ze verkopen
voornamelijk papieren duiven en sleutelhangers van de toren waar we onder staan. Hij daalt
meer dan 60 procent met zijn prijs maar we trappen er niet in. Onze afwachtende houding
wordt beloond. Voor een fractie van de prijs kopen de jongens de sleutelhanger bij een van
de reguliere stalletjes niet ver van de toren.
Onderweg naar Centre Pompidou komen we langs de Notre Dame. Daar staan een handvol
schilders die je proberen te verleiden om je portret te laten maken. Een aantal van hun
hebben enorm veel talent. Rondom en voor de enorme kathedraal zijn de "echte" bewoners
van de stad aan het werk. De zwervers zoeken hun dagelijkse kost bij elkaar, voornamelijk
door te doen alsof ze erg zielig zijn. Sommige van hun zijn dat ook echt. Eenmaal in de

Notre Dame is het een drukte van jewelste. Iedereen loopt door elkaar heen. We maken een
rondje en verbazen ons hoe men dit allemaal heeft kunnen maken met mensenhanden.
Vooral de hoogte van het bouwwerk is verbluffend.
Op het plein achter het Centre Pompidou is het erg rustig. Een aantal schilders, wat
muzikanten en een straatclown hielden hooguit vijftig mensen bezig. In onze herinnering
was het hier veel drukker en levendiger. We blijven hier dan ook niet lang.
Wat we zeker nog eens wilden zien was de Arc de Triomph op het drukste punt van Parijs.
De middelste twee rijstroken waren afgesloten vanwege onderhoud aan het wegdek dus veel
minder auto's dan verwacht. Toch is dit het punt om de rijstijl van de Parijzenaars te
"bewonderen". Na een half uur gaan we onder de weg door naar het centrum van deze
kruising. We kopen een kaartje voor de tentoonstelling over de bevrijding van Parijs, precies
zestig jaar geleden, in beeld gebracht met foto's van een handjevol (schijnbaar) bekende
fotografen uit die tijd. Ook kan men van hieruit naar het dak vanwaar men een van de
mooiste uitzichten op de Eiffeltoren heeft.
's avonds gingen we met een boottocht over de Seine om met eigen ogen te aanschouwen
waarom Parijs ook wel de lichtstad genoemd word. Veel monumenten die we bij daglicht
gezien hadden werden nog mooier als ze verlicht werden. Pas na een aantal keer
overstappen en een gemiste trein waren we net na middernacht weer in ons vertrouwde
bedje. Een enerverende dag die we niet snel zullen vergeten.

Dag 2 Van Giverny tot Normandië
De tweede dag van onze vakantie doen we het ietwat rustiger aan. We slapen uit tot kwart
voor negen en genieten daarna van ons eerste Frans ontbijt met het bekende stokbrood en
Hollandse koffie. Al gauw waren we weer op weg naar onze volgende tussenstop, Giverny.
Deze plaats staat bekend vanwege de bekende impressionistische schilder Claude Monnet.
Zijn waterlelies en Japanse brug die daar in zijn tuin zijn geschilderd, trekken nog dagelijks
bussenvol, voornamelijk Engelse en Japanse, toeristen. De tuin is prachtig, ook nog zo laat
in de zomer. Niet veel vlinders meer die ik er toch wel had verwacht. De provinciale weg
doorsnijd de tuin maar met een tunneltje kun je dan toch bij de "blauwe" vijver komen.
Echter, de blauwe gloed zoals men dat op de schilderijen en foto's kan zien, is hier niet
aanwezig. Het is moeilijk om foto te nemen van een tuin zonder dat er drommen toeristen
op staan maar ik doe toch mijn best.
Het huis doet een beetje vreemd, Engels aan. De foto van mijnheer Monnet in zijn eigen
huis laat zien dat men zijn uiterste best heeft gedaan om het huis in zijn originele staat
terug te brengen. Er staan alleen andere schilderijen op maar dat stoort geen mens. In zijn
oerlelijke gele eetkamer slaken mensen zuchten van afkeuring maar Monnet zal het wel
prachtig gevonden hebben. Net als zijn Japanse kamer, het kan me niet bekoren. Erg veel
tijd om dit alles uitvoerig te bewonderen hebben we niet. We hebben al in een file voor een
"route barree" gestaan en moeten nog 350 kilometer reizen naar onze bestemming.
De reis loopt verder voorspoedig. Af en toe is er een bui of een tolweg die ons humeur
probeert te bederven maar daar slaagt het evenwel niet in. Na nog een tankbeurt en een
snelle snack zijn we laat op de gereserveerde camping in St Symphorien le Valois.
Aangezien het al aan het einde van het seizoen is mogen we zelf een plaatsje uitzoeken. We
vinden een ruime plaats halverwege de heuvel. Nog voor de avond valt hebben we onze
tijdelijke uitvalsbasis opgezet. Alleen de kinderen hebben pech. De stokken van de tent
hebben we vergeten dus zij moeten nog even een paar nachten bij ons in de caravan slapen

totdat we daar een oplossing voor hebben gevonden. We maken nog even een grapje tegen
de kinderen dat ze hier moeten blijven totdat we tentstokken thuis opgehaald hebben maar
dat wordt niet echt gewaardeerd.

Dag 3 Zon, zee en schelpen
Zoals een goede vakantie betaamd slapen we weer uit tot het ochtendlicht ons wekt. Als we
even naar het dorp gaan om de plaatselijke supermarkt te bezoeken blijkt daar een
rommelmarkt te zijn. We lopen langs de kraampjes met hoofdzakelijk rommel en
etenswaren. De kinderen genieten van de trampoline die voor de vreemde tweekoppige kerk
staat opgesteld. De harde muziek van de liveband die er naast staat versterkt nog eens het
gevoel van de kermissfeer die er hangt. Ook hangt er de geur van de worstverkopers. Met
hun bakplaten roken ze de andere standhouders flink uit maar dat deert niemand. Onze buit
bedraagt laserlampjes, een tweedehands zeeslag en een porseleinen peper en zout stel in de
vormen van Napoleon; voor het thuisfront.
's middags gaan we naar het strand naast Surville. Het is er winderig en niet druk. Het is
geen zandstrand, overal liggen schelpen en zeewier. Over het vijftig meter brede strand
rijden de trekkers met boten af en aan. Merendeels vissersboten. De trekkers hebben
allemaal een bak achterop waar de klanten kunnen staan als de boot getrokken wordt. Een
raar gezicht. De schelpen die we vinden gaan de tas in, voor thuis. Net als de sepia. De
vogels vinden het heerlijk en hier ligt het voor het oprapen.
Voor het slapen nog een potje voetbal met andere liefhebbers van de camping. Op het
aflopende veld lopen dan opeens vijf verschillende nationaliteiten maar geen onvertogen
woord. Integendeel. We begrijpen elkaar goed in een mix van Frans en Engels. De kleinste,
die nog niet weten wat te zeggen in het Engels, zwaaien en schreeuwen net zolang tot er
iemand reageert: Body language. Er wordt gevoetbald totdat de bal echt niet meer te zien is
in het donker. Wie er gewonnen heeft is onbelangrijk...

Dag 4 Onder water en over de zee
We rijden naar Cherbourg om het probleem van de huisvesting op te lossen. Losse
tentstokken zijn er natuurlijk niet te krijgen maar we kijken even wat een nieuwe tent kost.
Als het niet te gek is kopen we desnoods een nieuwe. Het seizoen is bijna voorbij dus die
kans is groot. Bij Decatlon hebben ze niet zoveel keus, we halen er alleen twee vishengels.
We vinden een redelijk geprijsde bij Auchan, niet voor niets een Hypermarkt genoemd. De
tent is een vier persoons; volgens de doos dus groot genoeg voor onze twee jongens. Verder
halen we, behalve wat gebruikelijke levensmiddelen, ook nog wat anti-muggenolie en
gedetailleerde landkaarten.
In de haven van Cherbourg lopen we een klein rondje. We kijken naar de vissers en de
veerboten van P&O die af en aan varen. En naar de onderzeeboot die er ligt. Het maakt
onderdeel uit van "Cite de la Mer" Een vaste tentoonstelling over het onderwater leven. Als
we kaartjes gaan halen om ook binnen te kijken schrikken we aanvankelijk even van de
Disney prijzen maar al gauw merken we dat dit het allemaal wel waard is. Er zijn prachtige
Aquaria met mooie vissen en andere onderwaterdieren. Ook laten ze zien hoe de evolutie
van de aarde verlopen is (het woord Darwin is geen minuut gevallen) en hoe men er achter
gekomen is hoe het leven op de zeebodem er uit zag. Verschillende eeuwen en methoden
passeren de revue en al gauw zijn we, al dan niet op speelse wijze, weer wat slimmer
geworden. Met name de onderzeeboten die men gebruikt heeft voor deze onderzoeken in
veler gedaanten laat men zien. Als klap op de vuurpijl mag je in de Redoutable rondlopen.

Ze hebben hier Nederlandse dictafoons, welke op voortreffelijke wijze een rondleiding geven
op het schip, of is het een boot? De boot (denk ik) is op diverse plaatsen aangepast om ons
makkelijker toegang te kunnen verschaffen tot de verschillende delen, de kernreactor die
aan boord was hebben ze evenwel verwijderd. We verbazen ons over de kilometers
hydraulische leidingen en water- en elektriciteitskabel. Ook zijn er duizenden meters en
schakelaars aan boord. Aan het eind van de tentoonstelling staan er computers met
leerzame spelletjes waar we ons (lees de kinderen) nog even bezig houden.
Na deze leerzame en leuke middag eten we nog een pizza en pannenkoek tegenover de
haven voordat we na Cap de Levy rijden. Deze landtong kenmerkt zich door de kleine
dingen. Er is een piepklein haventje en een klein fort. Een korte wandeling brengt ons naar
de vuurtoren die ook niet al te groot is. Het uitzicht is er prachtig. De meeuwen, die we niet
zo massaal als bij ons aantreffen, laten zich van hun beste kant zien.
Voordat we naar huis gaan stoppen we nog even in Barfleur. De enorme vuurtoren die ze
hier hebben, 71 meter, is net gesloten. We genieten nog even van het uitzicht en
scharrelen, vergezeld door de meeuwen, tussen de rotsen rondom de vuurtoren totdat een
serieuze regenbui ons de auto injaagt.

Dag 5 Visserslatijn
De dag begint met boogschieten, georganiseerd door de camping. Vanwege de
onregelmatige buien die er vallen komen er aanvankelijk weinig kinderen op af maar
uiteindelijk zijn we dan toch met een heleboel mensen om het gezellig te maken. Het is zo'n
Robin Hood bord met pijlen met scherpe punten. Anders dan dat men bij ons ziet. We
schieten een paar rondjes maar nog voordat we een derde ronde spelen zijn de jongens het
al beu.
Perry doet mee met een speurtocht van de miniclub die al halverwege is. Ronny wil gaan
vissen. Als ik alles in orde heb gemaakt en uitgelegd heb hoe een en ander in zijn werk gaat
kijkt hij mij aan alsof vissen helemaal niet zo moeilijk is als ik hem dat net uitgelegd heb.
Zijn hengel is nog geen tien minuten in gebruik of mijnheer heeft al beet. Een visje van nog
geen tien centimeter bungeld zielig aan Ronny's haak. Hij weet zich nog even geen raad met
de vis en springt er schrikachtig omheen. Uiteindelijk bevrijden we de vis van de haak en
zetten hem weer terug zoals goede vissers betaamd. Gelukkig vang ik met de stok van Perry
ook nog een klein visje zodat ik niet uit de toon val. De rest van de dag komen we niet
verder dan wat luieren, pingpongen en een potje avondvoetbal.

Dag 6 De landing achterna
Na een snel ontbijt zijn we al vrij vroeg in Arromanche. Hier was een van de twee
kunstmatige havens die men na de bevrijding heeft aangelegd. We gaan eerst naar de 360
graden film die niet zozeer de historie verteld van de landing maar meer laat zien wat de
geallieerde moet hebben doorstaan om ons in vrijheid te kunnen laten leven. Het is
indrukwekkend. Net als de caissons die er nog voor de kust in het water liggen. Het is een
moeilijk verhaal om aan de kinderen uit te leggen, ook niet met de tekeningen die er op
hangen.
Pas in Port-en-Bessin, waar een haventje is, valt hun spreekwoordelijke Frank en laten ze
beide merken er iets van te snappen. Zeker als we het uitkijkpunt opklimmen is goed te zien
hoe die haven er dan normaal gesproken uitziet. Beneden zoeken we nog even naar het

museum van de Botelerie (bootjes in een fles) die in onze reisgids vernoemd wordt maar die
blijkt al lang opgeheven.
Even verder op naar het noorden ligt Omaha Beach. Een plaats waar de Amerikanen
gestreden hebben. We betreden een aantal bunkers die er in de duinen liggen en proberen
ons voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Bij het zien van het monument met namen
van gevallenen tijdens de eerste dag gaat er nog geen lampje branden bij onze kinderen.
Ook niet als er een mijnheer zich een naam laat aanwijzen door een gids en hij een traan
wegpinkt van onder zijn bril. Je kunt het ze niet kwalijk nemen. Het is ook niet eenvoudig uit
te leggen.
Landinwaarts is het een drukte van jewelste bij de Amerikaanse begraafplaats. Gezien de
mensenmassa lijkt het er op de ingang van een attractie park. Opvallend is de
verscheidenheid in leeftijd van de bezoekers. Ik had een overwicht aan ouderen verwacht
maar dat idee lijkt ongegrond. Gelukkig maar. Onze jongens lijken nu wel te snappen dat
het legerpak en helm niet alles tegen houdt en dat er ook mensen dood zijn gegaan. Ze
gedragen zich respectvol bij het zien van alle symmetrisch geplaatste kruizen. Wij blijven
ook stil bij het aanschouwen van het ultieme offer voor vrede welke deze mensen hebben
gegeven. We maken een rondje langs de graven en lezen regelmatig de naam, rang,
geboorteplaats en sterfdag van deze mannen. Af en toe staat er een Jodenster in plaats van
een kruis. Heel soms is de inscriptie in goud, als men een Medal of honour heeft gekregen.
Soms staat er geen naam op, maar alleen de vermelding dat het een strijdmakker was en
dat zijn naam alleen bij god gekend is. Bij sommige kruizen liggen bloemen. Als we langs
een groepje mensen lopen die hun bloemen net bij een kruis leggen lopen de rillingen je
over je lijf. Bij het grote monument staat een groepje oud militairen (allen getooid met witte
pet) in gelid onder de tonen van de last post. Twee van hen halen de Amerikaanse vlag naar
beneden. De vaandeldrager en trompettist poseren voor de camera's. Het is er doodstil.
Bij terugkeer zijn onze Engelse overburen gevlucht. Ze hadden hier al twee weken eerder
gestaan maar zijn toen vanwege het slechte weer naar Bretagne verhuist. Toen men daar
ook tot drie keer toe een storm had te verduren zijn ze weer terug naar hier gekomen. Maar
blijkbaar achtervolgt het hun. De afgelopen nacht hebben ze weer flink wat water in hun
tent gehad en zijn ze maar naar huis gegaan. Ik hoop dat ze het slechte weer hebben
meegenomen.
's Avonds komen we bij van de indrukken van deze dag. Perry vangt zijn eerste vis van zijn
leven maar is zelf nog niet onder de indruk. Een vis per dag vindt hij genoeg en geeft de pijp
alweer aan Maarten. Ronny vangt ook nog wel wat visjes maar ook hij stopt er mee;
noodgedwongen. Een Grote Vis is er met zijn hele lijn vandoor, inclusief dobber. Dit moest
wel een karper geweest zijn...

Dag 7 Strandzeilen
In Portbail gaan we, zonder kinderen, op zoek naar het kantoor van Hugo lines. Deze
veerdienst vaart tussen de Engels Kanaaleilanden en een paar Franse haventjes. Het blijkt
buiten het vakantieseizoen gesloten. In Carteret is het volgende kantoor. De haven van
Portbail is een getijdehaven. En blijkbaar is er een enorm verschil tussen eb en vloed,
getuige de vloedlijn van zeewier en schelpdieren die op de kadewand te zien is. De meeste
bootjes liggen scheef, een paar staan er nog rechtop. Ze zitten met hun zwaard vast in de
modder.
Als we de kustlijn nog even volgen zien we een strand bestemd voor strandzeilers. Aan de
sporen is te zien dat er hier veel gezeild wordt op het strand. Als volleerde toeristen lopen

we dwars door de niet afgebakende piste heen, om een paar leuke foto's te maken. Niemand
reageert. Een paar families zitten, beschut tegen de harde wind, achter hun parasol te
genieten van hun broodje zandstrand. Aan de rand van waterlijn zoeken andere families
naar krabben en andere zeedieren met behulp van hun netjes.
In Carteret kopen we een twee dobbers voor onze visser in spé, je weet maar nooit. Het is
er markt, en hoewel het al bijna een uur is zijn de winkels nog open. We lopen langs de
haven naar het kantoor van Hugo lines. Hier sluit men blijkbaar helemaal niet. Alles is
dusdanig volgeboekt dat de volgende veertocht naar Jersey pas volgende week woensdag
kan. Blijkbaar nog een populaire bestemming. En het familietarief valt ook mee. Zeker
minder dan we dachten. Fietsen meenemen blijkt ook geen bezwaar. Of dat een goede
keuze is weten we pas volgende week. Als we even later over de markt lopen blijkt deze
eerder dan bij ons afgelopen. Ik kan er nog een kleine pizza krijgen met ansjovis en olijven.
Heerlijk.
Terug bij de caravan blijkt de dobber van Ronny bijna terecht. Niet 's morgens op het
strandje zoals de Nederlandse overbuurman zegt maar drijvend midden op de vijver. Als de
vrouw van de campingbaas hun de waterfiets laat lenen om hem te gaan halen blijkt de
dobber opeens verdwenen. De karper leeft dus nog en sleept de dobber in het rond. Ze
kunnen er allemaal smakelijk om lachen, de karper waarschijnlijk niet. De hele middag duikt
de dobber ergens op het meertje weer op.
Terwijl de kinderen zich de rest van de middag vermaken met vissen (ze vangen er beide
nog een paar) gaan wij op de fiets naar het dorp om inkopen te doen voor de BBQ van
vanavond. Het valt best nog wel tegen die kleine hellinkjes, wie zei er ook weer dat
Normandië vlak was? Na noeste arbeid is het goed genieten; de poulet en saucise gaan er
goed in.

Dag 8 Rangers en kraters
En weer een dag met regen. Het weerhoudt ons er niet van om een van de meest
indrukwekkendste gevechtsterreinen van Normandië te bezoeken. Op Pointe du Hoc was een
flinke Duitse batterij artillerie gestationeerd welke voor de bestorming van Utah Beach
monddood gemaakt moest worden. De kracht van deze kanonnen waren genoeg om de
gehele kust voor Utah Beach te bestoken met granaten. Het was de taak van de Rangers om
deze uit te schakelen. Op dit stuk grond, zo groot als 6 voetbalvelden, hebben 235 Rangers
twee dagen slag geleverd met een paar honderd Duitsers. Men dacht dat ze al uit
geschakeld zouden zijn door de nachtelijke bombardementen maar ze zaten blijkbaar goed
ingegraven.
Het terrein heeft men zo goed als mogelijk in tact gelaten. Erg indrukwekkend.
Op weg naar Utah Beach gaan we nog op zoek naar een paar hunebedden die op de kaart
staan aangegeven maar deze zijn onvindbaar. Ook de karamelfabriek in Isgny sur Mer valt
tegen. Deze is in deze tijd gesloten voor publiek. Op Utah Beach bezoeken we het museum
welke goed ingericht is met foto en materieel uit die tijd. In glazen kasten is met
schaalmodellen goed zichtbaar gemaakt hoe een en ander er uit moet hebben gezien. Het
verheldert in ieder geval een heleboel. Het is er druk, waarschijnlijk ook door het slechte
weer. Op de maquettes is goed te zien waarom de Rangers op Hoc Point moesten slagen.
Om de tien minuten draait er een filmpje in een andere taal met fraaie beelden genomen
tijdens de oorlog. Sommige beelden hebben we ook al in Arromanche gezien maar dat deert
niet.

Onderweg terug naar de camping rijden we nog even langs St Mere l'Eglise. De man hangt
er in de regen nogal spookachtig bij. Het is zulks hondenweer dat uitstappen voor een foto
ons niet echt trekt. Op de camping is er niet echt veel meer te beleven. De meeste vriendjes
zijn al weer weg of zijn nu aan het inpakken voor vertrek de volgende dag. Na het eten
wordt er nog even in de regen gevist omdat ze dan het beste bijten. Het tegendeel is echter
waar. Na een klein halfuurtje de spreekwoordelijke bot te hebben gevangen slaat het
cynisme toe; de mannen worden een beetje melig. Ik neem het geheel op video op zodat we
het later aan onze kleinkinderen kunnen tonen op druiligere dagen.

Dag 9 Karten en sterren kijken in Cap de la Hague
Het is erg mooi weer deze ochtend dus we zorgen ervoor dat we veel kunnen doen en zien.
Als eerste staat sterrenwacht Ludifer in Flammanville op het programma. We leren er in
korte tijd veel over het zonnen- en sterrenstelsel. Ook leert het ons veel over tijd en ruimte.
Buiten staan nog allerlei toestellen opgesteld. Met deze apparaten werden nog niet zolang
gelden de plaats en tijd bepaald aan de hand van de zon en de sterren. Wat tegenvalt, is dat
we drie uur moeten wachten op een sterrenpanorama. Het is wel vakantie maar zoveel tijd
hebben we nu ook weer niet.
Om twee uur s middags namelijk is er namelijk een uur lang MiniKart voor kinderen tot
twaalf jaar in Greville. Pas toen we er het terrein op reden werd het hun duidelijk waar we
heen gingen. Beide mochten een kwartier lang racen op een mooi circuit van een kilometer
lang. Voor de start is de spanning van de gezichten te lezen. De man verteld in het Frans
wat er van hun verwacht wordt en ik vertaal het zo goed mogelijk naar de nog jonge
coureurs. In het begin ging men uiteraard een beetje voorzichtig maar toen er nog een
derde jongetje op het circuit kwam begreep men de snelheid (ze werden allebei al vlug
gepasseerd) en gingen ze al veel sneller.
In Beaumont-Hague (bijna altijd gebruikt men in deze streek de toevoeging Hague) gingen
we broodjes halen en pinnen. Daarna op zoek naar een mooie plaats om te picknicken.
Uiteraard bij de zee. We volgden de weg naar de zee en kwamen tot ieders verbazing uit bij
een mooie baai met een prachtig uitzicht over zee: Baie de Querviere.
Onderweg naar onze volgende bestemming komen we langs Manoir le Tourp. Hier is een
oude boerderij omgetoverd tot cultureel informatie centrum van de streek, er blijkt een
kunstexpositie te zijn. De meeste stukken slaan echt nergens op, een paar zijn wel leuk. Een
korte stemronde leert dat de negen beelden die “inzoomen” gewonnen hebben. Binnen op
het erf liggen allerlei andere kunststukken. Voor de kleintjes zijn er gigantische puzzels en
woordspelletjes. Een bandje breekt net hun podium af.
In port Racine bekijken we, samen met nog een horde andere toeristen het kleinste nog
operationele haventje van Frankrijk. Het kleine aantal bootjes ligt met twee touwen
verankert in het deels droog liggende haventje. Voor het gevoel liggen er tien en hangen er
honderd touwen. Ogenschijnlijk plaatselijke jeugd zwemt rond de steiger en klimt er af en
toe op om een flinke duik te nemen. Het opkomen van het water gaat snel. Op het strand
zitten net zoveel meeuwen dan dat we er de hele eerste week gezien hebben. Je ziet ze niet
zoveel als bij ons.
We zitten nu bijna in de kop van het schiereiland. De vuurtoren van Cap de la Hague staat al
deels onder water. Het water is niet erg ruig, zoals je wel eens in de reisfolders ziet. We
maken ook hier een rondje in de erg rustgevend omgeving van de haven. Op het dak van de
het boothuis van de reddingsboot zitten tientallen vogeltjes te zonnen. In het bijzondere
boothuis, staan reddingswerkers aan de toeristen uit te leggen wat hun taak is en hoe

gevaarlijk de stroming hier wel niet is. Ze zullen inderdaad wel menig toerist hebben moeten
redden.
Een paar kilometer verder op genieten we van het uitzicht op de Nez de Jobourg. De neus is
al van heinde en verre te zien. Deze plaatst is ook geschikt voor paragliding gezien de vele
schermen die boven de bergen langs zee drijven. Sommige hebben een duo zit. Als ook wij
naar boven willen om een nog beter uitzichtspunt te hebben worden we belemmerd door de
vele auto's die datzelfde dachten op deze steile en kleine weggetjes. Met een paar auto's
tegelijk rijden we meters achteruit. Gezien het avondzonnetje laten we hier maar bij. Het
was een mooie dag in Cap de la Hague

Dag 10 Formule 1 en jeu de boules
Op de zevende dag ruste Hij; net als wij. We slapen lang uit op deze droge maar winderige
zondag en wachten af totdat de Formule 1 begint. Hoewel Bianca van de zoon van de
campingbaas te horen heeft gekregen dat we daar Formule 1 (met Frans commentaar)
kunnen kijken, is het in de bar tot een paar minuten voor de start nog erg stil. We kiezen er
dan maar voor om naar onze eigen, twee decennia oude, televisie te kijken die maar twee
Engelse tv zenders kan ontvangen. De Franse zenders wilden maar niet lukken hoewel men
hier in de bar ook gewoon via de conventionele antenne tv kijkt. Ik denk dat de Franse
zenders een hoog kanaal nummer hebben, die van ons gaat slechts tot 57.
Het beeld van ITV is redelijk, we kunnen de teksten lezen en onderscheiden wat er gebeurt.
Alleen is er geen geluid. Blijkbaar is Engeland net iets te ver weg. Dan maar proberen het
commentaar te zoeken via de radio. We vinden BBC radio die grote delen van de race via de
radio becommentarieert. De enige onderbrekingen zijn als er gescoord wordt in een Engelse
wedstrijd of als er Engelsen op het Olympische podium moeten verschijnen. De televisie
stopt af en toe voor reclame, iets wat wij tot voor kort ook nog kenden.
Het is een spannende race en de moeite waard om het op deze manier te bekijken. Onze
coureurs van gisteren vinden het ook wel interessant maar zijn snel verveeld omdat ze het
Engelse commentaar niet kunnen volgen. Ik probeer zoveel mogelijk te vertalen en uit te
leggen maar kan niet voorkomen dat ze regelmatig weglopen. Ik baal als Alonso (mijn
favoriet in de poule op het werk) uitvalt maar kan vervolgens erg smakelijk lachen als Petra
(ook een collega in dezelfde poule) met Raikonen als winnaar honderd poule punten haalt.
Ze passeert daarmee haar man Jan, welke ik als mijn rivaal in de competitie heb
bestempeld. Ik stuur hem nog een SMS-je om hem op te vrolijken en haar te feliciteren. Ik
hoor niks terug dus dat zal wel in goede aarde gevallen zijn. De rest van de dag vermaken
we ons met jeu de boules en een potje midzomeravond voetbal. Ondanks dat er veel gasten
vertrokken zijn is het drukker dan vorige week.

Dag 11 Mont St. Michel en reptielen
Het achtste wereldwonder, zoals de Franse het zelf noemen, kun je beter op een maandag in
september bezoeken zeggen de reisgidsen. Het is er dan niet zo warm en druk. Je krijgt
meer te zien en je kunt er wat makkelijker fotograferen zodat er niet een bus japanners op
elke foto staat. Die liepen er overigens genoeg... We waren al vroeg op pad omdat het vanaf
onze tijdelijke uitvalsbasis toch nog 110 kilometer is. Een flinke rit over de binnenwegen van
Frankrijk. Parkeren rondom de berg kon watervrij tot half zeven 's avonds dus daar hoefden
we niet bang voor te zijn.

Als we net binnen zijn klimmen we meteen een steile trap omhoog om de drukke straat met
winkeltjes te ontlopen. Per ongeluk brengt het ons over een paar steile trappen tot aan de
ingang van de abdij. Blijkbaar een binnenweggetje. Het is wel even druk aan de kassa maar
eenmaal binnen zijn we blij dat we de binnenweg genomen hebben. Dan blijven we de
drukte immers voor. We aanschouwen de mooie abdij en de kunst van het bouwen en
restaureren. We lopen door de verschillende zalen, trappen en gangen onder de begeleiding
van een papieren gids.
Eenmaal weer buiten wandelen (lees: klimmen) we nog wat door de straatjes van dit
minidorpje. Het valt ons op dat mensen zelfs drie honden meenemen naar dit prachtige
stukje bouwkunst. Ook zie je er mensen met rollators, wat zij er moeten doen weet ik niet.
Er zijn alleen maar trappen. Nog heel even zijn we onze jongste ontdekkingsreiziger kwijt
maar deze begreep goed de instructies die we vooraf gaven. We vinden hem weer bij de
ingang.
Een paar kilometer landinwaarts bezoeken we het Reptilarium, de naam zegt het al: heel
veel reptielen. Buiten hebben ze wel twintig soorten schildpadden. Binnen zitten bijna alle
reptielen achter glas. Ze hebben daar verschillende soorten hagedissen, krokodillen,
slangen, varanen en nog andere onbenoemde dieren. Ook kweken ze er zelf het voedsel
voor de verschillende dieren. De muizen, cavia's en sprinkhanen springen hier het meest in
het oog. Het is even lastig om de locatie van het voederen te vinden. We missen de twee
geplande voerdertijden om onduidelijke redenen. En als men niet aan het eten is dan zitten
de beesten er erg lusteloos bij. Door het glas is het erg moeilijk fotograferen. Ook het
weinige licht helpt er niet aan.
Op weg naar huis passeren we nog een Duits soldaten kerkhof. Dit kerkhof is een
verzameling van elf andere graven die men in 1963 gecentreerd heeft tot een groot graf. De
soldaten liggen er begraven met zicht op Mont st. Michel. In catacomben van 34 en dan ook
nog eens twee etages hoog liggen er meer dan 11.000 begraven. In tegenstelling tot de
Amerikaanse graven staan hier wel de geboorte data op de naamplaten zodat we van een
aantal kunnen concluderen dat ze net achttien waren. Deze indrukwekkende begraafplaats is
sober en ingetogen. Het gastenboek toont namen vanuit het hele Europa, een enkele vanuit
Amerika. Het verbaast ons hoeveel jonge Engelse gezinnen hier rondlopen.
Bij terugkomst op de camping, zijn er weer een aantal, inmiddels bekende gezichten,
verdwenen. Daarvoor in de plaats weer veel nieuwe mensen. Hoofdzakelijk Engelsen. De
meeste jonge gezinnen hebben een tent, de wat ouderen een caravan en de vutter een
camper. Meestal is het ook vrij nieuw spul. Althans zo lijkt het. De rest van de mooie avond
gaat voorbij met vissen.

Dag 12 Quienville en la Pernelle
Ondanks dat de ochtend prachtig is en de dag er zonnig uitziet gaan we vandaag toch op
pad. We gaan wat later op pad dan gebruikelijk omdat de kinderen nog slapen na de flinke
beklimming van gisteren. Als eerste gaan we naar het bevrijdingsmuseum van Quienville.
Dit op aanraden van onze, reeds vertrokken, campingbuurvrouw. Zodra we betaald hebben
start er een Engelstalig film over de oorlog. Het zijn zwart-wit filmpjes op twee grote
televisies. Men begint het verhaal hoe Duitsland een grootmacht is geworden, de bezetting
van de Europese landen door dat Duitsland en hoe de geallieerden er bij betrokken werden.
Het is een indrukwekkende film met een prachtige Engelse commentaarstem die vol
enthousiasme verteld over beide zijden van het verhaal. Filmpjes van beide zijden worden
getoond, sommige hebben we reeds in Arromanche gezien, maar de meeste zijn ons
onbekend. Hij duurt ook bijna een uur.

Als de film klaar is trekken we verder het museum door. Men probeert er het Frankrijk
tijdens de bezetting te laten zien. Men heeft er zelfs een complete straat ingericht om een
en ander ter verduidelijken. Verder heeft men het nog over het verzet, de indoctrinatie, de
bevrijding en de Jodenvervolging. De kinderen kijken er wel naar, ik probeer het ze allemaal
duidelijk te maken maar of het geholpen heeft weet ik niet. Met name bij de foto's van de
concentratiekampen waar de Franse joden uit deze streek hebben gezeten fronzen hun
wenkbrauwen.
Aan het korte strand genieten we van onze boterhammen en de zee. Heel veel dagjes
mensen liggen in de duinen te slapen, te lezen of te eten. Een handjevol, blijkbaar Engelse
kinderen zoeken tussen de overvloedige schelpen naar mooie exemplaren. Die van ons doen
even mee totdat we weer verder gaan.
In La Pernelle, even verderop, is een uitzichtspunt, hondertwintig meter boven zeeniveau,
tegen een helling. De oriëntatietafel is bovenop een van de drie Duitse bunkers geplaatst die
de Duitsers er hebben gebouwd. Het uitzicht over de Baie van la Hoque is magnifiek. Een
prachtig uitzicht op de vele forten en het eiland Ile de Tatihou. Het complex dat deels onder
het kerkje is gebouwd is niet toegankelijk. Er is een bunker na enig klauterwerk te
bezichtigen (onder het uitzichtspunt) maar het is nietszeggend. Er staat ook nog een groot
bord met daarop de foto's van onder andere de radarpost die er destijds was. Als we het
allemaal aanschouwd hebben en nog een familieportret hebben gemaakt met het eiland op
de achtergrond gaan we nog even naar de haven van St. Vaast. Het bootje naar het eiland is
net vertrokken. Is niet erg want we wilden toch niet mee.
Terug op de camping zijn we net op tijd voor een potje voetbal; drie tegen drie. Met dit
mooie weer bbq-en we weer. In de avond zijn onze twee jonge helden het mikpunt van de
avondfitness. Bij gebrek aan andere deelnemers krijgen ze alle aandacht van
sportinstructeur Manuel, die er alles aan doet om ze vroeg te laten slapen.

Dag 13 Jersey
We moesten er lang op wachten maar vandaag was het dan eindelijk zover: Jersey. Al een
week van tevoren moest er geboekt worden want Jersey is een populaire bestemming.
Ondanks dat we alles vakkundig hadden voorbereid hebben we dan toch een valse start. De
wekker blijkt niet op de juiste tijd te staan en zodra we in de auto stappen merken we dat
we er al hadden moeten staan. Ze verwachten dat je een uur voor afvaart incheckt. We
komen op tijd aan om achter in de rij te kunnen aansluiten. Er kunnen 180 mensen aan
boord, wij krijgen een boardingcard met nummer s 169 tot en met nummer 172. De fransen
zijn erg goed in protocollair. Elke fiets, elke tas moet voorzien zijn van weer een andere
sticker waar weer je naamgegevens op geschreven moeten worden. De stickers voor Jersey
zijn op dus we krijgen er dan nog een paar van Geurnsey die met een dikke stift doorgekrast
worden. Als dat maar goed gaat.
Opeens komt de hele hal in beweging en gaat men in een lange rij naar buiten waar de
catamaran "Victor Hugo" al ligt te wachten. Hoofdzakelijk Nederlanders hebben hun fiets bij.
Volgens de reisgidsen kon je er gemakkelijk fietsen. Mensen met een fiets staan achteraan,
alsof het is afgesproken. De fietsen worden op het onderste achterdek gestald. Als we
daarna naar binnen lopen worden we opgevangen door een soort stewardess die ons
plaatsten aanwijst op het onderste dek. Daar zijn ook de meeste plaatsen. Snel alle rijen
geteld een 140. De rest van de stoelen zijn boven. Als de motoren starten krijgen we video
te zien op twee grote televisie. Het is een veiligheidsinstructie die verteld waar de
nooduitgangen zijn en hoe we de reddingsvesten aan moeten doen. De hostess heeft goed

opgelet want we zitten op een van de drie plaatsen waar de reddingsvesten voor kinderen
liggen.
Als we net vijf minuten varen gaat er een bar open en kun je wat te eten en drinken krijgen.
Ook verkoopt men er tax free spullen, Sigaretten, sterke drank, chocola en parfums. De
chocola is het enige wat niet echt goedkoop is. Een aantal mensen slaat meteen flink in.
Blijkbaar blijven ze op het eiland want het lijkt me niet dat men er een hele dag mee rond
zeult. Wij kijken vanavond wel weer.
De overtocht duurt veertig minuten. De catamaran vaart erg snel. In Gorey kunnen we er af.
De fietsen staan al op de kade. Met zijn allen lopen we weer in een lange rij langs de
Engelse douane. Er staat een heel ontvangst comité. Een douanier, een meneer in burger en
twee politieagenten met kogelvrijvest; zouden ze iemand zoeken? We worden een beetje
sceptisch bejegend met onze fietsen. We beginnen met de teller op nul te zetten en een
ontbijt op de kade. Dit was gepland op de kade van Cateret om acht uur deze morgen maar
door de consternatie een tweetal uren vertraagd. De boterhammen smaken er niet minder
om. Het is prachtig weer. Bijna geen wolkje aan de lucht. Beter konden we het niet treffen.
Ondertussen bekijken we de kaart en besluiten om eerst St. Helier, de hoofdstad, te
bezoeken en daarna het Duitse ondergrondse ziekenhuis. Hier noemen ze dat de Jersey war
tunnels. Het fietst vrij aardig, de wegen zijn vrij vlak langs de kust, alleen zijn er bijna geen
richtingsborden. Men gaat er kennelijk vanuit dat je de weg kent. Een vrolijke postbode, ook
op de fiets, helpt ons in de juiste richting. Als we de binnenweg nemen naar de hoofdstad
dan wordt het heuvelachtig. We hebben wel versnellingen maar de top is net te ver om te
blijven zitten. We lopen nog ongeveer 800 meter naar de top van het dorpje Grouville. Daar
wacht onze beloning. Een afdaling van meer dan vier kilometer naar St. Helier. Tegelijk
weten we dat we langs deze niet terug moeten gaan.
We komen als eerste aan in Fort Regent. Hoewel het als historische attractie op de kaart
staat blijkt het omgebouwd tot een enorm sportcomplex. We lopen er even in rond om te
ontdekken hoeveel sportzalen hier binnen zitten. Gigantisch. Vervolgens fietsen we naar de
haven. Daar heb je een toerist information. We wisselen er wat geld en kopen er een
fatsoenlijke kaart. We nemen het toeristen treintje door de stad. In de veertig minuten
durende tocht worden we op de tred van de slaapverwekkende en monotone vrouwelijke
stem rondgeleid langs de meeste bezienswaardigheden van de stad. Het zijn er niet zoveel
en ik heb het idee dat we zo maar een beetje rondgereden worden. We komen namelijk drie
keer voorbij het zelfde beeld. Daarna lopen we de stad in om een beetje rond te kijken.
Opvallend hoeveel banken, handelshuizen, advocaten en kerken hier zijn, verklaart ook de
vele stropdassen die er rondlopen. Het is lunchtijd dus op zo'n mooie dag komen ze allemaal
naar buiten. Bij het monument van de bevrijding ligt een meisje met onblote buik op haar
rug een boek te lezen. Ze stoort zich blijkbaar niet aan de verongelijkte blikken van de
andere stadsgasten. Tweede wat ons opvalt, in positieve zin, zijn de vele publieke toiletten,
die uiteraard ook weer tweetalig zijn aangegeven. Het Frans en het Engels gaat hier hand in
hand.
We fietsen verder, over de boulevard, langs skaters, schijnbaar onbereikbare eilandjes,
zandkastelen en immense huizen naar St. Peters Valley. De weg gaat ook hier steil omhoog,
tot aan de Jersey war Tunnels moeten we nog een kleine kilometer te voet. Binnenin de
tunnels, door de Duitser Ho8 genoemd, is het koud. Het is er bijna dertien graden. Een jas
wordt aangeraden. We kregen bij de ingang een identiteitsbewijs van een van de eilanders
die leefden tijdens de bezetting. De bedoeling is om jezelf te zoeken tussen de vele
gezichten die je kunt zien tijdens de rondgang. Een doeltreffend spelletje voor de kinderen
om zeker alles te bekijken. En het is de moeite van de hele reis waard. Een prachtige

expositie van de vele facetten van de oorlog. Gebracht op een indrukwekkend manier met
veel foto's filmpjes, interviews en geluidsfragmenten. Uiteraard veel spullen uit de oorlog, of
replica's ervan. Je krijgt een goede indruk wat de mensen van Jersey (en de bezetters)
moeten hebben doorstaan in die vijf jaar. Maar in tegenstelling tot andere bezette gebieden
kon men kiezen, weten we nu. Ze kregen drie dagen de tijd om te evacueren.
Behalve de expositie, speciaal voor de zestig jarige verjaardag van D-day en de start van de
oorlog (01-09-1939) precies 65 jaar geleden, opgezet is er nog de normale
bezienswaardigheden. De Duitsers hebben er vakkundig een tunnel laten bouwen door deels
betaalde arbeiders en Russische slaven uit de bezette gebieden. Pas na een tweetal jaar
bouwen was deze deels operationeel, aan de rest werd tot op de dag van bevrijding van
Normandië verder gewerkt. Ze hadden het werk tijdelijk stil gelegd om de vele gewonden te
verzorgen. Men dacht natuurlijk toen nog niet dat men zich een jaar later ging overgeven.
Na dit fantastische monument moesten we maar weer eens richting de boot. Het is nog een
kleine vijftien kilometer, en we moeten nog een bergje over. Tijd hebben we genoeg maar
we moeten er toch voorzichtig mee omgaan. Langs St. Lawrence fietsen we naar het hart
van het eiland in Sion. Wel twee keer de fiets af maar wederom een lange afdaling is onze
beloning. De Centre Stone de op de kaart staat aangegeven vinden we niet. Wel het Centre
house. Veel is er verder niet te zien dus we gaan verder naar het oosten. Via le Croix,
Howard Davis Farm komen we in Trinity. Tegenover de kerk staat een kast van de AA, de
Nederlandse ANWB. Je vindt er een kaart met de plaats waar je bent, telefoon en
telefoonboek in. Met uitzondering van een zak chips en wat spinnenwebben ziet het er
verzorgt uit. Dit kan alleen op dit eiland denk ik. In St. Martin rijden we langs de Zoo heel
lang bergafwaarts. Duidelijk dat we richting de zee gaan (altijd op een eiland ;-). Op Ronny
zijn kilometer teller, pas geijkt, halen we met gemak de veertig kilometer per uur, we
moeten ons nog zelfs inhouden vanwege de als gekken rijdende eilanders. Ze zijn te
herkennen aan het nummerbord beginnend met de letter J. Ten zuiden van St. Catherinsbay
komen we weer bij de zee. Het is nog steeds laag water. Het verschil tussen eb en vloed is
ook hier enorm. Er zijn wat strand toeristen, en een paar vissers. Een haalt een handvol
krijsende en brutale meeuwen op zijn dak door de vis welke hij heeft gevangen overboord te
gooien. Ze vallen hem bijna aan.
We fietsen verder langs de kust totdat we weer in Gorey aan komen. We eten er van ons
laatste geld een fish en chips. Alleen ikzelf lust het met azijn, iets wat hier normaal en lekker
is. Thuis smaakt het toch anders. We vermaken ons nog even in de haven, door langs de
drooggevallen boten te lopen. Ze hebben bijna allemaal een of twee zwaarden langs de
zijkant zodat de boten niet omvallen. Aan de zeekant van de haven spelen de kinderen nog
even met het water en de stenen totdat we ons weer moeten inchecken. Vreemd genoeg
staan de Engelse douane er weer. Af en toe halen ze er mensen tussen uit en moet de
inhoud van de hele tas leeg, geen idee wat dat hun zou interesseren. Is toch alleen maar
goed dat men op het eiland veel gekocht heeft. De fransen zouden zich moeten druk maken
over invoerrechten. Op de boot kopen we onze toegestane quota aan sigaretten. Vreemd
genoeg staan de fransen er niet en kunnen we zonder paspoortcontrole doorlopen naar onze
auto. Nu weet ik waarom de bus met Franse toeristen elk vijf a zes sloffen meenam. Als we
dat geweten hadden.

Dag 14 St Mere l'Eglise
Een ding dat ik zeker nog wilde doen deze vakantie was een bezoek aan St.Mere l'Eglise. Het
dorpje is bekend van de parachutist die in de kerktoren bleef hangen, een pop hangt er nog
steeds ter nagedachtenis. Het is wederom prachtig weer, de kinderen gaan na het late

uitslapen en het ontbijt, eerst nog even vissen. Vervolgens vertrekken we voor een kort
uitstapje.
Nog voordat we er zijn komen we net voorbij Cauquigny bij het riviertje de Merderet. Hier
staat een beeld van Iron Mike. Op het informatiebord staat hoeveel paratroepers hier geland
zijn. En hoeveel ervan gesneuveld zijn nog voordat men een rol van betekenis voor de
vrijheid kon betekenen. Deze heuvel is geschonken door veteranen. We staan er even bij stil
waarna we verder naar het dorp rijden.
De markt is er net afgelopen. Het is er nog wel druk met allemaal toeristen die net als ik de
kerk fotograferen en de winkeltjes rondom het plein bezoeken. We gaan het Airborne
museum binnen. Hier staan behalve een flink aantal voertuigen ook twee vliegtuigen. Een
Douglass C47 en een Waco glider. Beiden hebben een eigen gebouw. We gaan eerst het
gebouw van de Waco binnen. Het is er druk. In het midden van het gebouwtje staat de
Glider, het lijkt alsof ze er omheen gebouwd hebben. Misschien is dat ook wel zo. Er is ook,
zoals een goed museum betaamt, een tour die je moet volgen. Langzaam schuifelen we ook
wij langs de vele vitrines die proberen het hele verhaal te vertellen. Bijna aan het einde van
de rit mag je ook in de glider stappen om te zien hoe men er in gezeten heeft. Het gevoel
bekruipt je dat, als je ziet dat ze toch niks van voertuigen of zwaar materieel mee konden
nemen, ze net goed als parachutist hadden kunnen landen.
In het andere gebouw vult de C47 ook bijna de hele ruimte. Hier kun je helaas niet in zitten.
Onder en langs de Douglass staat materieel welke samen met de parachutisten gedropt
werden. Een motor, een houwitser en zelfs een minishovel. Alles uiteraard in onderdelen. Er
zijn ook twee zalen die een film laten zien hoe men hier in de streek te werk ging. Een trap
leidt je naar boven zodat je het vliegtuig ook langs boven kan zien.
Omdat de kinderen ook nog willen zwemmen, gaan we na deze oorlogsimpressie weer
huiswaarts. We stoppen op de terugweg weer bij het monument, nu beter begrijpend wat er
zich toe afgespeeld heeft. We eten er nog wat in het gras, genieten van het uitzicht en
maken nog wat foto's van de oriëntatietafel die naast Iron Mike staat. De tafel is gemaakt
van metaal en beeld een parachute af, tot in de details. Op de tafel is de omgeving
uitgebeeld . Ook is er een landkaart van de omgeving zoals deze was zestig jaar geleden.
Terug in Haye de la Puits maken we er nog wat foto's van de winkelstraat. Minimaal moet je
de kerk hebben gefotografeerd om te bewijzen dat je er bent geweest. De kerk is niet
buitengewoon mooi maar wel anders dan anderen. Er staan twee torens op, waarvan een
spits heeft. Op de andere staat de klok. Als we een aantal winkeltjes hebben bekeken en een
ijsje hebben gekocht gaan we terug naar de camping. De late zomerzon in de namiddag
leent zich prima om te luieren.

Dag 15 Opruimen en opbreken
Op de voorlaatste dag van ons verblijf op deze prachtige camping ruimen we alvast onze
voortent en bijzettent op. We willen morgen op tijd vertrekken. Niet dat we in een keer naar
huis rijden maar we willen onderweg nog wat dingen doen. Met het statief maak ik een
aantal foto's vanaf een vaste positie zodat ik er later een filmpje van kan maken. We
vermaken ons een paar uur met het schoonmaken en opruimen.
Verder luieren we wat, vissen de kinderen naar dobbers en vis, als ze niet weer in elkaar
lijnen verstrengelt raken en liggen we nog heel even aan het zwembad. Na het avond eten
gaan we nog even naar het strand in Granville sur Plage. Onderweg kijken we nog even naar

het monument voor de gevallen soldaten tijdens de twee wereldoorlogen maar de ruïne die
er achter ligt mogen we niet in vanwege instortingsgevaar.
Op het strand voetbal ik een potje tegen de kinderen op het, in het zand getekende,
voetbalveld. Terwijl Bianca ontdekt of ze een carrière als fotografe ambieert, win ik van de
jongens met 3-0. Makkie!. We verbazen ons over de snelheid van het opkomende water. Als
we, met Perry zijn boemerang, twee lijnen met een meter afstand trekken tussen de duinen
en de zee, tellen we de seconden wanneer de zee de eerste en tweede lijn raken. Het duurt
slechts elf seconden.!
Na een tijdje wordt het al wat frisser en gaan we weer op huis aan, onze laatste nacht in de
streek van Manche. Maar voordat we vertrekken probeer ik nog de zonsondergang te
fotograferen. Dit mislukt omdat er een lage bewolking een stukje uit de kust hangt. Morgen
in onze nieuwe tijdelijke omgeving nog maar eens proberen.

Dag 16 Etretat en bunkers
De laatste ochtend in la Manche start slecht. Elke dag brood besteld bij de receptie en
uitgerekend de laatste dag vergeten ze onze bestelling. Gelukkig hadden ze nog een Baguet
over dus die maar aangenomen. Na het ontbijt gooien we de fietsen van de kinderen weer
op het bed, legen de water- en afvaltank, halen de pootjes binnen en koppelen we de
caravan achter de wagen. Op naar Oustriham la Bella Riva.
We komen er net aan rond lunch tijd. We hebben geluk, vijftien meter voor het museum van
de grand Bunker is er plek voor een auto met caravan, althans, we beslaan drie
parkeervakken. De bunker is vijf etages hoog en in elke hebben ze een verzameling foto's
en voorwerpen. Men laat zien hoe men geleefd heeft in de bunker ten tijden van aanvallen,
alarm en oefeningen. De 58 Duitse soldaten die er verbleven bij de aanval op D-day hebben
het lang kunnen rekken. De bunker was taai. Pas in de nacht van 9 op 10 juni wisten de
Engelsen, die dit strand bevochten, de deur te forceren, en met hevige verliezen de bunker
in te nemen. Ook dit is allemaal gedetailleerd beschreven en voorzien van materiaal, poppen
in tenue en foto's. Als souvenir kopen de jongens van hun eigen geld een klikker en een
sleutelhanger met kogel.
Een uur later staan we aan een van de laatste bouwwerken in de Normandische
geschiedenis; de pont Normandië, een gigantische brug tussen Honfleur en le Havre. Ik
maak wat foto's van de brug aan de zuid zijde. Eenmaal over de brug kunnen we er ook
stoppen voor wat foto's van de andere kant en de tweede brug.
We stoppen voordat we een camping zoeken nog tweemaal in de twee mooiste steden van
Normandië: Etretat en Fecamp. Het is druk in beide badplaatsen. De kalkstenen rotsen
boeien ons maar we staan er niet te lang bij stil. We moeten verder naar onze nachtelijke
bestemming.
De gemeente camping van Cany-Barville is blijkbaar al dicht maar de medewerker van de
gemeente die er nog rondloopt, schrijft alsnog een rekening uit en wijst ons een betonnen
plaats. Als we er aankomen, grijpt hij door het open raam mijn stuur en zet ons vakkundig
op onze plaats. Misschien is hij gewend dat mening kampeerder (of Hollander) het achteruit
rijden net machtig is maar hij deed het alsof hij dit vaker gedaan had. Snel slaan we ons
kamp op en met de oudste zoon rijden we nog een rondje door het dorp op de fiets.
Misschien is er nog een slager open voor ons avond eten. We vinden er veel maar ze hebben
niets meer. Het avondeten bestaat dan uit niets meer dan een schaal friet. Het volstaat. Hoe
deze camping tussen de kwaliteitscampings in het boek van Alan Roger is gekomen is me

een raadsel. Het zijn honderd plaatsen in een cirkel rond oom een badhuis wat er veroudert
uitziet. Vandaag is er niet meer schoongemaakt lijkt het. Anders dan de camping die we de
afgelopen twee weken gewend waren. Daar maakte men vier keer per dag schoon. Deze
camping van vandaag heeft ook een ster minder.

Dag 17 Naar huis
Deze morgen hebben we snel ingepakt. Even douchen en eten van het brood welke we
gisteren al gehaald hebben. Maar haastige spoed is zelden goed. Niet alleen breekt er een
steun af bij het indraaien van de poten, met het inschakelen van de koelkast op 220 volt
hebben we vergeten om de schakelaar van 12 volt uit te zetten. En aangezien de caravan
nog aangekoppeld staat is de accu van de auto helemaal plat. Een zware diesel aanduwen
lukt niet; gelukkig is er een vriendelijke buurvrouw met startkabels dus we kunnen vlug op
pad.
In Doudeville vinden we nog een bakker die open is, en een paar dorpen verder kunnen we
ook nog tanken. Nu kunnen we echt snelheid maken. We nemen de A29 naar het zuiden, bij
Abbeville nemen we de A16 richting Calais. Op een parkeerplaats ter hoogte van Bologne sur
Mer nemen we nog even een half uur de tijd voor de lunch.
Als we bijna in België zijn kunnen we weer Radio Donna vinden. Een goed alternatief voor de
twee grijs gedraaide Counting Crows Cd's. Net voor Brugge tanken we nog een keer, en via
de express weg van Aalter zijn we 's middags om 16:00 uur weer bij oma. Hier kunnen we
de hond ophalen. Ze is natuurlijk erg blij dat ze ons weer ziet. Halverwege de week heeft ze
nog een wespensteek gekregen welke het wachten er allemaal niet makkelijker op maakte.
Nadat in kort tempo alle stoere verhalen aan opa en oma verteld zijn moeten we echt naar
huis, alle spullen die we gebruikt hebben deze vakantie moeten weer op hun plaats. En veel
tijd om bij te komen van een vakantie is er niet, morgen moeten we gewoon weer naar
school of naar het werk.

