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ik heb gezien en bijzonder vind.
Bij elke bestemming heb ik een kaartje ge-
maakt en een QR code. Als je die laatste 
scant met je mobiel of tablet navigeert hij je 
naar de bestemming. 

Ik ben een Android gebruiker en gebruik het 
app Google Lens om de code te scannen. 
Apple gebruikers kunnen de standaard ca-
mera app gebruiken. Let wel even op of de 
optie QR-code scannen aanstaat. De app zal 
de coördinaten herkennen en je daarop vra-
gen of je de navigatie software wilt gebrui-
ken. Handig toch?

Dit magazine is geen overzicht van alles wat 
de moeite waard is in Bourgondië, daarvoor 
verwijs ik je graag naar de bekende groene 
gids van een Franse autobandenfabrikant.

Hier vind je een fijne collectie van mooie en 
bijzondere plekken in Bourgondië met rede-
lijk wat tekst of om het populair te zeggen; 
fijne 'longreads'.

Sommige plaatsen zijn wereldberoemd maar 
wellicht kan ik je ook wel verrassen. Het zijn 
allemaal mooie, interessante en soms indruk-
wekkende plekken. 

En toch zijn er sommige bij die ik mooier 
vond. Dat kan 

Bourgondië

Het land van melk en honing

Ik vind het erg leuk dat je dit e-magazine van Dorpen in Frankrijk hebt gedown-
load en dat je dit ook daadwerkelijk leest. Wij hebben Bourgondië meerdere 
keren bezocht en ik hoop dat ik je met dit magazine even enthousiast te maken 
over deze mooie streek als ik ben. 

Bourgondië ligt midden in Frankrijk en is de 
streek die bij mij een enorme verwachting 
oproept. In Bourgondië is het leven zo goed 
als volmaakt want hier is de perfecte combi-
natie van een prachtig landschap, een lange 
geschiedenis, een rijke cultuur en bovendien 
het beste eten en drinken van de wereld 
aanwezig.

Natuurlijk is dit een beetje overdreven maar 
in mijn hoofd werkt het wel een beetje zo. Ik 
ga altijd naar Frankrijk met de hoop dat ik iets 
bijzonders ga zien, meemaken, eten of drin-
ken. Deze hoop is voor mij een ernorme drijf-
veer om zoveel mogelijk te willen zien want 
achter elk bord kan een bijzonder Romaans 
kerkje te zien zijn.

En soms is dat ook zo in Frankrijk maar in 
Bourgondië heb ik dat net iets vaker meege-
maakt dan andere streken. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat het beter is om met hoop 
op vakantie te gaan zodat je open staat voor 
nieuwe ontdekkingen. Heerlijk!

Hoewel je je vooral moet laten verrassen 
tijdens een vakantie is het natuurlijk ook goed 
om je een beetje voor te bereiden of te laten 
inspireren. Met dit magazine hoop ik vooral 
dat laatste te doen. Het is dan ook geen com-
pleet overzicht wat je in Bourgondië kan zien 
maar slechts een klein bouquet van zaken die 
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Mocht je een foutje tegenkomen, een tip heb-
ben of gewoon een vraag, aarzel dan niet om mij 
te mailen. Ik antwoord altijd!

Veel leesplezier!

Rogier Swagerman
rogier@dorpeninfrankrijk.nl

Copyright; Dit e-magazine is een uitgave van Silicon Village. 
Op zowel de teksten als het beeldmateriaal rusten auteurs-
rechten. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
eigenaar worden gekopieerd of anders worden gebruikt.

Kasteel van Guédelon
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Stad met Romeinse wortels

Autun ligt in het midden van Bourgondië tegen de Morvan aan. De stad is ooit 
gesticht door de Romeinen vlak nadat Gallië was onderworpen. Autun kende 
in de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling een bloei en groeide uit 
tot een belangrijke plek. Er zijn nog tal van Romeinse gebouwen in de stad te 
vinden.

Autun ligt precies in het midden van het ge-
bied en is gesticht door de Romeinse keizer 
Augustus. Het was de bedoeling dat Autun 
de grootsheid en macht van Rome in Gallië 
zou onderstrepen en daarom werd de stad 
met de gebruikelijke Romeinse gebouwen 
verfraaid. Veel van deze gebouwen, of de 
resten daarvan, zijn ook nu nog te bezichti-
gen.

Autun werd in de eerste eeuw naast een 
bestuurlijk ook een religieus centrum. En 
omdat deze Romeinse stad op de hoofdweg 
tussen Bologne en Marseille lag, bouwde het 
snel ook een stevige economische basis op. 
Daarmee lokte het in rap tempo de bewo-
ners van Bibracte weg en binnen een eeuw 
nam Autun de rol van deze oude Keltische 
stad compleet over. Over Bibracte lees meer 
in een apart artikel.

Verval
Na de val van het Romeinse Rijk raakte Au-
tun, net als andere steden in Europa, in ver-
val. De eerste eeuwen van de Middeleeuwen 
woonden er gewoon veel minder mensen in 
Frankrijk waardoor de steden voor een groot 
deel verdwenen.

Zo rond het jaar 1000 wist Autun zich na te 
langzaam herstellen en dat is goed te zien 

aan de gebouwen die er nu nog staan. In de 
twaalfde eeuw beleefde Autun een nieuwe 
bloeiperiode. Dit was een tijd dat de bevol-
king van West-Europa weer begon te groei-
en en de kerk  zich beter ging organiseren. 
Bij deze reorganisatie van de kerk werd het 
bestuurlijke structuur van het Romeinse Rijk 
als blauwdruk gebruikt. Aangezien Autun 
onder de Romeinen een bestuurlijk centrum 
was, werd in het in de late middeleeuwen 
de zetel van een bisschop.

Bij een bisschop hoort natuurlijk een ka-
thedraal en dat zijn vaak flinke kerken. Die 
in Autun staat er nog en bezit één van de 
mooiste Romaanse beeldhouwwerken die 
er zijn.

Nu is Autun al lang niet meer het centrum 
van de wereld, zelfs niet meer van Bour-
gondië. Toch is het een gezellige stad met 
een mooi centrum met leuke winkels, plein-

Autun 

- Romeins theater
– Kathedraal
– Eten & winkelen

Autun **
tjes en straatjes. Zeker met de Morvan in 
de buurt heeft deze Bourgondische stad 
genoeg te bieden voor een leuke vakantie-
week.

Romeinse gebouwen
Naast middeleeuwse gebouwen beidt Au-
tun ook nog tal van de gebouwen uit de 
Romeinse tijd. Er staan nog twee poorten 
die doen denken aan de Porta Negra in Trier 
in Duitsland. Wij hebben deze niet goed 
bekeken. We zijn wel wezen kijken bij het 
Romeinse theater en dat was best even zoe-
ken. Het ligt aan de rand van de huidige stad 
en wordt nog steeds gebruikt voor optre-
dens.

Als het theater niet wordt gebruikt dan is het 
een onderdeel van een soort park en kan 
je er gewoon inlopen. Verwacht hier geen 
theater zoals in Orange want van het podium 
is weinig over. De tribunes zijn zoals bijna 
alle Griekse en Romeinse theaters tegen een 
heuvel gebouwd en zijn nog in redelijk staat. 

Het Romeinse theater bood plaats voor ruim 15.000 mensen.

Een aantal zijn hersteld om de hedendaagse 
Fransen goed te laten zitten. Vroeger gingen 
er ruim 15.000 ‘oude’ Romeinen in en daar-
mee was het één van de grootste theaters in 
het westen van Europa.

Zoals gezegd is er niets van het podium 

Het was één van de 
grootste theaters in het 

westen van Europa

meer over. Een aantal beelden die daar 
hebben gestaan zijn wel bewaard gebleven 
en die zijn ingebouwd in het gebouwtje dat 
bij het theater staat. Doordat er zich nu een 
sportveld bevindt achter de plek waar vroe-
ger het podium stond doet het een beetje 
vreemd aan. In de Romeinse tijd stond er 
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verderop nog een amfitheater maar die is he-
lemaal verdwenen. Al met al een prima plek 
om bij mooi weer te picknicken.

Mysterieuze piramide
Dat kan ook heel goed bij een ander inte-
ressant Romeins gebouw dat net even ten 
oosten van stad staat. Het betreft een myste-
rieuze piramide dat staat op het terrein waar 
in de eerste eeuwen van de jaartelling een 
begraafplaats was. Het is logisch om te den-
ken dat dit een soort van mausoleum is van 
een één of andere rijkaard. Maar de geleer-
den zijn hier nog niet helemaal van overtuigd 
al is er geen andere verklaring.

Het monument kreeg in 1840 een vermel-
ding in de geschiedenisboekjes. Tijdens de 
Frans-Duitse oorlog was dit de plek waar 
Garibaldi, de man die Italië verenigde, met 

Kaart van Autun

Autun is nu niet zo heel groot meer maar was in de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling 
één van de grootste steden in West-Europa.

Scan de code met je telefoon op de parkeer-
plaats in centrum Autun in maps te openen

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

een vrijwilligersleger vertrok om Dijon te ont-
zetten. De aanval mislukte waarna hij met zijn 
leger terugkeerde naar Autun. De Duitsers 
zetten de achtervolging in en sloegen ook 
een beleg om Autun. Net op het moment dat 
Garibaldi zich wilde overgeven vertrokken de 
Duitsers weer naar Dijon.

Naast dit bizarre gebouw staat er ook een 
klein kerkje. Tot slot is er een paar kilome-
ter verderop nog een waterval in een bos te 
bewonderen. En ook dat is een goede plek 
om een stokbrood met kaas en een glaasje te 
nuttigen. 

Kathedraal
De kathedraal is zeker een bezoek waard. Hij 
staat in een wijk met fraaie middeleeuwse 
straatjes met leuke restaurantjes waar je 
prima kan lunchen, en ook dineren neem ik 
aan. De kathedraal St-Lazare is een interes-
sant bouwwerk en staat op een heuvel. De 
kerk werd in de twaalfde eeuw gebouwd, 
maar door branden en een veranderende 
smaak van de geestelijken in de loop der 
eeuwen stevig verbouwd. Het resultaat is 

een Romaanse kerk met hier en daar een 
flinke hoeveelheid gotiek. Gelukkig heeft 
het timpaan boven het hoofdportaal deze 
verbouwingsdriften overleefd. Het geldt als 
één van de meesterwerk van de Romaanse 
bouwkunst. Het beroemde timpaan is wel 
even zoeken want de hele Romaanse entree 
gaat schuil achter een half open gotische 
portaal dat tussen de twee torens is geplakt. 
Dat zie je wel meer in Bourgondië, de kerk 
Vézelay heeft een vergelijkbare constructie 
maar die is geheel gesloten.

Het timpaan is in een zeer goede staat en 
van een hemelse schoonheid. Je doet er 
goed aan om hier even de tijd te menen om 
de stijl van de beeldhouwer tot je te nemen. 
En in tegenstelling tot bijna alle Romaanse 
beeldhouwkunst weten we wie het heeft 
gemaakt. 

Hij heet Gislebertus en heeft zijn naam op 
de voet van Jezus gezet. Dat is uniek want 
het gebeurde zelden in die tijd dat een 
kunstenaar zijn naam op zijn werk schreef. 
Echt veel schieten we er niet mee op want 

Het tympaan van de kathedraal is misschien wel de mooiste ter wereld. Er zijn veel beeldhouwwer-
ken in de kerk verdwenen en die vormen nu de topstukken van het Louvre en het Met in New York.
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verder weten we niets van hem. Maar het feit 
dat zijn naam op  zo’n prominente plaats staat, 
kunnen we er van uitgaan dat hij de hoofd-
beeldhouwer of misschien wel de architect 
van de kerk is geweest. Gezien de stijl en de 
ambachtsschap is het waarschijnlijk dat hij 
ook betrokken is geweest bij de bouw van de 
kerken in Cluny en Vézelay.
 
Beeldhouwwerk
Wat vaststaat is dat het beeldhouwwerk van 
de hele kerk van een zeer hoog niveau is. Een 
aantal van deze werken zijn verdwenen uit 
de kerk maar niet verloren gegaan. Ze zijn te 
bewonderen in het Louvre in Parijs en het Met 
in New York. Dat zijn twee van de drie grootste 
musea ter wereld met een uitstekende col-
lectie en dat zegt veel over het niveau van het 
beeldhouwwerk van de kathedraal.

Ikf ben gek op de kapitelen van dit soort 
bouwwerken en die van deze kerk zijn erg 
mooi. Heel erg groot is de kerk niet en dat 
zegt ook iets over het aantal inwoners van de 

stad in de twaalfde eeuw zeker vergeleken 
met het formaat en capiciteit van het theater 
uit de Romeinse tijd.

Wij bezochten Autun op een zonnige dag 
in februari en dat was voldoende om een 
goede indruk te krijgen van de stad. Hoewel 
het centrale plein, Place du Champ de Mars, 
die ochtend al was afgezet voor de markt, 
konden we de auto daar nog prima kwijt. 
Ondanks dat de aanwezigheid van auto’s, 
heeft het plein sfeer. De meest opvallende 
gebouwen op het plein zijn het gemeente-

Autun heeft een kleine 
maar gezellige binnen-
stad met leuke winkels 

en prima restaurants

De kathedraal staat in het middeleeuwse centrum tussen nauwe straatjes.

huis met daarnaast het theater die beiden 
zijn opgetrokken in de negentiende eeuw. 
Dat geeft een chique uitstraling, de aanwe-
zige cafés doen de rest.

Winkelen
Aan de andere kant van het plein staat een 
lyceum waarvan het hek best fraai is. Een 
klein bordje bij dat hek leert ons dat hier ooit 
een wereldberoemde leerling onderwijs ge-
noot. Niemand minder dan Napoleon him-
self, de bekendste Fransman ter wereld, zat 
hier op school, al was het maar voor een paar 
maanden. Het provinciestadje Autun was on-
getwijfeld te klein voor zijn ego en ambitie.

Ondanks de aanlokkende cafés verlieten wij 
het plein en liepen we richting de kathedraal, 
het was nog te vroeg voor een glaasje rood. 

De route loopt via een winkelgebied dat al-
leen voor voetgangers toegankelijk is. Dit is 
vanaf het plein ook te bereiken via een fraaie 
overdekte winkelstraat. De winkels zijn prima. 
Verwacht hier geen Chanel of Lafayette 
maar een binnenstad met het aanlokkelijke 
karakter van de Franse provincie. 
Autun heeft genoeg te bieden voor een be-
zoek van een dag maar het is ook een uitste-
kende uitvalbasis om de rest van de streek te 
ontdekken. ≤

De fraaie overdekte winkelstraat grenst aan het centrale plein van Autun.
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Archeologie in de Morvan

Bibracte ligt op de berg Mont Beuvray, 25 kilometer van Autun in Bourgondië. 
Op deze berg in het zuiden van de Morvan ligt een uitgebreid gebied waar een 
oude Keltische stad wordt opgegraven. Hier zie je archeologen aan het werk, 
kun je een prachtig museum bezoeken, heerlijk wandelen en tegenwoordig 
zelfs een uitdagend parcours in de bomen volgen. Die Fransen weten goed hoe 
ze het verhaal van het verleden op een populaire manier moeten vertellen.

Bibracte ****
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Hoewel in Nederland de interesse voor ge-
schiedenis toeneemt, en dan met name de 
Nederlandse geschiedenis, gaan we er ook 
heel Nederlands mee om; het mag over het 
algemeen niets kosten. Als er bij Utrecht een 
Romeins rivierschip wordt opgegraven, dan 
haalt dat de nationale pers. Vervolgens zijn er 
allerlei plannen maar het schip eindigt uitein-
delijk in dozen ergens in een loods in Lely-
stad. We doen er niets meer mee. Een gemis-
te kans om een prachtig verhaal te vertellen, 
het liefst zo toegankelijk mogelijk.

Een verhaal vertellen
Frankrijk wordt natuurlijk al langer bewoond, 
waardoor de vondsten misschien veel spec-
taculairder zijn, maar dat is in wezen geen re-
den, zo om te gaan met je verleden. Bibracte 
is een prachtig voorbeeld hoe je goed een 
verhaal uit het verleden vertelt. 

Deze stad in het zuiden van de Morvan was 
ooit één van de grootste steden van Frankrijk, 
of eigenlijk Gallië, want Frankrijk bestond toen 
nog niet. Nu woont er niemand meer en is er 
alleen nog maar een stapel stenen te zien. 

Tenminste, dat was het geval tot 1984. In dat 
jaar werd besloten er iets aan te doen.

François Mitterrand
Dit is voor een groot deel te danken aan 
François Mitterrand, de laatste echt grote 
president van Frankrijk. Hoewel hij er niet 
is geboren, had hij een sterke band met de 
streek. Voor zijn presidentschap was hij na-
melijk jarenlang burgemeester van Château-
Chinon en daarvoor had hij ook allerlei 
politieke functies in de regio. Als president 
verklaarde hij Bibracte in 1984 een plaats 
van nationaal belang. En als in Frankrijk de 
president zoiets zegt, gebeurt er wat. Ten 
eerste werden de archeologische opgra-

Bibracte 

- Museum
– Opgravingen
– Uitzicht op de top

vingen, die in 1907 waren stopgezet, hervat. 
Voorts kwam er geld vrij om een museum 
neer te zetten en om het geheel voor pu-
bliek toegankelijk te maken. Tot slot werd 
in de omgeving een nationaal opleidingsin-
stituut voor de archeologie opgericht. Dit is 
allemaal goed gelukt, maar eerst even ver-
tellen welke rol Bibracte heeft gespeeld in 
de geschiedenis.

De Gallische oorlog
In de eerste eeuw voor Christus was Rome 
een republiek dat het westelijk gedeelte 
van de Middellandse Zee beheerste. Het 
zuiden van Frankrijk was grofweg van de 
Alpen tot Bordeaux in handen van de Ro-
meinen. De rest van Gallië was verdeeld 
in een groot aantal rijkjes, waarvan er veel 
waren georganiseerd naar Romeins model; 
de macht lag in een handen van een aris-
tocratische bovenlaag. Er waren wel wat 
grotere rijken, maar de meesten telden niet 
meer dan 50.000 zielen. De Romeinen waren 
op dat moment al een macht van beteke-
nis in Gallië. Door verbonden en verdragen 
hield Rome er bovendien een succesvolle 
verdeel-en-heers politiek op na.

De verdedingsmuur van wat eens de grootste stad van Gallië was.

Scan de code met je telefoon 
om naar de parkeerplaats te 

navigeren

Hoewel politiek verdeeld, was de cultuur van 
de Galliërs, of Kelten, van een hoog niveau. 
Er waren verschillende grote steden, die 
waren verbonden met een uitgebreid stelsel 
van wegen dat zich uitstrekte van Oostenrijk 
tot Engeland en Ierland. Ook de nijverheid 
stond op een hoog niveau. Zo werden er 
prachtige sieraden gemaakt én, niet ge-
heel onbelangrijk tijdens een oorlog, ook de 
wapens waren van een hoog niveau. Om de 
producten te maken, exploiteerden de Gal-
liërs een groot aantal mijnen. In de Auvergne 
werd bijvoorbeeld veel goud gedolven. De 
naam van de hoofdstad van de Cantal, Auril-
lac, verwijst naar dit edelmetaal (aurum in 
het Latijn).

Rond 60 voor Christus zorgden een aan-
tal gebeurtenissen ervoor dat er een einde 
kwam aan de vrede in Gallië. In Rome waren 
er drie mannen aan de macht gekomen, 
waaronder Julius Ceasar. Om het volk achter 
zich krijgen smeten deze mannen met geld. 

Deze manier van politiek bedrijven was voor 
Ceasar, die het minste geld van het stel had, 
moeilijk vol te houden. Maar creatief als hij 
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was zag hij wel mogelijkheden om hier iets 
aan te doen. Na een succesvolle militaire 
campagne in Spanje, werd hij de baas in Gal-
lië. Met de bodem van zijn schatkist in zicht, 
wekt het geen verbazing dat Ceasar zijn oog 
liet vallen op het rijke noorden van Gallië. Hij 
had alleen maar een aanleiding nodig.

Helvetii
Die kreeg hij van de Helvetii. Deze Gallische 
stam woonde in de Alpen en voelde zich be-

dreigd door de Germanen in het noorden. Ze 
besloten te verhuizen en lieten hun oog val-
len op een mooie streek aan de Atlantische 
kust. Niets is zo fijn als vruchtbare grond op 
een steenworp van het strand. 

Ze pakten hun boeltje bij elkaar en mar-
cheerden richting het westen. Op hun tocht 
werden de Romeinse provincies zorgvuldig 
gemeden. Ondanks deze voorzichtigheid 
was het voor de handige Caesar een koud 

kunstje om de oorlog waar hij naar zocht 
te forceren. Het duurde dan ook niet lang 
of een bevriende Gallische stam vroeg de 
hulp in van de Romeinen, waarna Caesar zijn 
legioenen de Helvetii liet opjagen. Na een 
fikse achtervolging kwam het tot een slag in 
de buurt van Bibracte. Hierin liet Caesar zijn 
militaire talent zien door de Helvetii vrij ge-
makkelijk te verslaan.
 
Dit conflict was het begin van een groot aan-

tal Romeinse interventies die uiteindelijk 
resulteerde in een totale verovering van 
Gallië door Rome (op één klein dorpje na 
natuurlijk). Het eindspel speelde zich af in 
het zuiden van Bourgondië, wederom in 
de buurt van Bibracte. De Galliërs waren 
zich er na jaren oorlog van bewust, dat ze 
zich moesten verenigen en dat is pre-
cies wat een aantal grote stammen heeft 
gegaan. Op een bijeenkomst in Bibracte 
wezen de stammen Vercingetorix als 
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leider aan. 

De plek is opvallend, want de Aedui, de Galli-
sche stam die daar woonde, was altijd loyaal 
aan de Romeinen geweest en had zelfs hun 
hulp ingeroepen tegen de Helvetii in het 
eerste jaar van de oorlog. Vercingetorix ver-
zamelde een enorm Gallisch leger, dat door 
Caesar bij Alesia in het zuiden van Bourgon-
dië deskundig in mootjes werd gehakt.

Na deze grote overwinning erkenden de 
Galliërs de Romeinen als overwinnaars en 
zo kreeg Caesar heel Gallië in handen. Dat 
maakte hem direct de rijkste man van Rome 
en dat is altijd handig als je politieke ambi-
ties hebt. Maar voordat hij naar Rome zou 
terugkeren, zette hij zijn ervaringen van deze 
oorlog op papier. Dit deed hij voor een deel 
in Bibracte waar hij een winter verbleef. Zijn 
boek, Commentarii de bello Gallico, geldt 
nog steeds als een standaardwerk op de 
militaire academie.

Bibracte speelde tijdens de eerste eeuw voor 
Christus dus een grote rol, maar in de jaren 
daarna ging het snel bergafwaarts. Vooral 
de ligging van de stad bleek een probleem. 
Bibracte lag dan wel aan belangrijke we-
gen maar ook op een berg en was daardoor 

moeilijk te bereiken. Ten tijde van oorlog 
was het goed te verdedigen, maar door de 
interne vrede in het Romeinse rijk was het 
vooral onhandig. Ga maar eens met je ossen-
kar in de regen omhoog. Toen de Romeinen 
25 kilometer verderop Autun stichtte, verloor 
Bibracte zijn economische betekenis en liep 
de Keltische stad leeg. En hoewel er op de 
berg nog eeuwen een wekelijkse markt werd 
gehouden, was de rol van Bibracte verder 
uitgespeeld.

Archeologie
Deze dramatische ontwikkeling is voor ar-
cheologen een zegen. Doordat de stad vrij 
snel na de bloeiperiode is verlaten, liggen 
de resten niet onder andere lagen van be-
woning. De boel heeft in alle rust twintig 
eeuwen in de grond liggen wachten zodat 
archeologen ze konden opgraven.

Archeologie is voor de periode voordat Gallië 
tot het Romeinse Rijk behoorde sowieso de 
belangrijkste bron van informatie. De Kelten 
hadden wel een ontwikkelde cultuur, maar 
kenden nauwelijks het schrift. Hierdoor zijn 
er bijna geen geschreven bronnen en die we 
hebben, zijn hoofdzakelijk geschreven door 
Romeinen en daarom nogal gekleurd. Wat 
in de bodem wordt gevonden is daarom de 

belangrijkste bron voor wat we weten over 
deze periode. De opgravingen van Bibracte 
zijn nu de grootste en belangrijkste voor de 
Keltisch cultuur in Frankrijk. Dat had Mit-
terand dus scherp gezien.

De archeologische opgravingen zijn van-
daag de dag indrukwekkend. Het gebied 
omvat maar liefst 1.000 hectare, waar een 
leger van archeologen op tal van plekken 
aan het werk zijn. En dat zijn niet alleen 
maar Fransen, maar ook Duitse, Neder-
landse, Amerikaanse en Engelse geleerden 
zijn hier aan het graven. Maar er is meer te 
doen op deze unieke plek.

Museum van de Keltische cultuur
Toen wij Bibracte bezochten was het bijzon-
der stil. De parkeerplaats naast de ingang 
was aardig groot maar er stonden slechts 
een handvol auto’s met Franse kentekens. 
De Franse overheid ziet Bibracte als één 
van de ‘Grands travaux de l’Etat’ (grote wer-
ken van de staat) en dat betekent budget. 
Dat is goed te zien aan het museum. Het 

gebouw is ontworpen door Pierre-Louis Faloci 
en bestaat hoofdzakelijk uit steen en glas.

Hoewel het zeer moderne gebouw midden in 
de natuur staat, werkt het uitstekend. Het past 
goed in de omgeving. De expositie telt tal van 
voorwerpen die op Mont Beuvray zijn ge-
vonden, gecombineerd met een groot aantal 
diorama’s die het leven in Bibracte moeten 
voorstellen. Ik ben nooit zo’n fan van deze 
manier van tentoonstellen, maar hier werkt het 
zeer goed. Onze kinderen, toen 5 en 7 jaar oud, 
vonden het geweldig.

Opvallend goed is de audiotour. Deze is te 
krijgen in het Nederlands en hier is duidelijk 
over nagedacht. Je krijgt een apparaat mee 
dat, dankzij een ingewikkelde techniek, weet 
voor welke vitrine je staat en onmiddellijk een 
verhaal begint te vertellen. Je krijgt direct te 
horen wat de voorwerpen zijn, waarvoor ze 
werden gebruikt en waar ze zijn gevonden. Dit 
alles werkt met een koptelefoon die net boven 
je oren hangt zodat je ook nog hoort wat je 
reisgenoten tegen je zeggen. Ik heb nog nooit 

Monument voor de overwinning van Ceasar op de Galliers.

Het museum zit in een prachtig gebouw en heeft een uitstekende collectie.
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zo’n goede audiotour meegemaakt. Je krijgt 
hierdoor een uitstekend beeld over de Kel-
tische samenleving in de eerste eeuw voor 
Christus.

Archeologie in actie zien
Zo'n museum is natuurlijk leuk, maar je wilt 
uiteraard de opgravingen zelf ook zien en 
lopen waar het allemaal gebeurd is. Dat kan 
natuurlijk. Naast het museum, dat onderaan 
de berg ligt, staan busjes klaar om je naar 
boven te brengen. Je kan ook zelf naar bo-
ven lopen, maar een dergelijk ritje is wel zo 
comfortabel. 

De rit zelf brengt je langs de grote verde-
digingsmuren van de stad waarna je een 
donker bos induikt, spannend en goed voor 
de sfeer. Eenmaal boven kan je genieten 
van het uitzicht en naar beneden wandelen 
langs alle belangrijke vindplaatsen. Er zijn 
ook rondleidingen, zelfs in het Nederlands, 
maar als je daar geen zin in hebt kan je ook 
zelf rondwandelen.

Het is een aardig lange wandeling, maar 
omdat je alleen maar daalt is het niet zwaar. 
De route leidt je langs alle belangrijke wijken 
van de stad, waarvan nog lang niet alles is 
opgegraven. Bij ons bezoek was bijvoor-
beeld de wijk waar de ambachtslieden 
woonden en werkten voor een groot deel 
bloot gelegd en voor een deel herbouwd. 
Aan de tempels en andere godsdienstige 
gebouwen daarentegen werd nog druk 
gewerkt. Letterlijk want een flinke groep 
archeologen uit Duitsland waren druk met 
schepjes en kwastjes. Volgens de kinderen 
was dit heel gaaf en daar hadden ze gelijk in.

Naast de archeologie kom je tijdens de wan-
deling ook veel mooie natuur tegen. Op tal 
van plaatsen staan bankjes en dat zijn prima 
plekken voor een picknick. Dat is ook wat het 
museum wil dat je doet. Beter nog, je kan bij 
het museum manden kopen met een Gal-
lische picknick. Het is onduidelijk of dit met 
of zonder everzwijn is. Maar je kan natuurlijk 
zelf ook stokboord, kaas, worst en een flesje 
wijn meenemen en genieten op de plek 
waar ooit Julius Ceasar heeft rondgelopen. 
Leuk!

Wij waren in Bibracte in de zomer van 2008 
en er gebeurde al van alles . Het was erg 
interessant, leuk en goed toegankelijk ge-
maakt en ik denk dat het alleen maar beter is 
geworden. Op de site valt te lezen dat je nu 
bijvoorbeeld ook een bomentocht kan ma-
ken. In Frankrijk is dit een populaire activiteit 
waarbij je een parcours hoog in de bomen 
aflegt. Als wij in de buurt zijn dan gaan we 
zeker even kijken. ≤
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Vakantie bij Nederlanders in Bourgondië

bijt. Wij vinden persoonlijk contact en ser-
vice op maat belangrijk. We doen er alles 
aan om u het gevoel te geven dat u ‘thuis’ 
bent – maar dan met wat extra’s.”

En die extra’s mogen er zijn. Zo organiseert 
het paar schildervakanties onder de naam 
Atelier Morvan en is het mogelijk om lekker 
te lunchen en ’s avonds een diner te nut-
tigen. En omdat koken Jessica één van haar 
hobby’s is, en omdat ze het ook goed kan, 
heeft ze sinds kort een huiskamerrestaurant 
met de toepasselijke naam La Cuisine de 
Jessica.

Logeren

Maison Charlotte

De Morvan is een heerlijke streek die door steeds meer Nederlanders wordt 
ontdekt en precies hier ligt Maison Charlotte; de gezellige chambres d’hôtes 
van Jessica en Henk.

De Morvan is een uitloper van het Centraal 
Massief dat zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld tot een aantrekkelijke vakantie-
bestemming. Het is er in de zomer een aan-
genaam klimaat en dankzij de aanwezigheid 
van de stuwmeren zijn er talloze mogelijk-
heden om te zwemmen of ander vertier op 
het water. De natuur en de prachtige dorpen 
bieden ook in het voor- en naseizoen uitste-
kende mogelijkheden. Vooral voor wande-
laars is dit een waar paradijs maar ook voor 
de sportieve fietser is de Morvan een prach-
tig gebied.

In dit westelijke deel van Bourgondië hebben 
Jessica en haar man een gezellige chambres 
d’hôtes. Ze vertelt: “We bieden onze gasten 
een comfortabel verblijf met een heerlijk ont-

Informatie

– Vijf kamers
– Schildervakanties
– Eigen huiskamerrestaurant

Klik hier voor meer informatie

Scan de code met je telefoon om het adres van 
Maison Charlotte in maps te openen

Chateau de Villette is een magische plek 
omringd door bossen en weilanden. In het 
chateau zijn er 5 kamers, allen van alle com-
fort voorzien. Om de rust van onze gasten te 
koesteren, worden deze kamers ook enkel 
voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Klik hier voor meer informatie

Chateau de Villette

Ook zo gek op Frankrijk om je vakantie door 
te brengen? Dan weet je dat een verblijf in 
een B&B je vakantie nog leuker kan maken. 
Een bed and breakfast of chambre d’hôtes 
genoemd heeft u een heleboel voordelen 
die u deze meerwaarde biedt aan uw vakan-
tie.

Klik hier voor meer informatie

Le Bonnet de Nuit

Bent u op zoek naar rust en ontspanning?
Of bent u op zoek naar een meer sportieve of 
zelfs culturele vakantie?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Klik hier voor meer informatie

Gîte Pure

Op dorpenfrankrijk.nl vind je de mooiste Chamre d'Hôtes, gîtes en mini-campings bij elkaar. 

Kijk op dorpenfrankrijk.nl/vakantie-bij-nederlanders-in-frankrijk/ 

https://www.dorpenfrankrijk.nl/vakantiebijnederlanders/bourgondie/nievre/maison-charlotte/?e-magazinebourgondie
https://www.dorpenfrankrijk.nl/gite/france/bourgogne/nievre/chateau-de-villette/
https://www.dorpenfrankrijk.nl/gite/france/bourgogne/saone-et-loire/le-bonnet-de-nuit/
https://www.dorpenfrankrijk.nl/gite/france/bourgogne/nievre/gite-pure/
https://www.dorpenfrankrijk.nl/vakantie-bij-nederlanders-in-frankrijk/
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De parel van de Morvan

Vézelay is mogelijk de bekendste ‘Plus Beaux de Village de France’. Het 
plaatsje staat bol van geschiedenis, religie en cultuur en wordt in de zomer 
druk bezocht door toeristen. De bekende Michelingids geeft Vézelay het pre-
dicaat ‘De reis waard’ en dat is volkomen terecht! Ik geef dit prachtige dorp de 
maximale vijf sterren en is één van de mooiste waar ik ben geweest.

Vézelay is gebouwd op de top van een berg 
waarvan het hoogste puntje is gereserveerd 
voor de abdijkerk van het plaatsje. Als je komt 
aanrijden, zowel uit Clamecy als uit Avallon, 
geeft dit een magnifiek aangezicht. Je krijgt 
direct helemaal zin om het dorpje te bezoe-
ken!

De auto kan je het best parkeren onderaan 
de heuvel aan het begin van het dorp. Verder 
kom je niet want het centrum van het dorp 
is alleen voor bewoners bereikbaar met de 
auto. ‘s Winters kan je wel het dorp binnen-
rijden, maar het is veel leuker om naar boven 
te wandelen.

Santiago de Compostella
Direct bij de ingang van het dorp vind je op 
de grond een gouden schelp. Dit is het begin 
van de pelgrimstocht naar Santiago de Com-
postella. Dit was in de middeleeuwen een 
uiterst populaire tocht die ook tegenwoordig 
weer veel wordt gelopen. Lijkt mij interes-
sant om dit ook eens te doen, voor als we tijd 
hebben.

Eenmaall in het dorp word je vanzelf door 
de hoofdstraat naar de Romaanse Basiliek 
geleid. In de zomer is dit een drukke straat 
met tal van winkeltjes, restaurantjes en 
kunstgaleries. Want naast bedevaartsoord, is 
Vézelay ook de woonplaats van kunstenaars. 

En hoewel het geen enorme wandeling is 
naar de abdijkerk, de weg ernaartoe is soms 
gemeen stijl. Zeker in de zomer is het dan 
prettig om te weten dat er altijd een terras 
met een koel glas rosé binnen handbereik is.

Wie de klim heeft volbracht komt op een 
prachtig pleintje voor de abdijkerk. De kerk 
is oud en heeft een bewogen geschiedenis. 
Iedereen met een beetje kunsthistorische 
blik ziet dat het voorste gedeelte van de 
kerk, het schip, het oudst is. Het is gebouwd 
in de elfde eeuw. Na een brand in de der-
tiende eeuw is de kerk opnieuw opge-
bouwd en is het gotisch koor toegevoegd.

Religieus gezien ligt het hoogtepunt onder 
het altaar. Daar bevinden zich de resten van 
Maria Magdalena, een onderarm of zoiets.

Ook voor atheïsten en heidenen die niet 
geloven in het vereren van lichamen is het 
toch een aanrader om even een kijkje te 

Vézelay 

– Abdijkerk
– Panorama achter kerk
– Straatje & steegjes

Vézelay ***** nemen in de crypte. De ruimte is nauw, krap, 
intiem, indrukwekkend en je hebt het gevoel 
dat je zo de middeleeuwen binnen loopt.

Kunsthistorisch gezien vind je het hoogte-
punt in het portaal boven de hoofdingang. 
Het tympaan geldt als één van de mooiste 
Romaanse werken in Frankrijk, en wellicht 
van de wereld. Het is prachtig! Neem dus 
even de tijd om het goed te bekijken. In het 
midden zit Jezus met om hem heen de 12 
apostelen. 

Het stelt het moment voor dat de Heer aan 
zijn metgezellen vertelt dat ze zijn woord 
over de wereld moeten verspreiden. De 
bijbel hebben ze dan ook in de hand en de 
apostelen worden omringd door allerlei rare 
volkeren die nog niet zijn bekeerd. Daarbo-
ven zijn de 12 maanden van het jaar uitge-
beeld in de vorm van werkende lieden, elke 
maand kende in de twaalfde eeuw zo zijn 
eigen werkzaamheden.
Neem even de tijd om het op je in te laten 

De kerk kent een bewogen geschiedenis. Zo werd hier opgeroepen tot de Tweede Kruistocht.

werken en dan zal je opvallen dat de figuren 
een zekere dynamiek en beweging heb-
ben. Dat is voor die tijd redelijk bijzonder, 
de meeste afbeeldingen waren statisch en 
formeel.

Geschiedenis 
Vézelay kende in haar lange tijd van bestaan 
een bewogen geschiedenis en zeker in de 
middeleeuwen was het hier een komen en 
gaan van celebrities. Zo riep Bernard van 
Clairvaux in 1145 hier op tot de Tweede kruis-
tocht. Na heel wat politiek geharrewar pak-
ten de koningen van Frankrijk en Engeland 
en de Duitse Keizer het kruis op en vertrok-

Het tympaan geldt als 
één van de mooiste 
Romaanse werken in 

Frankrijk
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ken onafhankelijk van elkaar naar het heilige 
land. Het werd geen succes.

Vézelay was een dikke eeuw later het start-
punt voor de Derde Kruistocht. In het dorp 
verzamelden zich de Franse en de Engelse 
koning. Dit zijn wellicht de bekendste mid-
deleeuwse koningen: Philips II Augustus en 
Richard Leeuwenhart. Ook deze tocht werd 
niet echt een succes, al was het wel span-
nend.

Andere middeleeuwse supersterren die Vé-
zelay bezochten, waren Thomas Beckett die 
zich in de twaalfde eeuw hier verstopte voor 
de Engelse koning. Al mocht dat niet baten. 
Ook Eleonora van Aquitanië bezocht Véze-
lay. Eleonora geldt als de vleesgeworden 
hoofse liefde, beschermvrouwe van dichters 
en zangers maar ze had ook een uitstekend 

eerste keer waren wij er in augustus en later 
nog een keer in februari en december. De 
verschillen zijn enorm. Je kan je in de zomer 
niet voorstellen hoe koud het er hier kan zijn en 
‘s zomers is het onwaarschijnlijk hoe rustig het 
hier is in de winter.

Toch is het in de zomer veel leuker. 's Winters 
lijkt het dorp in een winterslaap en gebeurd er 
niet veel. Hierdoor kan je wel alles beter bekij-
ken en rustig aan doen. De tijd lijkt dan geen 

Kaart van Vézelay

Vézelay ligt op een berg en op de top staat trots de grote kerk die hoort bij het klooster. Op de 
hellingen liggen wijngaarden die een eigen appellation hebben.

Scan de code met je telefoon om de parkeer-
plaats in Vézelay in maps te openen

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

politiek instinct. Zij was zowel getrouwd met 
de Engelse als Franse koning.
Wij hebben drie keer Vézelay bezocht. De 

vat hebben op het dorp. 

Gedurende het hele jaar worden er allerlei 
evenementen georganiseerd in het dorp. In de 
kerk wordt elke maand wel een concert geor-
ganiseerd. Terwijl in het voorjaar en in de zo-
mer geregeld feesten worden gegeven waar je 
lekker kan eten en drinken. Eind april staat het 
dorp op zijn kop tijdens de wandeltocht door 
de wijngaarden van Auxerre naar Vézelay. ≤

's Zomers zijn er allerlei winkels en gallery's open.
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Noyers-sur-Serein ****

Het dorp Noyers ligt op een soort schiereiland in de rivier Le Serein mooi te zijn in het 
landschap van Bourgondië. Het dorp kent een lange geschiedenis, maar is vooral mooi, 
rustig en sfeervol. Noyers sur Serein heeft een rijk verleden. In de middeleeuwen was 
het dorp één van de best verdedigde bolwerken, later werd Noyers een belangrijk cen-
trum voor de wijnhandel. Een prima bestemming voor een leuke dag, maar ook groot 
genoeg voor een paar dagen.

Sfeervol dorp in Bourgondische landschap
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er rustig op los. Het geheel maakte zo een 
gezonde en frisse indruk.

De bevolking leek net wakker te worden 
van een lange winterslaap en maakte zich 
langzaam op voor een nieuw seizoen. In 
de straatjes en op de pleintjes liepen hier 
en daar wat toeristen, maar verder was het 
rustig en konden wij de auto makkelijk bij de 
kerk parkeren. Ik denk dat dit in de zomer 
wel anders zal zijn en dan zul je de auto bui-
ten de muren moeten zien kwijt te raken.

Museum
Het centrum kent een doolhof van kleine 
straatjes, pleintjes en steegjes met prachtige 
oude vakwerkhuisjes en mooie arcaden. Er 
is zelfs een klein museum met lokale volks-
kunst en een ruimte waar de plaatselijke 
kunstenaars hun werk tonen. Helaas was het 
dicht bij ons bezoek.

De inwendige mens hoeft zich hier nooit te 
vervelen, want het dorp bezit redelijk wat 
eethuisjes, brasserie’s en restaurantjes. Aan-
gezien het midden in een goed wijngebied 

Noyers-sur-Serein

– Rivierkade
– Opgravingen kasteel
– Straatjes

ligt, zit het met het drinken ook wel snor. Wij 
kozen ervoor om te picknicken aan de oever 
van de rivier, maar na bestudering van de 
menukaarten hadden we hier toch wel spijt 
van. Je kan in Noyers volgens mij prima eten!

De huizen zijn van het type vakwerk die je 
wel meer in het noordelijke deel van Frank-
rijk tegenkomt. Ze zijn bijzonder oud, som-
mige uit de vijftiende eeuw, en veel zijn rijk 
versierd met houten beelden. De mooie 
huizen laten de rijke geschiedenis van het 
dorp zien. Die rijkdom ontstond langzaam in 
de late middeleeuwen toen Noyers zich tot 
een marktplaats voor wijn en andere land-
bouwproducten ontwikkelde. Het jaarlijkse 
truffelfestival in november is daar nog een 
voorbeeld van.

Genoeg te doen in de zomer
In de zomer is het alles behalve een saaie 
boel in het dorp. In juni zijn er beroemde 

Éen van de twee stadspoorten van Noyers-sur-Serein.

brocante markten waar ook professionele 
handelaren op afkomen. Je zou hier zomaar 
iets bijzonders kunnen scoren. In juli is er een 
muziekfestival en in de eerste week van au-
gustus wordt dit nog eens dunnetjes overge-
daan. 

Volgens verschillende reisgidsen moet het 
dorp dankzij de sfeervolle verlichting na 
zonsondergang bijzonder mooi zijn. Wij heb-
ben dat helaas niet meegemaakt want onze 
gîte lag zo'n vijftig kilometer noordelijker en 
dat was net iets te ver rijden in het donker.

Rivier
Na een bezoek aan het centrum is een wan-
deling langs de oostelijke kant van het dorp 
de moeite waard. De rivier de Serein loopt 
hier vlak langs het dorp en er staan nog een 
aantal oude torens van de muur. Aan de 
andere kant van het water is een weide waar, 
toen wij er waren, net een koe een kalfje had 

Noyers is voor een dorp redelijk fors. Tot 
nu toe heb ik geen grotere ‘plus beaux vil-
lage’ bezocht. Dat vinden ze kennelijk daar in 
Bourgondië zelf ook want ze noemen zichzelf 
‘Ville de Noyers’, een stad dus. Gezien de ge-
bouwen (grote kerk!) en de geschiedenis van 
de plaats is dat ook wel te begrijpen. Aan de 
andere kant kan je een nederzetting van nog 
geen 700 inwoners nu ook niet echt een stad 
noemen.

Stadspoorten
Het eerste wat opvalt als je Noyers nadert, 
zijn de prachtige stadspoorten. Deze vormen 
een onderdeel van de ommuring van het 
dorp die het ooit beschermde. Naast de muur 
stroomt rivier de Serein die aan drie kanten 
Noyers omringt, net als bijvoorbeeld Cohors 
dat ook heeft. 

De rivier en de muur maakten van het dorp 
een onneembare vesting. Te meer daar de 
enige toegang over land werd beschermd 
door een groot kasteel dat boven op een 
flinke heuvel stond met nogal steile hellingen. 

Wij bezochten Noyers in de eerste week van 
mei. Het weer was niet al te best, maar geluk-
kig was het gedurende de uren dat we het 
dorp bezochten net droog. Al dat hemelwa-
ter is natuurlijk niet leuk tijdens een vakantie 
maar het zorgt er ook voor de hele streek 
er lekker groen bij stond, het dorp stond vol 
met bloemen en de blauwe regen bloeiden 
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geworpen. Na een half uurtje kon het jonge 
beest na zware aanmoedigingen van zijn 
moeder op vier poten staan en besloten wij 
door te lopen.

Ruïne
Aan het einde maakt de straat een scherpe 
bocht en voert je weer het centrum in. Als je 
een beetje condititie hebt, is het raadzaam 
om rechtdoor te lopen waar een soort bos-
pad loopt. Na ongeveer tweehonderd meter 
zie je aan je linkerhand een steile trap die je 
naar de ruïne van het kasteel brengt. Dit is 
een behoorlijke klim op een trap van houten 
bielzen. Als je je tijd neemt, is het voor ieder-
een zonder rollator te doen, al kan het bij nat 
weer behoorlijk glad zijn.

Boven vind je een overblijfsel van het kas-
teel. De boel zit voor een groot deel nog in 
de grond en er wordt nog druk gegraven en 
gerestaureerd. Toen wij er waren was er nie-

Scan de code met je telefoon om naar de par-
keerplaats bij de kerk te navigeren.

Noyers ligt op een soort schiereiland van de rivier. 

Kaart van Noyers sur Serein

Het kasteel wordt gerestaureerd en op de werkplaats is veel te zien.

mand, maar niets was afgesloten. Er stonden 
hier en daar wel bordjes ‘interdit’, maar verder 
konden we de werkplaats van de archeolo-
gen en restaurateurs goed bekijken. Leuk! 
Naast de eerste verdedigingsmuur stonden 
grote brokken steen waar half afgemaakte 
beelden waren uitgehakt.

Dat er nog veel werk aan de winkel is bij deze 
opgravingen is duidelijk te zien als je verder 
naar boven klimt. Waar ooit het donjon, het 
hart van het kasteel, stond heerst nu het bos. 
Het loont om hier toch even verder te lopen, 
want aan de andere kant van de heuvel zijn 
een aantal prachtige uitzichtpunten over het 
dorp en de omgeving.

Ideale overnachtingsplek
Noyers ligt in het noorden van Bourgondië 
en op een klein kwartier van de A6, beter 
bekend als de Route du Soleil. Het is eigen-
lijk de perfecte stopplaats als je via Parijs 
naar het zuiden rijdt, op zo’n 700 kilometer 
van Amsterdam. Noyers is een flink dorp met 
genoeg restaurantjes en leuke hotelletjes 
en chambres d’hôtes. Dus heren: als je je 
geliefde echt wilt verrassen, plan dan hier je 
tussenstop naar het zuiden, ze zal de rest van 
de reis uit je handen eten.

Als je wat langer in Bourgondië wilt blijven, is 
Noyers een prima uitvalsbasis, het heeft zelfs 
een camping. In het dorp vind je een bakker, 
een slager en maar liefst twee supermarkten. 
Vooral de slager zag er bijzonder hoopvol uit. 
Denk bij de supermarkten niet aan hyper-
marches, maar ze hebben wijn, bier en fris-
drank. Genoeg om te overleven.

Bij één van de supermarktjes staat een tafel-
tje met stoeltjes op het smalle stoepje voor 
de deur. Tijdens ons bezoek namen daar 
drie Australische toeristen verwachtingsvol 
plaats. Mijn zoon en ik moesten er wel om 
gniffelen toen we het winkeltje binnengin-
gen. Tot onze verbazing moesten wij wach-
ten voor het afrekenen, omdat de bazin druk 
bezig was met koffie serveren. Buiten troffen 
we de tegen de jetlag vechtende toeristen 
genietend achter hun kopje Senseo aan. ≤

Bij het kasteel wordt nog 

druk gegraven
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Epoisses ***

Het dorp Epoisses in de Côte d’Or is bekend om zijn kaas met zo’n sterke geur 
produceert dat je er gemakkelijk een halve straat mee plat krijgt. Maar het is 
ook een leuk dorp en mocht je er in de buurt zijn is het de moeite waard om 
even langs te rijden. En daar hoef je geen kaasliefhebber voor te zijn, al helpt 
het wel.

Kaas en kasteel in Bourgondië
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Epoisses ligt in het noorden van Bourgondië 
bij Avallon, net boven de snelweg A6. Het ge-
moedelijke dorpje ligt in een glooiend land-
schap dat wordt doorsneden door beekjes en 
riviertjes. De wegen hier nodigen uit tot fijne 
autoritten zoals dat zo goed kan in Frankrijk. 
Het dorp heeft naast een gezellig centrum 
ook een interessant kasteel waar je prima kan 
picknicken.

Het zal in Epoisses in de zomer ongetwijfeld 
druk zijn, maar tijdens de kerstvakantie waren 
wij duidelijk de enige toeristen in het dorp. 
In de hoofdstraat troffen wij een bescheiden 
kerstmarkt met een verlopen kerstman. Ook 
om twaalf uur in dem middag was het duide-
lijk dat de populairste attractie de wijnkraam 
was. 

Hier stonden de inwoners zich tijdens de 
lunch de keel te smeren met Champagne. 
Of dit het hele jaar de gewoonte is weet ik 
niet, maar tijdens de kerst drinken Fransen 
nu eenmaal graag dit kostbare vocht dat hier 
bijna om de hoek wordt gemaakt.

De kerstmarkt was matig druk maar gezel-
lig, al kon ik mij niet aan de indruk onttrekken 
dat de ook meeste kraamhouders met een 
schuin oog de Champagnetent in de gaten 
hielden. Er zijn nu eenmaal belangrijkere za-
ken in de wereld dan omzet in Frankrijk. Het 
centrum is gemoedelijk met aardige straatjes 
vol met Bourgondische huizen.

Kaas
Natuurlijk mag je niet de kaaswinkel van de 
plaatselijke fabriek niet missen. Dat is wel 
even zoeken maar het staat gelukkig goed 
aangegeven. De winkel is klein maar met 
een zeer goed aanbod. Natuurlijk zijn de 
Epoisses hier goedkoper en dat vinden wij 
als Nederlanders natuurlijk fijn en is ook een 
prima reden om even dit dorp te bezoeken.

Naast de kaas is het kasteel de attractie van 
het dorp. Daarvan zijn er duizenden in Frank-
rijk maar dit exemplaar is helemaal niet zo 
gek. Het heeft geschiedenis, aardige gebou-
wen die voor een groot deel nog overeind 
staan en een prachtige tuin. Bij mooi weer 
is het een prima plek voor een kleine wan-
deling en er zijn genoeg plekjes om een 
broodje te eten. Die haal je aan de overkant 
want tegenover het kasteel woont een prima 
bakker.

Kasteel van Epoisses
De geschiedenis van dit gebouw is redelijk 
interessant. De oorsprong van het kasteel 

Epoisses

– Kasteel
– Kaaswinkel
– Picknick

stamt uit de zesde eeuw toen Bourgondië 
nog een apart koninkrijk was. De koningin 
zetelde in die tijd hier geregeld waardoor het 
dorp toch behoorlijk aanzien moet hebben 
gehad. 

Nadat Bourgondië onderdeel van Frankrijk 
was geworden bleef de burcht in handen van 
belangrijke en betrouwbare leenheren van 
de hertog. Het leven kabbeltje hier eeuwen 
zo voort tot de Franse Revolutie. De volks-
woede tegen de adel was niet te houden 
waarbij de gebouwen van het kasteel het 
behoorlijk moesten ontgelden en bleef er 
weinig meer van over. Het kasteel werd later 
voor een deel gerestaureerd en het ziet er nu 
weer mooi uit.

Het hele complex bestaat grofweg uit drie 
onderdelen. Het kasteel zelf staat op een 
soort van eiland met het duidelijke doel om 
de boel te verdedigen. Dit is een binnenhof 
met een slotgracht die vroeger was gevuld 
met water. Het kasteel had vroeger maar 
liefst zeven torens waar er nu nog vier van 

Het kasteel was vroeger veel groter maar tijdens de Franse Revolutie zijn veel gebouwen verloren 
gegaan waarvan een aantal zijn hersteld.

Het kasteel had vroeger 
zeven torens, nu staan 

er nog vier

over zijn. Voor de Franse Revolutie was het 
hof helemaal omringt door gebouwen met 
als middelpunt de put. Die laatste staat er 
nog steeds maar de gebouwen werden in 
1794 gesloopt want de Revolutionairen von-
den torens symbool staan voor de onder-
drukking van het volk en werden dus neer-
gehaald. Waarom er vier bleven staan heb ik 

niet kunnen achterhalen, misschien ging toen 
de wijnkraam open in de hoofdstraat.

Het kasteel vormt de kern van de burcht die 
veel groter is. Ook deze is omringt door wal-
len met een gracht en dat was in het verle-
den de eerste verdedigingslinie. Hier konden 
de dorpelingen en boeren uit de omgeving 
bij naderend onheil vluchtten. Om het tijdelijk 
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verblijf aangenamer te maken hadden de in-
woners het recht een huis te bouwen binnen 
de muren. 

Als tegenprestatie werd er wel verwacht dat 
de dorpelingen de boel onderhielden en zelf 
de wallen bemanden bij gevaar. Een aantal 
van deze gebouwen staan er nog en zijn nog 
steeds gebruik.

School
Eén van deze gebouwen is het poorthuis 
en zoals je verwacht kom je de burcht ook 
binnen. Het is een prachtig gebouwtje waar-
door je helemaal zin hebt om de rest van het 
complex te verkennen. Eenmaal binnen sta 
je op een pleintje met aan de linkerkant de 
dorpsschool die nog duidelijk in gebruik is. 
Wat een plek om les te krijgen! 

Daarachter vind je het kerkje waar tijdens 
ons bezoek een kerstconcert werd gege-

Scan de code met je telefoon om naar de grote 
parkeerplaats net ten oosten van het dorp te 

navigeren

Epoisses ligt even ten noorden van Avallon. Het dorp bestaat uit een leuk centrum en een groot 
kasteel.

Kaart van Epoisses

ven. Hierdoor konden wij het gebouw uit de 
dertiende eeuw niet in en dat was toch wel 
jammer maar het klonkt wel mooi.

Tijdens ons bezoek werd er een concert gegeven in de kerk.

Naast de kerk, het poorthuis en de school 
staan er nog wat andere huizen en gebou-
wen waar enkelen nog worden bewoond. Er 
is zelfs een tennisbaan, al lijkt mij die niet uit 
de Middeleeuwen. 

Al deze gebouwen staan een beetje bij el-
kaar en vormen zo een gehucht in de burcht. 
Het kasteel staat wat verder weg. De ruimte 
tussen de huizen en het kasteel vormt een 

park dat nog achter het kasteel verder loopt 
en waar het heerlijk wandelen is.
Het park rondom het kasteel is altijd open, 
wil je het kasteel zelf bezoeken dan kan dat 
in de zomer. Hou er wel rekening mee dat 
de Fransen lang lunchen en dan hebben ze 
geen tijd om je rond te leiden. Maar geen 
nood, je gaat dan zelf ook gewoon lunchen. 
Dat kan in één van de prima restaurantjes of, 
nog leuker, in het park. ≤
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Tussen Dijon en Auxerre ligt Flavigny-sur-Ozerain. Een prachtig dorp dat hoog bovenop 
een heuvel is gebouwd. Het dorp heeft een geschiedenis van meer dan tweeduizend jaar 
en is bekend om de anijssnoepjes, de Anis de Flavigny. Die zijn vooral in Frankrijk beroemd 
en je hoeft je niet te schamen als je er nog nooit van hebt gehoord. Toch kent een beetje 
Frankrijkliefhebber Flavigny sur Ozerain, al is het niet bij naam. Hier werd de film Chocolat 
opgenomen en als je die hebt gezien, heb je direct een beeld van het dorp en dat is niet 
verkeerd.

Filmset van Chocolat met een 
Karolingische verrassing

Wij hebben Bourgondië vaak bezocht en 
eigenlijk is het vreemd dat er hier niet nog 
meer dorpen dit predicaat hebben. Epoisses 
bijvoorbeeld, van de welruikende kaas, zou 
een prima kandidaat zijn en zo zijn er meer. 
Het is toch jammer dat ik niet in die commis-
sie zit, de wereld zou er een stuk beter uit 
zien.

Wij bezochten het dorp op doorreis naar huis 
vlak na de kerst. Het had net geregend, het 
was koud en een gure wind maakte de kleine 
straatjes onveilig. Later die dag zouden we 
bijna stranden in een hevige sneeuwstorm in 
de Ardennen. Het was kortom niet een ideale 
dag voor het bezichtigen van een dorp, maar 
we waren er nu eenmaal.

Flavigny-sur-Ozerain *****
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Flavigny-sur-Ozerain  

– Karolingische apsis
– De Porte du Val
– Opname plek Chocolat

Niet de hele film is hier trouwens opgeno-
men. De scenes bij de rivier werden gefilmd 
bij La Roque Gageac aan de Dordogne, ook 
een ‘Plus Beaux Village’ trouwens. Het buur-
tje eindigt bij de Porte du Val. Vanaf hier kan 
je de Promenade du Remparts volgen die, 
zoals de naam al verraadt, je langs de ves-
tingmuren voert.

Zoals ik al eerder meldde heeft Flavigny-sur- 
Ozerain een lange religieuze geschiedenis. In 
de achtste eeuw werd hier een abdij gesticht. 
Voor wie zijn middeleeuwse geschiedenis 
niet precies op zijn netvlies heeft; in de acht-
ste eeuw leefde Karel de Grote. Het was een 
tijd waar West-Europa zich begon te herstel-
len van de driehonderd jaar chaos na de val 
van het Romeinse Rijk. Daarna werd het weer 
redelijk chaos.

Europa in de achtse eeuw
Wij zouden Europa in die tijd niet meer 
herkennen. Frankrijk was bijna geheel be-
dekt met bos, er waren bijna geen wegen 
en mensen woonden eigenlijk alleen langs 
rivieren in kleine geruchten. Steden waren er 
(bijna) niet meer.

Er woonde hier toen zo weinig mensen dat 
zelfs ziektes als de pest hier niets te zoe-
ken hadden. Het is dan ook niet vreemd dat 
gebouwen uit de achtste eeuw uiterst zeld-
zaam. Het Valkhof in Nijmegen, de Dom in 
Aken en de rotskapel in Puy-en-Valay zijn 
enkele voorbeelden.

Gebouwen uit de achtste en negende eeuw 
zijn dus altijd bijzonder. Mocht je een bord 
zien met het woord ‘Carolingienne’ moet je 
er altijd gaan kijken. Om de verwachtingen 
maar even te temperen; het zijn altijd kleine 
gebouwen. De Dom in Aken was het grootste 
gebouw uit die tijd en is zeker indrukwek-
kend maar hij past toch al snel drie keer in 
een beetje Gotische kathedraal. 

Hoewel klein zijn het gebouwen met een 
hele eigen sfeer en karakter, heel anders dan 
de Romaanse en Gotische kerken die je in 
Frankrijk veel vindt. Het zijn materiële over-
blijfselen van een cultuur die we niet zo goed 
kennen.

De benedictijnenabdij uit de achtste eeuw in 
Flavigny sur Ozerain groeide in de Middel-
eeuwen uit tot een groot complex met ver-

Het dorp lag er verlaten bij. De grote parkeer-
plaats voor het dorp verraadde dat het hier in 
seizoen druk is, maar wij troffen lege straten 
met gesloten winkels en een slapende poes 
voor een raam. Gedurende ons hele bezoek 
aan het dorp ben ik niemand tegengekomen 
of gezien. Hoewel het weemoedig klinkt hou 
ik er wel van. Verlaten plekken waarvan je 
weet dat het op een ander moment heel druk 
is geeft je een bepaald intiem gevoel, alsof je 
erbij hoort. Zo waren we ooit bij de waterval-
len van Coo waar op dat moment zo weinig 
mensen waren dat ze de waterval maar uit 
hadden gezet.

Vesting
Ondanks het weer was het bezoek aan Fla-
vigny-sur-Ozerain meer dan de moeite waard. 
Het dorp ligt op een plateau bij het kruispunt 
van riviertjes en heeft aan drie kanten steile 
rotsen. Het is dus prima te verdedigen en Fla-
vigny was in de Middeleeuwen dan ook een 
solide vesting. De verdedigingswerken staan 
er voor een groot deel nog en dat maakt het 
aantrekkelijk voor de hedendaagse toerist.

Poorten en kerken
De entree van het dorp maakt je direct blij. 
Vanaf de parkeerplaats loop je een beetje 
omhoog en je doet er goed aan niet direct 
het dorp in te lopen maar linksaf te slaan. Dit 
brengt je naar één van de poorten van het 
dorp, die deel uitmaakt van de eerder ge-

noemde verdedigingswerken. Eenmaal door 
de nauwe poort loop je door een mooie 
straat met fraaie herenhuizen. De straat 
loopt iets omhoog en leidt je naar de ach-
terkant van de kerk. Dit is één van de kerken 
die hier ooit hebben gestaan want het dorp 
heeft een grote religieuze geschiedenis.
Dit exemplaar stamt uit de dertiende eeuw 
en is gebouwd op de plek waar al een oude-
re kerk stond. Het gebouw is in de vijftiende 
en zestiende eeuw grondig verbouwd en 
helaas was hij gesloten bij ons bezoek. Dat is 
best jammer want binnen deze kerk zijn een 
interessante dingen te zien. Zo zijn er een 
twee mooie beelden waaronder een Engel 
van de Annunciatie. Tevens zijn er koorstoe-
len met bijzonder aardig houtsnijwerk te 
bewonderen.

Na de kerk liepen we weer naar beneden 
door een leuk buurtje die duidelijk herken-
baar zijn uit de eerder genoemde film Cho-
colat. Je verwacht toch een beetje Johnny 
Depp tegen het lijf te lopen. 

De Karolingische apsis is gebouwd halverwege de vrijfde eeuw. Gebouwen uit die tijd in 
West-Europa zijn op één hand te tellen.
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Kaart van Flavigny-sur-Ozerain

Flavigny heeft drie mooie poorten. De oude crypte ligt vlakbij de snoepfabriek, het plein uit de 
film Chocolat met de kerk ligt centraal.

Scan de code met je telefoon op de grote par-
keerplaats in maps te openen

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

schillende gebouwen en een basiliek ter ere 
van Petrus. Een aantal van deze gebouwen 
staan er nog maar daar wonen nu geen mon-
niken of nonnen meer want in de achttiende 
eeuw werd hier een fabriek van anijssnoepjes 
gevestigd.

Ik vermoed dat dit het resultaat was van de 
Franse Revolutie. De snoepjes worden hier 
nog steeds gemaakt en dat is natuurlijk wel 
weer lollig. De blog Van Franse Bodem heeft 
een leuk artikel geschreven over de geschie-
denis over dit lekkernij.

Karolingische apsis
De gebouwen zijn in de loop van tijd ver-
bouwd maar één is iets bijzonders te vinden. 
Daar bevindt zich namelijk de apsis van de 
abdijkerk uit 758. Karel de Grote was toen 
nog maar een klein kereltje en werd pas met 
kerst in het jaar 800 tot keizer gekroond.

Tijdens ons bezoek was hier helemaal nie-
mand en ik moest echt de ingang zoeken 
want die bevindt zich in een hoekje van een 
soort binnenpleintje van de snoepfabriek.

Archeologische werkplaats
Eenmaal gevonden werd het mij duidelijk dat 
de Fransen hier nog helemaal niet klaar zijn. 
De archeologen zijn hier nog lekker bezig en 
het onderzoek is nog in volle gang. Vlak voor 
de eigenlijke ingang bevindt zich een zeer 
interessant werkplaats waar allerlei beelden 
en kapitelen worden gerestaureerd. Deze 
was helaas dicht, de restaurateurs zaten 
blijkbaar nog met hun familie onder de kerst-
boom.

Normaal is het mogelijk om hier een rondlei-
ding (gratis!) te krijgen maar ik moest mij zelf 
maar bedienen. Ik was inmiddels alleen want 
mijn familie was naar de auto gegaan om 
Franse koekjes te eten.

De apsis zelf is openbaar gebied en ik kon 
dus zo naar binnen lopen. Een beetje on-
zeker liep ik de donkere ruimte binnen. Na 
twee stappen werd plots het licht ontstoken 

en begon op de achtergrond een grego-
riaans muziekje te spelen. Dat was even 
schrikken waarna ik toch zeer blij was met 
bewegingsmelders uit de eenentwintigste 
eeuw.

Het muziekje is wat overdreven, maar de 
verlichting in de apsis is werkelijk subliem. 
Hierdoor kun je namelijk het Karolingische 
bouwsel uitermate goed bekijken en vind 
je makkelijk je weg door het doolhofje van 
gangen en kleine zaaltjes vol met pilaren die 
zijn versierd met prachtige kapitelen. Ik kon 
niet inschatten of deze net zo oud zijn als de 
crypte maar het ziet er goed uit.

Het was een prachtige ervaring en ik kan 
iedereen aanraden om vlak na kerst even 
langs dit dorp te rijden. Dan heb je al dit 
moois helemaal voor je alleen.

Terug in de buitenlucht had ik een paar tel-
len nodig om weer helemaal terug in onze 
tijd te keren. Op de parkeerplaats vond ik 
mijn gezin in een warme auto terug en  
zetten wij koers terug naar Nederland, een 
geweldige belevenis rijker. ≤

De snoepjesfabriek waar de beroemde anijs bonbon wordt gemaakt.
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Abdij van Fontenay ****

In de bossen van Bourgondië staat één van de belangrijkste gebouwen die nog over 
zijn uit de middeleeuwen; de abdij van Fontenay. Dit klooster is één van de weinige 
nog bestaande gebouwen van een netwerk waar eeuwen lang kennis werd bewaard 
uit onder andere de klassieke oudheid. Dat maakt het bijzonder maar Fontenay is ook 
hét voorbeeld van de Romaanse kloosterbouw. Vanuit een kunsthistorisch perspectief 
is het om je vingers bij af te likken, maar deze negen eeuwen oude gebouwen hebben 
bovenal een unieke mystieke en betoverende sfeer. En dat is het bezoek meer dan 
waard, ook als je iets minder van kunstgeschiedenis geïnteresseerd bent.

De schoonheid van verhoudingen en natuur
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Wij bezochten de abdij van Fontenay tijdens 
de kerstdagen en het was daardoor uiterst 
rustig. Vanaf onze gîte was het een dik uur 
rijden door het aantrekkelijke landschap van 
Bourgondië naar dit Unesco monument. Jaar-
lijks komen hier meer dan 120.000 bezoekers 
maar die waren nergens te zien op de mid-
dag voor kerstavond. Naast wat tuinmannen 
was er helemaal niemand op het complex en 
dat was helemaal niet erg, integendeel.

Het klooster ligt op een prachtige plek mid-
den in de bossen in een kleine vallei bovenop 
een beekje met forellen. Deze plek is niet 
toevallig gekozen en al helemaal niet omdat 
het er zo mooi is. 

Maar waarom dan wel? De abdij is niet meer 
in gebruik, er wonen geen monniken meer, 
maar was ooit het een onderdeel van de 
Cisterciënzer orde. Deze orde is in de elfde 
eeuw gesticht en heeft zijn oorsprong in de 

behoefte van de gelovigen om net zo te 
leven als Jezus Christus. 

Nu had je daar in die tijd tal voor manieren 
voor en één daarvan was om al je bezittin-
gen los te laten en je in de natuur af te zon-
deren. Maar een mens is gewoon toch een 
sociaal dier en helemaal alleen heeft ook 
zijn praktische nadelen, zeker duizend jaar 
geleden. Dé Oplossing was om met elkaar 
de afzondering te zoeken en zo ontstonden 
al in de vroege middeleeuwen groepen klui-
zenaars die gezamenlijk een vroom leven 
nastreefden.

Abdij van Fontenay

– Kerk
– Smederij
– Tuin

Ooit woonden en werkten hier veel mensen, nu is het verlaten.

Cisterciënzer orde
Kloosters bestonden in de elfde eeuw al en 
de meeste daarvan volgden de code van 
de heilige Benedictus. Deze man had in de 
vijfde eeuw een aantal regels opgesteld 
waar monniken naar moesten leven. 

Het bleek een doorslaand succes. Ondanks 
dat de Benedictijnen geen persoonlijk be-
zit mochten hebben werden de kloosters in 
Europa door giften enorm rijk en machtig. 
De orde was over heel Europa verspreid en 
vormde zo een goed georganiseerd netwerk. 
Het belangrijkste en grootste klooster stond 
in Cluny en de baas van deze tent, de abt, 
was in de elfde eeuw zo rijk en machtig dat 
de hij zelfs de Paus naar de kroon stak.

Dit gaf naast allerlei politieke kwesties ook 
een geloofscrisis. Onder de gelovigen en 
monniken leefden steeds meer het gevoel 
dat het leven in deze kloosters toch niet 
helemaal leek op die van Jezus Christus. De 
stichting van de Cisterciënzer orde moet in 

Het kloosterhof ligt naast de slaapruimte is van het hele complex de meest uitbundig uitgevoerd. 

Deze plek is niet toe-
vallig gekozen en al 
helemaal niet omdat 

het er zo mooi is 
het licht van deze ontwikkeling worden ge-
zien. Daarbij was de Paus maar al te bereid-
willig om een nieuwe kloosterorde een kans 
te geven. Als het niet was om de gelovigen 
dichter bij Jezus te brengen dan was het wel 
om de goed georganiseerde en machtige 
Benedictijnen een hak te zetten.

De nieuwe kloosterorde was zeer streng in 
de leer en de bedoeling was dat de leden 
zouden leven in armoede zoals Jezus en zijn 
gevolg dat ook hadden gedaan. Het dage-
lijks leven bestond uit bidden, bidden, stude-
ren en heel slecht eten. Dit zou vandaag een 
matig populair concept zijn, maar in de elfde 
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eeuw was het een hit. In een kleine eeuw 
ontpopte de Cisterciënzer orde zich als de 
mystieke leiders van het volk en waren er 
meer dan driehonderd vestigingen, hoofdza-
kelijk in Frankrijk en Italië.

Plaats van het klooster
Bij het bouwen van een nieuw filiaal van deze 
franchise werd er gekozen voor een plek ver 
weg van de bewoonde wereld. Mocht je dus 
een klooster bezoeken, of een ruïne daarvan, 
die in ‘the middle of nowhere’ staat, dan kan 
je er donder op zeggen dat het er één is van 
de Cisterciënzerorde. 

Voor ons klinkt dit buitengewoon aantrekke-
lijk; terug naar de natuur, weg van het drukke 
leven om zo weer helemaal Zen worden. Zo 
zag de gemiddelde middeleeuwer het ech-
ter niet. De natuur was woest, gevaarlijk en 
vol met enge geesten en demonen. In de na-
tuur wonen deed je in die tijd echt niet voor 
je lol.

Scan de code met je telefoon om naar de par-
keerplaats op de kaart te navigeren

Het kloostercomplex is prachtig in de middle of nowhere.

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

Kaart van de Abdij van Fontenay
Terug naar Fontenay. Het complex staat 
midden in de natuur en dat maakt het voor 
ons prachtig. Er heerst rust, als je de horde 
toeristen tenminste ontloopt. Met de hiervoor 
gegeven informatie in je achterhoofd kan je 
voorstellen hoe hier negen eeuwen geleden 
een groepje in habijten geklede mannen in 
de regen met blote handen het klooster heb-
ben opgebouwd terwijl op de achtergrond 
het gehuil van grote groepen hongerige wol-
ven te horen was. Om maar even een roman-
tisch beeld op te roepen.

Of het echt zo is gegaan is zeer de vraag 
maar het resultaat mag er wezen. Het com-
plex is geheel ommuurd en de ingang stamt 
uit de vijftiende eeuw. Het poortgebouw be-
vat tevens een kleine kapel en een bakkerij. 
Hier is een tentoonstelling waar de geschie-
denis van het complex wordt verteld. Dit is 
uiterst smaakvol gedaan en het is ook een 
aanrader om hier even rond te lopen. Bij het 
verlaten van het poortgebouw kom je in de 
wereld van het klooster die niet doet denken 
aan de natuur buiten. De keurig onderhou-
den tuin, die veel later is aangelegd, vormt 
een soort van binnenplaats je voor je het 
klooster en de kerk hebt, aan de rechterkant 

een grote smederij en aan de andere kant 
een fraaie duiventil. 

Opvallend is dat de tuin vrij veel water aan-
wezig is. Dat is altijd zo geweest want het 
klooster is op een moerassig stuk grond ge-
bouwd waar verschillende beekjes stroomde. 
De naam heeft ook iets met het water te ma-
ken. Voor de smederij is zelfs een waterval 
met daaronder een groot bassin. De water-
kracht werd gebruikt in de smidse.

Smederij
De smederij is historisch interessant. Het 
geeft een goed beeld hoe in de pre-indus-
triële samenleving zaken werden geprodu-
ceerd en het vertelt tevens het verhaal over 
hoe een klooster van de Cisterciënzer orde 
werd gerund. 

De monniken zelf mochten volgens de re-
gels geen wereldlijke arbeid verrichtten. Zij 
hielden zich alleen bezig met de zielenheil 
van henzelf en die van de rest van de ge-
meenschap. De orde was echter zo popu-
lair dat ook niet geestelijke zich aansloten. 
Dit was aantrekkelijk omdat het klooster in 
principe niet werd aangevallen door allerlei 

Het complex is gebouwd op een plek waar een aantal beekjes bij elkaar komen waardoor er veel 
water is. In het midden is een fontein, links staat een smederij die gebruik maakte van waterkracht.
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geboefte en roofridders en het dus redelijk 
veilig was. Bijkomend voordeel was dat deze 
lekenbroeders bij het laatste oordeel natuur-
lijk een streepje voor hadden bij het opper-
wezen. 

Er zijn ook bronnen die melden dat kloos-
ters een wat agressievere manier van per-
soneelswerving er op na hielden en waarbij 
complete dorpen onder dwang ter werk 
werden gesteld. Ze zullen niet de enige zijn 
geweest in die tijd.

Lokale economie
Resultaat was dat de Cisterciënzerskloosters 
voor een groot deel selfsupporting werden. 
Het voedsel werd in de directe omgeving 
verbouwd of uit de natuur geoogst, er liep 
wat vee rond en gecombineerd met de be-
trekkelijke veiligheid ontstonden er midden 
in de natuur welvarende gemeenschappen. 

Omdat er in de directe nabijheid van Fon-
tenay een ijzermijn is en er tevens genoeg 
waterkracht aanwezig is ligt het voor de hand 
hier iets mee te doen. En dat hebben de 

monniken ook gedaan. De smederij is groot 
en binnen hebben een aantal technische 
scholen een mechanisme nagebouwd waar-
mee met enorme hamers het ijzer kan wor-
den bewerkt. Dit alles natuurlijk aangedreven 
door het stromende water. In de zomer wor-
den hier dagelijks demonstraties gegeven.
Sobere schoonheid
Allemaal heel leuk maar het meest interes-
sant van het complex is toch de kerk met 
daaraan vast de slaapruimte en het kloos-
terhof. De kerk is zowel van binnen als van 
buiten uiterst sober ingericht. Hier geen druk 
beeldhouwwerk zoals we die kennen van 
de grote kathedralen in het Noorden van 
Frankrijk. Hier heersen pure vormen en juiste 
verhoudingen. En hoe! 

De slaapruimte is één van de mooiste kamers van de abdij. Het licht komt hier van drie kanten en 
het houten plafond lijkt op de romp van een schip. In het midden is zelfs een mastvoet zichtbaar. 

De smederij laat goed 
zien hoe de economie 
van het klooster werkte

Het meest indrukwekkend is de kerk waar 
de afstanden in de ruimte helemaal goed 
zijn waardoor er een soort rust ontstaat en 
de kerk veel groter lijkt. Tel daarbij de uitzon-
derlijke goede akoestiek bij op en je staat 
versteld dat dit gebouw in de diepe middel-
eeuwen is gemaakt. Om de ruimte te erva-
ren heb ik hier een tijdje stil gestaan en dat 
zouden meer mensen moeten doen, vooral 
hedendaagse architecten.

Naast de kerk is er een kloosterhof en op de 
eerste verdieping de gemeenschappelijke 
slaapruimte. Deze laatste heeft een indruk-
wekkend houten plafond uit de vijftiende 
eeuw. Als je even de tijd neemt om het pla-
fond te bekijken herken je een omgekeerd 
schip. Een mooi detail is dat de timmerlieden 
zelfs de mastvoet in het plafond hebben 
verwerkt. Ondanks dat het dormitorium wei-
nig versieringen heeft is het net als het kerk 
van ongekende schoonheid. Ook hier zijn de 
verhoudingen perfect en het licht van twee 
kanten maakt het helemaal compleet.

Kloosterhof
Vanuit de slaapruimte kijk je op het kloos-
terhof en ook hier zijn de vormen en ver-
houdingen weer goed. Een verdieping lager 
is er een ook een aardige ruimte, de kapit-
telzaal met daarachter de werkzaal van de 
monniken. In deze ruimte, het scriptorium, 
kopieerden de monniken de manuscripten 
en verwerkte deze tot de beroemde boeken 
met hun prachtige handschriften die een 
vermogen waard zijn. 

Natuurlijk waren dit christelijke geschriften 
maar ook het werk van heidense auteurs zo-
als Plato en Aristoteles werden in de kloos-
ters van West-Europa eeuwenlang keer op 
keer overschreven. Een zeer belangrijk deel 
van de kennis van ideeën uit de oudheid die 
wij nu kennen zijn in ruimtes als deze be-
waard gebleven. 

Met dit in je achterhoofd is dit een bijzondere 
plek, zeker als je weet dat dit monnikenwerk 
werd gedaan zonder verwarming. Alleen 
de inkt werd verwarmd en dat gebeurde in 
de ruimte vlak naast het scriptorium. Verder 
mocht alleen in de bakkerij en de smederij 

worden gestookt, de rest van de gebouwen 
op het complex waren in de winter dus koud.

Kloosterhof
Het kloosterhof is zeker een bezoekje waard. 
In Fontenay is hij precies zoals je die in een 
klooster van de Cisterciënzerorde verwacht; 
vredig en rustig. Ook hier gaat de schoonheid 
om de verhoudingen en eenvoudige vormen 
maar hebben de kapitelen van de zuilen 
wel een versiering waarvan geen enkele het 
zelfde is.

Beekje
De directe omgeving van het klooster nodigt 
uit voor een wandeling. Het pad dat langs het 
complex loopt is goed voor een aardige wan-
deling en als je op zoek bent een leuke plek 
voor een picknick dan kan je het best het 
beekje volgen vanaf de parkeerplaats. Het 
beekje splits zich verderop en is zelfs iets van 
een bron in de rotsen. 

Een perfecte plek om na een bezoek aan het 
klooster onder het genot van een stuk Epoisses, 
brood en een flesje over het leven te praten. De 
kinderen vermaken zich ondertussen met het 
water in de stroompjes. Wat een plek! ≤

De bogen in de kerk zijn somber uitge-
voegd maar hebben weldegelijk wel iets 

van versiering.
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Abdij van Pontigny ****

De Abdij van Pontigny ligt even boven Auxerre. Van het oorspronkelijke kloos-
ter is niet veel meer over maar van de kloosterkerk des ter meer, die is name-
lijk nog helemaal in tact. Na de bouw behoorde het tot de grootste kerken van 
West-Europa en ook nu nog zijn de formaten enorm. De vormgeving is echter 
sober en bescheiden en dat maakt het samen een formidabel gebouw.

Het klooster behoort tot de orde van de cis-
terciënzer en is gesticht aan het begin van de 
twaalfde eeuw. Daarmee is het bijna de oud-
ste want slechts twee cisterciënzerkloosters 
zijn een paar jaar ouder; La Ferté en natuurlijk 
het moederklooster van Cîteaux.

Later zou daar nog Clairvaux bijkomen en 
deze vier Bourgondische kloosters vormen 
de basis van de cisterciënzer orde en van 
waaruit weer nieuwe kloosters werden ge-
sticht. En dat liep gesmeerd want binnen 
honderd jaar waren er honderden kloosters 
van deze orde verdeeld in heel Europa. Pon-
tigny en de andere drie abdijen worden ook 
gezien als de moederkloosters van de orde.

Cisterciënzers
De cisterciënzers is een kloosterorde die 
is ontstaan uit onvrede van de bestaande 
kloosters die volgens de orde van Benedictus 
werden bestuurd. Deze oudere orde was in 
de ogen van de cisterciënzers te veel verwij-
derd van het geloof en het leven van Jezus 
Christus.

Daarmee hadden ze ook wel een punt want 
net als de cisterciënzers was de Benedictijner 
orde begonnen met de wens van veel ge-
lovigen om te leven als Jezus. En dat bleek 
een succes, want in de tiende en elfde eeuw 
sloten steeds meer gelovigen zich aan. De 
orde groeide enorm en werd door schenkin-
gen steeds meer geld, land en daarmee ook 

macht.

Het belangrijkste Benedictijnse klooster lag 
niet geheel toevallig ook in Bourgondië in 
Cluny. De abt hiervan gold als de machtigste 
man binnen de kerk. Hij bepaalde wie de 
Paus was en kon de koning van Frankrijk zijn 
wil opleggen; een echte eindbaas.

Heel leuk natuurlijk allemaal voor hem maar 
voor veel gelovigen en geestelijke was de 
rijkdom van de Benedictijnen een doorn 
in het oog. De cisterciënzers besloten een 
nieuwe orde op te richten en ze zouden al-
les anders doen. Zij wilden leven zoals Jezus 
had geleefd en wezen daarom persoonlijk 
bezit, luxe en plezier af. Monniken bezaten 
niet meer dan hun pij, liepen op blote voeten 
en gooiden zand in het eten zodat het maar 
niet lekker zou smaken.

De cisterciënzers zochten nooit de mak-
kelijkste weg en stichtten hun kloosters op 
woeste gronden ver van de bewoonde we-
reld. En woest was het in Pontigny aan het 

Abdij van Pontigny

– Tuin
– Binnenkant
– Maquette

De grootste cisterciënzer kerk van de 
wereld

begin van de twaalfde eeuw. Tegenwoordig 
zoef je er met de auto over een comfor-
tabele weg naar toe maar negen eeuwen 
geleden was het hier een ondoordringbaar 
moerrasgebied van de rivier de Serein. Er 
waren weinig mensen die hier de weg wisten 
en voor dat je het wist zakte je hier compleet 
weg in het drijfzand of werd je lek geprikt 
voor de insecten. Je zou het nu kunnen ver-
gelijken met het bouwen van een klooster op 
Antarctica. Een ware expeditie waar we nu 
een leuke reality show van zouden maken.

Het resultaat van de inspanningen van de 
monniken is vandaag nog altijd te zien want 
ze bouwden hier in het moeras een klooster 
met een hele grote kerk. Van het klooster is 
bijna niets meer over maar de kerk staat er 
gewoon nog is ook nu nog enorm. De abdij-
kerk heeft een vloeroppervlakte van 4.000 
vierkante meter en is maar liefst 119 meter 
lang. Daarmee is het maar net iets kleiner 
dan de Notre Dame in Parijs, die overigens 
nog gebouwd moest worden.

De kerk is nog altijd in gebruik en ook nu nog worden er zaken toegevoegd.

De vraag is natuurlijk waarom in dit moeras 
gebied zo’n grote kerk is gebouwd. Dat we-
ten we niet precies maar er zijn wel een paar 
aanwijzing. Zo is het duidelijk dat het klooster 
vanaf het begin een groot succes is geweest. 
Niet alleen de afmetingen wijzen maar ook 
de functie als één van de vier moederkloos-
ters van de cisterciënzer orde wijst daarop. 
Het klooster werd snel populair en mogelijk  
was dit niet ondanks dat dankzij de ontoe-
gankelijk gebied waar het gebouwd is.

Thomas Becket
De belangrijke positie van het klooster van 
Pontigny wordt onderstreept door het feit dat 
het zo nu en dan opduikt in de geschiedenis-
boeken. Opvallend is dat het verschillende 
keren onderdak gaf aan religieuze dissiden-
ten uit Engeland. 

De bekendste daarvan is Thomas Becket 
die als aartsbisschop van Canterbury ruzie 
had gemaakt met de Engelse Hendrik II en 
vluchtte naar Frankrijk waar hij langere tijd in 
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dit klooster verbleef.

In 1170 keerde hij terug waar hij in zijn eigen 
kathedraal in mootjes werd gehakt door 
ridders van de koning. In de eeuw daarna 
vluchtten nog twee Engelse geestelijken, 
ook aartsbisschoppen van Canterbury, naar 
Frankrijk en vonden ze in Pontigny asiel. De 
laatste van deze twee, Edmund Rich van 
Abingdon, ligt ook in de kerk begraven en 
werd in de dertiende eeuw heilig verklaard.

Tussen romaans en gotiek
De kerk is niet alleen historisch interessant, 
ook het gebouw zelf is uniek in zijn soort. Het 
is precies gebouwd tijdens een periode in de 
bouwkunst waarin veel veranderde; de over-
gang van romaans naar de gotiek. En wie er 
oog voor heeft is dat goed te zien.

Traditioneel start de gotiek met de bouw van 
de kerk in Saint-Denis in 1122 en toen was de 
kerk in Pontigny al gebouwd. Maar wie goed 
kijkt naar deze kerk ziet al duidelijk trekken 

Scan de code met je telefoon om naar de grote 
parkeerplaats op de kaart te navigeren

De ingang van het klooster ligt midden in het dorp en is via een fraaie laan te bereiken.

Kaart van Pontigny

die je tot de gotiek kan rekenen. De scherpe 
bogen waardoor het dak wordt gedragen 
zie je terugkomen in de gotische kathedra-
len die een paar decennia later en masse in 
Frankrijk werden gebouwd.
Ook de koor doet qua vorm toch gotisch aan. 

Dit koorhek in de zijbeuk is duidelijk niet van dezelfde tijd als het gebouw zelf.

In tegenstelling tot alle andere cisterciën-
zer kerken heeft het een kooromgang met 
daarom heen elf kranskapellen waarvan een 
aantal zeshoekig en dat zie je zelden. Deze 
opzet van het koor zie je ook veel terug in de 
gotiek.

Luchtbogen
Vanaf de buitenkant is het goed te zien dat 
het koor, de achterkant van de kerk, een net 
andere constructie heeft dan de rest van het 
gebouw. Het is duidelijk dat dit gedeelte een 
eeuw later is gebouwd. De bovenkant van 
het koor is versterkt met luchtbogen. Ze zijn 
nog wel wat plomp maar het is een element 
dat kenmerkend is voor de gotiek. De hoge 
ramen in het schip en het koor en tevens de 
roosvensters in zijbeuken zijn elementen die 
veel werden gebruikt in de gotiek.

Opvallend afwezig is een toren, of torens. De 
entree van de kerk is laag, opvallend sober 
en bescheiden vergeleken met de rijk ver-
sierde portalen van kerken uit die tijd. Hier 
wijst niets op de gotiek en doet het allemaal 
heel romaans aan. Hier herken je de achter-
liggende ideeën van de cisterciënzer; het 

eenvoudige leven dat ze wilden leiden werd 
ook doorgevoerd in de gebouwen. En zal je 
even kijkt dan zie dit ook terug in het interi-
eur.

Architectonisch meesterbrein
De lengte van de ruimte wordt door de 
eenvoudige vormen op een spectaculaire 
wijze eenvoudig geaccentueerd. Ondanks 
de enorme wooah-factor geeft het gebouw 
je een heerlijk rustig gevoel dat je welkom 
bent. Het is dan ook heerlijk om rustig in de 
kerk te lopen en de ruimte op je te laten in 
werken. Dan wordt het duidelijk dat hier een 
architectonisch meesterbrein aan het werk is 
geweest. De naam van de bouwmeester we-
ten we niet zoals zo veel bij middeleeuwse 
gebouwen.

Hoewel de binnenkant van de kerk somber 
is, is het zeker niet leeg. Boven de ingang 
‘hangt’ een indrukwekkend orgel met daar-
onder een balkon met drie bogen. Het is dui-
delijk dat dit later is gebouwd. Ondanks de 
versieringen past het toch. Het orgel wordt 
trouwens nog vaak bespeelt want ik zag in 
de entree een aantal affiches concerten aan-
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kondigen. Zou wel eens mooi kunnen zijn.

Koorbanken
Ook het koor heeft een duidelijke upgrade 
gehad. Het is bijna helemaal afgesloten van 
de rest van de kerk door een rijkelijk ver-
sierde wand van marmer dat als decor dient 
van het altaar. Zeker vergeleken met de rest 
van de ruimte is het een redelijke drukke 
boel inclusief Korinthische zuilen, vergulden 
elementen en een tweetal schilderijen.

Net als het orgel is deze wand duidelijk later 
toegevoegd en wel zo halverwege de acht-
tiende eeuw. Hoewel smaakvol en bijzonder 
vaardig gemaakt past dit onderdeel totaal 
niet in de rest van de ruimte. 

Dat geldt ook voor de koorstoelen die zich 
achter de wand bevinden en een eeuw 
ouder zijn. Ook die zijn prachtig en imposant 
maar horen hier eigenlijk niet thuis.
De ruimte in de kerk is echter zo groot dat 

het ook weer niet stoort. En het is ook goed 
om te zien dat een oud gebouw als dit altijd 
gebruikt is en dan vallen de verbouwingen 
en toevoegingen eigenlijk wel mee. De ge-
middelde woning in Nederland is in honderd 
jaar wel meer verbouwd. Het feit dat het 
gebouw nog altijd wordt gebruikt is tevens 
de reden waarom het er nog staat en in zo’n 
mooie staat is.

Lopend door de kerk kwam ik er achter dat 
er in onze tijd ook zaken worden toegevoegd 
aan de kerk. In een aantal nissen zijn er 
kunstwerken te zien waaronder één met een 
dozijn handen die uit de vloer staken en in 
een ander staken roestige pijpen die deden 
denken aan de lopen van machinegeweren 
uit de grond. Het had iets met de Eerste We-
reldoorlog van doen en zag er aardig uit al 
betwijfel ik of het er over vijfhonderd jaar nog 
staat. Dat is natuurlijk een niet te controleren 
voorspelling maar ik denk dat ik nu wel goed 
zit.

Tuin
Nadat we binnen waren geweest en een 
tijdje in de schaduw van de bomen langs 
het laantje voor de ingang hadden gezeten, 
besloten we achter de kerk te kijken. Om 
daar te komen moet je voor de kerk linksaf 
en dan sta je bijna direct in een prachtige tuin 
of hofje. 

De grote bomen om het grasveld zorgen 
voor een aangename schaduw en de ge-
bouwen op de achtergrond zorgen voor een 
aangename decor. Een grote ronde water-
schaal van natuursteen maakt het plaatje 
compleet.

Om de achterkant van de kerk te bereiken 
moet je een pad volgen langs de gebouwen. 
Hier stond ooit het klooster maar dat die 
heeft op een klein stukje van het kloosterhof 
na de eenentwintigste eeuw niet gehaald. De 
huidige gebouwen zien er mooi uit maar zijn 
lang niet zo oud. Hoe oud ben ik niet achter-

gekomen maar binnen is wel een leuke ten-
toonstelling over het klooster inclusief een 
prachtige maquette zodat je goed idee krijgt 
hoe het hier ooit was.

Naast het pad loopt een beekje en die nog 
een restant vormt van het moeras dat hier 
ooit was voordat de monniken besloten de 
boel hier te cultiveren. Het naam van het pad, 
Bief du Moulin, wijst erop dat hier een molen 
heeft gestaan.

De kerk staat met zijn achterkant helemaal 
los midden in een groot grasveld waardoor je 
de vorm goed kan zien. Zeker op een mooie 
dag, zoals bij ons bezoek, is het hier genieten 
van een bouwwerk dat hier eeuwen geleden 
is neergezet en nog altijd veel indruk maakt.

Mocht u liefhebber zijn van klassieke muziek, 
dan mag u het muziekfestival voor heilige 
kunsten “Les Heures Musicales” van Pontigny 
niet missen, dat eind juli gehouden wordt. ≤
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Guédelon  ****

Guédelon ligt midden in de bossen van Noord-Bourgondië en is sinds 1997 de 
plek waar een ‘middeleeuws’ kasteel wordt gebouwd. Het kasteel ‘uit’ de der-
tiende eeuw wordt nu pas gebouwd volgens de oorspronkelijke technieken. Dit 
bleek een groot succes waarbij meer dan 300.000 mensen per jaar komen kij-
ken. Een bezoek is ook aan te raden. Het kasteel is open van april tot november.

Modern middeleeuws kasteel
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Het doet denken aan de bouw van de Bata-
via in Lelystad. Al betrof het toen een schip 
uit de zeventiende eeuw, nu gaat het om een 
kasteel uit de dertiende eeuw. Het idee komt 
van Michel Guyot die na enige moeite het 
financieel voor elkaar kreeg om het kasteel 
te bouwen, helemaal volgens de technieken 
uit de dertiende eeuw.

Bij het ontwerp van het kasteel is er natuur-
lijk goed gekeken naar kastelen uit de 
dertiende eeuw. Daarbij is er een uitgebreide 
studie gedaan naar de kastelen van Ratilly 
en Yèvre-le-Châtel. Het ontwerp is een be-
scheiden kasteel met een woongedeelte, 
een grote binnenplaats die in ommuurd met 
op de hoeken ronde torens.

Om het kasteel te kunnen bouwen werd er 
eerst gekeken naar een geschikte plek. Dat 
lijkt simpeler dan het is want in de dertiende 
eeuw waren de transport mogelijkheden 
beperkt en daarom moet er zoveel mogelijk 
bouwmateriaal in de buurt van het toekom-
stig kasteel aanwezig zijn. Denk aan hout, 
klei, steen en natuurlijk water.

Deze plek werd gevonden waarna een groep 
vrijwilligers aangevuld met archeologen, 
bouwkundigen en historici begonnen met 
bouwen. Net als in de middeleeuwen ont-
stond er rondom de bouwplaats een dorp 
waar de steenhouwers, touwslagers, pot-
tenbakkers, boeren en nog veel meer am-

bachtslieden een werkplaats kregen.

Ruim twintig jaar bouwen
In het midden van dit geheel rees langzaam 
maar zeker het kasteel op. Na ruim twintig 
jaar bouwen is het nu bijna klaar en de ver-
wachting is dat in 2025 het gebouw wordt 
opgeleverd. Daar hebben ze dus best lang 
over gedaan en in de middeleeuwen deden 
ze dit ook wel wat sneller. Maar toen hoefde 
ze ook niet na te denken over technieken 
van acht eeuwen oud. Omdat juist de bouw 
het meest interessante is doe je er goed 
aan om daarvoor nog een kijkje te nemen.

Wij bezochten de bouwplaats op doorreis 
van gîte naar gîte. De navigatie gaf aan dat 
we ruim twee uur te vroeg op onze plaats 
van bestemming zouden zijn en omdat 
Guédelon langs de route lag vonden we dat 
een geschikte plek om de tijd te doden. En 
dat was het zeker!

Het was een warme week en op de grote en 
volle parkeerplaats was het rennen naar de 

Guédelon

– Kasteel
– Demonstraties
– Werkplaatsen

schaduw. Eenmaal binnen krijg je het gevoel 
van een themapark wat nog eens onder-
streept werd door de vrijwilligers dat vol-
gens de laatste mode uit de dertiende eeuw 
was gekleed.

Activiteiten
Als vanzelf loop je eerst richting het kasteel 
dat nog volop in de stijgers stond. We beslo-
ten eerst de werkplaatsen te bezoeken waar 
tal van activiteiten werden aangeboden. Zo 
kan je zelf een kruisgewelf in elkaar zetten, 
een kapiteel houwen en zijn er tal van de-
monstraties. Dit klinkt veel suffer dan het is; 
het is echt interessant en leuk.

Dit klinkt vooral iets voor kinderen en je 
ziet ook veel jongeren hier druk in de weer. 
Tot mijn verbazing deden de volwassenen 
ook lekker mee met dit gebeuren. Zo zag 
ik een volwassen man met zijn zoon en zijn 
(schoon)vader druk discussiëren over hoe 
een kruisgewelf moet worden opgebouwd. 
Het is prachtig om te zien dat geschiedenis 
wordt beleefd!

Het is kasteel in nog niet af en het terrein staat vol met werkplaatsen waar onderdelen worden 
gemaakt. Je kan zelf ook aan de gang zoals hier bij de steenhouwer.

Het project doet 
denken aan de Batavia 

in Lelystad

Het kasteel zelf is nog niet klaar maar het 
grootste deel staat. Het woongedeelte is 
helemaal af en dat is werkelijk prachtig. 

De grote ridderzaal heeft een indrukwek-
kend plafond maar het leukst vond ik de 
galerij waar je vlak onder het dak loopt. In 
ons geval was het zo druk dat er sprake van 

filevorming was en omdat de galerij erg 
smal is en altijd mensen de andere kant op 
willen duurde het lang voordat je eruit was. 
Het massatoerisme is toch iets van onze tijd 
maar goed je dat mag de pret niet drukken.

Leuk voor kinderen
Het kasteel van Guédelon is een geweldig 
uitje en zeker een aanrader voor kinderen. 
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Je leert veel over het leven in de dertiende 
eeuw en met name over hoe je een kasteel 
bouwt. Of een ander groot gebouw zoals 
een kerk. Er zijn ook plannen om als het pro-
ject klaar is op dezelfde manier een klooster 
te bouwen.

Om het geheel goed te bekijken kan je ge-
rust een hele middag of ochtend uittrekken. 
Er is veel te zien en om een beetje bij te ko-
men is er een herberg waar je kan genieten 
van een hapje en drankje. 

Rondleidingen
Er zijn ook rondleidingen en er is zelfs een 
Nederlandstalige gids. Wij hebben het niet 
gedaan maar wat ik heb even bij zo’n uitleg 
gestaan en de gids wist waar ze het over 
had en vertelde het bijzonder leuk.

Wij hadden aan onze geplande twee uur 
niet genoeg. Nadat we alles goed hadden 

Scan de code met je telefoon om naar de grote 
parkeerplaats bij het kasteel te navigeren.

De ridderzaal is klaar en heeft een indrukwekkend houten plafond. Als je goed kijkt is het 
een omgekeerde boot.

bekeken zagen we dat we er bijna een uur 
langer over hadden gedaan waardoor we te 
laat aankwamen bij onze gîte. Gelukkig ken-
den de eigenaren Guédelon en begrepen 

Een vrijwilliger legt uit hoe je een kruisgewelf maakt.

volkomen waarom we later waren.

Het is duidelijk dat we met dit experiment 
meer te weten zijn gekomen over de der-
tiende eeuw. Ik heb wel mijn vragen in hoe-
verre je het verleden kan na doen. 

Voordat mijn bezoek dacht ik een soort Thor 
Heyerdahl situatie zou aantreffen maar dat 
is niet zo. Ze doen hier echt hun best om 
zoveel mogelijk van het verleden te weten 

te komen en te leren.

De grootste winst is natuurlijk dat de his-
torische interesse door iedereen die hier is 
geweest wordt gewekt. En dat is altijd goed. 
Dit project is een indrukkwekkende manier 
om een verhaal uit het verleden te vertellen.

TIP: Niet alles is middeleeuws bij het Kas-
teel van Guédelon. Op de parkeerplaats zijn 
laadpalen om je auto op te laden. ≤
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