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LENTE IN
NORMANDIË
IMPRESSIONISTISCHE ZEEZICHTEN, LANGE
LANDINGSSTRANDEN EN EEN RIJK ACHTERLAND:
IN HET VOORJAAR BIEDT NORMANDIË HET IDEALE
DECOR OM EEN WEEK UIT TE WAAIEN.
TEKST EN FOTO’S JO FRANSEN

Aan de Normandische kust
vonden de impressionistische
schilders een inspirerend licht.
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I
n het Café du Coiffeur in Beuvron-en-Auge verbazen mijn
vader en moeder zich over de Japanse toeristen die over het
dorpsplein razen. Ofschoon ze mij als kind vele hoeken en
kanten van Frankrijk toonden, bezochten we op onze om-
wegen naar het zuiden nooit het Normandische binnen-

land. Bovendien bestonden er in de jaren zeventig nog geen Japanse
toeristen. De Aziaten bezoeken het pittoreske dorp, volgens ken-
ners ‘één van de mooiste van Frankrijk’, als een gehaaste fotostop
op een daguitstap van Parijs naar de D-Day-landingsstranden. Zelf
hebben we alle tijd. In Beaufour-Druval, een gehucht langs de Ci-
der-route, verblijven we een week in een vakantiehuis.
Dit vinden de vrienden nooit, vrees ik. Ons logies ligt schilderach-
tig tegenover de kerk, verzonken in een keteldal aan de voet van een
steile weg. L’Eglise de Druval, een gehucht van enkele boerderijen
rond een middeleeuwse kerk, laat de gps tilt slaan. Een beek kron-
kelt door de appelboomgaarden in de vallei en klatert voorbij het
keukenraam van ons vakwerkhuis, een romantisch gerestaureerde
boerderij. Een idyllisch plaatje, met een open haard die knettert
dankzij de goede zorgen van de verhuurder. De gelijkvloerse slaap-
kamer bezetten mijn ouders. „Boven mag je geen schoenen dra-
gen.” Voor het eerst in vijfentwintig jaar reis ik met vader en moe-
der; een uitdaging.
Vanaf de kapel van Clermont, op een heuvel boven Beuvron-en-
Auge, kijken we vroeg in de ochtend uit over het Pays d’Auge, een
glooiend landschap van valleien en heuvelruggen, koeienweides en
appelboomgaarden. Dit coulisselandschap, waar metershoge hagen
en wilde houtkanten de kleine percelen verdelen, is de bakermat
van de Cidre du Pays d’Auge AOC. Een twintigtal lokale produ-
centen, verenigd onder het keurmerk Cru de Cambremer, openen
er hun kelders.
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IMPRESSIONISTISCHE ZOMER

Sedert Claude Monet er in 1872
Impression, soleil levant schilder-
de geldt Normandië als ‘de ba-
kermat van het impressionisme’.
Het eerste Festival Normandie
Impressionniste, hét Franse cul-
tuurevenement van de zomer
2010, brengt van juni tot septem-
bermet honderden evenementen
de Normandische wortels van
deze schilderschool onder de
aandacht. Ter gelegenheid van
het festival verschijnt in april de
reisgids Guide du Routard des Im-
pressionnistes en Normandie, die
twaalf routes in de voetsporen
van de impressionisten bundelt.
Enkele aanraders:

Lunchen op gras : Le grand déjeu-
ner sur l’herbe op 20 juni 2010.
Als eerbetoon aan het bekende
Déjeuner sur l’herbe vanManet en
het Déjeuner des canotiers (Lunch
van de roeiers) van Renoir wor-
den in heel Normandië grote
picknicks georganiseerd aan de
oevers van de Seine en langs de
kust.

Dansfeesten : Bals et guinguettes
de l’Impressionnisme. De hele zo-
mer lang, en vooral op dinsdag 13
en woensdag 14 juli 2010, komen
langs de Normandische oevers
van de Seine de guinguettes
(dansgelegenheden uit de tijd van
Renoir enMonet) weer tot leven.

Muziek : Les Musicales de Nor-
mandie. Twintig concerten met
composities van Debussy, Fauré,
Ravel en Théodore Dubois op
verschillende plaatsen in Nor-
mandië.
Tentoonstellingen, een selectie:
Une ville pour l’Impressionnisme:
Monet, Pissarro et Gauguin à
Rouen.
Het Musée des Beaux-Arts in
Rouen toont een uitzonderlijke
selectie topstukken uit openbare
en particuliere collecties die
nooit eerder te zien waren in
Frankrijk.
Rouen impressionnée : Gentenaar
Arne Quinze doet zijn artistiek
ding in de straten van Rouen.
L’Impressionnisme au fil de la Sei-
ne in het Musée des Impression-
nismes de Giverny. Deze ten-
toonstelling, met meesterwer-
ken van onder meer Claude Mo-
net, Pierre-Auguste Renoir,
Edouard Manet, en Georges Seu-
rat vertelt de geschiedenis van

het impressionisme en het post-
impressionisme, van Eugène
Boudin tot Henri Matisse.
Les Degas de la donation Senn in
het Musée Malraux in Le Havre.
De Senn-collectie, een bijzonde-
re reeks tekeningen en pastels
van Edgar Degas, gaat de con-
frontatie aan met 47 tekeningen
uit het ParijseMusée d’Orsay.
Claude, Camille, Jacques-Emile,
Eva et les autres... Les Impressi-
onnistes à Dieppe.
Meesterwerken van Eugène Bou-
din, Camille Pissarro, Claude
Monet, Auguste Renoir, Sisley,
Gauguin, Jacques-Emile Blanche
en Eva Gonzalès, allen geïnspi-
reerd door het bijzondere licht in
Normandië.
Surf voor het complete festival-
programma naar: www.
normandieimpressionniste.com.

�

De route van de Cider voert door
het heuvelachtige Pays d’Auge.

Een garnaalvisser sleept zijn
netten door de poelen van

landingsstrand Omaha Beach.
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Rond de manoir van Pierre Huet in Cambremer zetten elk voorjaar
hoog- en laagstamappelbomen dertig hectare in bloei. „De variëteit
van het appelaanbod, van zoet tot bitterzoet en zuur, bepaalt de
kwaliteit van de cider”, vertelt gids Anne. Ze leidt bezoekers rond
langs gistingskuipen en distilleerkolven, rijpingskelders en opslag-
plaatsen waar al vijf generaties appelen verwerkt worden tot cider,
azijn of calvados. „Na ongeveer een half jaar gisten in houten ton-
nen bevat het appelsap nauwelijks nog suiker.” Een tweede fermen-
tatie op fles bezorgt de drank zijn vrolijke bubbels: sec, demi-sec of
brut. Cider drink je bij voorkeur binnen het jaar, calvados rijpt best
een eeuwigheid. „Alleen in het Pays d’Auge distilleren we onze cal-
vados twee keer”, verzekert Anne. De brandewijn rijpt in eikenhou-
ten vaten, minstens twee jaar, bij voorkeur langer. De frisse Pom-
meau de Normandie AOC, een huwelijk van vers appelsap en cal-
vados dat veertien maanden rijpt in eiken vaten, blijkt het ideale
aperitief om ons vakantiehuis in te wijden.

OORLOG EN VREDE
Op amper twintig minuten rijden ligt de Côte Fleurie, een aaneen-
schakeling van prestigieuze badplaatsen tussen Honfleur, aan de
monding van de Seine, en Caen, de grootste stad van de regio Cal-
vados. Cabourg, Houlgate, Deauville en Trouville strijden langs
deze kust al generaties om de titel Koningin der Badsteden.
In het midden van de negentiende eeuw, met de komst van de eer-
ste trein, werden de eenvoudige Normandische vissersdorpen plots
elegante kuuroorden, strijdend om de gunst van de Parijse bour-
geoisie. Projectontwikkelaars bouwden her en der een casino, een
thermaal bad, en vooral veel eclectische villa’s met torentjes en er-
kers. De dijk van Cabourg, bijna vier kilometer en één van de lang-
ste van Europa, is een ideale plek om in de zilte wind te flaneren. Of �

Aan de Normandische kust is de
herinnering aan D-Day nooit ver weg.
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om met korte penseeltrekken een vergezicht te vereeuwigen, zoals
de straatarme schilders uit Parijs die in het midden van de negen-
tiende eeuw hier een mecenas zochten. De parel van deze belle-epo-
quebadplaats is nog steeds het Grand Hôtel, een monumentaal
pand waar Marcel Proust A la recherche du temps perdu schreef. Als
tienjarige bezocht hij, op vakantie bij grootmoeder, voor het eerst
Cabourg, Balbec in de roman.
Tienjarigen waren mijn ouders op 6 juni 1944, toen voor deze kust
de geallieerde invasievloot verscheen. Bij Ouistreham, waar de Or-
ne uitmondt aan de kust, begint de route langs de bunkers en lan-
dingsstranden van D-Day.
Achtergelaten door het getij ligt het brede strand van Colleville sur
Mer er haast verlaten bij. Strandzeilers tekenen wapperende drie-
hoeken aan de horizon. Twee wandelaars, hand in hand beukend
tegen de wind, volgen de vloedlijn. Geduldig sleept een garnaalvis-
ser op sandalen een net door een geul. In een knalrode emmer ver-
zamelt zijn dochter de lekkernij. Een kleuter duwt zelf zijn koets
over het harde zand. Vader en zoon laten een vlieger op.
In niets lijkt Omaha Beach zich te onderscheiden van de vredige ta-
ferelen elders aan de Atlantische kust. Toch legt D-day een lood-
zware schaduw op dit landingsstrand. Boven op de steile kliffen kij-
ken 9387 witte kruisen uit over de oceaan. De oorlogskinderen ver-
kennen het Amerikaanse kerkhof, terwijl ik me met de vrienden die
de weg vonden waag aan een strandzeilrace. Mijn ouders klinken na
afloop enthousiast over het mooie bezoekerscentrum en het aller-
vriendelijkste Amerikaanse onthaal. „Als vips werden we met een
lift naar boven gebracht.” Mijn vader is moe. „Een uurtje rijden
naar ons huisje”, stel ik hem gerust. „Bij de oesterboer heb ik enkele
dozijnen gekocht.”

NORMANDIE
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1. Beaufour-Druval
2. Beuvron-en-Auge
3. Cambrerer
4. Cabourg
5. Hougate
6. Deauville
7. Trouville
8. Colleville sur Mer
9. Omaha Beach

FRANKRIJK

Verblijf
We verbleven in een vakantiehuis
van Belvilla (voorheen Euro Re-
lais), dat bijzondere vakantiewo-
ningen in heel Europa verhuurt :
kastelen, landhuizen, boerderij-
en, molens, villa’s, chalets tot
zelfs grotwoningen, circuswa-
gens en duiventillen. Wij verble-
ven in een gezellig en ruim vak-
werkhuis in Druval (huiscode van
de woning Fr 14340-02). Rond het
huis ligt een mooie tuin, afge-
zoomd door een beekje. Info :
www.belvilla.be,
info@belvilla.be, 032750505.

Beste reistijd
Het klimaat in Normandië is on-
voorspelbaar. Tijdens de zomer
kan het er druk zijn. Ga liever een
willekeurig weekend in het voor-
of najaar.

Strandzeilen
Eolia organiseert het hele jaar
initiaties in strandzeilen op Oma-
ha Beach. Reken op een halve
dag en voorzie vervangkledij.
Tip: van 18 tot 20 juni 2010 kun je
hier de finale van het Franse
kampioenschap strandzeilen be-
leven. Info : Eolia Normandie,
Omaha Beach, 14710 Colleville
surMer,
www.eolia-normandie.com.

TweedeWereldoorlog
Cimetière Américain de Norman-
die : een van de aangrijpendste
oorlogskerkhoven van de Nor-
mandische kust, Amerikaans
grondgebied én een verplichte
stop. Omaha Beach, 14170 Colle-
ville surMer, www.abmc.gov.

Info
www.franceguide.com.
Comité Régional de Tourisme de
Normandie, 14, rue Charles Cor-
beau, 27000 Evreux,
www.normandie-tourisme.fr.

PRAKTISCH

�

Etretat, waar Courbet, Monet,
Isabey en zoveel anderen hun
schildersezel neerplantten.
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Voor self-caterers (zoals we in
ons vakantiehuis vooral zijn)
biedt Normandië smaakvolle in-
grediënten.
Een plateau de fruits de mer met
oesters, garnalen, wulken, kreu-
kels en krab of kreeft is de reis
waard. De trou Normand, een
scheutje calvados met een bolle-
tje appelijs, bezorgt de maag een
adempauze. Poulet Vallée d’Auge
(kip) of de Agneau du Pré-Salé
(lam) zijn traditionele hoofdge-
rechten. De kaasplank biedt vas-
te waarden : Camembert, Pont
l’Evêque, Livarot, Neufchâtel. Als
dessert volgt vanzelfsprekend
tarte aux pommes, overgoten met
calvados.

Kaas
Op hun Normandische koeien
met hun vette melk zijn de boe-
ren fier, en de plaatselijke kazen
behoren tot de bekendste van het
land. In verschillende coöpera-
tieven en zuivelbedrijven wordt

het geheim van de kaasmakerij
uit de doeken gedaan. Je kunt er
streekproducten kopen.
1. Village Fromager: 150 boeren
leveren melk aan kaasmaker
Graindorge, waar je het pro-
ductieproces achter glas kunt
volgen, 42 rue Général Le-
clerc, 14140 Livarot,
www. graindorge. fr.

2. Camembert Président : in het
geboortehuis van de wereld-
beroemde kaas toont een be-
zoekerscentrum de ontstaans-
geschiedenis van de Camem-
bert. Ferme Président, 61120
Camembert,
www.fermepresident.com.

3. Camembert de Normandie
AOC Fermier : Nadia en Fran-
çois Durand zijn de laatste
kaasmakers die in het dorp
Camembert nog een ouder-
wetse rauwmelkse Camem-
bert de Normandie AOC op de
boerderij maken, Ferme de la
Héronnière, 61120 Camem-
bert, +33233390808.

Calvados
1. Calvados Pierre Huet, Manoir
de la Brière des Fontaines,
14340 Cambremer,
www.calvados-huet.com.

2. Calvados Dupont, RD 16, 14430
Victot Pontfol,
www.calvados-dupont.com.

3. Distillerie Busnel S.A. S, Route
de Lisieux, 27260 Cormeilles,
www.distillerie-busnel.fr.

Zeevruchten
In de levendige haven van Port-
en-Bessin of op de vismarkt van
Trouville koop je zeevruchten en
verse vis en langs de kust vind je
vele oesterboeren.

Tip
In het eerste weekend van mei
kun je in Cambremer terecht
voor het festival des produits
AOC deNormandie.

DENORMANDISCHEKEUKEN
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Linksboven:
Camenbert, Livarot en
geitenkaas laten de

fijnproever niet op zijn
honger.

Rechtsboven:
Normandische koeien,

een ras apart.
‘Ons huisje’ in Druval.
Rechtsonder: Appelen,
cider en calvados zorgen

voor een hartelijk
aperitief of digestief.


