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De Mont Saint Michel ligt misschien niet hele-
maal op de Cotentin maar het ligt zo dichtbij 
dat, als je er nog niet geweest ben, er even 
langs moet rijden. De rots voor de kust is 
naast de Eifeltoren dé landmark van Frankrijk. 
Het kan er druk zijn, heel erg druk zelfs maar 
het is zeer bijzonder en absoluut de moeite 
waard. Het loont de moeite om zo’n bezoek 
buiten het hoogseizoen te plannen maar dat 
kan niet altijd natuurlijk.

Naast cultuur was ik tijdens mijn bezoek aan 
de Cotentin verrast door de schoonheid van 
het landschap. Vooral de kust is bijzonder 
mooi en afwisselend. Specatulaire rotsen en 
kliffen worden afgewisseld met prachtige 
brede stranden en baaien met dorpjes en 
haventjes. Vooral de kust ten zuiden van Cher-
bourg is echt een plaatje.

Zoals overal in Frankrijk hoeft de innelijke van 
de mens zich hier ook niet te vervelen in dit 
deel van Normandië. Vanzelfsprekend wordt 
hier kaas gemaakt die hier wordt gegeten met 
Appelcider en dat is een uitstekende com-
binatie. Liefhebbers van sterk werk moeten 
absoluut de Calvados proeven. Ook deze is 
van appelsap gemaakt maar smaakt toch een 
stuk anders.

Cotentin wordt aan drie kanten omsloten door 

Voorwoord

De westkust van Frankrijk is een schatkamer van natuur, geschiedenis en cul-
tuur. Het schiereiland Cotentin vormt één van de mooiste streken langs de kust 
en heeft een geschiedenis waar je niet heen kunt. Hier landden in 1944 de Brit-
ten en Amerikanen en begonnen zij de bevrijding van West-Europa. Dit verhaal 
is na 75 jaar nog altijd heel tastbaar in de directe omgeving van Bayeux.

Welkom bij het e-book ‘Cotentin’. Zoals de 
naam al doet vermoeden gaat dit boek over 
het schiereiland Contentin in Normandië. 
Lang niet alles wat er valt te zien is hier te 
lezen maar wel over bijna alle plekken waar ik 
ben geweest en die de moeite waard zijn om 
te bezoeken. 

De invasie van de Geallieerden in de twin-
tigste eeuw was niet de eerste die zich hier 
afspeelde. De naam Normandië slaat natuur-
lijk op de Noormannen die zich hier vanaf 750 
voor Christus meldden. Ze begonnen met 
snelle rooftochten langs de kust en eindigden 
met de verovering en kolonisatie van dit deel 
van Frankrijk waarna Normandië altijd een 
rijke provincië is gebleven.

Zo rijk dat de hertog van Normandië het zich 
kon veroorloven om Engeland te veroveren en 
wat hij in 1066 ook maar deed. Volgens de En-
gelsen was dit de laatste keer dat Engeland is 
veroverd. Dat is een beetje onzin want in 1690 
versloeg ‘onze’ Willem III de Engelse koning 
bij Boyne en werd vervolgens zelf Koning van 
Engeland. Maar dat is een heel ander verhaal.

De rijkdom van Cotentin is goed te zien in de 
dorpen en de steden. De stad Bayeux heeft 
dan ook een mooie oude binnenstad met een 
prachtige kathedraal. 

Het schiereiland Cotentin
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zee en je kan hier dus vanzelfsprekend goed 
vis eten. Maar ook voor mosselen en oesters 
ben je hier op het goede adres.

Je kan je hier prima een week vermaken en 
elke dag twee dingen bekijken. Doe je het wat 
rustiger aan dan zijn twee weken ook een optie. 

Ik wens je veel lees- en vakantieplezier en als je 
opmerkingen hebt mail mij. Ik geef altijd ant-
woord!

Rogier Swagerman
rogier@dorpeninfrankijk.nl

Sainte-Mere-
Egilse

Utah Beach

Omaha Beach

Barfleur

Cap de La 
Hague

Mont Saint 
Michel

Pointe du Hoc

Dit e-book is een uitgave van Silicon Village. Op alle content (tekst, beeld, etc) rusten auteursrech-
ten. Niets mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever worden gebruikt in 
andere uitgave. 

mailto:rogier%40dorpeninfrankrijk.nl?subject=Leuk%21%20Er%20is%20iemand%20die%20vanaf%20e-book%20Normadi%C3%AB%20mailt%21
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Sainte Mere Eglise

Sainte Mere Eglise ligt midden op het schiereiland Cotentin en was het eerste 
dorp in West-Europa dat in WO II werd bevrijd. Op 6 juni 1944 sprongen Ameri-
kaanse luchtlandingstroepen boven het dorp uit hun vliegtuigen. Ondanks een 
enorme chaos slaagden ze erin om Sainte-Mere-Eglise te bevrijden.

In Sainte Mere Eglise zijn ze deze helden niet 
vergeten, in tegendeel. Naast een interessant 
museum staat het dorp en de hele omgeving 
vol met monumenten waardoor de toerist de 
geschiedenis van het dorp tijdens D-Day niet 
kan ontgaan.

Wie een beetje geïnteresseerd is in de 
Tweede Wereldoorlog heeft ongetwijfeld 
de film ‘The Longest Day’ gezien. De scene 
die op mij een enorme indruk heeft gemaakt 
speelde zich af in Sainte Mere Eglise. Het 
is dan ook één van de grote Amerikaanse 
heldenverhalen uit de Tweede Wereldoorlog.  
Hoofdrolspeler John Steele sprong op 6 juni 
1944 uit een vliegtuig en  bleef met zijn pa-
rachute aan de kerktoren hangen. De Duitse 
soldaten, die toevallig op het kerkplein waren 
omdat daar een huis in brand stond, begon-
nen Steele en zijn collega’s onmiddellijk 
onder vuur te nemen.  

Hij werd in zijn voet geraakt en hield zich 
vervolgens twee uur dood. Uiteindelijk werd 
hij door een Duitse soldaat van de toren ge-
haald. Naast zijn gewonde voet was hij ook 
volkomen doof want hij had al die tijd naast 
de beierde klok had gehangen. Nu hangt er 
een pop aan de kerk om dit verhaal levend te 
houden. 

De film werd hier opgenomen, precies op 
de plek waar het gebeurd is waarbij de 
bewoners van het dorp als figuranten optra-
den.

Typerend 
Dé Amerikaanse held heeft dus niet in zijn 
eentje het halve Duitse leger verslagen of 
zoiets, maar heeft ieman die een slachting 
overleefd door zich dood te houden om ver-
volgens gevangen te worden genomen. Het 
is een typerend verhaal hoe het de Ameri-
kanen op 6 juni 1944 is vergaan.  

Terwijl de Britten en Canadezen vijftig kilo-
meter verderop redelijk makkelijk de kust 
bestormden, kreeg het Amerikaanse leger 
het behoorlijk voor hun kiezen. Op één van 
de twee stranden, Omaha Beach, liep de 
aanval bijna vast en hielden de comman-
danten er serieus rekening mee dat ze zich 
moesten terugtrekken. Uiteindelijk kwam 

 Sainte Mere Eglise

– Kerk met parachute
– Museum
– Monument La Feire

Het beroemdste Franse dorp in Amerika
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het goed, al vielen er veel doden. Op het 
andere Amerikaanse strand, Utah Beach, 
verliep de aanval goed en werd het Duitse 
verzet binnen een paar uur gebroken.

Luchtlandingen
In deze sector lagen de problemen meer 
landinwaarts. Om de troepen die vanaf het 
strand zouden arriveren te beschermen 
tegen een Duitse tegenaanval werden in de 
nacht voor de aanval meer dan 23.000 lucht-
landingstroepen boven Cotentin gedropt. 
Terwijl de Britse parachutisten oosterlijker 
precies op de plek landden waar ze zouden 
moeten landden en binnen een paar uur hun 
doelen bereikten, raakten de Amerikanen 
compleet verspreid over een groot gebied 
rondom Sainte Mere Eglise.

In de film ‘The Longest Day’ en het tweede 
deel van de serie ‘Band of Brothers’ wordt 
een goed beeld gegeven van de chaos van 
die nacht. Veel parachutisten verloren bij hun 
sprong hun uitrusting zodat sommige Eu-
ropa begonnen te bevrijden met enkel een 
dolk. Tja, je moet toch wat.

Een aantal van de parachutisten hadden de 
pech precies te landen op het dorpsplein 

Het kerkje in Sainte Mere Eglise. Op de toren hangt een pop met een parachute 
als gedenkteken voor John Steele.

waar de hele bevolking aanwezig was voor 
het blussen van een brand. Helaas waren 
daar ook veel Duitse soldaten aanwezig en 
die begonnen met prijsschieten op de neer-
komende Amerikanen.

Ruim 23.000 soldaten 
landden in de nacht 

voor D-Day uit de lucht
Ondanks de chaos wisten veel Amerikanen 
zich te organiseren en een aanval op het 
dorp te openen. De chaos die de Amerika-
nen er in  de eerste uren van maakten had 
als voordeel dat de Duitsers niet goed be-
grepen wat er gebeurde en wat de doel van 
de aanval was.

De kleine groepjes Amerikanen die van alle 
kanten aanvielen gaf de Duitse comman-
danten het idee dat ze met een veel groter 
leger te maken hadden. Hierdoor werd de 
verdediging niet goed georganiseerd waar-
van de Amerikanen weer van profiteerden.

Ondanks een aantal puike staaltjes van 
krijgsmanskunst lukten het de parachutisten 
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niet om Saint Mere Eglise vast in handen te 
krijgen. Dat lukte pas toen de tanks die op 
Utah Beach, zo’n 8 kilometer verderop, wa-
ren geland en op het toneel verschenen en 
daarmee was de slag om Saint Mere Eglise 
beslist.

Hechte band
De gebeurtenissen in de nacht van 6 juni 
1944 heeft het dorp voor goed veranderd. De 
bloedige strijd tegen de Duitsers zorgde voor 
een hechte band tussen de bevolking en de 
Amerikaanse soldaten, te meer omdat na 
de strijd in het dorp een veldhospitaal werd 
ingericht waar de gewonden van de Slag om 
Normandië, die tot augustus 1944 zou duren, 
werden verzorgd. 

Tevens werd er vlakbij het dorp binnen twee 
dagen na de aanval een klein vliegveld 
ingericht waar jachtvliegtuigen werden ge-
stationeerd. Saint Mere Eglise kreeg zo een 

belangrijke rol in de enorme slag die in de 
zomer van 1944 werd geleverd..

Na de oorlog werden in en rondom Sainte 
Mere Eglise op tal van plekken gedenktekens 
en monumenten opgericht. In 1961 werd op 
het dorpsplein opnames gemaakt voor de 
film ‘The Longest Day’. Mede door het succes 
van deze film werd Saint Mere Eglise bij het 
grote publiek in Amerika bekend. Het dorp 
werd zo het symbool voor Amerikaanse strijd 
tegen de Duitsers en daarmee een soort be-
devaartsoord voor toeristen die zijn geïnte-
resseerd in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog. En dat is het eigenlijk nu nog. 
Sainte Mere Eglise is tevens het vaste decor 
voor de herdenkingen van D-Day die eens in 
de zoveel jaar worden gehouden.

Wij bezochten het dorpje in Normandië in 
het begin van mei en toen was het al vrij druk 
met toeristen. Naast de gebruikelijke Fransen 

De toeristische prullaria in de winkels zijn helemaal aangepast aan D-Day.
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en Nederlanders troffen we hier veel Britten 
en Amerikanen aan. 

Alles in het dorp staat in het teken van de 
luchtlanding en dat is eigenlijk erg leuk. Zelfs 
de kerk ontkomt er niet aan. Deze was tijdens 
de gevechten behoorlijk beschadigd geraakt 
en moest dus na de oorlog worden geres-
taureerd. In de kerk is een monument te 
vinden en een aantal bijzondere glas-in-lood 
ramen die de gebeurtenissen visualiseren.

Musée Airborne
Eén van de dingen die je niet mag over-
slaan is het Musée Airborne waarvan de 
ingang aan het kerkplein grenst. Je kunt het 
niet missen. Tegen een kleine vergoeding 
mag je naar binnen en dat is het waard. De 
interessante collectie omvat allerlei spullen 
die tijdens de landing werden gebruikt. 

Het museum omvat drie paviljoens waarvan 
er twee de vorm hebben van een parachute. 

Mooi of niet, het is ieder geval opvallend en 
passend. Het eerste gebouw herbergt een 
replica van een zweefvliegtuig waarmee de 
Amerikanen zijn geland in de buurt van het 
dorp.

Het tweede gebouw is groter en daar vind 
je een C-47, ofwel een DC-3. Naast de vlieg-

Kaart van Sainte Mere Eglise

Scan de code met je telefoon om naar de par-
keerplaats achter het museum te navigeren

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA
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tuigen wordt het verhaal vertelt aan de hand 
van allerlei voorwerpen. Zo kan je er veel 
wapens bewonderen, maar leuker nog zijn 
de allerhande voorwerpen die de parachu-
tisten bij zich hadden. Elke soldaat had onder 
andere een stapeltje geldbiljetten bij zich, 
een slof sigaretten maar ook een setje con-
dooms. Ze waren dus ook voorbereid op een 
treffen met de Franse vrouwen.

‘Ervaar de landing’
Het derde gebouw is geopend in 2014 en 
daarin wordt op een hele andere manier de 
geschiedenis verteld. Hier ligt de nadruk op 
de ervaring en wordt je als bezoeker meege-
nomen in het avontuur van de Amerikanen. 
Bij binnenkomst stap je in een ‘vliegtuig’ en 
loop je als het ware door het verhaal heen. 
Door middel van geluids- en lichteffecten 
maak je het hele gevecht mee. 

Ik ben eigenlijk nooit voorstander van deze 
manier van tentoonstellen omdat het snel 
knullig overkomt. Maar hier is het anders en 

kon ik mij  goed inbeelden hoe het is ge-
weest om boven bezet Frankrijk te worden 
gedropt. Knap gedaan door die Fransen.

Hoewel dit gebouw achteraan staat, zou ik 
iedereen aanraden om als eerste dit deel van 
het museum te bezoeken. Dan zit je direct 
goed in het verhaal en dat maakt de twee 
andere paviljoens interessanter.

Monumenten en gedenktekens
Als je alles wilt zien in Sainte Mere Eglise dan 
ben je wel meer dan een dag kwijt. Wij zaten 
in een gîte in Orglandes, twee dorpen verder 
en hebben veel in het gebied rondgereden. 
Het landschap is trouwens erg geschikt voor 
de fiets, maar die hadden wij niet bij ons. 
Langs elke weg of straat kom je wel een 
gedenkteken tegen. Het zijn er zoveel dat het 
niet te doen is om bij allemaal te stoppen, al 
zal de echte liefhebber dit wel doen.

Toch hebben we dat veel gedaan en twee 
hebben indruk gemaakt. De eerste kwamen 

Het nieuwste deel van het museum neemt je mee in het verhaal. Hoewel ik altijd skeptisch tegen 
dit soort zaken sta was ik in Sainte Mere Eglise onder de indruk.
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we toevallig tegen en die bleek op de plek te 
staan waar een lange scene uit het tweede 
deel van ‘Band of Brothers’ zich afspeelt. 
Met slechts een paar man wisten de Ame-
rikanen een flink aantal Duitse kanonnen 
uit te schakelen die de landingstroepen op 
Utah Beach aan het beschieten waren. Deze 
aanval geldt als een klassiek voorbeeld en 
is nog altijd vaste kost op de Amerikaanse 
militaire academie.

Een ander indrukwekkend monument staat 
bij een brug over het riviertje de Merderet 
langs de D15. Deze brug was de enige wes-
telijke toegang tot Sainte Mere Eglise en 
vormde het doel van een Duitse tegenaanval. 
Dit gevecht staat bekend als de slag om La 
Feire en heeft drie dagen geduurd. Er staat 
nu een groot beeld van een Amerikaanse 
parachutist die ‘Iron Mike’ is gedoopt. Deze 
plek is al vaak het decor geweest van her-
denkingen waarbij niet zelden de veteranen 
nog een keer uit een vliegtuig sprongen.

In Orglandes, voor een week ‘ons dorp’ want 
daar stond onze gîte, is een grote oorlogs-
begraafplaats. Niet van de geallieerden, 
maar van de Duitsers. Die liggen hier natuur-
lijk ook. Daar zijn we ook even gaan kijken 
en dat was indrukwekkend. Er liggen daar 
meer dan 10.000 Duitsers en al ben ik blij dat 
de Amerikanen en de Britten West-Europa 

Een paar dorpen verder liggen 10.0000 Duitsers die gevallen zijn tijdens de slag om Normandië. 
Onder elk kruis liggen vier man. Hierdoor lijkt het aantal veel minder dan het in er werkelijkheid zijn.

Het standbeeld ‘Iron Mike’ op de plek langs de 
rivier de Meredet waar de 82ste luchtlandingsdi-

visie slag leverde.

hebben bevrijd, zijn dit natuurlijk ook 10.000 
persoonlijke drama’s maar het is natuurlijk 
nog altijd zo dat de winnaar de geschiedenis 
schrijft.
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Utah Beach

Utah Beach is één de twee stranden waar het Amerikaanse leger aan land 
gingen tijdens D-Day. Integenstelling tot Omaha werd de aanval hier een suc-
ces. De Duitsers hadden hier geen aanval verwacht waardoor het strand bijna 
niet werd verdedigd en liep bijna alles volgens plan. Vanaf de eerste dag wer-
den hier mannen, wapens, voertuigen en voorraden aan land gebracht en werd 
Utah Beach een belangrijk logitiek centrum tijdens de bevrijding van Europa.

Omdat we vlakbij Utah een gîte hadden be-
zochten wij op een namiddag dit strand, We 
hadden nog even zin iets te doen voor het 
avondeten. Hierdoor was het museum bij het 
strand al gesloten. Helaas, want volgens de 
bekende groene gids is het Musée du Dé-
barquement twee sterren waard en het beste 
museum over D-Day. 

Dat hebben wij dus niet bezocht want in de 
week dat we op het schiereiland Cotentin 
verbleven zijn we niet meer op Utah geweest. 
Dat gebeurd wel vaker; als je heel dicht bij 
een toeristische attractie ‘woont’, ga je er niet 
heen. Dat vond ik erg jammer want dit mu-
seum is samen met die in Sainte-Mere-Egilse 
de beste om het Amerikaanse verhaal van 6 
juni 1944 te ervaren.

In het museum wordt het verhaal verteld van 
D-Day aan de hand van allerlei voorwerpen 
en voertuigen. In het mooie moderne ge-
bouw staan onder andere een B-26 bom-
menwerper en een DUWK. 

DUWK
De DUWK is een gaaf voertuig dat speciaal 
voor de landing in Frankrijk werd ontwik-
keld. Het is een grote jeep die ook kan va-
ren. Het is een ideaal ding om van een schip 
naar een strand te varen en weer terug. En 
dat is precies wat ze er mee deden. Hoewel 

de DUWK tijdens de aanval geen grote rol 
heeft gespeeld heeft het zijn nut vlak daarna 
wel bewezen. In de eerste maanden na de 
landing hadden de Britten en Amerikanen 
namelijk geen haven in handen en moesten 
alle spullen via de landingsstranden worden 
aangevoerd.

Omdat de gealieerden er vanuit gingen dat 
ze niet snel zouden kunnen beschikken over 
een grote haven hadden ze die zelf maar 
meegenomen. Deze Mulberry havens be-
stonden uit grote betonnen pijlers vanuit 
Zuid-Engeland werden gesleept om vlakbij 
de stranden te worden afgezonken. Zowel in 
de Amerikaanse zone als in de Britse zone 
waren deze havens een dikke week na D-
Day al open. 

Deze havens waren een technologisch 
hoogstandje. Ze waren versterkt voor oude 
schepen te laten afzinken en zelfs voorzien 
van golfbrekers. Helaas gooide een storm 
op 19 juni 1944 roet in het eten en bescha-
digde de haven bij Omaha Beach dusdanig 

Utah Beach

– Museum
– Uitzicht over de baai en strand

Invasiestrand als logistiek centrum
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dat hij niet gebruikt meer kon worden. Al-
leen de haven bij Arromanches kon worden 
hersteld. Een groot deel van deze haven is 
trouwens nu nog aanwezig.

Door het verlies van één van de havens 
speelde Utah Beach nog zeker twee maan-
den na de invasie een belangrijke rol bij de 
bevoorraden van de troepen. De vrachtsche-
pen lagen een paar honderd meter van het 
strand en werden gelost door landsvaartui-
gen en de DUWK’s. Dit ging de hele dag zo 
door.

Hiervan is op het strand niet veel meer te 
zien. Natuurlijk mag een kleine wandeling op 
het strand bij een bezoek aan Utah Beach 
niet ontbreken. Het is trouwens een prachtig 
strand en het lijkt eigenlijk best op de stran-
den van Noord- en Zuid-Holland al zijn de 
duinen wat lager en minder diep.

Operatie Pluto
Een ander bijzonder logitiek verhaal is die 
van Operatie Pluto. Om Europa te bevrijden 
was een goede en betrouwbare aanvoer 
van brandstof nodig. Ook hierover was in de 
maanden voor D-Day nagedacht waarbij de 
conclusie was dat een pijnlijn onder het ka-

Het strand is bij eb lekker breed waarbij de mosselbanken droogvallen.

naal de beste oplossing zou zijn.
Deze zou moeten komen tussen het Island 
of Wright en en Cherbourg. De Franse ha-
venstad werd op 30 juni 1944 bevrijd door de 
Amerikanen en nog geen twee weken later 
was de 130 kilometer lange pijplijn klaar en 
kwam de eerste brandstof aan op het Franse 
vasteland. De pijpleiding zou gedurende de 
hele oorlog dienst blijven doen. Later werd er 
nog een pijpleiding bij Calais aangelegd. 

Utah is nog lang een zeer 
belangrijke logistieke hub 

geweest

De oliepijpleiding is niet zo bekend als de 
Mullberry havens maar is minstens even be-
langrijk geweest. Het Amerikaanse leger was 
immers het eerste leger in de geschiedenis 
dat voor het vervoer geheel afhankelijk was 
van gemotoriseerde voertuigen en had dus 
een enorme dorst naar brandstof. 

De techniek van de flexibele pijpleidingen die 
voor deze operatie is ontwikkeld zou later wor-
den gebruikt voor de off-shore olie-industrie. 
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Getijden
Opvallend is dat het verschil tussen eb en 
vloed hier veel groter is waardoor een groot 
deel van de mosselbanken bij laag water ge-
woon droog vallen. De vissers rijden dan ge-
woon met een oude Renault 11 om hun waar 
te oogsten. Mosselen eten is trouwens een 
must op dit schiereiland en die smaken uitste-
kend met de appelcider die ze hier maken.

Buiten het museum staat een tank, een stuk 
geschut en kunstwerk in vorm van een boom. 
Die tank symboliseerd de belangrijke rol die 
dit strand op de eerste dagen na 6 juni 1944 
had. Omdat de Amerikanen Utah Beach vrij 
snel in handen kregen werd er eigenlijk direct 
begonnen met het ontschepen van gevecht-
stroepen. Al in de middag rukten de eerste 
tanks het land in om de luchtlandingstroepen 
te ontzetten.

Nederlands roem
Tijdens de aanval op het strand zelf speelde 
Nederland nog wel een bescheiden rol. Het 
Gealieerde opperbevel had besloten om 
gedurende D-Day alleen Engels sprekende 
soldaten te gebruiken om zo taalverwarring 

Kaart van Utah Beach

Kaart uit 1944 met de situatie aan de het einde van 6 juni 1944. Duidelijk is te zien dat het strand al 
wordt gebruikt om troepen aan te voeren. De verschillende posities van de luchtlandingstroepen 

verraden de chaos.

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

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA
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te voorkomen. Dat is niet helemaal gelukt 
want er deden een aantal schepen mee, 
Twee daarvan hebben zich bemoeid met de 
gevechtshandelingen. 

Het kannonieerschip Hr. Ms. Soemba kwam 
hier in actie en beschoot de Duitse stellin-
gen. De boot had samen het haar zusterschip 
Hr. Ms. Flores dit ook al gedaan tijdens de 
invasie van Sicilië in 1943. Deze ervaring was 
waarschijnlijk de reden waarom deze sche-
pen de enige Nederlandse strijdkrachten 
waren die hebben gevochten. 

Zoon van de president
Een ander verhaal is dat van de zoon van de 
Amerikaanse president. Theodore Roosevelt 
was generaal van de eenheid die hier landde. 
Daarbij gedroeg hij zich moedig want hij ont-
ving voor zijn aandeel van de gevechten een 
‘Medal of Honor’. Hij was de Amerikaan met de 
hoogste rank die op 6 juni 1944 aan land kwam. 
Toch zou hij het einde van de oorlog niet mee-
maken want een ruime maand later hij over-
leed aan de gevolgen hartaanval in Frankrijk. 

Natuursteen
In de directe omgeving op de rand van de 
duinrand staan een aantal monumenten; Eén 
voor de Amerikaanse Marine, één voor de 
vierde infanteriedivisie die hier is geland en 
één voor de 90ste infanteriedivisie. Die laat-
ste is gemaakt van graniet uit Flossenbürg 
waar deze eenheid in 1945 dit concentratie-
kamp bevrijdde.

Maar veruit de grootste is een enorme zuil 
van natuursteen; dit is het monument dat 
door de Amerikaanse regering is neergezet. 
De zuil staat op grond dat door Frankrijk in 
leen is gegeven aan de Verenigde Staten en 
is dus juridisch een stukje Amerika.  Dat geldt 
trouwens ook voor de grote erebegraafplaats 
bij Ohama Beach. Voor onze kinderen was dit 
extra leuk want die kunnen nu zeggen dat ze 
in Amerika zijn geweest.

Net als in juni 1944 is Utah een stuk rustiger 
dan Omaha maar dat wil nog niet zeggen dat 
het geen grote rol heeft gespeeld tijdens D-
Day. Bovendien heeft het een goed museum.

Het monument van de marine op Utach Beach. 
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Pointe du Hoc

Eén van de grootste heldendaden tijdens D-Day is het beklimmen van de klif-
fen bij Pointe du Hoc. Hier beklommen Amerikaanse soldaten een dertig me-
ter hoge rots waarbij van mis ging. Ondanks alles slaagde de missie en werd 
het geschut die de invasie-stranden onder vuur konden nemen ingenomen. 
Jammer was wel dat er geen kanonnen stonden.

De geschiedenis van de aanval op de kanon-
nen heeft mij altijd gefasineerd. Op de ba-
sisschool maakte ik ooit een werkstuk over 
D-Day en kwam ik het verhaal voor het eerst 
tegen. Later heb ik er nog veel over gelezen. 
Deze plek stond dan ook hoog op mijn lijstje 
om te bezoeken toen wij in de buurt kwamen. 
Het viel niet tegen want de Pointe du Hoc is 
heel hoog en je moet er niet aan denken om 
deze onder vijandelijk vuur te beklimmen. En 
dat is precies wat de Rangers deden. 

Om de kust te verdedigen hadden de Duit-
sers hier zes grote stukken geschut opge-
steld. Opvallend detail is dat deze kanonnen 
van Franse makelij waren. Ik weet het niet 
zeker maar ze zullen wel buit gemaakt zijn 
tijdens het voorjaar van 1940 toen het Franse 
leger in de pan werd gehakt door de Wehr-
macht. Hoe dan ook de stukken hadden een 
bereik van vijftentwintig kilometer en vorm-
den daarmee een directe bedreiging voor de 
troepen op Utah en Omaha Beach.

De Geallieerden hadden dit natuurlijk wel 
door en hebben in de weken voor 6 juni 1944 
de boel met vliegtuigen aangevallen. De 
bommen die hier zijn gevallen waren geen 
kattepis want nu nog zijn de bomkraters goed 
te zien.

Het was echter niet helemaal duidelijk of dit 
grondig was gebeurd en daarom werd Pointe 
du Hoc op D-Day aangevallen door de Ran-

gers, een speciale eenheid van het Ameri-
kaanse leger die nog altijd bestaat. Dat dit 
een hachelijke onderneming zou worden 
was te voren wel duidelijk, de kanonnen wa-
ren opgesteld in een goed verdedigd bun-
kercomplex boven een dertig meter hoge 
klif die door aanvallers moesten worden 
beklommen. 

Om zeven uur landden de Rangers op het 
strand en begonnen ze met hun klim. Voor 
de klimpartij hadden ze smalle ladders bij 
zich die, weer zo’n mooi detail, ze hadden 
geleend van de Londense brandweer. Daar-
naast beschikten ze over een speciaal voor 
deze missie ontwikkelde haken die vanaf 
landingsvaartuigen door mortieren werden 
afgeschoten. Het idee was dat de haken 
zich zouden vastklemmen bovenaan de klif 
waarna de soldaten met de touwen die aan 
de haken waren verbonden omhoog konden 
klimmen.

Beklimmen van de klif
Deze hele operatie was uitvoerig geoefend 
in Engeland waardoor de mortieren precies 

Pointe du Hoc

- Rangersmonument
- Bunkers
- Bomkraters

Het heldenverhaal van D-Day
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waren afgesteld op de hoogte van kliffen. 
Deze oefeningen waren echter gedaan met 
droge touwen en helaas waren die op de 
dag van de aanval door de ruige zee nat 
geworden en dus veel zwaarder. Hierdoor 
kwamen de haken niet hoog genoeg.

Dit nadeel voor de Amerikanen werd ge-
compenseerd door de beschietingen door 
schepen vlak door de aanval. Deze was niet 
zo precies en kreeg de kliffen de volle laag 
waardoor deze half instortten. Door dit geo-
logische vandalisme lag er een laag puin 
onder de klif en dit maakte het eerste deel 
van de klimtocht een stuk makkelijker. 

De schapen houden het gras kort in en rondom de bomkraters.

De eerste Amerikanen 
waren binnen vijf 

minuten boven

De eerste Amerikanen meldden zich bin-
nen vijf minuten na de landing al boven. Als 
je daar boven staat is dat een ongelooflijke 
prestatie, te meer omdat de Duitse soldaten 
tijdens de beklimming boven hun hoofden 
handgranaten stonden te gooien en hun ge-
weren leegschoten.
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Toch was dit nog maar het begin van de el-
lende voor de Amerikanen. De verdedigers 
verzetten zich heftig en het duurde uren 
voordat ze de bunkers hadden veroverd. Dit 
was het moment dat ze er achter kwamen 
dat de kanonnen er niet meer stonden want 
de Duitsers hadden deze een paar honderd 

meter landinwaarts verplaatst na de lucht-
bombardementen.

Vernietiging kanonnen 
Omdat ze er toch waren en niets meer te 
doen hadden besloten ze dit klusje toch 
maar even te klaren. Een handvol soldaten 

De punt voor de kust in de Pointe du Hoc. Links zie je het Rangersmonument.
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Kaart van Pointe du Hoc

Pointe du Hoc ligt precies tussen Omaha en Utah Beach in. Er is een parkeerplaats maar je moet 
ook even een klein stukje lopen om er te komen.

Scan de code met je telefoon om naar de 
parkeerplaats bij Point du Hoc te navigeren

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

werd op verkenning gestuurd die konden 
het geschut, zonder dat de Duitsers dit door 
hadde, onschadelijk maken. De Duisters 
waren behoorlijk boos dat de Amerikanen 
hun spullen kapot hadden gemaakt en zet-
ten een heftige tegenaanval in door hier een 
kleine veldslag ontstond. Na twee dagen 
hard vechten werden de Rangers uiteindelijk 
ontzet door troepen die op Omaha Beach 
waren geland.

Na de gevechten was er geen aandacht voor 
het terrein, er waren even andere dingen die 
prioriteit hadden. Hierdoor lag het gebied 
er na de oorlog nog net zo bij als vlak na de 

slag. Om het verhaal van de aanval levend te 
houden werd er besloten het zo te houden 
en er een monument van te maken. En zo is 
het eigenlijk nu nog.

Bomkraters
Na zeventig jaar is er wel wat gras gegroeid, 
dat bij ons bezoek door schapen in toom 
werd gehouden, maar de schade van de 
bommen en granaten zijn nog zeer aanwe-
zig in het landschap. Dit tot groot plezier van 
onze kinderen want je kan namelijk heel leuk 
hard door de kraters rennen.

Ook de gevolgen van de beschietingen vanaf 
de schepen zijn nog goed te zien. Onderaan 
de kliffen ligt nog veel puin. Dat trouwens 
moeilijk te zien want je mag niet dicht bij de 
rand komen, die volgens de waarschuwings-
borden instabiel is.

Naast de bomkraters zijn er op Pointe du Hoc 
nog een groot deel van de bunkers te zien 
waar informatieborden zijn geplaatst die het 
verhaal van de plek vertellen. Op de uiterste 
punt van de klif staat nog een bunker waarop 
een monument is gebouwd en waar je een 
geweldig uitzicht hebt over de kust. Naast 
een boeiende geschiedenis heeft dit deel 
van Normandië namelijk ook prachtige land-
schappen.
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Omaha Beach

Omaha Beach ligt ten oosten van Utah Beach vlakbij de mooie stad Bayeux en is 
in alle opzichte groter. Je merkt dit al als je over de wegen rijdt achter het strand. 
Hier is het drukker, er zijn meer musea, meer activiteiten zoals jeeptochten en 
bunker safari’s, het landschap is mooier en er zijn hier vooral meer toeristen.

Het verhaal van 6 juni 1944 is ook veel dra-
matischer dan dat van Utah Beach. Dit strand 
was door de hoge duinen en dertig meter ho-
ger kliffen veel beter te verdedigen tegen een 
amfibische aanval en dat hebben de Duitsers 
ook gedaan. De Amerikaanse soldaten wer-
den in de eerste uren van de aanval massaal 

neergemaaid waardoor de commandanten 
even dachten dat de aanval op het vijf kilo-
meter lange strand niet zou lukken. Uitein-
delijk werd het veroverd tegen een hoge 
prijs; er sneuvelden ruim drieduizend Ameri-
kanen, voornamelijk in de eerste twee uur na 
het begin van de landing.

Indrukwekkend ereveld
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Ondanks deze verliezen werd de hele invasie 
door de legerleiding als een succes ge-
zien. Er werd van te voren namelijk rekening 
gehouden met veel meer slachtoffers. De 
eerste dag verliep dus over het algemeen 
soepeltjes maar het zou nog negen weken 
duren voordat de Geallieerden zouden uit-
breken uit Normandië. Tijdens deze Slag om 
Normandië maakte het Duitse leger briljant 
gebruik van het landschap dat dankzij de 
diep liggende wegen en hoge heggen goed 
te verdedigen was. In deze strijd verloren 
100.000 soldaten het leven en dat zijn cijfers 
die doen denken aan de strijd in Oost-Euro-
pa.

Al deze mannen liggen voor een groot deel 
in de Normandische grond. In de Tweede 
Wereldoorlog werden de gesneuvelde Ame-
rikaanse soldaten ter plekke begraven. Pas 

Uitzicht op het strand waar het drama zich voltrok.

sinds de Koreaanse oorlog in de jaren vijftig 
ging het Amerikaanse leger haar doden in de 
VS begraven.

Al in juni 1944 werd in de Amerikaanse sector 
een begraafplaats ingericht bij Saint Laurent. 
Vlak na de oorlog werden de gesneuvelden 
herbegraven op het een terrein dat nu be-
kend is als het ‘Normandy American Ceme-
tery and Memorial’. De begraafplaats omvat 
veertig hectare en heeft een prachtig uitzicht 
over Omaha Beach. Voor wie ‘Saving Private 
Rayn’ heeft gezien, dit is de plek waar de 
eerste en laatste scene is opgenomen.

In totaal liggen hier bijna tienduizend Ame-
rikanen die zijn gesneuveld bij de bevrijding 
van West-Europa. Vreemd genoeg ligt er ook 

Hier liggen bijna tien-
duizend Amerikanen

één Amerikaan die in tijdens de Eerste We-
reldoorlog is gesneuveld. Hier kwam ik pas 
achter bij het schrijven van dit artikel en ik 
heb ook nog niet kunnen achterhalen waar-
om deze soldaat hier is begraven. Vreemd is 

Omaha Beach 

- Ereveld
– Wandeling op het strand
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het wel want naar mij weten is hier niet ge-
vochten in ‘14-’18.

Het hele terrein wordt onderhouden door de 
Amerikaanse regering en op een één of an-
dere manier merk je dat zodra je binnenkomt. 
Het gazon ligt er perfect bij, de bomen zijn 
vers gesnoeid en de parkeerplaats is enorm. 
Bij de ingang is 2007 een nieuw informatie 
centrum geopend waarin aan het verhaal van 
D-Day en Omaha Beach wordt verteld. Direct 
bij binnenkomst wordt het helemaal duide-
lijk dat je op Amerikaans grondgebied bent, 
want iedereen wordt compleet onderzocht 
inclusief scanner voor de handbagage. Zulke 
veiligheidsmaatregelen zijn we alleen tegen-
gekomen in Winsor Castle, maar daar woont 
de koningin van Engeland en die moet goed 
worden beschermd natuurlijk.

De begraafplaats zelf ligt wat verder van 

het parkeerterrein en die bereik je door een 
breed voetpad te volgen. Als je niet weet wat 
er hier in 1944 heeft afgespeeld is het wer-
kelijk een prachtige wandeling met aan je 
linkerkant uitzicht over de zee. Hier loopt een 
ander smaller pad naar beneden naar het 
strand. 

Het veld met de graven is indrukwekkend. De 
enorme hoeveelheid marmeren witte kruizen 
zijn op zo’n manier neergezet dat ze altijd een 
lijn vormen. Naast kruizen staan er ook graven 
met Davidsterren voor de Joodse gesneu-
velden. Toen wij er waren was het redelijk 
druk en ik heb het idee dat er altijd wel men-
sen zijn. Groepjes Amerikanen zoeken naar 
een graf van hun voorouder of begeleiden 
hun geëmotioneerde opa en maken selfies 
bij de monumenten. Hoewel plechtig kan ik 
de stemming op de begraafplaats niet echt 
droevig noemen. En dat is denk ik ook prima 
want uiteindelijk zijn we toch maar bevrijdt 
van een duivels regime en daar mogen toch 
elke dag nog altijd een beetje blij mee zijn.

Naast de graven staan er een paar gebou-
wen. De grootste is gebouwd rondom een 
beeld van een soort overwinningsgod. Nikè 
dacht ik eerst, maar later kwam ik er achter 
dat het beeld de Amerikaanse jeugd dat zich 
uit de golven herrijst. Daar was ik toch niet 
opgekomen. Het beeld is best aardig, maar 
vormt niet een uniek moment in de kunstge-
schiedenis. En dat hoeft ook niet natuurlijk.

Kaart van Omaha beach

Omaha Beach ligt even ten westen van Bayeux.

Scan de code met je telefoon om naar de par-
keerplaats bij Omaha Beach te navigeren

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA
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Interessanter zijn de muren van het monu-
men die zijn versiert met twee mooie land-
kaarten. De ene laat de aanval op Normandië 
zien, de andere de bevrijding van West-
Europa compleet met pijltjes, vliegtuigjes en 
bootjes. 

Ik hou daar wel van en kan er zo een half uur 
naar kijken. Hier krijg ik echter de kans niet 
toe want mijn gezinsleden hadden daar het 
geduld niet voor. Daarbij werd de kaart op 
het moment van ons bezoek gerestaureerd, 

maar het was niettemin goed te zien.
Voor het centrale monument staan twee 
hoge vlaggenmasten met jawel, een Ameri-
kaanse vlag. Wij hadden in een boekje ge-
lezen dat deze om 16.30 worden gestreken 
waarbij de ‘Last Post’ wordt gespeeld. Dat is 
altijd een indrukwekkend moment.

Dat bleek niet het geval, dat gebeurd name-
lijk om 17.30. Niet echt iets om je appelcider 
warm voor te laten worden, maar als je rond 
die tijd op het terrein bent is het wel leuk om 
even te kijken. 

Om 17.30 wordt iedere dag de Amerikaanse vlag gestreken en wordt de Last Post gespeeld.

In één van de monumenten wordt de bevrijding van Europa vertelt op een kaart vol pijltjes.
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Barfleur 

Pittoresk vissersdorp

Barfleur ligt op het noordelijke punt van het schiereiland Cotentin heeft het 
lebel ‘Plus Beaux Village de France’. Het stadje heeft een prachtige haven 
waar nog altijd veel vissersboten liggen. Dankzij de ligging aan het kanaal is 
Barfluer in het verleden een belangrijke haven geweest voor de handel tus-
sen Frankrijk en Engeland. 

Nu is Barfleur een klein dorpje, maar de in 
verhouding grote haven verraadt dat het dorp 
in het verleden belangrijk was. In de Middel-
eeuwen was Barfleur één van de belangrijk-
ste havens aan het kanaal en kende toen een 

bloeiperiode. Zo werd bijvoorbeeld het schip 
waarmee 1066 Willem de Veroveraar naar 
Engeland voer om daar de boel te veroveren 
werd hier gebouwd. Later werd er nog een 
zeeslag uitgevochten tussen Frankrijk tegen 
een Engelse en Nederlandse coalitie, die 
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werd gewonnen door de Fransen.

Vikingen
De geschiedenis van Barfleur gaat terug naar 
de diepe Middeleeuwen. De naam herinnert 
aan de Vikingen die Normandië van de ko-
ning van Frankrijk als leen kregen. Barfleur is 
een verbastering van de oud-Noorse woor-
den van kreek en hoek. Vikingen waren na-
tuurlijk zeevaarders en maakten van Barfleur 
één van hun belangrijkste havens.

In de elfde eeuw speelde de haven een 
belangrijke rol bij de bevoorrading van het 
leger van Willem de Veroveraar dat het 
kanaal overtrok om Engeland te veroveren. 
De Engelsen roepen nog steeds dat dit de 
laatste keer was dat het eiland werd veroverd 

De kerk gezien vanaf de waterkant. De gedrongen bouw lijkt op de kerken die je in 
Engeland wel ziet.

door een leger van het Europese vaste land. 
Dat valt te betwijfelen want de Nederlandse 
stadhouder Willem III landde in 1688 ook in 
Engeland om zich een paar maanden later 
zich tot koning van Engeland te laten kronen. 
Volgens de Engelsen kwam hij op uitnodi-
ging, daarbij wordt maar even voorbij gegaan 
aan het feit dat hij ruim twintigduizend solda-
ten bij zich had.

Aan het einde van Middeleeuwen tijdens de 
Honderdjarige oorlog de haven verwoest en 
daarmee verloor Barfleur zijn dominante po-
sitie. De kerk staat op een natuurlijke pier en 
het is nauwelijks voor te stellen dat hij in de 
Middeleeuwen in het centrum van het dorp 
stond. Het dorp was sowieso de grote ha-
ven kwijtgeraakt want de zee rukt langzaam 
maar zeker op.

In de Middeleeuwen lag 
hier een zeer grote 

haven die onder de gol-
ven is verdwenen.

Barfleur 

– Oude haven
– Kerk
– Uitzicht vanaf terras
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Eb en vloed
De zee is hier rondom Contentin bijzonder. In 
tegenstelling tot onze Noordzee is het water 
niet troebel zodat je hier mooi kan duiken. 
Daarbij is het wel oppassen want het verschil 
tussen eb en vloed is vrij groot. Bij laag wa-
ter loopt de huidige haventje bijna helemaal 
leeg zodat de bootjes droogvallen. Dat doet 
weer denken aan onze Waddenzee.

Het eerder genoemde kerkje is anders dan 
je gewend bent. Hij is gewijd aan Sinterklaas, 
een vrij populaire heilige in havensteden 
omdat hij ooit een storm zou hebben wegge-
beden. De plattegrond is vierkanter dan nor-
maal, de buitenkant is vrij plomp en niet echt 
elegant. Het ontbreken van een torenspits en 
de dikke muren geeft de kerk bijna het uiter-
lijk van een burcht. Binnen is het donker en 
somber maar er staan mooie houten beelden 

en zijn aardige glas-in-loodramen te zien.

Naast de kerk bevindt zich de Office du 
Tourisme waar een smalle steeg loopt die 
achter de kerk loopt. Dit pad brengt je naar 

Kaart van Barfleur

Barfleur is gebouwd rond een natuurlijke haven. Rechtsboven staat de kerk met daarnaast het 
Office du Toerisme. De stranden liggen aan rechterkant van de baai.

Scan de code met je telefoon om naar de par-
keerplaats bij het Office du Tourisme te navigeren

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA
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een klein terras waar je een prachtig uitzicht 
hebt over de zee en de kust met de Phare de 
Gatteville. Met zijn 75 meter is het zelfs de op 
twee na hoogste traditionele  vuurtoren van 
de wereld. Deze kan je beklimmen, maar dat 
hebben wij maar even niet gedaan.

Naast de Office du Toerisme staat een aar-
dig gebouw van de reddingsdienst met een 
lange helling naar het water. Deze plek zorg-
de bij ons nog voor een aardige familiecrisis 
omdat onze kinderen hadden bedacht dat 
hun nieuwe schoenen waterdicht zouden zijn 
en besloten dit even in het zeewater te tes-
ten. Dit tot ongenoegen van de ouders. Toch 
is het leuk om even af te dalen van de helling 
want tussen de rotsen heb je een mooi uit-
zicht op de ingang van het haventje. Om de 

eerder genoemde Willem de Veroveraar te 
herdenken hebben de dorpelingen een soort 
van enorme medaille op een rots geplakt, 
en die kan je onderaan de helling ook goed 
zien. Wel even oppassen op natte voeten, 
daar krijg je boze ouders van.

Het spreekt voor zich dat je hier uitstekend 
vis kan eten in één van de restaurants die je 
in de haven vindt. Daarbij heb je grote kans 
dat je je diner aan land gebracht ziet worden 
want in het vissershaventje is het een komen 
en gaan van bootjes. Het dorp staat bekend 
om zijn ‘blondes’, een mossel die langs de 
kust wordt gevangen op natuurlijke bedden. 
Daarnaast kan je hier ook natuurlijk ook uit-
stekend oesters eten.
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Cap de La Hague

De opmerkelijk mooie kust van Cotentin 

Het schiereiland van Cotentin in Normandië heeft verrassend veel variatie in 
landschappen met elk hun eigen sfeer. Beroemd zijn de grote zandstranden 
waar de Amerikanen en Britten in 1944 landden, rij een paar kilometer verder 
en de kust is veranderd in hoge kliffen.

Op een zonnige maar winderige dag in mei 
maakten wij een autotocht langs de kust ten 
zuiden van Cherbourg richting Cap La Hague. 
Tot onze verrassing ontdekten we hier één 
van de mooiste en dramatische kusten van 
Frankrijk.

Onze tocht begon het uitzichtpunt bij Lande-
mer dat een kilometer of vijftien ten westen 
van Cherbourg ligt. De parkeerplaats ligt 
vlakbij een oude bunker die een meter of 
twintig op een klif boven de zee is gebouwd. 
Je hebt hier een prachtig uitzicht over de klif-
fen die bijna recht de zee inlopen. Op deze 
plek loopt ook het wandelpad GR 223 dat 
begint in Le Havre en eindigt voorbij de Mont 
Saint Michel en de kustlijn van het schierei-
land Cotentin volgt.

Er waren verschillende wandelaars op het 
pad en volgens één van hen was het voor 
een ongeoefende wandelaar met een beetje 
conditie goed te doen. Het weggetje loopt 
langs de zee en zag er buitengewoon aan-
trekkelijk uit maar helaas was niet iedereen 
van ons goed ter been en moesten we hier 
vanaf zien.

Na genoten te hebben van het uitzicht ver-
volgde wij onze weg over de D45 richting 
Omonville-la-Rogue. Omdat we de smaak te 
pakken hadden en de zee al een tijdje niet 

hadden gezien besloten we daar een weg-
getje in te duiken. Ik ben dol op onbekende 
weggetjes, het liefst onverhard, navigatie 
uit en gaan! We zijn zo eens in de Elzas op 
een tien kilometer lang bospad beland waar 
je in de eerste versnelling naar boven moet 
terwijl je stukken steen moet ontwijken. 
Achteraf had iets minder avontuur beter 
geweest maar nu hadden we geluk. 

Hier voerde het ‘brokkelpad’ ons langs wei-
des waar grote koeien ons verbaasd aan-
keken. De natuur vierde feest en het land-
schap stond vol met grote struiken met gele 
bloesem. Toen we met de auto niet verder 
meer konden zagen we verderop de zee 
waar we naar toe zijn gelopen. De combina-
tie van het landschap en de prachtige blau-
we zee geeft je het gevoel aan het einde 
van het continent te zijn, en dat is eigenlijk 
ook zo.

Terug in de auto vervolgden we onze weg 
over de D 45. Deze weg loopt door een 

Cap de La Hague 

– Goury
– Baie d’Écalgrain
– Nez de Jobourg
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Tijdens de autorit zie je niet altijd de zee maar als hij tevoorschijn komt vormt het samen met het 
landschap een prachtig geheel.

redelijk ruig landschap met prachtige kleine 
gehuchten met huizen gemaakt van graniet, 
vakwerkhuizen kom je hier niet tegen, of 
kleine haventjes zoals Port Racine.

Het haventje en vuurtoren van Goury
In Goury, het gehucht op Cap de la Hague, 
besloten we een langere stop te maken. 
Niet omdat we dat van plan waren maar om-

die kunnen oplopen tot 12 knopen waardoor 
schepen zo nu en dan tegen de verraderlijke 
rotsen worden geslagen.

Bij ons bezoek was het duidelijk eb want in 
het haventje was drooggevallen waarbij de 
kleine boten op de bodem lagen te wachten 
op het water. Het station heeft daarom twee 
mogelijkheden om de reddingsboten te lan-
ceren; één voor bij hoog water en één voor 
bij laag water. 

Naast het haventje is de vuurtoren die op 
een eilandje staat de Eye-catcher van Goury. 
Deze is goed te zien als je het gehucht uit-
loopt. De rotsen bij de zee zijn leuk om te 
klimmen en we kregen onze kinderen maar 
nauwelijks weer in de auto.

Nez de Jobourg
Na Goury reden we via de D401 naar Nez de 
Jobourg. Deze route is aan te bevelen want 
dan kom je langs de Baie d’Écalgrain. De na-
tuur en geologie is hier ruig en samen met 
het verlaten strand zorgt dit voor een prach-
tig panorama. Bij helder weer kan je hier de 
kanaaleilanden aan de horizon liggen en met 

Met een haventje en de 
vuurtoren is Goury een 

uitstekende plek 
voor langere stop 

dat dit een bijzondere plek is. 

Het gehucht is gebouwd op een schierei-
land en heeft een kleine haven. Hoewel heel 
klein heeft het toch een regionale functie 
want hier staat een belangrijk reddingsta-
tion. Dat heeft te maken met het grote ver-
schil tussen eb en vloed langs deze kust die 
te vergelijken is met onze Waddenzee. Het 
verschil in tij zorgt voor sterke stromingen 
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heel veel geluk zijn er zeehonden en zelfs 
kleine walvissen in het water te ontdekken. 
Voor ons was dit allemaal niet het geval. ik 
Kreeg alleen een SMSje die mij verwelkom-
de in Guersney.

De laatste stop van die dag was Nez de Jo-
bourg. Bij het aanrijden zie je ook direct één 
van de grote nadelen van het hele gebied; 
de Fransen hebben hier een enorme grote 
nuclaire installatie gebouwd en dat is toch 
wel het laatste waar je hier op zit te wachten. 
We besluiten dit gedrocht te negeren en het 
onze pret niet te laten beïnvloeden.

Nez de Jobourg
Nez de Jobourg is wederom een plaatje. Het 
zijn dezelfde ingrediënten als de eerdere 
stops maar het kan ons niet vervelen. Hier 
zijn de kliffen zo’n 125 meter hoog en samen 
met het licht van de late middagzon die 
op golven van het kanaal speelt is het een 

Kaart van de punt van de cotentin 

Wij begonnen de rit bij de bunker van Landemer. Daarna volgden we de kust waar je op verschil-
lende plekken kan uitstappen voor een fijne wandeling. Er loopt ook een wandelpad helemaal 

langs de kust die ook voor de minder ervaren wandelaar goed te doen is.

Scan de code met je telefoon om naar de par-
keerplaats bij de bunker bij Landemer. Volg 

daarna de D45 langs de kust.

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

prachtig schouwspel. Ook hier loopt het eer-
der genoemde wandelpad GR 223 maar wij 
besluiten naar onze honger te luisteren en 
keren terug naar onze gîte nabij Sainte Mere 
Eglise.

Landemer

Baie d’Écalgrain

Goury
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De leukste gîte’s vind je op www.dorpenfrankrijk.nl/vakantiebijnederlanders

Op zoek naar een leuk 
vakantieadres?

https://www.dorpenfrankrijk.nl/vakantiebijnederlanders/
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Mont Saint Michel

De  topattractie van Normandië

De Mont Saint Michiel is samen met de Eiffeltoren de bekendste ‘landmark’ van 
Frankrijk. En dat is terecht want het kleine eiland voor de kust tussen Norman-
dië en Bretagne is betoverend mooi en is in veel opzichten uniek. 

De abdij boven op de enige berg van het 
eiland kent een lange geschiedenis en een 
enorme hoeveelheid zalen, vertrekken en 
gangen. Je bent er echter nooit alleen, want 
hier komen na Parijs de meeste toeristen van 
Frankrijk.

In de jaren negentig van de vorige eeuw 
bezocht ik de Mont Saint Michel voor het 
eerst. Ook toen stond het al bekend om de 
drukte en daarom besloten we pas aan het 
einde van de middag richting het eiland te 
gaan. De auto parkeerde je nog op de dijk en 
liep je het laatste stukje, dat in ons geval ook 
zo was vanwege het tijdstip. Kwam je mid-
den op de dag, dan stond je auto kilometers 
ver en met als gevolg een fijne doch eetlust 
opwekkende wandeling. Ik kan mij nog goed 
de weg naar de dijk herinneren want die was 
aan beide kanten compleet volgebouwd met 
restaurants, hotels, winkels en allerlei kermis-
attracties. Het was één groot feest dat totaal 
niet paste bij een bezoek aan een abdij.

Geen eiland meer
Kennelijk is dat besef ergens ook bij de 
Fransen de afgelopen jaren gegroeid. Daarbij 
speelde nog een ander probleem waardoor 
dit UNESCO monument zijn unieke karakter 
kwijt zou raken; de dijk naar het eiland zorg-
de er mede voor dat de zee rondom de Mont 
Saint Michel verzandde waardoor het water 

zich alleen bij springtij zich liet zien. 

De Mont Saint Michel was op de meeste da-
gen geen eiland meer en zou bij niets doen 
zou het over een jaar of vijftig helemaal zijn 
‘vast gegroeid’ aan het land.

Na vijftien jaar studie en planning staken de 
Fransen in 2003 de handen uit de mouwen. 
Eerst werd er een nieuwe fraaie brug ge-
bouwd van hout en beton. Daarna werd de 
dijk gesloopt en een begin gemaakt met het 
halen van een deel van het slib in de baai. 
Dit doen ze slim want door de monding van 
een riviertje om te leggen zal het slib van-
zelf worden afgevoerd. Met dit laatste waren 
ze tijdens ons bezoek nog bezig.

Bij deze hele verbouwing is er ook nage-
dacht over de toegankelijkheid en het be-
heren van massa’s toeristen die elke dag de 
Mont Saint Michel bezoeken.

En dat hebben ze goed gedaan. Er werd 
besloten dat de nieuwe brug alleen toegan-

Mont Saint Michel

– Klooster
– Grande rue
– Uitzicht vanaf het hooge terras
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kelijk is voor voetgangers en pendelbussen, 
volgens de bordjes komen zelfs fietsers er 
niet op. De pendelbussen rijden elke vijf 
minuten vanaf een enorm parkeerterrein dat 
een kilometer of drie in landinwaarts ligt. Je 
betaalt voor je parkeerplaats waarna je de 
‘gratis’bus neemt naar het eiland. Het hele 
systeem loopt zeer soepel en je staat binnen 
een kwartier na aankomst voor de poort van 
de Mont Saint Michel.

De toeristische attractie zelf is bijna tachtig 
meter hoog en ongeveer 195 meter in om-
trek. Het grootste deel van het eiland wordt 
ingenomen door de abdij zich uitstrekt over 
verschillende niveaus. Volgens mij is het het 
enige klooster van Frankrijk dat zich over 
meerdere verdiepingen uitstrekt en één 
van de weinige kerken die boven elkaar zijn 
gebouwd. Het hele complex is in honderden 
jaren gebouwd en is architectonisch zeer 
interessant.

De abdij is op twee manieren te bereiken, via 

Door de aanleg van een dam in de twintigste eeuw staat het eiland bijna altijd in een zee van 
dikke slib en is de Mont Saint Michel alleen bij springtij omringd door water.

de hoofdpoort loop je door het dorpje naar 
boven via de Grande Rue. Deze naam is wel 
een beetje ambitieus want het is nogal krap, 
maar wel mooi. Dit is duidelijk de populaire 
route en als het druk is, en dat is het vaak, 
kan je hier over de hoofden lopen. Wil je de 
meute ontwijken, dan ga voor de hoofdpoort 

Pendelbussen zorgen 
dat de stroom toeristen 

wordt aan- en 
afgevoerd

linksaf en loop je langs de rotsen naar een 
kleine ingang. Deze geeft toegang tot steil 
dat eindigt voor de ingang van het klooster.

Wij bezochten het klooster begin mei en 
omdat de Fransen in die tijd nogal wat vrije 
dagen hebben, Frankrijk is kampioen vrije 
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dagen, was het behoorlijk druk voor de kassa 
en stond er een wachtrij van ongeveer dertig 
minuten. Omdat je toch in een mooie omge-
ving staat is dat niet zo heel erg, je moet je-
zelf op zo’n moment vermaken. Dat lukte niet 
iedereen want vlak voor ons stond een Ne-
derlands gezin met drie kinderen. De lange 
rij bleek voor dit stel een ware test voor hun 
huwelijk en dat bleek daar maar net tegen 
bestand. In het begin was het gekibbel wel 
vermakelijk maar met de kassa in zicht was 
de pret verdrongen door plaatsvervangende 
schaamte en had ik de neiging om mijn dien-
sten als mediator aan te bieden.

Abdij
Eenmaal binnen in het klooster kom je na het 
beklimmen van een wederom steile trap je 
op een overloop met aan de linkerkant een 
prachtig uitzicht op het dorpje beneden. 

Kaart van Mont Saint Michel

De Mont Saint Michel ligt even voor de kust precies op de grens tussen Bretagne en Normandië.
Je parkeert de auto op het vaste land en wordt dan met bussen naar het eiland gebracht. 

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

Kaart: openstreetmaps.org. CC-BY-SA

Het verhaal gaat dat na de Franse Revolutie 
toen de abdij dienst deed als strafinrichting, 
een gevangene hier naar beneden is ge-
sprongen. De naam van het plein herinnert 
nog aan deze gebeurtenis.
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Hierna kom je op het plein voor de ingang 
van de eerste kerk. Dit is een bijzondere plek 
en ik vond het één van hoogtepunten van 
ons bezoek. Aan de ene kant staat de kerk en 
aan de andere kant heb je een wijds uitzicht 
over het wad. Wie hoogtevrees heeft, zoals 
de auteur van dit artikel, moet wel even slik-
ken bij de rand van het terras want het is een 
behoorlijke hoogte.

Vikingen
Het portaal van de kerk doet een beetje Itali-
aans aan maar het interieur is dat allerminst. 
Het schip is typische Romaans terwijl het 
koor juist Gotisch is. Deze bende van stijlen 
is voor ons bijzonder aantrekkelijk te meer 
omdat het hele bouwwerk met uitzonderlijk 
vakmanschap is gebouwd. Het plafond is 
compleet van hout en heeft een vorm van 
een omgekeerd schip. Dit zie je wel meer in 
Normandische kerken en is een verwijzing 
naar de Vikingen die meesters waren in het 
bouwen van houten boten. De Vikingen, die 
na de tiende eeuw de dienst uitmaakten in 
Normandië en later ook in Engeland, waren 
trouwens grote sponsoren van de kerk en 

hebben ook bij de bouw van de Mont Saint 
Michel een grote rol gespeeld.

Eenmaal binnen vergeet je al snel dat je zo 
hoog zit en dat alle bouwmaterialen om-
hoog zijn gesleept. Een enorme prestatie 
van die Middeleeuwers waar een groot rad 
verder in het complex nog aan herinnert. 
De kerk is op een oudere kerk gebouwd die 
nu als crypte dienst doet. Daar kom je later 
maar eerst moet je door de kloostergang die 
tot één van de fraaiste van Frankrijk hoort. 
Vanuit het hof heb je een prachtig uitzicht op 
de toren van de kerk waar Sint Michel op de 
punt staat.

De schitterende kloostergang heeft net als 
veel gebouwen op de Mont Saint Michel een 
houten plafond. Deze doet denken aan een 
omgekeerde boot.

De kloostergang staat op zijn beurt weer op 
een complex van zalen en galerijen waar 
je via trappetjes en gangetjes doorheen 
wordt geleid. Deze tocht lijkt oneindig en de 
ene mooie ruimte wordt afgewisseld door 

Het plein voor de ingang van de kerk is bijzonder door de verhoudingen. Een plek waar je vanzelf 
even stopt houdt en om je heen te kijken.
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de andere waardoor je hier snel de draad 
kwijt raakt. Indrukwekkend is het oude Ka-
rolingische kerkje waarop de huidige kerk is 
gebouwd. Het is nu de crypte die in de elfde 
eeuw flink is verbouwd door er enorme dikke 
zuilen te plaatsen die de kerk dragen.

Kloostertuin
Uiteindelijk eindigt het bezoek in het kloos-
tertuin waar je een beetje kan bijkomen. Dit is 
trouwens niet eens de slechtste plek om even 
uit te rusten want omdat zo’n beetje iedereen 
direct naar de uitgang doorloopt om zich in 
de drukt op de Grande Rue te storten is het 
juist hier betrekkelijk rustig. Eenmaal buiten 
leidt de drukke hoofdstraat je terug naar de 
hoofdpoort waar je de bus terug kan nemen 
naar het parkeerterrein.

Ondanks de drukte is deze straat wel de 
moeite waard om even goed te bekijken. Er 
is hier zowaar nog een museum te vinden in 
het huis van Bertrand du Guesclin, de held 
van de Fransen uit de Honderdjarige Oorlog 

en in drie boeken van Thea Beckman die ik 
mij jeugd eindeloos heb gelezen. Tijdens 
zijn vele veldtochten tegen de Engelsen 
woonde zijn vrouw in Mont Saint Michel dat 
nooit in handen van de vijand zou komen. 
Wij zijn hier niet naar binnen gegaan om-
dat we gewoon weg te moe waren. Wat we 
ook gemist hebben is een wandeling over 
de vestingmuren, wat jammer is want dat 
schijnt de moeite waard te zijn.

Moet je er nu heen?
De Mont Saint Michel staat in de groene 
gids aangemerkt als ‘de reis waard’ maar is 

De kloostertuin is een 
perfecte plek op even 

uit te rusten

Het dak is gemaakt als een houten schip dat omgekeerd ligt op de muren.
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hij dat ook? Het is zeker bijzondere plek maar 
het is er wel heel erg druk. Zelfs in de mei-
vakantie was het in de nauwe straatjes bijna 
niet te doen om als gezin bij elkaar te blijven. 
Je zou er goed aan doen om kinderen onder 
de acht met een GPS chip uit te rusten om ze 
weer terug te vinden. 

De hoeveelheid mensen maakt het moeilijk, 
maar niet onmogelijk om de schoonheid 
van de Mont Saint Michel te zien. Eigenlijk is 
het allermooiste van deze topattractie het 
silhouette van het eiland en die zie je alleen 
van een afstand, als je er eenmaal bent zie je 
die niet meer.

Om terug te komen op de vraag of je de 
Mont Saint Michel moet bezoek; het eiland 
is zeker een bezoek waard maar als je in de 
buurt bent zou ik ‘s avonds eens een be-
zoekje brengen. Na een uur of vijf beginnen 
de meeste toeristen te vertrekken en dan 
kan je nog net het klooster bezoeken want 
de kassa is tot 18.00 uur open. Daarna kan je 
lekker wat gaan eten in één van de restau-
rants om vervolgens de zonsondergang te 
bekijken op één van de vele terrassen.

Ondanks de drukte hoort de Mont Saint 
Michel absoluut op de bucketlist van elke 
Frankrijkganger. Gaan dus!

De nauwe straatjes van Le Mont kunnen behoorlijk druk zijn.


