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La Roque-Gageac,
een dorp dat tot Les
Plus Beaux Villages
van Frankrijk behoort.

oiede vivre
DORDOGNE
Op ontdekkingstocht door de Dordogne, de prachtige streek in het
zuidwesten van Frankrijk, vind je volop culinaire schatten en echte Franse chic.
TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: DENISE KEUS
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Logeeradres Château
de Maraval in Cénacet-Saint-Julien, is
een oud kasteel met
modern comfort.
NOUVEAU 2016
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e rijden vanuit Bergerac over typisch
Franse wegen, glooiend en landelijk,
naar Château de Maraval, ons eerste
logeeradres in de Dordogne. Het kasteel uit
de vijftiende eeuw blijkt één grote surprise,
want de inrichting is strak en modern. In de
zitkamer prijkt een fraaie imitatie van de rodelippensofa van
Salvador Dalí. De eigenaren van deze chambre d’hôtes zijn
voormalig bankier Thierry Sponne en zijn vrouw Anne-Marie.
Fotografe Denise Keus slaapt in de Klimt-kamer en voor mij is de
Flamenco-kamer gereserveerd. Ik moet even wennen aan het
vlammend-rood-met-zwart, maar voel me er al snel thuis. Met badlakens die in een strandtas klaarstaan op de kamers installeren
we ons bij het zwembad, dat in het schaduwrijke kasteelpark
verscholen ligt. Net als we denken: ‘dit kan niet mooier’, komen
de gastvrije Thierry en Anne-Marie champagne inschenken en
serveren er een heerlijk hartig gerechtje bij. ’s Avonds dineren we
in het naburige dorpje Domme, dat prachtig ligt aan de Dordognerivier. In restaurant Cabanoix & Châtaigne genieten we, onder de
sterrenhemel, uitgebreid van magret de canard. We zijn per slot
van rekening in de streek van de eenden, ganzen en walnoten...

GEUR VAN WITTE BLOEMEN

regionale specialiteiten, zoals vijgen gevuld met – tja, we kunnen
er niet omheen – foie gras. Behalve wijn uit Bergerac is er Quinqui
Noix, likeur van walnoten. Een proeverij waar we met moeite
afscheid van nemen…

KOFFERS EN TASSEN OP MAAT
De volgende dag bezoeken we de werkplaats van koffermaker
Laurent Nay. Een stille landweg leidt naar zijn huis, in de omgeving van het dorpje St.-Cyprien. Vanuit zijn bescheiden atelier
bedient deze Fransman klanten uit de hele wereld, van Zwitserland
tot Singapore en New York. Nay begon als schoenmaker, ontwierp
juwelenkistjes voor Chopard, maar wist altijd al dat hij koffers
voor auto’s wilde maken. Dus maakt hij nu leren autokoffers en
reistassen op maat. Zo staat er een geruite picknickkoffer klaar om
te worden afgeleverd. Laurent glimlacht: “Deze is voor een Zwitserse
klant met een oldtimer. Alles wat met design en transport heeft te
maken, heeft mijn interesse. Ik ontwerp voor auto’s, motoren een
boten, en sta op beurzen in binnen- en buitenland.” Mond-totmondreclame doet de rest, want het is puur vakwerk wat Laurent
aflevert. Op de terugweg naar ons kasteel houden we halt in La
Roque-Gageac, een dorpje dat het label ‘Les Plus Beaux Villages de
France’ mag voeren. Die titel is voorbehouden aan de meest pittoreske Franse dorpjes. We bewandelen er de Alléé des Bananiers,
een rotspad langs een woud van bananenpalmen, citrusbomen en
andere exotische gewassen die bloeien in bonte kleuren.

Het vrolijke gekwinkeleer van vogels wekt me al vroeg. Na een fantastisch kasteelontbijt gaan we en route. De tocht leidt naar het piepkleine dorp Beaumont, waar parfummaakster Prudence een winkel
runt tjokvol parfumflessen en andere frivoliteiten; spiegels, sieraBRIGITTE BARDOTS BALLERINA’S
den, teddyberen. Prudence is Australische en belandde bij toeval
In het plaatsje Saint-Médard-d’Excideuil hebben we een afspraak
in dit Franse dorp. Ze stortte zich op het creëren van parfums, die
bij schoenenfabriek Repetto. Directeur Patrick Paul leidt ons
ze à la Chanel nummert. Haar eersteling, No. 1, is een geur van
hoogstpersoonlijk rond. Patrick: “In 1947 begon Rose Repetto met
witte bloemen; de fles is stijlvol verpakt in een witte doos.
het ontwerpen van speciale balletschoenen voor haar zoon, een
Vervolgens reizen we naar het middeleeuwse Sarlat, een echte
danser die met een voetblessure kampte. Al snel begon ze haar
publiekstrekker. Neem nu de Église
eigen bedrijf, dat uitgroeide tot deze
Sainte-Marie: ooit een kerk, later
schoenenfabriek, die in 1967 werd
omgebouwd tot overdekte markt door
geopend.” Balletschoenen zijn nog
de beroemde Franse architect Jean
steeds het belangrijkste product van
Nouvel. De gigantische poortdeuren
Repetto, al maken ze ook ‘gewone’
staan uitnodigend open. Binnen blijkt
Châteaux dans les Arbres: Op de plek waar ooit
schoenen. Patrick: “We produceren
het één groot feest van geuren en
kasteel Puybeton stond, bouwde Remi Becherel
damesschoenen voor de hele dag.
kleuren… In de kramen pronken
vijf nieuwe 'kastelen' tussen de bomen en op het water,
Voor ’s ochtends zijn er comfortabele
worsten, walnotentaarten en fraai
Nojals-et-Clotte. www.chateaux-dans-les-arbres.com
sneakers, voor ’s middags elegante
gekleurde macarons. Nouvel liet een
Château de Maraval: Modern ingerichte chambre
ballerina’s en voor ’s avonds hoge
glazen lift bouwen in de kerktoren.
d’hôtes in een eeuwenoud kasteel, met fitnessruimte, spa en
hakken.” Ook voor mannen vervaarDie voert ons, als Abeltjes, tot bóven
digt Repetto schoenen. Befaamd zijn
zwembad, Cénac-et-Saint-Julien. www.chateaudemaraval.fr
de toren, waar we een spectaculair
de Zizi’s, waarmee zanger/acteur
Château de Lalande: Romantisch kasteel in traditionele
uitzicht op Sarlat en omgeving hebSerge Gainsbourg furore maakte.
stijl met chique salon, stijlvolle eetzaal en tuin met zwembad,
ben. Bij delicatessenzaak Maison
Deze witte veterschoenen werden
Annesse-et-Beaulieu. www.chateau-lalande-perigord.com
Pélégris aan het kerkplein stoppen
oorspronkelijk
ontworpen
voor
we voor een kleine proeverij van
danseres Zizi Jeanmaire.
→

Luxe logies
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1 Thierry en Anne-Marie Sponne, de gastvrije eigenaren van Château de Maraval.

2 De Australische Prudence verkoopt in het
dorpje Beaumont zelfgecreëerde parfums.

3 Slaapkamer van het drijvende 'kasteel' op
het terrein van Châteaux dans les Arbres.

4 Het uithangbord van Prudence, waar de
parfums genummerd zijn à la Chanel.

5 De door Jean Nouvel tot overdekte markt
verbouwde Église Sainte-Marie in Sarlat.

6 Château sur l'Eau: drijvend 'kasteel' dat
behoort tot Châteaux dans les Arbres.

7 Kaviaar proeven bij Domaine Huso in
Neuvic; eitjes van de zwarte steur.

8 Delicatessenwinkel Maison Pélégris in
Sarlat biedt een keur aan lokale specialiteiten.
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De verleidelijke
etalage van Maison
Pélégris in Sarlat:
van eendenpastei
tot walnotenlikeur.

Sfeervol straatje in
de plaats Sarlat,
bijgenaamd 'de parel
van de Périgord'.

→
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2

3
1 Schitterende archeologische vondsten,
zoals deze – in ringen gevatte – medaillons
en stenen bij museum Vesunna in Périgueux.
2 Dinerzaal van Château de Lalande, waar
we genieten van steur in brandnetelsaus.
3 Wijnen uit Bergerac en omstreken zijn er
in overvloed bij Maison Pélégris in Sarlat.
4 De kathedraal van Périgueux werd
gerestaureerd door architect Paul Abadie.
5 De theesalon van Château de Lalande,
een romantisch logeeradres met zwembad.
6 Maatwerk van designer Laurent Nay,
die leren koffers en reistassen maakt.
7 De rode ballerina’s 'BB' van Repetto
zijn vernoemd naar Brigitte Bardot.
8 Koffermaker Laurent Nay in zijn atelier
aan een stille landweg in de Dordogne.

KAVIAAR
MET VRIENDEN
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MET DANK AAN: WWW.ONTDEK-DORDOGNE.NL, NL.RENDEZVOUSENFRANCE.COM, LUCHTHAVEN BERGERAC, TRANSAVIA
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Maar het was Brigitte Bardot die
Repetto wereldfaam bezorgde. De
rode ballerina’s die ze droeg in de film
Et Dieu... créa la femme (1956) zijn
nog altijd een hit. Het geheim van
Repetto schuilt in de techniek. Patrick:
“Tijdens het productieproces wordt
de schoen binnenstebuiten gekeerd,
zodat de binnenzijde naadloos wordt.
Deze methode, cousu retourné geheten, maakt de schoen extreem comfortabel.” Even later zien we op de
werkvloer hoe de spitzen op deze
wijze worden geproduceerd; in chique
zwarte dozen met zachtroze lint
zullen ze straks de fabriek verlaten.

Favoriete
adressen

Cabanoix & Châtaigne: op en top Frans restaurant
in Domme met regionale seizoensproducten.
www.restaurantcabanoix.com
Prudence: parfumerie in Beaumont met eigen parfumlijn.
www.prudence-parfumeur.com
Maison Pélégris: delicatessenwinkel (sinds 1890) in
Sarlat met streekproducten als eendenlever en notenlikeur.
www.pelegris-foie-gras-perigord.com
Papilles & Cie: lunchrestaurant van de plaatselijk bekende
chef Aurélie Gauthier. De industriële ruimte is smaakvol
ingericht met meubilair van l’Atelier 704 in Sarlat.
www.papillescie.fr
l’Atelier 704: winkel in Sarlat met nostalgische schatten,
zoals modemagazine Le Petit Echo de la Mode, inclusief
werkplaats waar oude meubels worden opgeknapt.
www.atelier704.com
Château des Milandes: het kasteel waar de
Amerikaans-Franse zangeres/danseres Joséphine Baker
(1906-1975) woonde, Castelnaud-la-Chapelle.
www.milandes.com
Laurent Nay: ontwerpt leren koffers en reistassen
op maat. www.laurentnay.com
Repetto: fabrikant van balletschoenen, tassen en
parfums met outlet store in Saint-Médard-d’Excideuil.
www.repetto.com
Domaine Huso – Caviar de Neuvic:
kwekerij van kaviaar in Neuvic mét webshop.
www.caviar-de-neuvic.com
Vesunna: museum in Périgueux met archeologische
vondsten in een gebouw van architect Jean Nouvel.
www.perigueux-vesunna.fr
L’Espace du Sixième Sens: traiteur in Périgueux
met truffels en andere specialiteiten uit de Périgord.
www.guide-du-perigord.com

Een geheel ander adres op onze route
betreft kaviaarmaker Domaine Huso
in het dorpje Neuvic. Het domein
grenst aan twee rivieren, de Isle en
de Verne. Al voor de Franse revolutie
in 1789 stond er op deze plek een
boerderij, maar pas sinds 2011 wordt
hier kaviaar geproduceerd. Oprichter
Laurent Deverlanges, gehuld in een
frivool T-shirt met het opschrift Life
is a Joke, hield altijd al van kaviaar
en besloot die daarom zelf te gaan
kweken. Laurent: “Van oudsher is de
Dordogne een streek waar kaviaar
voorkomt. Frankrijk is het derde
kaviaarland ter wereld. Wilde kaviaar is inmiddels verboden, dus de
wilde kaviaar uit de Kaspische Zee is
verleden tijd...”
Domaine Huso produceert tonnen
per jaar aan eitjes van de Siberische
zwarte steur. “De steur kweken we niet zelf, we kopen de baby
vissen en na zeven jaar krijgen de vrouwtjes hun eerste eitjes.”
Laurent vertelt opgetogen hoe hij de kwaliteit van zijn product ziet
toenemen. We mogen zelf proeven. Met een lepel van parelmoer
scheppen we het ‘zwarte goud’ op de hand, zodat het een beetje
opwarmt. Als wijn dienen we het door de mond te laten bewegen.
De bolletjes ‘exploderen’, waarna een intense smaak vrijkomt.
“Onze meest exclusieve kaviaar is overigens niet zwart, maar
grijswit, door het hogere vetgehalte,” vult Laurent aan. Volgens
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hem is het met kaviaar net als met
champagne: “Die drink je niet in je
eentje, maar samen met vrienden.
Kaviaar is vooral iets om te delen!”

TRUFFELS IN
PÉRIGUEUX

Ons rondje Dordogne is niet compleet
zonder hoofdstad Périgueux. Het is
onze laatste stop voordat we terug
rijden naar Bergerac. We hebben kasteel Maraval inmiddels verruild voor
een nieuw logeeradres: Château de
Lalande. Het heeft lichtblauwe luiken
en de stenen muren zijn romantisch
begroeid met klimop. Bij de entree
bloeien hortensia’s uitbundig lila en
roze en binnen ademt het kasteel een
en al traditie. Ik slaap ditmaal in
Numéro 2, de muziekkamer. Op de
muur prijkt Mozart-behang met
noten
balken en paardenkoetsen. De
goudbruine gordijnen worden bijeengehouden door bordeauxrode koorden.
Ook de eetzaal is in klassieke stijl
ingericht. Gezeten aan een witgedekte
tafel eten we steur in brandnetelsaus
en mokka-ijs met walnoten. We sluiten
de avond af met thee in de salon.
De volgende dag rijden we naar
Périgueux, waar in museum Vesunna
de restanten van een Gallo-Romeinse
villa te zien zijn en archeologische
vondsten, zoals Romeinse vazen en
juwelen. Daarna lopen we over de
markt bij de kathedraal Saint-Front,
die in de negentiende eeuw grondig
werd gerestaureerd door Paul Abadie,
de architect van de Sacré Coeur in
Parijs. Lunchen doen we bij traiteur
L’Espace du Sixième Sens. Eigenaar Francis Delpey is truffel
kenner. Buiten aan de picknicktafel voor zijn winkel serveert hij
salade en gevulde eitjes met truffel uit de Périgord. Le Périgord is
de oorspronkelijke benaming van de Dordogne en staat nog altijd
•
symbool voor – hoe kan het ook anders – het goede leven.
Lang weekend naar de Dordogne? Transavia vliegt driemaal per week
rechtstreeks vanuit Rotterdam op Bergerac. www.transavia.com
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