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BRUILOFT IN FRANKRIJK 
door Rita Somsen - Schuurman [409] 

 
In het Loiregebied van Frankrijk, ongeveer 250 km ten ZW van Parijs,  was deze zomer een joyeuze 
trouwerij met receptie en feesten in de wijnkelders van Domaine Buisse. Een feest van Europese eenheid, 
zou je het kunnen noemen, want Bart Somsen [437] uit Eibergen trouwde met Sarah Buisse [4777] uit 
Montrichard Frankrijk. 
Barts moeder, Rita Somsen–Schuurman vertelt ons er alles over in haar dagboek-verslag: 
 
Hoe komt een Nederlandse jongen uit Eibergen, 
die woont en werkt in Engeland aan een Franse 
bruid? 
Zoon Bart komt gedurende zijn vervolgstudie in 
Hull, Engeland, om aan de universiteit van 
Humberside zijn MBA graad te halen. 
Zijn voorliefde voor Engeland (golfspel) is binnen 
ons gezin bekend, dus ligt het voor de hand dat hij 
daar ook een baan gaat zoeken. In Dunstable vindt 
hij een job op een internationaal marketingbureau 
en in Dunstable leert hij ook Sarah kennen, die 
daar werkzaam is als lerares Frans aan een 
scholengemeenschap.  
Zo is het gekomen… 
 
In oktober 1999 hebben zij zich verloofd en toen is 
ook de datum van hun huwelijk al bekend 
gemaakt: 3 en 4 augustus 2001. 
De uitnodigingen gaan vroeg de deur uit, zodat de 
(Nederlandse) genodigden met hun 
vakantieplanning hiermee rekening kunnen 
houden.  
 
Op 18 juli vertrekken wij, Dick [408] en Rita 
samen met Hanny en Ben,schoonzus en zwager 
[397] en [396], ieder met onze eigen caravan, rich-
ting Frankrijk. We stippelen vooraf een route uit. 
Die verloopt zo voorspoedig, mede door Ben en hij 
maakt zelfs voor het eerst zo’n verre tocht. Hulde! 
Het komt er op neer dat we vrijdags al op de plaats 
van bestemming, Montrichard, aan komen. Dit tot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote verbazing van Bart en Sarah, die dat week-
end in Frankrijk zijn om de laatste regelingen voor 
de bruiloft te treffen. Montrichard is de woonplaats 
van de familie Buisse en daar is ook de camping, 
waar de Nederlandse gasten zich verzamelen. 
 
Zaterdagmiddag, 21 juli, krijgen we een rondlei-
ding door de wijngaarden van Paul en Claudine 
Buisse, de ouders van Sarah, en tot slot een 
wijnproeverij in hun caves. Om vast te wennen aan 
wat ons te wachten staat. Paul Buisse is n.l. een 
wijnbouwer van het zuiverste ras. Zijn beroep is 
zijn passie.  
’s Avonds een barbecue bij hen thuis. Heerlijk! 
 
Die week, voorafgaand aan de trouwerij, hebben 
we met z’n vieren diverse uitstapjes gemaakt, o.a. 
naar de prachtige kastelen aan de Loire, zoals 
Chenonceau, Amboise en Chaumont sur Loire. 
 
Op zaterdag 28 juli komen Marieke [435] en Henry 
[2068], onze dochter en schoonzoon plus onze 
kleinkinderen op de camping in Montrichard aan. 
Marjolein [4017], drie jaar, en Derk [4412] net één 
jaar oud. Hij heeft waterpokken en ziet er uit als 
een krentenbol. 
Op zondag een dienst bijgewoond in de kerk Ste. 
Croix, waar het huwelijk zal worden ingezegend. 
Bij die gelegenheid hebben we tevens kennis ge-
maakt met Père Dominique, de priester, altijd in 
zwarte soutane en met blote voeten in zijn sanda-
len. Op maandag komen in de loop van de dag 
onze dochter Hanneke [436] met haar vriend Mart. 
Als we ’s avonds aan het eten zijn arriveren zus 
Erna en zwager Henk Westerveld uit Dinxperlo. Zij 
komen zoals gebruikelijk op de fiets langs! 
De volgende dag moet er gewerkt worden op de 
caves. Alle gasten op de bruiloft ontvangen straks 
een fles wijn. Aan ons de taak om de dozen te 
vouwen, flessen te etiketteren en tot slot de dozen 
te voorzien van een strikje en stickertje. Gelukkig 
dat Hanneke en Mart assistentie verlenen, anders 
waren we vrijdag nog aan het fröbelen geweest.  
Aan het arriveren van de gasten kun je merken dat 
het feest nadert. Op woensdagavond zijn alle 
Nederlandse bruiloftsgasten op de camping 
aanwezig. Tot in de kleine uurtjes buiten gezeten! 
 
Donderdags gaan we volgens afspraak helpen de 
caves versieren met ballonnen. Rita [410] en Lidy 
[3884] bieden spontaan hulp aan. Nou dat hebben 
ze geweten. Sarah had zoveel ballonnen ingesla-
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gen, dat ze er heel Montrichard wel mee kon ver-
sieren. Gelukkig komen Marieke en Henry met de 
kids nog langs, zodat Marieke de eerstkomende 
jaren ruimschoots voorzien is van ballonnen.  
Om 17.00 uur kunnen we geen ballon meer zien! 
‘s Avonds eten we met zijn allen, zelfs de kleintjes 
en Paul en Claudine Buisse, plus het bruidspaar 
op een terras in Montrichard. Veel wijn gedronken.  
Gelukkig kunnen we lopend terug naar de cam-
ping. 
 
Dan is het vrijdag, 3 augustus. Het feest gaat be-
ginnen. Op verzoek van Paul en Claudine Buisse 
hebben wij ’s middags een feestelijke lunch in de 
caves met de medewerkers van het Wijnhuis Buis-
se. Het is uitermate gezellig; Monsieur Baquer, 
een van de oudste medewerkers, zingt een prach-
tige ballade, waar we niet veel van begrijpen, maar 
het klinkt wondermooi met die diepe resonans door 
de caves. 
Vervolgens is het tijd om te gaan verkleden voor 
de plechtigheid in het Gemeentehuis. Monsieur le 
Maire, de Burgemeester, zal persoonlijk de huwe-
lijksvoltrekking verrichten. Een grote schare staat 
ons bij de Mairie al op te wachten. De Nederlan-
ders zijn nu verre in de meerderheid. De Maire is 
getooid met een prachtige sjerp. Als Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand kan hij in Nederland nog 
wel een lesje halen. Hanneke, zus van de bruide-
gom, en Rita, zus van zijn vader, zijn de getuigen 
voor Bart. Een handtekening mogen ze zetten, 
maar een Nederlandse vertaling voorlezen daar-
voor krijgt Hanneke nauwelijks de gelegenheid. 
Chaotisch, echt op zijn Frans.  
Na het Gemeentehuis naar de caves, waar de re-
ceptie wordt gehouden. Dat is echt leuk!! Uiteraard 
volop champagne en wijn. Tijdens de receptie wor-
den er drie heel speciale flessen wijn à 15 liter per 
fles geopend: l’ Exceptionnel de Paul Buisse, 1998 
Chinon. Veel bijzonder lekkere hapjes. Een bandje 
speelt leuke jazz-muziek. Marjolein en Derk verma-
ken zich ook uitstekend. De kleine Derk is een 
echte vrouwenversierder met zijn grote bruine o-
gen! Voor hem gaat iedere vrouw op de knieën. 
Tegen 10.00 ‘s avonds is de receptie afgelopen. 
We gaan weer terug naar de camping, waar we 
met een grote groep familie en vrienden bij Hanny 
en Ben onder de luifel nog lang zitten na te praten.  
 
Zaterdag, de dag van de huwelijksinzegening! 
We gaan eerst even bij de caves langs om de res-
tanten van de receptie-hapjes mee te nemen. Op 
de camping alle tafels van de Nederlandse 
campinggasten bij elkaar geschoven en met zijn 
allen een bodempje gelegd. Dat kan gewoon op 
een camping. Ontzettend gezellig. 
In de loop van de middag gaan we naar huize 
Buisse om ons te voegen bij de overige 
familieleden om samen naar de kerk te gaan. We 
hebben nog nooit zo’n chaotische verdeling van 
zitplaatsen in de diverse auto’s meegemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bruidspaar: Bart en Sarah Somsen - Buisse 
 
Op het laatst had Bart, de bruidegom, nog géén 
plekje in een auto! Overigens, hij is wel bij de kerk 
aangekomen. 
 
Er staat daar veel publiek te wachten. Fransen leg-
gen het verkeer gewoon even stil. De kerk van 
Sainte Croix ligt drieëndertig treden hoog! Heel 
indrukwekkend. Het is een heel oude kerk; in 1476 
werd er het huwelijk voltrokken van Lodewijk van 
Orléans en de dochter van koning Lodewijk XI.  
De kerkdienst nu is indrukwekkend, niet in het 
minst door de bijdrage van Lidy. Haar drie prachtig 
gezongen solostukken ontroeren zowel Père  
Dominique als de aanwezige Fransen merkbaar. 
Na de kerkdienst gaan we naar Chateau Beaulieu 
in Joué les Tours, waar het feest gevierd wordt. 
Beaulieu doet zijn naam eer aan. Het ligt er 
schitterend midden in een park. Het bruidspaar 
heet ons welkom, met champagne, hoe kan het 
ook anders? 
Ben heeft fantastisch mooie foto’s gemaakt van 
het bruidspaar in het park.  
Tegen 21.30 uur gaan we aan tafel. Elke tafel 
draagt de naam van een wijnsoort die Paul Buisse 
maakt. Bijvoorbeeld: de tafel Touraine Primeur, of 
de tafel Christal Buisse. De tafelschikking is zoda-
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nig dat de Nederlands sprekende gasten bij elkaar 
zitten. Het diner is heerlijk! Niet te grote porties, 
maar wel veel gangen. Zoals is te verwachten is 
het Franse gehalte tijdens het feest zeer hoog; als 
tegenwicht hebben de Nederlandse gasten een 
ouderwetse polonaise gehouden, waar ook 
spontaan aan wordt deelgenomen door Père 
Dominique. 
 
Het is al over twaalven als alle gasten het verzoek 
krijgen naar buiten te gaan om van de 
tuinverlichting te genieten. Tot ieders grote 
verrassing kunnen we een werkelijk fantastisch 
vuurwerk bewonderen. Schitterend! 
In de grote tent, die naast de eetzaal is opge-
bouwd, kan gedanst worden. 
 
Het is in Frankrijk gebruikelijk dat muziek en dans 
doorgaan tot zes uur in de morgen. Zolang hebben 
wij het niet volgehouden. Om drie uur in de nacht 
hebben wij onze hotelkamer opgezocht. Geen 
been meer om op te staan. 
 
De volgende avond hebben we met alle bruilofts-
gasten en andere campinggasten ’statiegeld 
gemaakt’. Alle restjes uit de flessen opgedronken! 
Heel gezellig. Zelfs de kleine Marjolein mag uit bed 
komen, zij hoort dat er een feestje gebouwd wordt. 

Maandag: partir cést mourir un peu, afscheid 
nemen is een beetje sterven.  
Het wordt stil op de camping. Geleidelijk vertrek- 
ken familieleden en vrienden. We nemen afscheid 
van Bart en Sarah en van haar ouders. 
Voor ons breekt ook het moment van aankoppelen 
en vertrek aan. 
 
Evenals de heenreis verloopt de terugreis 
probleemloos. Van de plannen om onderweg nog 
een camping te zoeken voor één overnachting 
komt niets. Op initiatief van Ben wordt in goed 
overleg besloten om in één ruk naar Eibergen door 
te rijden, uiteraard wel met de nodige tussenstops. 
Twee echtparen met twee caravans zetten  
’s avonds om kwart over elf hun vakantiehuisje 
weer thuis op de oprit. Moe maar voldaan. 
 
Het is voor Dick en mij en naar wij hopen ook voor 
al onze familieleden en vrienden een heel 
bijzondere ervaring geweest een Franse bruiloft 
mee te maken. Met Hanny en Ben samen is het 
een bijzonder fijne tijd geweest. Dank jullie wel! 
Ook veel dank aan Hanneke en Rita die voor onze 
zoon Bart getuigen wilden zijn. Dat heeft ons heel 
goed gedaan. 
Familie en vrienden:  
Merci beaucoup ! Au revoir !                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooraan de bruidskinderen : Natacha, Morgane en Marjolein [4017] 
Staand: Rita en Dick Somsen [409 en 408], het bruidspaar Sarah Buisse [4777] en Bart Somsen [437], de 

ouders van de bruid : Mme. en Mr. Claudine en Paul Buisse 


