Geschiedenis van het Château de Martragny
Het Château werd gebouwd in 1743 door markies de Grangues. Oorspronkelijk was er een dubbele oprijlaan, met
bomen aan weerszijden. De huidige allee lag daartussen. De nieuw geplante bomen hebben het oude idée herstelt.
De visvijver was een waterreservoir en functioneerde als zgn. “Spiegel”, d.w.z u kunt het chateau erin weerspiegeld
zien.
In de tijd van de Franse Revolutie werd het chateau bewoond door de aristocratische familie “de Cyresme”. Bij de
aanleg van de nieuwe bar in het voorjaar van 1991 werd een houten plaquette gevonden met inscriptie “de Cyresme”.
De bel aan de voorgevel is afkomstig van deze zelfde familie en heeft aan de binnenkant het opschrift (vertaald):
“Mijn meesters, de Cyresme, noemde mij Colibri, heer zonder domein maar burger van het universum”. Het is
misschien aardig om op te merken dat deze vroege vrijheidsfilosofie een voorbode was van de ideeën van de Franse
Revolutie.
In de 19e eeuw werd de familie de Mons de nieuwe eigenaar van het chateau, dit wordt vervolgens omgezet in een
boerderij. Het château dient als woning, graanopslag en kippenhok. De bijgebouwen waar nu de winkel en de
bar/restaurant bevinden werden gebruikt als stallen en opslagplaatsen.
Van 3 september 1918 tot 13 april 1919 verbleven ruim honderd belgische leerlingen uit de colleges van Poperinge
en Veurne op het kasteel, op de vlucht voor het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog in eigen streek. Ze
sliepen in houten huizen gebouwd voor de bijgebouwen. De kamers en salons van het kasteel werden omgebouwd
tot klaslokalen.
In 1939/1940 begint het Franse Leger met de bouw van een vliegveld naast het kasteel. Zij denken na met het afbreken
van het château om ruimte te hebben voor het starten en landen van de vliegtuigen maar geluk bij een ongeluk is
dit door de invasie van het Duitse leger verhinderd ... De Duitsers betrokken het chateau en vestigden er een
ziekenhuis. Sporen hiervan zijn nog steeds terug te vinden op de deuren van enkele kamers. Later, na de landing
van 6 juni, bleef het kasteel een hospitaal maar beheerd door de geallieerden. Toen was hier ook een vliegveld maar
verder verwijderd naast het château.
Na de oorlog, in de jaren vijftig, kreeg het chateau zijn oude functie van landbouwbedrijf weer terug, door de familie
Buon, boer in Creully. In 1971 kwam de familie de Saint-Victor in het kasteel wonen met hun vijf dochters. Zij hebben
hier de huidige camping aangelegd, deel uitmakend van de keten “Les Castels “.
In september 1990, heeft de familie de Chassey het chateau en de camping met veel enthousiasme overgenomen.
De voorzieningen van de camping (sanitair, elektriciteit, zwembad, ...) hebben een serieuze opknapbeurt nodig, in
1993/1994 worden "de bijgebouwen" omgebouwd tot een ontvangstruimte voor trouwfeesten in de winter en in een
restaurant voor de camping in de zomer.
Het kasteel van Martragny is zeker een familiebezit, maar maakt vooral deel van dit prachtige erfgoed van het mooie
Normandië, dat de passie en het werk van meer dan tien generaties tot op heden heeft bewaard.
Dankzij de liefhebbers van kamperen kunnen we het eigendom behouden! Maar het is een kwetsbare plaats om te
respecteren en alsjeblieft vergeef ons als alles ondanks onze zorg niet altijd perfect is.

