
Reuen, Orléans en Reims hebben veel gemeen.
prachtige oude gebouwen. En een verleden,
duikt steeds dezelfde naam op : Jeanne d'Arc.
het spoor van de vrouw die als heilige én
Zij stierf echter op de brandstapel omdat
van het volk was.

De typisch Franse sfeer, de
want in deze drie steden

Hetty Hurkmans volgt
als heks werd ezien.
ze de heldin

Op eenterras aan de,Vieux Mar
ché~et' de ober mijn lunch op
tafel-::'Jonge mensen met rugzak

' ken picknicken,op de rèstanten
vandè ISe-eeuwse kerk, Zelfsde
middeleeuwse séhandpaal is een,
aardig luncfiplekje,
Heel Rouen flaneert vrolijk over
het plein, maar slechts een enke
ling liijkt naar het beeld vanJean
ne d'tirc, Op de Place du Vieux
Marché werd op 30 mei 1431 de
toen négentienjarige Jeannever-



brand. Met hulp van haar eigen
landgenotenstelden de Engelsen
haar terecht. Niet omdat ze een
heks zou zijn of omdat ze man
nenkleren droeg, maar omdat ze
een volksidool was. Op de plaats
waar eens de brandstapel lag,
staat nu een moderne kerk. Het
golvende, hoog oprijzende dak
wijst als vlammen van een
enorme brandstapel naar dehe
mel. Achter de kerk zijn middel
eeuwse huizen herbouwd om te
laten zien hoe de Vieux Marché
eruit zag in de tijd van Jeanne
d'Arc.

Boter
Rouen heeft het lange tijd moei
lijk gehad met de herdenkingvan
Jeanne d'Are, Hi ér werd ze ten
slotteter dood veroor-
deeld. De Engel-
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sen strooiden /nlcel heell zeil een.lel res, ansicht-
haar as uit in de Seine, kaarten en een strip-
in de hoopdat daardoorelkeher- verhaal laat hij zien hoe de Fran-
innering aan haar zou worden sen door de tijd heen de heldin
uitgewist. r er nagedachtenis hebben verbeeld. Belangrijke
strooienjonge meisjes nuelkjaar scénes uit het leven van Jeanne
bloemen uit over de Seine. heeft hij op ware grootte nage-
Nade lunchop het terras wandel maakt. Bij elk tafereel kan de be-
ik naareen souvenirwinkel, even zoeker een geluidsbandje laten
verderop, De eigenaar van de spelen.In viertalen, maar nietin
winkel heeft een Jeanne d'Arc- het Nederlands. 'Want Nodorlan-
museum ingericht. Wat hij ver- ders zijn toch talenwonders:
dientmet zijn souvenirs, geeft hij zegt de Jeanne d'Arc-kenner.
uitaan het museum. Met gravu- Van het museum loop ik naar de

kathedraal, één van de mooiste
kerken van Frankrijk. De kathe
draal van Rouen is vooralbekend
geworden door de schilderijen
van de impressionist Monet, die
het gotische bouwwerk bij och
tend, middag en avond schil
derde. Alsje ervoor staat, zie je
dat de voet van de linkertoren
beschadigd is. Daar hebben ooit
huizen tegenaan gestaan. De
rechtertoren, deTour de Beurre,
dankt zijn bestaan én zijn naam
aan het geld dat parochianen aan
de bisschop gaven omtijdens de
vasten boter te mogen eten.

Martelkamer
Van de kathedraal loopiknaar de
Vieux Marché door de Rue du
Gros Horloge. In het middenvan
de straat staat een grote klok.
Eigenlijk zijn het drie bouwwer
ken in één. De belfort, een vier
kante klokketoren, stond er het
eerst. Daarna werd er een stads
klok tegenaan gebouwd, dwars
over de straat. En tot slot een
barokke fontein. Zo is een grap
pig samenraapsel vangebouwen
ontstaan. De klokkenman in het
huisje naast de 'gros horloge'
heeft het veld moeten ruimen
vooreen bloemenman. Want ook

al staat de klok stil, de tijd gaat
gewoon door.
In het spoor van Jeanne d'Are
komikook bijde Eg!ise St-Ouen.
Op het kerkhofachter deze kerk,
nu een prachtige tuin. vroegen
de rechters aan Jeanne, die van
ketterij werd beschuldigd, of zij
de mannenkleren die zij steeds
droeg, wilde afzweren. Dan zou
zij vrijuit gaan. Murw gemaakt
dooralleondervragingen gingzij
akkoord. Maar haar aanklagers
hielden geen woord. Het proces
tegenJeanne ging gewoon door.
In de straatjes achter dé Eglise
St-Ouen is het heerlijkslenteren.
De Rue Damiette puilt uit van de
antiquairs. Met zijn middel
eeuwse vakwerkhuizen is de
straat zo authentiek, dat er on
langs nog de beroemde 1ge
eeuwse roman Madame Bovary
werd verfilmd. Aan de Place du
Lieutenant Aubert bewonder ik
een huis dat is aangekleed met
grote beelden. Inde Rue Eau-de
Robec loopt het water van het
riviertje Robee zo langs de straat.
Bewoners moeteneerst een klein
bruggetje overvoorze hun voor
deur kunnen binnengaan.
Voordat Jeanne op de brandsta
pel belandde, zat ze opgesloten
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DeRue du Gros-Horloge inRouen , waar de tijdvlie!ltterwi jtde klok stilstaat.

Waar de brandstapel
stond,staat nu een mu
derne kerk. Achter de
kerkzijn middeleeuwse
huizen herbouwd.
Zo zag de Vieux
Marchéeruillen
tijde van Jeanne
d'Arc.

in een toren van het kasteel van
Houen. Derechters kwamenhaar
daar ondervragen over de stem
men die zij hoorde en over het
verlangen om mannenkleren te
dragen. De toren is erniet meer,
er staat nu een torenhoog kan
toorgebouw. Een andere toren
van het kasteel staat er nog wel.
Hierin bevond zich destijds de
martelkamer. De toren heeft
daardoor de twijfelachtige eer
ook door l eanne d'Arc, de
Maagd van Orléans, 'bezocht' te
zijn.

Heldhaftig
Orléans is veel uitbundiger dan
Rouen. Logisch, want in deze
stad werd leanne binnengehaald
als de grote winnares van de
Honderdjarige Oorlog. Jeanne
had heel slim het strategische
fortaande overkant vandeLoire

belegerd. De Engelsen schrokken
daar zo van, dat zealle legereen
heden die rondom de stad lagen
erop afstuurden om vervolgens
door Jeanne en haar mannen te
worden verslagen. Debrug is in
middels een stukje naarhet wes
ten verplaatst. De nieuwe brug,
de Pont Hoyal of Pont George V,
leidt naareen prachtige klassieke
winkelstraat met arcaden. De
winkelstraat doorwandelend kom
ik op de Place Martroi. In de
vroege ochtendzon staat het
bronzen standbeeld van Jeanne
d'Arc heldhaftig te schitteren.
Vooreen hartige hapstap ikbin
nen bij de 'ChancelIerie'. Dit ca
fé-restaurant is het mooist gele
gen aan het cirkelvormige plein.
Er zijn ook veel eethuisjes te vin
den in de buurt van de Hue de
Bourgogne en bij de markthallen
aan de Place Chàtelet. Daar kan
ik goedkoper J erecht, maar ik
vind het uitz icht op de bronzen
Jeanne d'Arc ook wat waard.
De kathedraal van Orléans is niet
zomooi alsdievanRouen. Bijzon
deris echterwel watinde crypte
onder de kerk ligt: de resten van
drie verschillende kerken. Als
men vroeger een kerk opnieuw
wilde opbouwen, werd de oude
kerk gewoon afgebroken. De
nieuwe kerk werd dan op de
puinhopen van de oude kerk ge
bouwd. Toon Jeanne d'Arc na
haar overwinning opde Engelsen
bij de Loire hier trots de kerk
binnentrad, liep ze dan ook door
een romaans portaal in een goti
schekerk. Bij deopgravingenvan
de crypte werden diverse graven
gevonden. Onder meer van een
bisschop, die er ondanks zijn
hoge leeftijd nog keurig bij lag.
Zijn met goud versierde lange
sokken zijn nu de trots van de
kerk.
Het plein met de (neo)klassieke
gebouwen rondom de kathedraal
ademt een sfeer van voornaam
heid en serene rust. In de tuin
achter de kerkis het nogrustiger.
Een oase midden in een warme
stad, ideaal om in alle' stilte je
stokbroodje op te eten.

Raadsels
's Avonds ontvlucht ik de broeie
rige stad, op zoek naar een res
taurant aan het water. Dat vind

Jeanne d'Arc: heldin- heks
heilige
Denazaten van de Franse koning
Filips de Schonehadden geen zo
nen. Daarom eistede Engelse ko
ning, die familie was van het
Franse koningshuis, de Franse
troon op. Dit leidde tot de Hon
derdjarige Oorlog, die duurde
van 1337 tot 1453. .
Vanafhaar 13e hoorde schapen
hoedster Jeanne d'Arc stemmen
die haar aanspoorden haar land
te bevrijden van de Engelsen.
Jeanne zocht Karel VII op in Chi
non, waar de kroonprins zich had
teruggetrokken. Hijhad zich erbij
neergelegd dat hij nooitde troon
zou bestijgen. Maar Jeanne wist
hem ervan te overtuigen, dat
haar goddelijke stemmen hem
een overwinning op de Engelsen
beloofden.
Op 8 mei 1429, toen de oorlog
al 92 jaar oud was, wist Jeanne
d'Arc Orléans te heroveren.
Daarmee bracht ze een omme
keer in de strijd teweeg, Samen
met Karel VII reisde zij daarop
naar Reims, waar de nieuwe ko
ning van Frankrijk gekroond
werd.
Maar de strijdtegen de Engelsen
wasnog niet voorbij . De herove
ring van Parijs mislukte. In Com
piègne werd de jonge heldin ge
vangen genomen. Karel, die zijn
kroon aan haar te danken had,
deedniets omhaar te bevrijden.
Jeanne werd gevangen gezet in

JeannezochtKarelVIIopinChinon.

Rouen. Maandenlang werd ze on
dervraagd. Na een merkwaardig
proces stierf zij in 1431 tenslotte
op de brandstapel. 2e was pas
negentienjaar oud. ~
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klaard. Maar ook een folkloris
tischfeest, met optochten in mid
deleeuwse kledij.
Aangespoord door Jeanne d'Arc
durfde de zoon van Karel VI na
de herovering van Orléans het
Franse koningschap weer voor
zich op te eisen. Jeanne bege
leidde hem naar Reirus. de stad
van de kroningen.
Vroeg in de ochtend sta ik voor
de kathedraal in Reims. Hier zag
Jeanne hoe Karel VII de nieuwe

De vele brieven van
Jeanne d'Arc zijn be
waard gebleven. Ze liet
die brieven schrijven.
Zeil kon ze dat niet. Ze
kon alleen haar hand
tekening zetten:
Jehanne.

vele brieven worden hier be·
waard. Ze liet die brieven schrij
ven, want zelf kon ze dat niet.
Ze kon alleenhaar handtekening
zetten: Jehanne.

Speels
Sinds de dood van het meisje
viert Orléanselkjaar in mei feest
om de bevrijding van de stad te
herdenken. Een religieus feest,
want Jeanne is in 1920heilig ver-

zielde een meisje van negentien
om zo trouw te blijven aan haar
ideeën dat zij tenslotte werd ver
brand? Boeken zijn hier over vol
geschreven. In het CentreJean
ne d'Arc in Orléans zijn die boe
ken verzameld. Van heinde en
verre komen onderzoekers naar
het Centre om de raadsels rand
Jeanne op te lossen. Ook haar "

ik niet aan de Loire maar aan
de Loiret. enkele kilometers ten
zuiden van Orléans. DeLoiret is
een veel lieflijker rivier dan de
onbetrouwbare Loire. Roeiboot
jes glijden geluidloos over het
kalmewater. Opde oever volgen
fietsende vakantiegangers de
loop van de rivier. Genietendvan
het uitzichtoverdenk ik de tragi-

sche levensloop van de volksheI
din. OverJeanne d'Arc is eigen
lijk heel veel bekend. Alle aants-

f k~ningen van het proces tegen
haar zijn bewaard gebleven. Na
haar verbranding in Rouen
volgde een nieuwprocesdat het
eerste nietig verklaarde: Jeanne
wasten onrechte verbrand. Maar
ondanks alle feiten zijn er nog
steeds een heleboel raadsels. De
belangrijkste vraag blijft: wat be-
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Nadat het proces tegen haar
werd herzien, werd ze 25 jaar
na haar dood gerehabiliteerd. In
1920 werd Jeanne d'Arc heilig
verklaard.

Nog meer plaatsen
Jeanne werd geboren in Dom
rémy. Het eenvoudige huis waar
zij woonde, staat er nog. Evenals
dekerk diezij bezocht. Inde 19de
eeuw is een basiliek gebouwd op
de plaatswaarJeanne de godde
lijke stemmen hoorde. De
tweede zondag van mei is er een
grote bedevaart.
In Vaucouleurs begon Jeanne
haar opdracht. Zij melddezich bij
Robert de Baudricourt, gouver
neur van de koning in Vaucou
leurs. Jeanne venelde hem dat
zij de leiding wilde nemen over
het leger van Karel VII om de
Engelse overheersers te verja
gen. De Baudricourt liet bij
Jeanne de duivel uitjagen door
een priester. Maar doorhaar vol
harding raakte hij overtuigd van
haargoede plannenen brachthij
haar naar de koning.
Karel VII hield hof in het kasteel
van Chinon. Hij steldeJeanne op
de proef door een hoveling de
klerenvande koning te laten aan
trekken. Maar Jeanne wistde ko
ning direct aan te wijzen. Het
kasteel isgrotendeels vernietigd.
Maar de overblijfselen zijn een
bezoek waard.
In St.-Cathérine-de-Fièrbois
werd op aanwijzing van Jeanne
het zwaard gevonden dat zij zou
dragen tijdens de veldtochten.
Het huis waar Jeanne logeerde
en de kapel waar zij kwam, be
staan nog.
Na haar overwinning in Orléans
kwam Jeanne in Loehes omKarel
te overtuigenzich te laten kronen
in Reims. Inhet kasteel in Loches
woonde een vriendin van de ko
ning, AgnèsSorel.Allerlei souve
nirs vandeze vrouw worden hier
nogbewaard.
In Compiègne werd Jeanne qe
vangen genomen in mei 1430,
na de nederlaag bij Parijs. Op'de
Place du 54e Hégiment d'lnfante
rie staat een ruiterstandbeeld
vande jonge JeaI)oe ter herinne
ring.
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Champagne
Een bezoek aan Reirns is niet
compleet zonder eenkijkje ineen
van de champagnekelders (de

een paar schijnwerpers en een
krakende geluidsinstallatie. Maar
tegenwoordig wordt er gewerkt
met moderne technische appara
tuur. Het spektakel 'La Nuit des
Sacres' begint in het museum
naast de kathedraal. Vijf meter
hoge kerkbeelden staan daar te
pronken in prachtig gekleurd
licht. 's Avonds maakt een wan
deling door het museum veel
meer indruk dan overdag. Van
het museum gaat het vervolgens
naar de kathedraal. Hier wordt
het verhaal van de kroning van
de koningen verteld. De tapijten
die vroeger in de kathedraalhin
gen. zijn gereproduceerd op
grote schermen die tijdens de
voorstelling naar beneden rollen.
Als sluitstuk van het spektakel
worden gigantische beelden ge
projecteerd op de voorgevel van
de kathedraal. Uit het publiekstij
gen veelvuldig enthousiaste oh's
en ah's op. Het moet gezegd: het
klank- en lichtspel is een echte
aanrader. Ook al versta je géén
woord Frans!

crayères), die zijn uitgehouwen
in het krijtsteen. De kelders van
Taittinger en Pommery bijvoor
beeld, om maar twee bekende
namen tenoemen. Maar ookrond
de stad, langs de Route du Charn
pagne, kun je in. elk dorp cham
pagne proeven en kopen.
Jeanne d'Arc zal nooit cham
pagne hebben gedronken. Want
de wijn der wijnen bestond toen
nogniet: Champagne werd pas in
de 17de eeuw uitgevonden door
Dom Pérignon. De naam van

Champagne proeven hoort erbijinBeims.

dak die water
spuwen als het flink

regent, spuwden toenlood. Want
de grote hitte van de branden
deed het lood van het dak smel
ten. Vande kathedraal wandel ik
naar de mooie Place Royale en
de Place du Forum. Ophet laatste
plein liggen opgravingen uit de
Romeinse tijd. Bij de Place
Drouet d'Erlon zoek ik een leuk
terrasje uit om mijn voeten wat
rust te gunnen.
Bij het Office du Tourisme koop
ik's middags een kaartje voorhet
'Son-er-Lumière' bij de kathe
draal.Elke zomer wordtdit klank
en-lichtspel onder grote belang
stelling 's avonds opgevoerd.
Vroeger was het slechts een
amateuristisch schouwspel met

ben drie gebrandschilderde ra
men in het rechtertransept het
thema champagne.
Onder de kerk ligt, net als onder
de kathedraal van Orl éans, een
crypte met resten van de vroe
gere kerken. De foto's dieer han
gen, tonendeverschrikkelijkere
sultaten van de bombardemen
tenen branden uitdeEerste We.
reldoorlog. Twee bisschoppen
zijn gefotografeerdtentiddenvan
de puinhopen van de kerk. Het
complete dak was ingestort. De

.gargouilles', demon-
aQ Jeannehoe Karel stersOp het
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Gesmolten

naar de plaats waar ze haar 'god
delijke opdracht' het koninkrijk
Frankrijk te redden, volbracht.

Reims staat niet alleen bekend
om zijn koningen, maar ook om
zijn champagne. Dat zie je zelfs
inde kathedraal. Eenslimme gla
zenier liet de beroemde cham
pagnehuizen geld schenken voor
nieuwe ramen. Jn ruil voor finan
ciële steun beloofde hij de wijn
bouw van de kostbare drank op
deramen uit te beel-
den. Zoheb-

koning van Frankrijk werd. De
13e eeuwse kerk staat er, on
danks alle verwoestingen uit de
EersteWereldoorlog, nog steeds.
In gedachten verzonken stap ik
de kathedraal binnen. Het koor
waar de koning werd gekroond,
was vroeger helemaal afqeslo
ten. Alleen de adel mocht de
plechtigheid bijwonen. Dat
Jeanne. een meisje uit het ge
wone volk, bij de kroning aanwe
zig mocht zijn. geeft wel aan hoe
hoog ze inaanzien wasgestegen.
Hetmeest opvallende aan de ka
thedraal van Reims zijn de beel
den in en op de kerk. Het zijn
er precies 2303. De beelden die
buiten staan, hebben welbehoor
lijk te lijden onder de uitlaatgas
sen vanhet verkeer. Daarom zijn
er heel wat vervangen door ko
pieën. De originelebeelden staan
nu inhetmuseum naast dekerk.
Alsje goed naar de beelden kijkt,
kunje dekunstgeschiedenis eruit
aflezen. De vroege beelden zijn
nogal statisch, zoals in" de ro
maanse bouwkunst gebruikelijk
was. De gotische beelden zijn
speels en beweeglijk. Het be
roemdste beeld is de Engel met
de Glimlach, in het linkerportaal.
die het symbool van de stad is
geworden.
Ook Reims heeft Jeanne d'Arc
in brons vereeuwigd. Vanaf de
overkant van de straat kijkt ze
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deze vlijtige geestelijke leeft nog
voort in een fameus champagne
merk. Dom Pérignon heeft zijn
tijd goed besteed. Want eeuwen
later vertegenwoordigt cham
pagne nog steeds de meest lucra
tieve wijnbouw van Frankrijk.
Champagne is de feestdrank bij

uitstek. Als er een feestje te
vieren is, knallen de kurken op
elk moment van de dag. Maar
l eanne heeft dat genoegen nooit
mogensmaken, Alser inhaar tijd
wel champagne was geweest.
danhad zij daarmeevast en zeker
het belangrijkste feest van haar

DePlaceDrouet d'ErlaninReimsIsdoor
zijnvelerestaurants, cafésenterrasjeseen
geliefduitgaanscenirum.

leven gevierd: de kroning van de
Franse koning, die dankzij haar
weer de troon konbestijgen.

Tekst: Hett y Hurkmans
Foto's: LaurenceDelderfieJd

INFORMATIE
Hierondertreft Uinformatie
aan overde plaatsen in
Rouen,Orléans en Reims die
inhetJeanne d'Arc' verhaal
voorkomen. Maar ook inde
omgeving van deze steden is
veelte zien.

Rouen
Office du Tourisme, 25 Place de
la Cathédrale. F-7600S, tel. 09
3335714177.
Jeanne ct 'Arc-museum: Klein

particuliermuseum aan de Place
du Vieux Marché.
Tour Jeanne d'Arc: In deze toren
van het oude kasteel van Rouen
kwam leanne in de martelkamer
terecht.
Overige bezienswaardigheden:
gotische kathedraal. Place du
Vieux Marché, Rue du Gros Hor
loge met de grote klok, Eglise St
Maelou, Musée de la Céramique
met prachtig aardewerk uit de
stad, twee letterkundige musea:
het geboortehuis van dichter
Pierre Corneille en dat van Gus
tave Flaubert, schrijver van Ma
dame Bovary.

Omgeving Rouen
Tussen Rouen en Le Havre loopt
langs de Seine een prachtige ab
dijenroute. Een andere tocht
voert langs de Normandische ci
derfabrieken en appelboomgaar
den waar het fruit voorde Calva
dos hangt te rijpen, Fietsen, wan
delen,golfen, paardrijden, surfen
en tennissen behoren tot de spor-
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gen Palais de Tau zijn de origi
nele beeldenen de tapijten uitde
kathedraal te zien. Van eind juni
tot eind augustus wordt hier op
vrijdag en zaterdag het klank- en
lichtspel 'La Nuit des Sacres
Royaux' opgevoerd.
Les Fêtes Johanniques: Het eer
ste weekend van juni vindt het
feest van Jeanne d'Arc plaats.
Met folkloristische optochten,
een kerkdienst op zondag in de
kathedraal. een aperitief in de
openlucht en historische optoch
ten.
Overige bezienswaardigheden:
13e tot 15e eeuwse Hótel-Musée
Le Vergeur, het Place du Forum,
geheel in stijl ingericht en met
een mooie verzameling schilde
rijen van Nederlandse meesters;
champagnekelders van Taittin
ger en Pommery met rondleidin
gen in diverse talen, Champag
ne-folder te krijgen bij de VVV;
Musée de I'AutomobiIe, Avenue
Clemenceau, met 150 originele
automobielen en 2000 speel
goedauto's.

Omgeving Reims
Reimsligt in een streek met uit
gestrekte champagne-wijngaar
den. Tussen Reims en Epernay
voert de toeristische 'Route du
Champagne' langs de wijndor
pen van de Montagne de Beims.
In het bos van Verzy, ten zuid
oosten vanReims. groeien talvan
knoestige, verwrongen beuken;
leuk voor een bizarrewandeling.
Informatie: Comité Départemen
tal du Tourisme de la Marne' l'
2 bis Bd Vaubécourt, F-51000
Chàlons-sur-Mame, tel. Og
3326683752. I
Reis- en verblijfsinlormatie I
Alle vermelde adressen verstrek
ken informatie over de verblijfs
mogelijkheden in hun stad of re
gio. U kunt zich ook wenden tot
hetFranseVerkeersbureau. Prin
sengracht 670, 1017KX Amster
dam. Informatie kunt u alleen
persoonlijk afhalen of SChriftelijk
aanvragen (bij toezending betaalt
u portokosten).
De ANWB heeft voor u diverse
reis-, kampeer- en hotelgidsen.
wegenkaartenen degratis route
kaart en landenbrochure van
Frankrijk. D

d'Escures, F-45OCHJ
Orl éans, tel. 09-33385483B3.

bisschop Aignan die in 451 de
Hunnen versloeg.

Omgeving Orléans
Orléans ligt langs de Loire, ineen
streek die bekend staat om zijn
kastelen en bossen. De Loire is
niet meer bevaarbaar en gevaar
lijk voor zwemmers. Watersport
is wel moqelijk op speciaal aan
gelegde 'bases de loisirs', die
vaak bij campings te vinden zijn.
Langs de Loire liggentalvan kas
telen, zoals Chambord, Chenon
ceaux en Blois. Leuk om te be
zichtigen, maar je kunt er ook
kamperen, overnachten in een
'chambre d'höte ', dineren bij de
graaf en gravin of golfen in de
kasteeltuinen.
Informatie: Comité Dépanemen

tal du Tourisme du
Loiret. 8 Rue

Office du Tourisme, 2 Rue Guil
laume de Machaut, F-51100,
Reirns, tel. 09-3326472569.
Kathedraal: Hier maakte Jeanne
de kroning van Koning Karel VII
mee. De kerk met zijn gebrand
schilderde ramen is dagelijks ge
opend. Voor rondleidingen: mei
den bij het Office du Tourisme
naast de kerk. In het naastgele-

Reims

nieuw huis in 15e"'eeuwse stijl
herbouwd.
Place Martroi: Op dit klassieke
plein staat het fiere standbeeld
van Jeanne. Centre Jeanne
d'Arc: Bibliotheek en documen
tatiecentrum over de heldin aan
de Bue Jeanne d'Arc24.
Jeanne d'Arc-feesten: Folkloristi
sche feesten ter ere van Jeanne
d'Arc, elkjaar op 8 mei.
Overige bezienswaardigheden:
Hotel Groslot. Place de l'Etape,
prachtig Renaissance-huis van
rode baksteen en natuursteen,
geheel in stijl ingericht; Hotel
Cabu, klein museum met bron
zen beelden uit de Gallo-Ro
meinse tijd; Quartier Bourgogne,
wijk vol middeleeuwse huizen;
11e eeuwse crypte van de gro
tendeelsverwoeste
basiliek van

tieve mogelijkheden in deze
groene streek. Hengelaars kun
nen hun hart ophalen inde plaat
sen Etretat, Fécamp, Dieppe en
Le Tréport.
Informatie: Comité Départemen
tal du Tourisme de Seine-Mari
time, B. P. 680, F-76008 Ilouen
Cedex, tel. 09-3335886132.

Orléans

Rondgelms liggen champagne·wijngaarden.
Onder:Gallo-RomeinsebeeldeninH6telCabuinDrléans.

Office du Tourisme. Place Albert
Ier, F-45000 Orléans. tel. Og
3338530595.
La Maison de Jeanne d'Arc: In
1429 verbleef Jeanne enige tijd
opdezeplek. Het oorspronkelijke
huis is afgebroken. Er is een

leims isde champagne
;\ad. MaarJeanne d'Arc
leeft er nooit champagne
ledronken. Zelfs niet bij
Ie kroning van Karel
111. Want champagne
lestond toen nog
liet.
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