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Wie heeft vroeger niet als 
prinses door het leven willen 
gaan? Of als ridder willen 
vechten in een beslissende slag? 
Reizigers die een bezoek 
brengen aan het mediterrane 
stadje Carcassonne zien de 
dromen uit hun kindertijd 
met open ogen in vervulling 
gaan. En komen tegelijkertijd 
bedrogen uit.
van veraf lijkt de burcht van carcassonne 
regelrecht vanuit de middeleeuwen naar de 
moderne ti jd te zijn verplaatst. imposant, on-
verwoestbaar en schijnbaar onaangetast prijkt 
het kasteel bovenop een heuvel in het weidse 
landschap. la cité, zoals het oude stadsgedeel-
te ook wel genoemd wordt, maakte furore als 
Doornroosjes residenti e in een Disney teken-
fi lm en werd door uneSco uitgeroepen tot 
werelderfgoed. zelfs in een land als Frankrijk 
dat bezaaid ligt met kastelen, villa’s en andere 
adellijke optrekjes, is carcassonne een unicum. 
De stad trekt zo’n twee miljoen toeristen per 
jaar en is daarmee één van de grootste toeristi -
sche trekpleisters buiten parijs.

W W W W W J W W W W W

in de languedoc kleeft 
het bloed van de 

katharen aan iedere 
middeleeuwse steen.

W W W W W J W W W W W

carcassonne ligt in de regio languedoc-Rousil-
lon, een gebied van wijn- en olijfgaarden in het 
zuidwesten van Frankrijk dat zich uitstrekt van 
de middellandse zee tot aan de pyreneeën. 
Deze modern staatkundige regio valt groten-
deels samen met het vroegere pays d’oc, een 

streek met een sterke eigen identi teit waar 
occitaans werd gesproken, een dialect dat uit-
eindelijk de kop is ingedrukt door de centralisa-
ti epoliti ek van parijse heersers. zoals overal in 
europa vindt in dit deel van Frankrijk de laatste 
jaren een revival plaats van regionale cultuur. 
plaatsnamen worden aangegeven in het Frans 
en het occitaans. en overal staan bordjes met 
daarop kathaarse kruisen en andere symbolen 
van deze religieuze sekte, want in de lan-
guedoc kleeft  het bloed van de katharen aan 
iedere middeleeuwse steen.

in de twaalfde eeuw vormden de katharen één 
van de snelst groeiende gnosti sche sekten in 
occitanië. over de geloofsopvatti  ngen van de 
katharen voeren academici vandaag de dag 
nog steeds verhitt e debatt en, maar een aantal 
principes staat vast. zo hadden de katharen 
een dualisti sche visie op de schepping. al 
het aardse en materiële was geschapen door 
kwade krachten en werd als verdorven gezien; 
alleen het hemelse was afk omsti g van god en 
dus goed. De katharen verwierpen het dogma 
van de Drie-eenheid. ontsteld over de mis-
standen van de geestelijkheid wezen zij ook het 
priesterschap af. wel werd een aantal uitverko-
ren katharen door handoplegging apart gezet 
als parfaits. zij hadden een voorbeeldfuncti e 
en onthielden zich daarom van aards genot als 
vlees en seks.
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met hun kett erse visie op het christendom 
waren de katharen een doorn in het oog van 
de kerk in Rome. in 1208 riep paus innocenti us 
iii op tot een kruistocht tegen de afvalligen. 
onder leiding van de bloeddorsti ge Simon de 
montf ort werden duizenden mannen, vrou-
wen en kinderen op gruwelijke wijze om het 
leven gebracht. toen het onderscheid tussen 
sekteleden en gelovigen minder duidelijk 
bleek dan gedacht, adviseerde de abt arnaud 
amaury de soldaten: “Dood ze allemaal, god 
kent de zijnen.” De capeti ngische koning Filips 
ii van Frankrijk beloofde grote stukken land 
aan de kruisvaarders. op die manier hoopte 
hij het opstandige occitanië eenvoudigweg bij 
zijn gebied te kunnen inlijven. zo vermengden 
vroomheid, eerzucht, hang naar avontuur en 
eigen gewin zich tot een explosieve cocktail 
van bruutheid en geweld.

De katharen wisten meer dan een eeuw voet 
aan de grond te houden in het zuiden van 
Frankrijk. Dat had niet alleen te maken met 
hun kett erse koppigheid, maar ook met de 
steun van lokale edelen die hun onafh ankelijk-
heid wilden bewaren. zo veranderden talloze 
kastelen in de languedoc in kathaarse verzets-
haarden. terwijl sommige bolwerken jarenlang 
standhielden, viel carcassonne al na twee 
weken in handen van de pauselijke strijders. 
De bewoners kregen toestemming om de stad 
– weliswaar naakt – te ontvluchten. zo bleef 

hun leven gespaard, maar konden de kruis-
vaarders opti maal van de buit profi teren. De 
blamage bleek de redding van dit middeleeuw-
se kasteel: de burcht werd niet met de grond 
gelijk gemaakt. ondanks verwoede pogingen 
lukte het de katharen niet om carcassonne te 
heroveren. De nieuwe machthebbers namen 
geen risico en legden een tweede muur aan 
rondom de burcht. ze wisten zich veilig in 
château comtal, een apart kasteeltje binnen 
het fort. 

De geschiedenis van carcassonne gaat verder 
terug dan de bloederige kruistochten en 
rokende brandstapels van de twaalfde en 
derti ende eeuw. 
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de oeroude stenen 
van het stadje 

werden bij honderden 
tegelijk weggesleept 
voor constructie-

werkzaamheden 
elders.
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De eerste bebouwing op en rondom de heuvel 
van la cité dateert uit de zesde eeuw voor 
christus. toen carcassonne steeds belangrij-

ker werd op de handelsroute tussen Rome en 
bordeaux, sti chtt en Romeinse kolonisten een 
castellum, een versterkt fort dat de barbaren 
buiten de poort moest houden. De visigoten 
wisten het fort uiteindelijk in handen te krijgen 
en maakten lange ti jd de dienst uit in carcas-
sonne. Daarna was het een komen en gaan 
van machthebbers: de Saracenen, pippijn de 
korte, de moren en karel de grote breidden 
de vesti ngstad steeds verder uit. tenslott e gaf 
burggraaf Raymond-Roger trencavel op 15 au-
gustus 1209 het bestuur van zijn stad over aan 
Simon de montf ort en zijn kruisvaarders. in de 
eeuwen daarna nam de militair-strategische 
positi e van carcassonne steeds verder af. uit-
eindelijk werden de oeroude stenen van het 
stadje zelfs bij honderden tegelijk weggesleept 
voor constructi ewerkzaamheden elders.

Het ti j keerde in 1844. een Franse schrijver 
met invloedrijke politi eke vrienden zag wel wat 
in het vervallen kasteel en zo herstelde eugene 
viollet-le-Duc, de redder van de parijse notre-
Dame, de burcht in haar volle glorie. uiteraard 
drukte deze architect zijn eigen stempel op 
de ruïne. zo verving hij de authenti eke, platt e 
daken van de kasteeltorens door de romanti -
sche puntdakvariant. zulke ‘Duitse’ daken zijn 
een uitkomst in een noordelijk, sneeuwrijk 
klimaat. in het zonnige carcassonne is hun 
functi e overbodig. De Disney-uitstraling van 
het fort is dus het resultaat van een ‘mislukte’ 
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restaurati epoging in de negenti ende eeuw. 
ach, de architect had nog nooit van de ameri-
kaanse fi lmstudio gehoord. Hij volgde slechts 
de bouwkundige mode en liet ons achter met 
een meesterwerk. 

De échte middeleeuwen vind je nergens, ook 
niet in carcassonne. maar wie in het stadje 
een willekeurige taverne binnenloopt, komt 
dichtbij een historische schranservaring. 
onder een plafond van houten balken staan 
lange eiken tafels. zwijnenkoppen en ander 
geschoten wild prijken aan de muur. in aarde-
werken kommen wordt dampende cassoulet 
geserveerd, een harti g occitaans stoofpotje  
van eend, schapenbout of vett e worst met 
witt e bonen. niet zo verfi jnd misschien, maar 
wel smakelijk en voedzaam. bij het verlaten 
van de herberg staan de drommen toeristen 
helaas alweer voor je neus. en dat moet straks 
allemaal weer over die ene, smalle ophaalbrug 
die de toegang vormt tot de burcht. wie daad-
werkelijk de echo’s van in het nauw gedreven 
katharen wil horen, doet er goed aan in de 
rusti ge herfst- en wintermaanden langs de 
kasteelmuren te dwalen. 

bij de drukke porte narbonnaisse vind je de 
oudste muren van de stad. De 1100 meter 
brede grasstrook tussen de binnen- en buiten-
wal werd vroeger gebruikt als trainingsbaan 
voor jonge soldaten. nu vinden er talloze 
kostuumdrama’s plaats. achter de muren 
strekt zich een netwerk uit van smalle straatjes 
met winkeltjes vol curiosa en ingeblikt made in 
China entertainment. Het schaduwrijke place 
de marcou is de perfecte plek voor een rood 
wijntje. voor een chique diner schuif je aan bij 
restaurant la barbacane in het onlangs gere-
noveerde Hotel de la cité. De chefk ok ontving 
een michelin ster voor zijn verrassende menu. 
Dat zie je uiteraard terug in de prijzen. 
De enige vierkante toren van de stad markeert 
het château comtal, dat alleen met een gids te 
bezoeken is. Dit kasteeltje binnen een kasteel 
biedt een mooi uitzicht over het omliggende 
platt eland. De basiliek van Saint nazaire 
dateert uit de elfde eeuw. De Romaanse kerk 
is later versierd met goti sche elementen, 
zoals gebrandschilderde ramen, rozetvensters 
en een rijtje waterspuwers aan de dakrand. 
De kerk is de waarschijnlijke rustplaats van 
Simon de montf ort. wie even zoekt, komt 
zijn grafsteen tegen. achter de kerk vind je 
een modern amfi theater in griekse sti jl. in juli 
staan hier ’s avonds diverse concerten op het 
programma; in augustus is er dagelijks een 

middeleeuwse show. weggestopt in een zij-
straatje, op nummer 3 van de Rue du plo, vind 
je het schatti  ge musée de l’École dat een kijkje 
biedt in het Franse klaslokaal van rond 1900. in 
dit binnenste gedeelte van carcassonne laat je 
de luidruchti g telefonerende en foto’s klikkende 
daggasten achter je en heb je de ti jd om de 
oude stadsmuren en gebouwen eens rusti g te 
bekijken. De stenen verwijzen met hun verschil-
lende groott e ieder naar een ander ti jdperk en 
vertellen zwijgend hun eigen verhaal.  
wie niet veel op heeft  met historische details 
en liever smeuïge verhalen hoort over zijn 
europese voorouders, brengt een bezoek aan 
het musée de la torture. een dik, zwartf lu-
welen gordijn geeft  toegang tot een stoffi  g 
vertrek dat meer weg heeft  van een spookhuis 
dan een museum. De overvloed aan bloederig 
kitsch zegt vooral iets over de behoeft e van de 
moderne mens en werpt weinig licht op het 
leven in de middeleeuwen. met hun gesti ft e 
lippen, smalle taille en perfecte rondingen 
zouden de gemartelde museumpoppen annex 
mannequins overigens niet misstaan in een 
willekeurige H&m.
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van het fort is 
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De rivier de aude scheidt de oude bovenstad 
van la ville basse. Dit ‘moderne’ carcassonne 
draagt sinds jaar en dag vooral de lasten en 
niet de lusten van het beroemde fort op de 
berg. De buitenwijk werd meerdere keren 
platgebrand als represaille voor kathaarse frat-
sen en kreeg pas na de derti ende eeuw haar 
defi niti eve vorm. De meeste toeristen komen 
er niet verder dan de parkeerplaats, al zijn 
de goti sche kerken St-vincent en St-michel, 
net als het musée des beaux-arts, best een 
bezoekje waard.     

een smal weggetje voert van de drukke 
parkeerplaats naar de autosnelweg. vanaf de 
a61 zie je de verlichte torens van la cité als 
bakens schitt eren in het donkere landschap. 
De toeristenstromen, de plasti c zwaarden, de 
lucrati eve handeltjes – ze vallen in het niet bij 
deze prachti ge luchtspiegeling van een kasteel 
uit lang vervlogen ti jden.

Met korting naar de 
Franse zon!
ons vakanti edorpje canti gnergues in 

de prachti ge streek minervois is een 

prima uitvalsbasis voor een bezoekje aan 

carcassonne. wanneer u vóór 1 november 

2012 één van onze authenti eke Franse 

huizen voor 2013 boekt, ontvangt u 7,5% 

korti ng op de huurprijs. canti gnergues is 

dé ulti eme plek voor een ontspannende en 

inspirerende zomervakanti e, dus wees er 

snel bij! 

ook in het voor- en naseizoen is het goed 

toeven in dit zonovergoten dorp. bovendien 

liggen de prijzen in deze periode aanzienlijk 

lager. Samen met deze vroegboek-acti e 

wordt het zo nog aantrekkelijker om te 

genieten van een heerlijke mediterrane 

vakanti e.

meer informati e over onze sfeervolle

huizen en boekingsvoorwaarden vindt 

u op www.tamariskvillages.eu

meer informati e over onze sfeervolle

huizen en boekingsvoorwaarden vindt 
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