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LIEVE
HEMEL
DICHTBIJ
Wandelen in deze prachtige omgeving doet goed. Ik
rust even uit op een bankje in het groen en mijmer
hoe mooi het leven hier is. Niet meer denken aan
werk en andere ernstige zaken. Door de rust val ik
pardoes in slaap. Een engel tikt me aan en neemt
me mee naar een omgeving die zijn weerga niet
kent. Ik hoef niet bang te zijn, de plek is fijn. Het
voelt ook meteen goed als ik vanaf een afstand de
lavendelblauwe luiken ontwaar. Ben ik in eigen land
of vertoef ik op een hemels plekje ergens in Frankrijk?
De zwart-wit gevlekte koeien in de wei loeien en de
schapen begeleiden me op mijn pad... ik ben gewoon
in Nederland. Aarzelend duw ik de ijzeren poort open.
Maar het huis aan de andere kant van het hek heeft
een prettige aantrekkingskracht op mij. Ik moet er
naar toe...

HEMELSE WERELD
Mijn hemel... volgens mij ga ik terug in de tijd. De
oude boerderij staat er statig bij en ik voel dat het
door de eeuwen heen in ere is gehouden. Er werd hier
vroeger vast druk geboerd, maar daar is niks meer van
te zien. De boerderij straalt aan de buitenkant al rust
en gezelligheid uit. Hoe zou het dan binnen zijn?
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“Het huis aan de andere kant
van het hek heeft een prettige
aantrekkingskracht op mij”
Ik hoef niet lang na te denken of de deur

Lavendelblauwe muren en een stenen vloer geven het de sfeer

zwaait open. Een vrolijke vrouw verwelkomt

van weleer, maar toch bekruipt me ook het gevoel in Frankrijk

mij. Ik ben gast en mag van haar huis

te zijn. Op een antiek bankje met lavendelblauwe kussens neem

gebruik maken en vooral genieten. Mijn

ik plaats en geniet. Brocante snuisterijen en oude schilderijtjes

engel knipoogt en blijft op een afstand. Ik

aan de muur maken het Franse sfeertje helemaal compleet. Ik

ga naar binnen. Mooie authentieke vloer,

ben alleen en voel me vrij om naar buiten te gaan. Ook hier weer

valt me op. De geur van gebak maakt me

het prachtige ‘Provence’ blauw op de louvredeuren naar het

hongerig en voordat ik het weet staat

terras. Adembenemend... de groene omgeving achter het huis

er koffie en vlaai voor me klaar in een

waar je met een boek kunt plaats nemen op een van de ijzeren

tot restaurant omgetoverde oude kamer.

bistrostoeltjes onder de druivenstruik. Ik wil toch eigenlijk nog
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even binnen blijven en neus een beetje rond. De trap naar boven

even aanraken. Deze ‘deftige dame’ is vast de

voert me naar vijf luxe slaapkamers. Elke kamer heeft een mooie

trots in dit gezellige gastenhuis. Ik ga even

wijnnaam op de deur. De Pinot Noir heeft verschillende zwarte

zitten op het bed en laat de indrukken op me

accenten, in kussens en de zware lederen fauteuils, terwijl de

afkomen... Alles is hier lief en hemels.

Sauvignon Blanc in subtiele grijstinten is ingericht. Op bed voel

Als in een roes loop ik naar beneden. Op

ik even aan het zalige linnen. De quilts op elk bed getuigen van

de trap kom ik lachende mensen tegen.

kwaliteit. Stuk voor stuk prachtige kamers met meubels uit ‘vide

Beneden zijn de kroonluchters aan, branden

greniers’ en brocantewinkels in Frankrijk. De natuurstenen vloer

de kaarsen en is het gezelligheid troef.

is als een zwart lint doorgevoerd in alle ruimten. In een van de

Iedereen heeft het hier naar zijn zin. Hier

kamers ontdek ik een heus bad op pootjes. Ik moet ‘t gewoon

kom je tot rust... en laat je de boel de boel.
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“Hier

kom
je tot
rust...
en laat je
de boel
de boel”
Wil je iets eten dan kan dat in de blauwe
kamer waar ik zojuist zat. Heb je geen zin
in rumoer, dan plof je neer op de heerlijke
loungebank in de loungekamer terwijl
je vanuit de wijnbar een goed glas wijn
krijgt aangereikt. Ik neem een slok. Het
goddelijke vocht in dit hemels paradijs doet
me besluiten te blijven. Een tikje op mijn
schouder van mijn engel haalt mij uit mijn
droom...
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