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Hollands dorp in Frankrijk 

Een christelijk vakantiedorp in Zuid-Frankrijk met een ideële insteek wil een doorstart 

maken. Een verhaal van een visioen, idealen en praktische problemen.  

Ergens langs een route van niets naar nergens, en daar een zijweg van, ligt een klein dorpje. Een 

gehucht. Een stuk of vijftien huizen, geen kerk, geen café. Wel een pleintje met een terras. Gekleurde 

lampjes. Een barbecue. Als je uit de auto stapt, hoor je de locals praten. Hé, dat is geen Frans. Het 

lijken wel Nederlanders. Wat doen die hier? We zijn in de Hérault-streek in het zuiden van Frankrijk, 

halverwege Montpellier en de Pyreneeën. Het dorpje Cantignergues is een Nederlandse 

vakantiekolonie. Maar geen bungalowpark met allemaal dezelfde huisjes. Het is echt een oud Frans 

gehucht. Scheve straatjes, verweerde huizen, in dunbevolkt gebied met veel bos, heuvels en diepe 

riviertjes tussen steile rotspartijen. In de achttiende en negentiende eeuw was het een dorp van 

schaapherders, die hun eigen groenten en wijn verbouwden en vis verkochten uit het riviertje 

beneden. Nu zijn de huizen bijna allemaal vakantiewoningen. Ze zijn in de afgelopen tien jaar fraai 

opgeknapt door studenten, met veel Ikea-meubilair en bijzondere kleurstellingen. Elk huis heeft zijn 

eigen karakter, met de nodige authentieke details’ – draagbalken, natuurstenen muurtjes, 

balkonnetjes. Bij de beek was tot twee jaar geleden ook een minicamping. 

Tokkelen 

Geerten en Marjan Krijger uit Nieuwegein komen er al een paar jaar in de zomer, met hun jongens 

John (16) en Jasper (14). ‘De natuur is prachtig; ik heb er heel veel vlinders gezien’, zegt Geerten. ‘En 

het is kleinschalig en heerlijk rustig. Er is niet eens bereik voor je mobiele telefoon.’ Bij het zwembad is 

een boom waar af en toe een signaal doorkomt. Die hangt vooral ’s avonds vol met mobieltjes. Voor 

de rest trekt de jeugd overdag met elkaar op. ‘De jongens hebben binnenkort zelfs een reünie van 

afgelopen zomer.’ Bij alle rust is er vanuit het dorp genoeg te doen. ‘Je kunt er prachtig wandelen en 

er worden allerlei outdooractiviteiten georganiseerd: canyontochten, tokkelen, abseilen. Daarvoor 

betaal je apart, maar dat zijn heel redelijke prijzen. ’Krijger noemt ook het ‘gemoedelijke contact met 

medechristenen’ een pluspunt. ‘Er is een kapel, in een verbouwde wijnkelder, waar elke dag een 

ochtend- en een avondsluiting is. Daar gingen wij niet altijd heen, maar vaak wel. En op zondag is er 

een samenkomst op het terras. Daar vind je elkaar vanuit heel verschillende denominaties.’  

Cantignergues is een vakantiedorp van de christelijke reisorganisatie Outline Travel. Veertig jaar 

geleden werd deze plek door Nederlanders ontdekt, vertelt directeur Jasper Stam. Jarenlang was er 

een afkickcentrum voor alcohol en drugsverslaafden. Dat was opgezet door de vertaalster van het 

boek Het kruis in de asfaltjungle van de Amerikaanse dominee David Wilkerson. Dat was een 

geruchtmakend verhaal in christelijke kring, over zijn werk tussen de drugsbendes in New York. 

Wilkerson beschreef hoe bendeleden tot bekering kwamen en verslaafden afkickten. 



Daardoor geïnspireerd, wilde Mary van Dugteren ook Nederlandse verslaafden helpen. Ze begon in 

Den Haag, maar in een visioen – zo vertelde ze – kreeg ze deze plek in Frankrijk te zien. Ze was zelf 

afkomstig uit een Frans hugenotengeslacht; haar meisjesnaam was Guise. 

Meer dan twintig jaar ving de christelijke organisatie Teen Challenge hier verslaafden op. Ze sliepen in 

wat nu de kantine is. Een forellenkwekerij bij de rivier zorgde voor inkomsten. In 1999 werd die bij een 

overstroming verwoest. Dat betekende het einde van het afkickcentrum. 

Maar de Nederlandse christenen bleven. Youth for Christ Aktieve Vakanties (nu Crossroads) ging er 

jongerenreizen houden. Geleidelijk trokken Franse bewoners weg – het platteland ontvolkte – en 

kocht Outline Travel, het moederbedrijf van Crossroads, steeds meer huizen in het dorp. Zo werd 

Cantignergues ook een plek voor mensen uit Nederland die er om wat voor reden dan ook even uit 

moesten. Dat ideaal is er nog steeds en Outline Travel wil het graag nieuw leven inblazen. 

Besparen 

Het dorp zit in een overgangsfase. De minicamping had geen vergunning en moest twee jaar geleden 

op last van de burgemeester sluiten. Daarmee viel een flinke inkomstenbron weg. Een officiële 

vergunning aanvragen zou jaren duren. Daarom gaat het dorp voorlopig alleen met de huisjes en 

appartementen verder. Door te besparen op de beheerskosten en nieuwe doelgroepen aan te trekken, 

probeert het dorp de financiën weer in evenwicht te krijgen. Wat directeur Stam betreft, is er vooral in 

het voor- en naseizoen ruimte voor groepen – een kunst- of muziekweek, retraitedagen, een 

themaweek voor jongeren, een vakantie voor gehandicapten, een week voor alleengaanden. En er is 

plek voor mensen die er even uit moeten – iemand met een burn-out, mensen die zijn vastgelopen op 

hun werk of privé, of een gezin dat nooit op vakantie kan. Stam oppert dat een diaconie zoiets 

misschien financieel mogelijk wil maken. Cantignergues heeft een Nederlands beheerdersechtpaar; er 

is voor gasten altijd aanspraak en iets van begeleiding.  

‘God wil iets met deze plek’, denkt Stam. Dat dit Nederlandse dorp hier is gekomen, en wat het in de 

loop der jaren voor mensen heeft betekend, dat kan geen toeval zijn. ■ 
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