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• De buitenkant van het kasteel van Rambures is al voor een groot deel geres 
taureerd. Nu nog het in slechte staat verkerende interieur,

• Bij eb verandert de baai
van de Somme van een brede
riviermonding in een land van
slikken, platen en piassen.
Enkel een smalle geul in het
midden blijft bevaarbaa r.

PAYS DE SOMME

• De enor
me kathe
draal van
Amiens
dankt haar
eenheid
van stijl
aan de re
'at iel erg
korte ·tijd
waarin ze
werd ge
bouwd:
tussen
1220 en
1244.

Oorlogen
De r ivier de Somme, de

kust en de havenstadjes waar
nu zovee l toeri sten vredig
rondl open , waren eeuwenlan g
de Inzet van oor logen. Vooral
de Eerste Wereldoorl og, toe n
er In de streek de loopgraven
strijd woedd e, heeft diepe
sporen nag elat en. Over al zij n

lijk op de br andstap el ter echt
kwam.

St. Valery sur Som me be
staat uit twee delen: de Vllle
Basse en de Vllle Haut e. Het
hoogg elegen deel Is het
mooist. Hier lig gen smalle
str ate n met oude pandjes te

.gen een heuv el. Een plein ,
met daaraan de kerk en het
st adhuis , ziet uit over de baal
van waar In 1066 Wlllem de
Veroveraar vertrok om Enge
lan d in te lijven. In de haven
liggen nu vooral plezier boten
van vooral - ,het kan verke
ren - welgestelde Br itt en.

..Wa ndelen is het leu kst aan
de noor dkant va n de baa l",
zegt Va n Kelmpem a. ..Daar
zijn bre de zandsiranden In
plaats va n de kiezels die men
aan de zuidkant aant re ft. Nog
wat noorde lijker liggen twee
moderne badplaatsen met
een enorm zandstrand voor
de deur: Quend P lag e en F ort

" Ma hon Pl age, t e verge lij ken
met bij voor bee ld Noord 
wijk."

a Door ~e bijna overdreven luxe en kostbare bouwstiji wordt het kasteeltje Ba
gatelle In Abbeville ook wel een 'lolie', een dwaasheid, genoemd.

plaatsen Ault, ' Onlva l, Cay
eux- sur-Mer en ook op
Br ighton dat tegenove r de ge
lijkna mige En gelse badplaats
ligt . De Bale de la Somme
breekl de kust even verderop
doormidd en. De baal, waar de
Somme zich lan gzaa m In de
zee laat glijden, lij kt op de
Waddenzee. Gr ote delen val
len bij eb droog; er zoud en
nog zeehonden leven.

Tienta llen . mensen wagen
zich bij eb op de zan dbanken
en In de ondiepe kreken . om
garnalen te vangen. Maar net
al s In de Waddenzee kan op
kom end wate r de terugweg
afs luiten. Leke n kunne n daa r 
om maar beter op het droge
blij ven. Elk jaar, zo me ldt de
regtonal e telev isiezende r a ls
er die dag weer reddingsac
tie s zijn gewees t, r ak en tien
tallen vak antiegan gers In
moeilijkheden.

Hoog en dr oog boven de
baal , ligt St . Va lery sur Som 
me waar de gevangen is In de
stadspoort' Por te Gulllaum e
In 1431 een vermaarde 'gast'
had: J eanne d'Arc . Ook In
Luxeux, het leve ndige vis 
sersdorp Le Crotoy en Sa lnt
Riquler zat ze korte tij d ge
van gen. Het waren tussen
stops op weg naar Rouen
waar de 'Maagd va n Orlean s',
de heldin van Frankr ijk in de
strijd tegen de En gelsen, be
rec ht zou wor den en uitelnd e-

"Merg-Ies-Baios is zonder
twijfel de kus tpl aats m et de
m eeste sfeer", zegt Ruud van
Kelmpem a, de Nederl andse
vertegenwoordige r van de
streek-VVV van de P ays de
Som me. ..Het Is wel jam mer
dat vlak ac hter de mooie vl l
la 's nu een Industr ieter rein
ligt . Maar gelukki g zie je
daar m aar wein ig van. Van af
de boulevard heb je bij voor 
beeld nog altijd een prach tig
uitz icht op ' de krijtrots en
link s en re chts va n de bebou
wing."

De 'nouveaux r iches', de
welg esteld en van deze ti jd ,
geve n hun francs niet me er
bij voorkeur uit in Mer s-Ies 
Balns, maar In het even ver 
derop gelegen bos Bols de Ci
se. In dit woud van du re vll -:
la 's en sjieke auto 's word en
vooral op druilerige dagen
ook eenvou dige toeristen ge
slgnaleerd. ZIJ m aken er een"
uits tapj e: r ijk e m ensen klj · .
ken.

De rots bove n het Bols de
Clse Is voor Iedereen bereik
baar. Met uitz icht op de kust-

Kustplaats

Pracht'

Somme

en praal
aan de

kustplaa ts In F r an kr ijk nog
• een echt e vlllawijk.uit de Bel

le Ep oque; met 500 van deze
r ian te huizen, waarvan de
hout en of smeedijzeren bal 
kons het me est opvallen.

Dwaasheid

door HANS AVONTUUR

A
MIENS - De bij
naam van het r i
viertje de Som
me in de Franse

provinc ie P ica rd ië is mis
schien wat overdreven.
Maar er zit wel een kern
van waar heid in de titel
'Loire van het Noorden'.

, De rijken van weleer heb
ben er net al s aan F rank
rijks grootste rivier het
ene na het an dere kaste el
gebouwd. Sommige ge
bouwen staan er nog eve n
str alend bij a ls toe n; an
dere zijn in verval of wor
den gerestaureerd.

Hoewel de Pa ys de Somme
, - ' waard oor het riviertje

stroomt - op amperdrie ën-
• half uur ri jden van de Rand·
• st ad ligt . weten s lechts wel·

nig Nederlanders va n deze
kastelenpracht . Ook de heri n
neringen die er te vinden zij n
aan Jeanne d'Arc, J ules Ver
ne en WlIlem de Veroveraar
zijn voor vele n onbekend.
Datzelfde geldt voor de enor
me kathedraal In de st ad
Amiens.

Hier en daar Is zelfs een
vleugje Nederl an dse his torie
te vin den in de go lvende
streek. Zoa ls In Abbevllle,
waar de textielfab r iek 'Manu
fac ture des Rames' In de 17de
eeuw door de Leidenaar
Abra ha m van Robals werd
gesticht . Zijn famllle sc honk

: de stad behalve welvaart ook
een kasteelt je: Bagatelle. Een

.klein en zéér gera ffineerd ge
bouwd buitenhu is met een
symmetrische gevel waarvan
de prachti g geornamenteerde
ramen het beeld bepa len.

Dit soort pal eisjes werd om
zijn haast overdreven luxe
een 'folie', een dwaashei d, ge
noemd .' Ook In de plaatsj es
Long en La motte staan der
geli jke 'folies'.

..In het begin was er slec hts
één verdie ping", zegt Anne
die in Bag at elle bezoekers
rond leidt. ..In die tij d werd
het din er bij de buren bereid;
een keuk en .wa s er toe n nog
niet In het kasteeltje. De
sc hrijver. Voltaire sch reef
niettemi n dat Van Robals er
lel'fde a ls een pr ins ."

Later werd er een tweede
verdieping met slaapka mers
op gebouwd. Dit gedeelte Is
niet te bezic htigen. De hu idi
ge eIgenaar woont er met zij n
gezin. Beneden herinneren
een tu lpenvaas - met gaten
waarin tu lpen werden ges to-

, ken - en Delft s blauw aan
Van Robai s' ·geboort elan d.

Het inte r ieur Is t rouwens In
elk opzicht verrassend. Dat
begt nt al In de entree die he
lemaa l groen Is geverfd. ..Die
kleur is gekozen om dat de
klok die er kwam te han gen
groen was ", al dus Anne , die
daarna op a l het glas In het
ronde hoofdvertrek wij st: ..De
kamer werd door zonlic ht
verwarmd en kijk eens naar
a lle spiegels, recht tegenover
de grote ramen. De ruim te
lijkt er groter door ."

Tijdens de F ran se Revolu
tie verkocht Van Roba ls zijn
droomhuis aan het gesl acht
De Wallly, waarvan de huidi
ge eigenaar afstamt. Ee n mu 
zlka le familie. Fra ncols de
Wallly liet behal ve een woon
gedeelte ook een 'salon de
musique' naas t he t pa nd bou
wen waar onder anderen de
beroemde componist Césa r
Auguste Franck musicee rde .

..Het Is een wonder da t Ba
gatelle er nog staat" , zegt An
ne. ..In de Tweede Wereldoor·
log viel een bom op de biblio
theek . Zonder te ontploffen .;"

De P ays de Somme - een
licht glooie nde st reek met a k
kerland, kleine dorpjes en
plukjes bos ac hte r een geva
rieerde kuststrook m et kiezel·
en zandstranden - Is bij de
r ijken a lt ijd een geliefde va
kan tiestreek gew eest. Toen In
1872 een spoor lijn van P arijs
naar Mers-Ies·Ba lns aan de
kust ge reed kwam, streek de
P arijs e bourgeoisie m as saal
In het toen nog kleine plaatsje
nee r. ZIJ bouwden er de ene
na de an dere grote vllla.
Liefst aan het water.

• In tegenstelling tot andere
, plaatsen In Fran kr ijk , zijn de

vllla's In Mers-Ies ·Balns niet
~ verwoest in oor logen en nooit
• dras tisch ver bouwd om aan

de mode mee te doen. Hier
door bezit de plaat~ a ls en ige


