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Het is even zoeken, zo diep in de bergen van de Zuid-Franse 
streek Haut-Languedoc. Een oneindig lange, bochtige weg 
voert je langs verlaten boerderijen, glooiende groene bergen 
en diepe valleien. Bíjna ga je geloven dat hier niets te vinden 
is. Maar dan, na de laatste haarspeldbocht, zie je opeens 
een dorpje liggen: een handjevol oude Provençaalse huizen, 
leunend tegen een beboste helling in de zon. Dit is het dorpje 
waar mensen tot rust komen, inspiratie opdoen en dichter 
naar God toe groeien. Dit is Cantignergues. 

Zo stil als de weg ernaar toe is, zo hartelijk is het ontvangst van 
gastvrouw Els Cooiman. Wie na de lange reis moe en afgemat 
de auto uitrolt, wordt hier met open armen ontvangen en 
meteen flink in de watten gelegd. Vrolijk wijst Els ons de weg 
naar ons negentiende-eeuwse, authentieke vakantiehuisje. 
Een flesje wijn uit de streek staat al voor ons klaar. 

Eén grote familie
Met 55 vakantiegangers is het dorp helemaal volgeboekt. 
Toch heerst er een vredige, ontspannen sfeer. Kinderen 
vermaken zich in de beek met het bouwen van dammen 
terwijl ouders samen wat drinken op het dorpsterras. Vlinders 
vliegen af en aan tussen de uitbundig bloeiende bloemen 
langs het pad. Een stel jongeren maakt zich gereed voor 
een intensieve mountainbiketocht door de bergen onder 
leiding van een buitensportinstructeur. Straks, als ze moe en 
bezweet weer terug zijn, wacht hen een verfrissende duik in 
het zwembad. Jong en oud, actief of passief, van evangelisch 
tot gereformeerd – iedereen lijkt hier moeiteloos zijn weg te 
vinden. Het is net één grote familie. 

Een ware metamorfose
Het is haast niet voor te stellen dat dit terrein jarenlang braak 
heeft gelegen. Toen Jasper Stam hier zeven jaar geleden 
voor het eerst kwam, waren de huizen vervallen en de 
meeste bewoners vertrokken. Toch zag Stam toekomst in het 
verwilderde dorp met haar eeuwenoude huizen. Als directeur 
van een idealistische, christelijke reisorganisatie was hij altijd 
al geboeid door plaatsen die een intense rust uitstralen. Zijn 
ideaal was een plek te creëren waar mensen de mogelijkheid 
krijgen om in alle stilte te bezinnen, andere christenen te 
ontmoeten en God te zoeken. In Cantignergues zag hij de 
plaats waar zijn droom werkelijkheid kon worden. Onder 
leiding van Stam onderging het terrein een ware metamorfose. 
Huizen werden opgeknapt, paadjes aangelegd, stenen 
verplaatst. Elk huis kreeg een eigen karakter en een eigen 
naam. Van een slapend dorpje veranderde Cantignergues in 
het bruisende vakantiecentrum Porte d’Espérance – poort van 
de hoop. Het is de ideale vakantieplek om te leven mét God in 
Frankrijk. 

Zo’n twee jaar geleden kwamen Els en Henri Cooiman 
als beheerders in het dorp wonen. Ze wilden altijd al een 
camping in Frankrijk beginnen, maar Els vond emigreren een 
wel erg grote stap. Toch was het bij hun eerste bezoek aan 
Cantignergues juist Els die de doorslag gaf. “Toen we voor het 
eerst gingen kijken in dit dorp wist ik meteen dat dit het was,” 
vertelt ze enthousiast. “Mijn man vroeg steeds: ‘Weet je het 
wel zeker?’ Hij snapte niet dat ik nu opeens zo enthousiast 
was. Dat was heel bijzonder. Ik zegde mijn baan op en we 
zetten ons huis te koop. Na zes weken was het verkocht!” 
Vanwaar die impulsiviteit? Els: “God leidde het zo. We wisten 
dat Hij ons hier wilde hebben en dan is het goed.” 
Els wil graag de liefde van Christus met anderen delen en 
samen met hen Gods koninkrijk zoeken. “Hier in het dorp 
komen mensen vaak uitgeput en soms bijna overspannen 
aan. Het is dan zo mooi om te zien hoe ze na een paar weken 
heerlijk uitgerust weer naar huis gaan. Ook op geestelijk 
gebied kun je mensen steunen. Er is de hele zomer een 
pastoraal werker aanwezig, er worden vieringen georganiseerd 
in de dorpskapel en er is altijd gelegenheid voor een goed 
gesprek.”

Stilteparadijs
Aan het einde van onze eerste dag schuiven we aan bij de 
dorpsbarbecue. Het jachtige leven in Nederland en de lange 
reis lijken al eeuwen geleden als de zon de lucht oranje kleurt 
en achter de bergen verdwijnt. Dit dorp lijkt alles te hebben 
wat een mens nodig heeft. Wat heeft Cantignergues eigenlijk 
niet? Het antwoord is mobiel bereik. En vindbaarheid. Maar 
dat is misschien maar goed ook. Want zo kan dit kleine 
stilteparadijs de bescheidenheid behouden die haar zo 
bijzonder maakt. 

Een kijkje in vakantiedorp
Porte d’Espérance
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