
Een vergeten stukje Frankrijk

de Minervois

tekst Sarah van Wijk Fotografi e Siegurd van Leusen en Leo Blokhuis

Ingeklemd tussen de uitlopers van de Pyreneeën en de laagvlakte 
van het Canal du Midi ligt de Minervois, een nog onbekende 
streek in het zuiden van Frankrijk. Uitgestrekte wijngaarden, ruige 
rotspartijen, ingedutte dorpjes en oude kerkjes vormen steeds 
terugkerende elementen in dit mediterrane landschap.
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Marktjes struinen
In de dorpjes Olonzac en Lézignan de 
Corbrières is wekelijks markt. Van bric-à-
brac tot stinkkaas: hier is van alles te koop. 
Maar ook zonder boodschappenlijstje is 
het heerlijk struinen tussen de kraampjes 
met groente, fruit, kleding en streekpro-
ducten. 

Onneembare vesting
De streek ontleent haar naam aan het 
fraaie stadje Minerve, trots gelegen op een 
rotspunt aan de oevers van de Cesse. In 
de dertiende eeuw verschansten ket-
terse katharen zich in deze onneembare 

vesting. Uiteindelijk wisten de pauselijke 
troepen de katharen te verdrijven met 
behulp van de malevoise. Tegenwoordig 
staat buiten de stadsmuren een replica 
van dit machtige wapen opgesteld, dat 
nog het meest doet denken aan een grote 
katapult. Na een dagje slenteren door de 
steile straatjes, kun je heerlijk pootjebaden 
aan de oever van de rivier. Bijzonder is de 
natuurlijke brug die is uitgesleten door het 
kolkende water. 

Kastelen en ridders 
Carcassonne: de stad van kastelen en 
ridders. Wandelend te midden van dit 

werelderfgoed waan je je even terug in de 
tijd. Binnen de dikke middeleeuwse muren 
van de oude stad is altijd wat te beleven. 
Jaarlijks vindt in juli het Festival de la Cité 
plaats, een sfeervol evenement met mu-
ziek, dans en openluchttheater.

Kerkje kijken
Het dorpje Caunes vertoeft al eeuwen in 
de slaperige heuvels van de Minervois, 
loom badend in het zonlicht. De oude slin-
gerstraatjes en de benedictijner abdij met 
romaanse klokkentoren weerspiegelen het 
rijke verleden van dit mediterrane plaatsje.
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Druiven
De wijnstreek Minervois staat bekend 
om de krachtige Syrah druif. De familie 
Ournac produceert sinds 1840 heerlijk 
kruidige, aromatische wijn op hun land-
goed Château Cesseras. Pierre-André en 
zijn broer behoren tot de laatste in de lijn 
van zeven generaties wijnmakers.

Montagne Noire
Als hoogste berg in de regio is de Pic de 
Nore een geliefd reisdoel bij toeristen. 
Vanaf de 1214 meter hoge top heb je een 
prachtig uitzicht over het omringende laag-
gebergte en de vlakte van het Canal du 
Midi. Bij helder weer zie je in de verte het 
massief van de Pyreneeën verrijzen. Wie 

toeristen liever mijdt, heeft de keus uit tal 
van wandelroutes in het Montagne Noire. 
Aanraders zijn de prachtige klim naar de 
Roquo d’Astié of het bosrijke gebied in de 
buurt van Castans, een verzamelnaam 
voor zeven kleine dorpjes gelegen aan 
zeven kleine bronnen.

Kloof
Het rustig kabbelende beekje de Cesse kan 
in het voor- en najaar plotseling veranderen 
in een kolkende watermassa. 
Door de eeuwen heen heeft de 
rivier een prachtig diepe kloof 
uitgesleten: een paradijs voor 
rotsklimmers en wandelaars.

Meer weten?
Voor meer informati e over deze streek, zie 
www.payscathare.org en www.leminervois.com

Mee op reis naar de 
Minervois?
Zuid-Frankrijk Canti gnergues - 12 dagen - v.a. € 329
Zuid-Frankrijk Retraite - 8 dagen - € 564
Zuid-Frankrijk Fotografi e - 8 dagen - € 564
Zuid-Frankrijk Culinair - 8 dagen - € 564
Zuid-Frankrijk Zang & Muziek - 8 dagen - € 564

Kijk op www.amarantreizen.com

Zuid-Frankrijk & Barcelona - 11 dagen - € 729

Kijk op www.crossroadsvakanties.nl

Zuid-Frankrijk Fotografi e - 8 dagen - € 564

Kijk op www.crossroadsvakanties.nl

Zuid-Frankrijk Culinair - 8 dagen - € 564
Zuid-Frankrijk Zang & Muziek - 8 dagen - € 564

Kijk op www.amarantreizen.com

Zuid-Frankrijk & Barcelona - 11 dagen - € 729

Kijk op www.crossroadsvakanties.nl

Zuid-Frankrijk Culinair - 8 dagen - € 564
Zuid-Frankrijk Zang & Muziek - 8 dagen - € 564

Kijk op www.amarantreizen.com

Zuid-Frankrijk & Barcelona - 11 dagen - € 729

Kijk op www.crossroadsvakanties.nl
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Het kleine polderdorp Pernis is haast 
van de kaart geveegd door de op drie 
na grootste zeehaven ter wereld. 
Maar wie de rook van Rotterdam even 
de rug toekeert, wordt aangenaam 
verrast door oer-Hollandse panden en 
prachtige dijkhuisjes. Op een bankje 
aan de Maas vertelt Maria Dekker (22) 
over haar belevenissen als vrijwilliger 
in vakantiedorp Port d’Espérance. “Ik 
wilde altijd al voor langere tijd naar 
Frankrijk. Het land is betoverend en 
de taal is prachtig. Frankrijk, dat was 
mijn droom.”

Frankrijk was niet de enige droom van Maria. 
Als scholiere aan de Havo voor Muziek en Dans 
wachtt e haar een carrière als professionele 
zangeres. Maar de prestati edrang van het 
conservatorium brak haar op. Ze stopte 
zelfs een paar jaar met zingen. Een moeilijke 
zoektocht volgde: naar de juiste opleiding, 
naar God en naar zichzelf. 

“Ik wilde er zo graag even tussenuit. Weg 
van alles, weg van thuis. Ik had net een jaar 
voor docent Frans gestudeerd, maar dat 
paste niet echt bij mij. Het leraarschap op een 
middelbare school bedoel ik, niet het Frans 
natuurlijk.” Als Maria begin 2009 de reisgids 
van Amarant openslaat, vallen de puzzelstukjes 
op hun plaats. “Ik las iets over vrijwilligerswerk 
in Zuid-Frankrijk en had meteen een goed 
gevoel. Mijn Frankrijk-avontuur kon eindelijk 
beginnen!”
Als Maria aankomt op het vliegveld in 
Béziers, staan de dorpsbeheerders Henri 
en Els Cooiman haar al op te wachten. 
“Hoppa, meteen even boodschappen doen 
en langs de bouwmarkt. Ik viel met mijn 
neus in de boter!” Omdat Maria in het 
voorseizoen arriveert, houdt ze zich vooral 
bezig met de voorbereidingen voor de 
drukke zomermaanden. Zo helpt ze Els bij het 
schoonmaken van de vakanti ehuisjes. “De 
radio aan en dan met z’n tweeën als een gek 
door het hele huis heen!” lacht ze. “Wel pitti  g 
hoor”, voegt ze er aan toe. De administrati e 
is aan de nauwkeurige Maria welbesteed. 

“Alles was, tja, nogal ongeordend. Daar 
maakte ik natuurlijk korte mett en mee.” 

Maria geniet ook van het contact met 
de lokale middenstand. “Ik had 

zogezegd een telefoonrelati e met de bakker.” 
Hoe dat ging? “Allô? Canti gnergues ici. Je 
voudrais commander un pain céreales...” 

Met de beheerders bouwt Maria een goede 
band op. “Henri en Els waren een soort vader 
en moeder voor mij. Ik kon met alles bij ze 
terecht. Maar ik had ook een kamer voor 

mezelf in het 
vrijwilligershuis. 
Dat was echt 
mijn eigen 
plekje, heerlijk.” 
Aan het einde 
van haar verblijf 
maakt Maria 
nog net de 
drukte van het 

hoofdseizoen mee. “Opeens was ik onderdeel 
van een veel groter team van vrijwilligers en 
was ik niet meer de enige ‘dochter’ van Els. Dat 
was wel even wennen!” grinnikt ze. 

Maria’s reis naar Frankrijk was niet alleen 
avontuurlijk, maar ook confronterend. 
“Canti gnergues is voor mij het startsein 
geweest om aan dingen van mezelf te werken. 
Door gesprekken met Henri en Els heb ik 
geleerd dat mijn kwaliteiten tegelijkerti jd mijn 
valkuilen zijn. Het is hartsti kke mooi dat ik zo 
verantwoordelijk ben en initi ati ef neem. Maar 
ik moet oplett en dat ik op ti jd uitrust, dat ik 
niet teveel vraag van mijn eigen lichaam.” 
In 2010 reist Maria opnieuw naar ‘Canti ’, 
zoals ze het dorpje zelf noemt. Dit keer om 
de bedrijvigheid van de zomervakanti e mee 
te maken. Ze geniet met volle teugen van de 
gezelligheid 
en goede sfeer 
in het dorp. 
“Eigenlijk 
maak je als 
vrijwilliger 
een heel 
leven mee 
in een hele 
korte ti jd. Van vrolijkheid en blijdschap tot 
moeilijke momenten, niets gaat aan je voorbij. 
Het contact met de gasten, de reisgroepen 
van Amarant, het werken in teamverband... 
Heel dynamisch allemaal.” Niet voor niets is 
Maria deze zomer weer van de parti j. Intussen 
heeft  ze de juiste studie gevonden en woont 
ze in een gezellig studentenhuis in Nijmegen. 
Ze komt nog graag in haar geboortedorp 
Pernis, waar haar familie al generati es lang 
een bakkerij runt. Hier kan ze bewust afstand 
nemen van haar drukke studie en bijtanken 
voor de komende tentamenperiode. “Zullen 
we nog even langs de bakkerij lopen?”, vraagt 
Maria. En voor ik het weet, zit ik in de trein op 
weg naar huis met een overheerlijke boterkoek 
en een pondje vers krentenbrood.

“Cantignergues 
is voor mij 

het startsein 
geweest om 
aan dingen 

van mezelf te 
werken.”

“Eigenlijk 
maak je als 
vrijwilliger 
een heel leven 
mee in een hele 
korte tijd.”
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Vrijwilliger Maria vertelt
Tekst Sarah van Wijk

rêve...
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