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Welkom !
Wat héérlijk, een welverdiende vakantie voor de boeg bij Le Miracle !
De helft van de pret voor mij is om me voor te bereiden en in te lezen voordat ik op vakantie ga. Ideeën
opdoen, een beetje sfeer opsnuiven vooraf, weten waar je heen gaat en alvast bedenken wat ik daar wil
zien en doen. In deze internettijden is alle informatie voor het oprapen, hartstikke handig. Maar met dit Ebook hoop ik toch nog wat toe te voegen aan het welslagen van uw vakantie.
In dit E-book heb ik handige en leuke informatie voor u op een rijtje gezet zodat u dit zelf niet meer bijeen
hoeft te sprokkelen. Aangevuld met columns, recepten en tips over do’s & dont’s. Opdat het u mag
inspireren.
En natuurlijk is er op Le Miracle ook veel informatie voorhanden zoals kaarten van de omgeving, boeken
over de Cevennen en talloze folders voor dag uitstapjes en activiteiten. Leuke weetjes, restaurant tips en
een handzame lijst van dingen die u eigenlijk niet zou mogen mislopen.
En dan tenslotte nog onze Facebookpagina, met actuele informatie en tips. Kortom, we hebben er alles
aan gedaan om u van een zorgeloze en fijne vakantie te laten genieten.
Veel leesplezier !

Bonne journée
Lydia
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COLUMN

Taalverwarring en valse vrienden
Woorden die nét wat anders betekenen dan je zou denken: faux amis of valse vrienden. Franse woorden
die verraderlijk herkenbaar klinken voor Nederlanders maar ons geheel op het verkeerde been zetten.
Dan zijn er nog Franse woorden die op één letter na hetzelfde gespeld worden maar een totaal
verschillende betekenis hebben. Het Frans is dus een ideale voedingsbodem voor taalblunders. Geniet u
even mee?
Een Française keek Guus ooit wat verbaasd aan toen hij haar nieuwe haarcoupe bewonderde met de
uitroep “mais ce qui s'est passé avec vos chevaux ?". Het goede mens had geen paarden maar wel waren
haar haren flink gekortwiekt. Het venijn zat ‘m hier in een enkele letter.
Nog fraaier maakte hij het toen hij onze Franse verzekeringsagent verzocht zijn prijzen te matigen met de
woorden “baiser votre prix”. Daar ontbrak ditmaal een cruciale “s” in het werkwoord “baisser” (=
verlagen). Extra pijnlijk omdat “baiser” in het Frans “kussen” betekent, maar ook vaak in de context van
“verneuken” of “een nummertje maken” wordt gebruikt. Dit verklaarde het besmuikte lachen van de
secretaresse op de achtergrond. Oepsie.
Op zoek naar een vest voor manlief verwees de winkeljuffrouw ons naar de afdeling met colbertjes.
Eh….we vroegen toch naar “une veste” ? Juist, een kort jasje dus in Frankrijk.
Wilt u iemand verblijden met bonbons in Frankrijk is de kans groot dat u in de winkel een zak snoepjes in
de handen gedrukt krijgt. Bonbons heten in Frankrijk “chocolats” namelijk.
Een winkel die vitrages verkoopt doet in beglazing voor huizen. Als u die ramen wilt bedekken met
transparante gordijnen moet u op zoek gaan naar een “rideau transparent”.
En om de verwarring compleet te maken: “ordinaire” is niet ordinair maar alledaags of gewoontjes en een
“horloge” is geen polshorloge maar een grote klok.
Dan nog de uitspraak.
Die plaatst ons – vooral bij plaatsnamen – voor raadselen. Waar we op Franse les leerden dat de
medeklinker aan het einde van een woord zelden wordt uitgesproken is dat bij plaatsnamen vaak anders.
Maar weer niet altijd. Zo spreek je de plaatsnaam Alès niet uit als “Alè” maar mét hoorbare s. Weer
anders dan bij Bessèges of Aubenas, waarvan de -s inderdaad niet wordt uitgesproken. Ja, zó raken we
dus de weg kwijt !
En alsof dit allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is worden wij hier in Frankrijk ook nog eens omgeven
door Vlamingen die weliswaar de Nederlandse taal spreken maar toch nét weer een ietsepietsie anders.
Als mijn Vlaamse wandelvriendin het over haar “botten” heeft bedoelt ze haar wandelschoenen. Zij trekt
een “kleedje” aan, ik veeg daar mijn voeten aan af. Als ze met mij wil gaan “stappen” denk ik aan een
kroegentocht terwijl zij haar botten aantrekt om te gaan wandelen. Vlamingen ”trekken een foto”, ik
“maak” die. En als mijn Vlaamse wandelgenoot me op een steile helling omhoog wil helpen biedt hij aan
me een zetje te geven aan “uwen poep”. Juist ja.
Mijn vloerwisser heet bij hen een “aftrekker” en maakt deel uit van hun schoonmaak “gerief”. De
combinatie van woorden kan gênante misvattingen in de hand werken.
Zijnde van een zekere leeftijd zijn hebben mijn Vlaamse vriendinnen en ik weleens last van opvliegers, bij
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hen “vapeurkes” geheten, klinkt toch iets minder erg. De Vlamingen mogen overigens graag woorden
verlengen met de toevoeging “-kes”. Ik hoorde “mercikes”, “ça vakes” en “saluukes”. Charmant wel !
U begrijpt, er wordt veel gelachen tijdens het wandelen.
Onze Vlaamse gasten moesten weer erg om mij lachen vanwege mijn suggestie oud brood “op te piepen
in de oven”. Dat is vast erg Hollands, we hebben immers de naam nogal zuinig te zijn. Een Vlaming gooit
oud brood waarschijnlijk gewoon weg, en gelijk heeft ‘ie.
Ik verheug me al weer op onze aanstaande Vlaamse gasten; benieuwd welke taalverwikkelingen ons nu
weer wachten.

Bonne journée

Lydia
Occitanië en de occitaanse taal
Als mensen vragen in welke regio Le Miracle is gelegen zeggen we meestal Languedoc-Rousillon. Maar
eigenlijk klopt dat niet meer; sinds 1 januari 2016 heet dit deel van Frankrijk officieel Occitanië. Het is een
samenvoeging van de regio’s LanguedocRoussillon en Midi-Pyrénées maar is eigenlijk vooral
een administratieve aangelegenheid. De
Occitaanse en Cevenolse begrippen
omschrijving Languedoc-Rousillon wordt dus nog
veel gebruikt in het leven van alledag.
In het zuiden van Frankrijk spreekt men een aantal
streektalen; ten zuiden van Bayonne is dat het
Baskisch en rond Perpignan spreekt men Catalaans.
In deze omgeving spreekt een deel van de bevolking
nog Occitaans (nog ongeveer 2 miljoen mensen).
Daarnaast is er dan nog een Cevenols patois
(dialect); bij de bakker bestellen de mensen hier een
peng in plaats van een pain en bij het weggaan
zeggen ze à demeng (à demain). Daar sta je dan met
je nuffige schoolfrans.
Het Occitaans, ook wel Langue d'oc of Provençaals
genoemd, behoort tot de Occitano-Romaanse talen
net zoals het Catalaans. Lastig om te omschrijven
hoe het Occitaans klinkt, er klinken Spaanse, Franse
en Portugese klanken in door; ik vind het erg lijken
op het Catalaans. Om een beetje een idee te krijgen
is het aardig om eens een Occitaanse radiozender op
te zoeken, bijvoorbeeld Radio Planèta Occitània.

U zult – als u de Cevennen doorkruist – veel van onderstaande
woorden en begrippen tegenkomen als onderdeel van
plaatsnamen of aanduidingen. Hier de meest voorkomende:
Bancel
Bastide
Borie
Canebière
Clède
Coste
Font
Jasse
Lauze
Mas
Peyre
Puech
Rieu
Rouvière
Serre
Tancat
Valat

Tegen een helling gebouwd terras
Grote boerderij
Boerderij, synoniem met Mas
Veld met hennep
Gebouwtje voor het drogen van kastanjes
Berghelling
Fontein
Stal
Platte lei- of kalksteen als dakbedekking
Boerderij
Steen
Vrij liggende heuveltop
Kleine beek
Plek waar eiken groeien
Heuvel, berg
Dam in een beek
Snelstromende beek diep in het dal
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Daar kunt u horen hoe de Occitaanse muziek klinkt, die veelal afstamt van protestliederen van
Troubadours in hun verzet tegen de rooms-katholieke kerk.
Op plaats- en straatnaamborden in de omgeving kunt u
soms de Franse en de Occitaanse naam vermeld zien
staan. Zo heet Saint-Ambroix Sant-Ambrièis in het
Occitaans.

Domaine de Berguerolles
Wijndomein Domaine de Berguerolles in het nabijgelegen
Saint-Ambroix is een lokaal familie bedrijf waar men goede
wijnen maakt. We kunnen u een bezoek aan het domaine van harte aanbevelen, voor de wijn, het
heerlijke eten in de zomer en het prachtige landgoed aan de oevers van de Cèze.
Grootvader Robert Saint
Etienne verwierf het
landgoed in 1967. Hij
wist het uit te bouwen
tot een prachtige
wijngaard waar hij met
de wijnproductie startte
vanaf 1974.
Zijn dochter Christine,
haar man Bernard en
kleinzoon Mathieu
hebben het bedrijf verder
ontwikkeld tot het mooie wijnbedrijf van vandaag.
Berguerolles is een vigneron independant, daardoor weten
ze - in tegenstelling tot een coöperatieve wijnbouwer precies met welke druiven ze werken en hebben ze het
gehele proces in eigen hand. Van het uitzoeken en
bewerken van de beste gronden, de wijze van snoeien tot
en met het bottelen. Ze maken er mooie wijnen; een
uitgebreid en gevarieerd assortiment wijnen op fles en als
Bag in Box. De wijnen vallen onder de “IGP Cevennes”
(L’indication géographique protégée). De Cevennen is (nog)
geen bekend wijngebied maar de kwaliteit van de wijnen is
de laatste 5 jaren enorm gestegen; daardoor zijn er nog
pareltjes te vinden zoals de Berguerolles wijnen: hoge
kwaliteit voor een zeer betaalbare prijs. En u mag ze
allemaal komen proeven!

Wijnbouw in de Cevennen
Veel voorkomende duivenrassen in de
Cevennen voor rode wijn zijn de Grenache,
Syrah, Carignan, Cabernet Sauvignon en
Merlot. Voor witte wijn zijn dat de Viognier,
Chardonnay en Sauvignon Blanc.
Druivenranken werden in de Cevennen
traditioneel aan een Treille (pergola)
gebonden.
Een aantal in vroeger tijden aangeplante
druivenrassen, waaronder Jacquet en
Clinton, werden verboden voor consumptie,
omdat je er gek van zou worden. In dit geval
ging
het
om
meeldauw-resistente
druivensoorten die geen behoefte hadden
aan de rotzooi die bij gangbare rassen op
grote schaal werd gebruikt (en die, naar nu
blijkt,
decennialang
tot
gezondheidsklachten bij wijnboeren hebben
geleid). Met de gewraakte resistente
druivensoorten blijkt inmiddels niets mis te
zijn, en de Franse overheid heeft het verbod
op het maken van wijn met deze druiven,
bijna een eeuw na dato, min of meer
opgeheven – zij het schoorvoetend.
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Wij zetten dan ook met plezier en trots een fles wijn van Berguerolles
klaar ter verwelkoming voor onze gasten.

Gouden medaille 2018 !

Traditie en terroir zijn de kernwoorden van de wijngaarden van
Berguerolles gelegen op de heuvels en aan de oevers van de Cèze. Het
landgoed ligt in een meander van de rivier wat een gunstig
microklimaat creëert en de druiven beschermt tegen de soms grillige
weersinvloeden uit de bergen.

Domaine de Berguerolles kreeg in maart
2018 voor haar Merlot de IGP Cévennes
gouden medaille. Chapeau !

Een bijzonder product van dit domein is de Cartagène wijn. Dit is een Vin de Liqueur, gemaakt van 80%
verse druivenmost en 20% eau-de-vie, een typisch product uit de Languedoc. Bij Berguerolles maken ze 2
twee varianten Cartagène en de flessen worden met de hand voorzien van een wasafdichting. Erg lekker
als aperitief bij een worstplank, of als nagerecht door gekoelde en in Cartagène gemarineerde
meloenblokjes te serveren.
Domaine de Berguerolles is een bezoek waard: ga eens
wijnproeven in de cave en maak een wandeling over de
landerijen, dwars door de wijngaarden. In juli en augustus kunt
u er bovendien sfeervol en heerlijk buiten eten met uitzicht
over de wijnstokken.
En wel zo handig: in de cave werkt vriendin Ciëlle, als
Nederlandse kan zij u in uw eigen taal van alles vertellen over
het domaine en de wijnen !

La légende de Volo Biou
Gasten die medio juli bij Le Miracle zijn boffen, want zij kunnen
getuige zijn van een aardig stukje plaatselijk folklore. Op 13 en
14 juli viert Saint-Ambroix het jaarlijkse middeleeuwse festival
van de legende van de vliegende stier: Le Volo Biòu.

Druivenstress

Het nostalgische beeld van druivenplukkers in de
wijngaarden met grote rieten manden op de rug is
inmiddels zeldzaam; de meeste druiven worden
tegenwoordig machinaal geplukt. Zo ook bij
Berguerolles. Behalve voor hun top wijn “Noblesse
Oblige”. De Syrah en Viognier druiven voor deze
heerlijke wijn worden nog altijd handmatig geplukt.
Machinaal plukken leidt namelijk tot “stress” bij de
wijnstok. En stress is – dat weet u ook – voor niets en
niemand goed. Ook niet voor een druif, of voor de wijn
die daar van gemaakt wordt. Proef dus eens zo’n lekker
relaxte Noblesse Oblige !

Volgens deze legende was er ergens in de 12de eeuw een meer
dan overvloedige druivenoogst met dito wijnopbrengst die
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men echter niet verkocht kreeg. De consul verzon een list !
Hij zette een groots feest op touw, waarbij een stier door de straten zou worden geleid. Op enig moment
zou het beest (aldus de consul) van de top van de berg af vliegen. De bewoners wilden dat wonder wel
eens aanschouwen. Uur na uur werd het beest door de straten heen en weer geleid, de bewoners
wachtten geduldig maar werden in de zomerzon nogal dorstig en het enige wat er werd geschonken
was…..jawel….wijn. Eind van het liedje: de wijn was schoon op, de kas gevuld en de dorpelingen hadden
hun verzetje en waren uiteindelijk te dronken om welke stier dan ook te zien vliegen.
Saint-Ambroix verandert tijdens deze jaarlijkse viering in een middeleeuws dorp en de inwoners zijn
gekostumeerd van de partij. Er is een middeleeuwse markt en taverne. Acrobaten, acteurs, minstrelen en
valkeniers vullen de straten en pleinen met optochten en shows.
Het festival eindigt dan met de vlucht van de stier en een groot vuurwerk.

Chemin de Stevenson
De Schotse schrijver Robert Louis Stevenson (bekend van de boeken Dr. Jekyll en Mr. Hyde en
Schateiland) trok in 1878 te voet met zijn ezel Modestine van Le Monastier-sur-Gazeille naar Saint-Jeandu-Gard, een tocht van 12 dagen over zo’n 220 km. Een van de zwaarste beproevingen gedurende deze
twaalf dagen was wel de enorme koppigheid en eigengereidheid van Modestine. Na de humoristisch
beschreven strijd-met-de-ezel kwam Stevenson tot de conclusie dat zijn afkeer van Modestine was
overgegaan in genegenheid; hij had nooit kunnen bevroeden dat juist deze Modestine een van de
markantste karakters in de reisliteratuur zou worden.
Stevenson maakte deze reis ook omdat hij als protestant geïntrigeerd was door de Cevennen, de streek
die begin 1700 het toneel was van de verzetsstrijd van de protestante Camisards tegen de katholieke
onderdrukking. Hij hield een dagboek bij en bewerkte dit later tot een novelle Travels with a donkey in the
Cevennes.
Stevenson, zoon van een rijke Schotse familie, reisde na zijn opleiding tot advocaat regelmatig naar
Frankrijk. Daar leerde hij Fanny Osborne, een 10 jaar oudere getrouwde vrouw met 2 kinderen, kennen.
Zij werd zijn grote liefde. Toen Fanny naar Amerika om de scheiding te regelen, reisde Stevenson naar de
Cevennen om zijn tijdelijke verlies te verwerken en inspiratie op te doen voor zijn nieuwe boek.
Dank zij zijn reisverslag heeft men de door hem afgelegde route kunnen traceren en tegenwoordig kunt u
over de Chemin de Stevenson (GR70) wandelen in de voetsporen van deze Schotse avonturier.
De Chemin de Stevenson is een langeafstandswandeling door een middelgebergte via oude vee
trekpaden, voetpaden, oude karresporen, bospaden en enkele rustige asfaltweggetjes met een stijging
van maximaal 500-600 m per dag. De route gaat door een prachtige natuur en enkele schitterende
bergdorpjes. De wandeltocht is technisch niet moeilijk en geschikt voor mensen die regelmatig wandelen.
Een goede basisconditie is voldoende om de tocht tot een goed eind te brengen. Per jaar lopen tussen de
6000 en 10.000 wandelaars de tocht, met of zonder ezel
Als je zijn toch volgt op de kaart zie je dat hij nogal slingerend zijn route koos. Mogelijk was hij niet zo’n
goede kaartlezer of waren er eenvoudigweg nog niet zulke goede kaarten. Maar misschien was het zijn
filosofie He travelled not to go anywhere, but to go die hem deed afwijken van de kortste route.
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U kunt deze wandeling maken in 12 dagen met een gemiddelde afstand van ongeveer 20 km per dag, of u
kunt een deel ervan lopen. Rond deze tocht zijn veel toeristische voorzieningen (restaurants, verhuur van
ezels, tochten met een paard, georganiseerde reizen, gidsen, culturele bezienswaardigheden en vervoer
van personen en bagage) en er zijn allerlei accommodaties (zoals hotels, gastenkamers, berghutten,
campings) waar u als wandelaar tussen april en november gastvrij wordt ontvangen.
Kijk op https://www.chemin-stevenson.org/ voor meer informatie.
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De 10 mooiste bestemmingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Col de Finiels, Mas de Carmargues, naar de bron van de Tarn
Zwemmen in de rivier tussen Peyremale en Chambon
Mont Aigoual
Cirque de Navacelles
Gorges du Tarn, Gorges de la Jonte en de Causses
Aiguèze
La Roque sur Cèze en de Cascades de Sautadet
Corniche des Cévennes
Gorges du Chassezac
La Garde Guérin

De 5 leukste terrassen
1.
2.
3.
4.
5.

Relais de l’Espinas, met schitterend uitzicht over de Montagne du Bougès
Le Bistrot de Malbosc, met zicht op Mont Aigoual
Auberge de Banne, met zicht over de Ardèche
Ciel de Nîmes, dakterras met zicht over de oude binnenstad van Nîmes
Restaurant “La Vineria” van Domaine de Berguerolles in Saint-Ambroix met zicht over de
wijngaarden (alleen in de zomer geopend)

Une Guinguette, c’est quoi ?
Een Guinguette is ooit begonnen als een populair Parijs cabaret dat tevens dienst deed als restaurant en
danszaal. De Fransen kwamen hier op zomerse middagen in de buitenlucht bijeen om te dansen, lekker te
eten en drinken. In de 18e eeuw vestigen zich in Parijs en het omringende platteland de een na de andere
Guinguette. Het was “eene kleine herberg buiten de stad, alwaar zich het gemeene volk op feestdagen
verlustigt”. Het laat zich het beste vertalen als “taverne” of “uitspanning”. Waarvan akte.
Dit vermaak heeft zich verbreid door heel Frankrijk. De meest waarschijnlijke oorsprong van de term is
het woord guinguet, een aanduiding voor een wat zure witte wijn geproduceerd in Île-de-France.
Guinguettes geven ook hier kleur aan de oevers van de Cèze of de Luech en dragen zo bij aan de
vakantiesfeer. De geschiedenis van deze eethuisjes is nauw verbonden met populair vermaak. Zondagen
aan het water, spelevaren op de rivier, kanoën, vissen, beetje zwemmen…. Kortom, heerlijk
vakantievermaak.
In de omgeving van Le Miracle zijn meerdere Guinguettes te vinden, dat wordt weer heerlijk genieten
deze zomer !
Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
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De Cevennen door de tijd heen
Zo’n 600 miljoen jaar geleden – kijk niet op een jaartje meer of minder – komt het aardoppervlak in
hevige beroering; uit het moeras scheuren zich vulkanische gebergten omhoog. In Frankrijk zijn dat het
Massif Central (Cevennen), de Vogezen en enkele (inmiddels weggesleten) bergen in Bretagne. Door
hevige verwering en chemische inwerking worden de Cevennen afgeslepen tot hoogvlakten met
afgeknotte bergtoppen.
De mens vestigde zich al vroeg in de Cevennen. Dolmens, menhirs en vuurstenen gereedschappen
getuigen hiervan. Deze eerste bewoners waren jager-verzamelaars. Langs te Tarn, Ardèche en Cèze zijn de
grotten in de steile wanden van de kloven nauwelijks te tellen. Rotstekeningen wijzen erop dat hier heel
lang geleden al mensen woonden. In de Caverne de Pont d’Arc wordt dit prachtig getoond aan het
publiek, de rotstekeningen daar zijn gedateerd op ca. 36.000 jaar oud. In schitterende kleuren zijn hier
paarden en stieren, beren en leeuwen, mammoeten en neushoorns, apen en vogels afgebeeld.

Het monster van de Gévaudan
De oermensen in de Cevennen woonden vrijwel uitsluitend in de rivierdalen, vooral omdat deze water en
vis opleverden en de holen in de Gorges een goede schuilplaats boden. Het barre klimaat (we spreken
over de laatste ijstijd) dwingt de mensen om hoogtes te vermijden. Bovendien zijn de mensen bang voor
de hoogvlakten, er leven buffels, bruine beren, wolven en…..duivels en monsters.
In Gévaudan wordt nog in 1764 een monster gesignaleerd. Het dier is waarschijnlijk een wat groot
uitgevallen wolf en er doen de gruwelijkste verhalen de ronde over het verscheurende dier dat – hoe kan
het ook anders – het vooral voorzien zou hebben op kinderen en jonge maagden. Volgens onbevestigde
berichten zou het dier maar liefst 74 mensen verscheurd hebben. De paniekverhalen uit de Cevennen
dringen door tot in Parijs. Het monster uit de Gévaudan kan moeiteloos worden opgenomen in het rijtje
naast het Monster van Loch Ness en de Verschrikkelijke Sneeuwman uit de Himalaya.
Wolven komen hier nu in het wild niet meer voor, maar zijn nog wel te bewonderen in het fraaie
natuurpark zo’n 100 km oostelijk van Le Miracle.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
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Romeinen, Kelten, Visigoten en Germanen
Een sprong in de tijd: naar ongeveer 900 voor
Chr.
De oorspronkelijke bewoners van Zwitserland –
de Kelten – dringen het noordoosten van
Frankrijk binnen. Dit hoger ontwikkelde volk legt
zich toe op de landbouw, veeteelt en jacht. Maar
ook oorlog voeren behoort tot hun specialiteiten.
Ze dringen uiteindelijk grote delen van Europa
binnen. In de Cevennen vestigt zich de Keltische
stam van de Gabales. De Romeinen noemen de
in Frankrijk verblijvende Kelten Galliërs. De strijd
tussen Romeinen en Galliërs was langdurig en
bloedig; in de bekende strip Asterix en Obelix is
deze strijd op humoristische wijze weergegeven.
Uiteindelijk verliezen de Galliërs de strijd van de
Romeinen en in 52 voor Chr. trekken de
Romeinen de Cevennen verder in.

Obelix was here
Er zijn veel wandelingen in de omgeving van Le Miracle waar u
dolmens en menhirs kunt tegenkomen. Velen kennen de menhir
natuurlijk vooral uit Asterix en Obelix, de twee Keltische helden uit
de gelijknamige serie. De Kelten gebruikten deze voor hun
religieuze ceremoniën. De dolmens doen natuurlijk denken aan
hunebedden, toch zijn deze nét even anders met de ingang aan de
lange zijde. Vandaar dat archeologen er verschillende namen voor
hebben.
Al wandelend door de Cevennen zult u vast dolmens en menhirs
tegenkomen. De meest bekende wandeling is wel de Cham des
Bondons met 150 menhirs, 4 dolmens en een dertigtal grafheuvels.
Het is de tweede concentratie van prehistorische monumenten in
Europa, na Carnac. In de nabijheid van de pas van de Montmirat
vertrekt er een menhirspad om ze te gaan bezoeken.

Pas eeuwen later komt er aan de
heerschappij van de Romeinen een
einde als de Germanen (de Franken)
Frankrijk binnendringen en zich daar
vestigen. Ook andere volken zoals de
Goten en de Visigoten trekken op. In
het dal van de Cèze vestigt zich de
Visigotische edelman Rob. Hij noemt
zijn nederzetting Robiaca, nu het iets verderop gelegen dorpje Robiac. Men leeft vooral van het houden
van schapen, geiten en varkens en er wordt een begin gemaakt met het bouwen van de vele stenen
terrasmuurtjes langs de steile berghellingen waardoor landbouw mogelijk wordt. Er worden dan ook de
eerste olijfbomen en wijnstokken aangeplant.

Kelten in Saint-Ambroix
In de oude bovenstad van Saint-Ambroix zijn
ook sporen van de Kelten te vinden: bovenop
de heuvel bevindt zich een grote rots met
een Keltische offerplaats.

Ondertussen waait de wind in het noorden van Frankrijk uit
een heel andere hoek; daar hebben de Franken het voor het
zeggen. Hun koning Clovis legt de grondslag voor de huidige
Franse staat en hij verslaat uiteindelijk de Visigoten uit het
zuiden. De Germaanse taal van het noorden vermengt zich
aldus met de Romaanse taal uit het zuiden. “Ja” wordt
langzaamaan “oui”.
Met het vertrek van de Romeinen en Visigoten volgen bijna
1000 jaren van oorlogen en godsdienst twisten. De edelen
maken versterkingen rond hun dorpen, eerst van hout, later

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
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van steen; de Cevennen zijn dan ook bezaaid met kastelen en burchten. Maar met het vertrek van de
Romeinen ging ook belangrijke medische- en landbouwkennis verloren. De landbouw kwam dan ook op
een laag peil te staan en tussen 1300 en 1338 worden de Cevennen en de Languedoc geteisterd door
misoogsten en maar liefst twintig hongersnoden. De mensen eten gras, bakken brood van druivenpitten
en mengen kastanje meel met gemalen dakpannen. De uitgemergelde bevolking wordt een gemakkelijke
prooi voor ziekten. Wat daarbij ook niet hielp waren de opvattingen over hygiëne in de Middeleeuwen;
jezelf wassen werd beschouwd als een bijzonder ongezonde bezigheid. Dat alles leidde tot grote
pestepidemieën, wat de bevolking flink uitdunde. In het dal van de Cèze verloren 92 op de 100 mensen
het leven. In het hele dal tussen Bessèges en Saint-Ambroix treft men op enig moment slechts 15
verdwaasde mensen nog levend aan. Het vee is gestorven, de huizen staan leeg. Het hele sociale,
culturele, economische en familieleven is ontwricht.

Kloosters
In het dal waar Le Miracle is gelegen is in 1145 een
Benedictijner klooster gesticht; nu plaatselijk
bekend als Le Mas Blanc. Het klooster diende
allereerst voor het bieden van veilige routes voor de
kruisvaarders. Vanaf de 14e eeuw legden de
monniken zich toe op het aanplanten van buxus
(buis in het Frans), waarvan de takken werden
gebruikt met Palmpasen. Het gebied waar dit
voormalige klooster is gelegen staat nog steeds vol
met buxus en heet dan ook Les Buissières.
De monniken in het zuiden van Frankrijk legden hele
delen van de moerassige Languedoc droog en
stimuleerden met de aanleg van met muurtjes
afgezette percelen de landbouw in de Cevennen.

De strijd van de Camisards

Pierre Sèche
Pierre sèche betekent letterlijk “droge steen”. Het betekent
dat er is gebouwd door natuurstenen droog op elkaar te
stapelen tot een bouwwerk, dus zonder gebruik van cement
of mortel. Later werd er kalkmortel gebruikt voor de bouw
van huizen. U ziet dit ook op het terrein van Le Miracle; alle
muurtjes zijn gemaakt en pierre sèche, het immense gebouw
is voorzien van kalmortel tussen de stenen.
Als u de Cevennen doorkruist zult u bouwsels in pierre sèche
veel tegenkomen. Men maakt daarbij gebruik van de stenen
die ter plaatse gevonden worden: rivierkeien, kalkstenen,
graniet en schiste. Het is een eeuwenoude techniek die overal
over de wereld is toegepast. Vroeger vooral een goedkope
bouwwijze, maar anno nu een erg kostbare manier van
bouwen. Vandaag de dag wordt er in Frankrijk vooral (en
helaas) in goedkoop cement gebouwd.

De Cevennen worden in de 17de eeuw het toneel
van de twisten tussen katholieken en calvinisten.
Lodewijk XIV (L’état c’est moi) heft de
De techniek van bouwen en Pierre sèche is nog springlevend,
godsdienstvrijheid op en de calvinisten mogen hun
neem maar eens een kijkje bij de Artisans Bâtisseurs en
Pierres Sèches (ABPS) in L’Espinas. Daar worden ieder jaar
geloof in Frankrijk niet meer belijden; veel
leerlingen onderwezen in deze eeuwenoude techniek. Kijk
hugenoten vluchten o.a. naar Nederland. Maar in de
maar eens op http://www.pierreseche.fr/abps/
woeste Cevennen is het calvinisme diep in de
gemeenschap doorgedrongen en komt de bevolking
in opstand. Er ontstaat een ware guerillaoorlog, die
jarenlang duurt. De cevenolse Camisards – zo genoemd vanwege hun typische overhemden “camiso’s “ –
maken het de koning flink lastig. De calvinisten trekken zich terug in holen diep in de ruige delen van de
Cevennen, in de l’Eglise du Désert. Er kwam een eind aan deze twisten met de ondertekening van het
Edict van Nantes.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
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Als u door de Frankrijk reist ziet u soms kleine ommuurde protestantse begraafplaatsjes, vlakbij of tussen
de huizen. Met een cyprès als symbool van de vlam van de eeuwigheid.

Landschap
Tot ver in de 19de eeuw zijn de Cevennen overdekt met dichte bossen. Nog steeds wonen de mensen
vooral in de dalen en worden de hoogvlakten maar sporadisch ontgonnen. Hoe ondoordringbaar die
bossen zijn geweest blijkt uit de vondst van l’Enfant Sauvage, een kind wat in de bossen was
achtergelaten en zich op onbegrijpelijke wijze in leven had weten te houden met de vruchten uit het
woud. Uiteindelijk heeft met het verwilderde kind spreken en lezen weten bij te brengen. De cineast
Truffaut heeft er een ontroerende film over gemaakt.
De Cevennen zijn – evenals de Ardèche – nog steeds bezaaid met kastanjebomen. De teelt van deze boom
vormde mede het landschap: er werden terrassen aangelegd met bancels, irrigatiekanalen en tancats. De
broodboom, zoals de kastanje ook werd genoemd, leverde naast voedsel ook hout voor meubels,
raamkozijnen, dakspanten en hekken. Op de afgezaagde stammen van kastanjebomen werden
bijenkorven geplaatst, u kunt ze dieper in de Lozère nog tegenkomen.
Kastanjes worden anno nu nog steeds verzameld en verwerkt tot bijvoorbeeld kastanje meel, -confiture
en -likeur. In Bessèges en Saint-Jean-de-Valériscle zijn in de herfst depots waar verzamelaars hun
kastanjes kunnen verkopen.

Mijnbouw
In Alès en omgeving komt een de steenkoolexploitatie op gang, in de 12de eeuw krijgen de eerste
bewoners van Robiac kleine mijnconcessies. Vanaf 1840 maakte de spoorlijn het mogelijk de steenkool
makkelijk naar de haven van Marseille te vervoeren, de productie steeg en de steenkool uit de Cevennen
verving de Engelse als scheepsbrandstof.
De oprukkende industrie creëert een grote behoefte aan steenkool en dus verruilen veel arme
boerenzoons de frisse buitenlucht voor de bedompte lucht in de mijngangen. Boeren worden mijnwerker
en laten hun kastanjeboomgaarden onverzorgd achter. Er komt een toestroom op gang van arbeiders
uit heel Frankrijk maar ook uit Polen, Hongarije, Italië en Spanje. Het werk in de mijnen was gevaarlijk en
14 uur per dag ondergronds was niet ongewoon. De arbeiders kwamen uit de bergen en werden
ondergebracht in woonkazernes; de onaantrekkelijke woonblokken die u hier en daar nog ziet staan
stammen uit die tijd. Als u een wandeling maakt door Les Brousses komt u zeker langs De Citadel, een
voormalig mijnbouwcomplex. Daar waren de stallen voor de paarden, een kantoor, een kroeg en een
kapel gevestigd. Nu zijn dit mooie woonhuizen geworden.
Tot in 1950 geloofde men dat de mijnen in de Cevennen nog toekomst hadden, maar de opkomst van
andere bronnen van energie betekende het einde. In dorpen als Molières-sur-Cèze wonen nog steeds veel
oud-mijnbouwers en hun nazaten.

Goudkoorts
Goud komt in de Cevennen voornamelijk voor als riviersediment en werd al door de Galliërs
geëxploiteerd. Rijk zijn ze er in de Cevennen in elk geval niet van geworden. U kunt nog minuscule
goudschilfertjes vinden in de Cèze, Gardon en de Ganière als u het zand in een speciale zeef wast. Succes !
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Zijdeteelt
Eerder al – toen de kastanjes een klap hadden opgelopen door een zeer strenge vorstperiode – besloten
de Cevenols moerbeibomen aan te planten om zich te gaan richten op de zijdeteelt. De larven van de
zijderups weten ongelofelijke hoeveelheden bladeren van de moerbei te verorberen, de landarbeiders
sleepten dan ook voortdurend manden met moerbeiboombladeren aan. Deze bloeiende zijdecultuur in de
Cevennen brengt sterke sociale veranderingen met zich mee. Er ontstaan steeds meer spinnerijen en
weverijen in de regio. Ook Mas Sagnas waarin Le Miracle is gelegen was een voormalige zijderupskwekerij
(Magnanerie), enkele overgebleven moerbijbomen (Mûriers) op het terrein herinneren aan deze tijd. U
herkent zijderupskwekerijen aan de kleinere raampjes bovenaan onder de dakrand, deze raampjes
dienden als ventilatieluiken om de rupsen van de nodige frisse lucht te kunnen voorzien. U kunt ook
Filatures tegenkomen (zijdespinnerijen); deze zijn o.a. herkenbaar aan de hoge boogramen. Let er maar
eens op als u door de regio reist.
Een eenzijdige economische afhankelijkheid van zijde is kwetsbaar, en het noodlot slaat toe in 1855 als
een ziekte de moerbeibomen teistert. En hoewel de ziekte door Pasteur kan worden bedwongen komt er
steeds meer goedkopere zijde uit het Verre Oosten. In 1965 sluit dan de laatste spinnerij/weverij haar
poorten. U kunt meer te weten komen over deze zijdecultuur in Saint-Hippolyte-du-Fort in het daar
gevestigde zijdemuseum.

Veeteelt
De gewoonte van de Cevenols om dieren te houden zoals schapen,
geiten en varkens bestaat nog steeds. Schapenhouders
concentreren zich op het produceren van lamsvlees, leveren melk
aan de kelders van de Roquefort of maken zelf hun schapenkazen.
Het verschijnsel Transhumance is bijna in alle bergstreken bekend;
je vindt het in het hooggebergte van Peru, Spanje, Nigeria en ook in
Zuid-Frankrijk. Het is de jaarlijkse trek van de kuddes naar de hoger
gelegen weiden. Transhumance komt van het Latijnse 'trans' (aan
gene zijde) en van 'humus' (aarde). Deze jaarlijkse trek start
gewoonlijk rond midden juni en gaat gepaard met allerlei
feestelijkheden.

Transhumance
Transhumance betekent van oudsher de
trek of verplaatsing van het vee naar hoger
gelegen weiden in de zomer en lager
gelegen dalen in de winter. Kenmerkend in
het gebied van de Transhumance zijn ook
de Lavognes; dit zijn kunstmatig
aangelegde waterplassen die dienst doen
als drinkwaterreservoirs voor de dieren.

De Cevennen anno nu
De Cevennen vormen een bijzonder stuk Frankrijk waar het nog tamelijk primitief toegaat. Wie dieper de
Cevennen in gaat komt in een dunbevolkt gebied met wat gehuchten, eenzame boerderijen en heel veel
natuurschoon. De bergtoppen (van graniet en leisteen) zijn gekarteld en worden door de inwoners Serres
genoemd.
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De Cevenols (bewoners van de Cevennen) zijn typische bergbewoners. Zij zijn wat stug en terughoudend.
Overigens zal een Fransman in het algemeen niet vlug familiair
doen; voordat je hem bij zijn voornaam mag noemen moet er
veel water door de Cèze gaan. Ze zijn politiek vooral links
Capitelle
georiënteerd en overwegend stemmen ze voor
communistische of socialistische kandidaten. Dit hangt samen
Een Capitelle is een klein stenen hutje
met een oeroude mentaliteit eigen aan de bewoners van de
gemaakt van droog op elkaar gestapelde
Languedoc; zij mogen zich graag afzetten en dulden geen
stenen (zie kader Pierre sèche) in een
onrecht.
kenmerkende kaboutermuts-achtige vorm.
Het werd door landeigenaren gebruikt als
tijdelijke opslag voor gereedschappen of
landbouwproducten, en is vooral in de Gard
een veelvoorkomend bouwwerk. U ziet ze
soms nog staan in het landschap, maar
sowieso op de rotonde bij Les Mages, een
namaak Capitelle weliswaar….

Vandaag zijn de inwoners van deze streek nog altijd zeer nauw
verbonden met de natuur en trachten ze bepaalde
eeuwenoude gebruiken te behouden zoals de extensieve
veeteelt. Het groene toerisme heeft zich er ontwikkeld dankzij
de aanleg van twee natuurgebieden: het Parc National de
Cévennes en het natuurgebied Les Grands Causses. In beide
gebieden wordt bescherming geboden aan een kwetsbaar
milieu, dat rijk is aan een opmerkelijke flora en fauna.

De Causses
De Causses zijn een groep kalkplateaus van zo’n 700 tot 1200 m hoogte in het Massif Central. Ze zijn o.a.
gelegen in het westelijke deel van de Cevennen en zijn opgenomen door Unesco op de werelderfgoedlijst
als mediterraan agropastoraal cultuurlandschap.
De flora bestaat uit beukenbossen, zomereiken en grove dennen in het westen. In het oosten distels en
lavendel met enkele jeneverstruiken. Er zijn rotsformaties, avens, grotten en canyons. Voorbeelden zijn
de Gorges du Tarn, Gorges de la Jonte en de Gorges de la Dourbie.

Wintersport
Wist u dat er in de Cevennen ook aardige wintersport mogelijkheden zijn ? De hardcore wintersporter zal
er wellicht niet alles van zijn gading vinden maar voor liefhebbers van sneeuwpret valt er zeker wat te
genieten.
Op 1000-1600 m hoogte op de Mont Lozère ligt de wintersportplaats Le Bleymard. Deze plaats is ideaal
voor gezinnen en voor liefhebbers van ruimte en bergen. U vindt er 7 kilometer skipistes voor alle niveaus
en 18 kilometer uitgezette pistes voor langlaufen. Ook surfen en tochten op sneeuwschoenen behoren tot
de mogelijkheden. De allerkleinsten kunnen sleeën op speciale hiervoor geprepareerde pistes. In het dorp
kunt u verschillende soorten wintersportmateriaal huren.
In het centrale beschermde gebied van het Nationaal Park van de Cevennen, heel dicht bij Villefort en aan
de voet van de 1680 meter hoge bergtop Cassini, ligt het wintersportgebied Mas de la Barque. Dit gebied
is volledig gewijd aan langlaufactiviteiten (28 kilometer aan langlaufpistes, 10 kilometer aan routes voor
tochten op sneeuwschoenen).
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Kijk voor meer info op www.pratpeyrot.fr en www.lemontlozere.com

Test uw pedagogische kwaliteiten:
ga op stap met een ezel
Stevenson ging u al voor, en verslikte zich ietwat in het
karakter van een ezel toen hij met Modestine aan zijn zijde
een wandeltocht ondernam. U leest er elders in dit E-book
meer over.
De Cevennen zijn bij uitstek een regio die zich graag met ezel
laat verkennen. We kunnen het u van harte aanbevelen. Wie
z’n kinderen zo gek wil krijgen in de bergen te gaan lopen
kiest voor de ezel. In de omgeving van Le Miracle zijn ezels te
huur, voor een paar uur of een hele dag.
In de bergen doet een ezel vele malen beter dienst dan een
paard. Hij is klein, stevig en gehard en valt nooit om. Maar
bovenal, hij is rustig en gemoedelijk, en schrikt van vrijwel
niets. En hij is loeisterk. Hij draagt de wereld als het moet,
maar ezelverhuurbedrijven hanteren een maximale draaglast
van 40 kg per dier, hen is het welzijn van de dieren lief.
Maar - voordat u hetzelfde overkomt als Stevenson – eerst
wat richtlijnen.
Een ezel is vergelijkbaar met een kind van ongeveer 5 jaar
oud: hij zal u uittesten en kijken of u de rug recht kunt
houden. Wees ferm en duidelijk. Laat de ezel niet onderweg
bij iedere lekker graspol stoppen om te grazen, de tocht zal
anders lang gaan duren. Het overlegmodel is hier af te raden.
Als de ezel eenmaal heeft begrepen dat er met u niet te
spotten valt zal ze berusten en rustig voortgaan. Een softe
ezeldrijver staat vaak stil, een duidelijke niet. U heeft er dus
even een kind bij 😉 !
•
•
•

•

Wandelen met een ezel

Ook wij hebben enige ervaring opgedaan
met een ezel aan onze zijde tijdens onze
wandeltochten door de bergen. Trouw
droeg ezel Marcellin onze zoon Djim, die
door een handicap niet kon lopen. Behendig
vond het dier zijn weg over smalle en steile
bergpaden. Losliggende stenen, uitstekende
boomwortels en venijnige paardenhorzels
brachten hem niet van de wijs. Wel zo
prettig, als je liefste bezit op zijn rug zit. Ook
droeg hij daarbij ook nog onze tent, slaapen kookgerei. Ikzelf hoefde “slechts” leiding
te geven aan de viervoeter. Dat laatste klinkt
eenvoudig, maar is nog best een ding. De
ezel is – behalve een trouwe reisgezel – ook
een eigenwijs portret. Tuurlijk moest ik even
op de proef worden gesteld door mijn ezelmet-de-onschuldige-ogen. Want er groeit
veel lekkers in de berm. En voor je het weet
sta je om de twee stappen te wachten tot
monsieur uit gegraasd is.
Een ferme ruk aan het leidsel en de uitroep
“pas brouter !” (Djim’s taak) vermag te
helpen. Consequent toegepast, bien sûr.
Eigenlijk gewoon zoals bij het opvoeden van
een kind dus. Simpel toch ?

Benader de ezel aan de voorzijde en praat tegen
hem. Nooit wild gebaren of schreeuwen.
Belaad de tassen aan beide zijden gelijk.
Houd het leidsel losjes vast en leid de ezel door vóór
hem te gaan lopen; dan bent u de leider. Laat u niet
inhalen door de ezel, dan wordt hij namelijk de leider en kiest hij de kortste route naar de stal.
Niet het leidsel om hand of pols wikkelen; als de ezel de benen mocht nemen sleurt hij u zo mee
(trekt met gemak 300 kg voort !)
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•

•
•

•

Trekken aan het leidsel heeft geen zin. Degene die achter de ezel loopt kan een tak gebruiken om
de ezel met een ferme tik op de bil aan te sporen. Spreek daarbij een commando uit als “prrrt !”
of “allez !”.
Als de ezel de benen mocht nemen heeft erachteraan rennen geen zin (hij loopt zeker rapper dan
u). Probeer hem de pas af te snijden of lok hem met een lekker hapje en zachte woorden.
Bij het pauzeren vindt de ezel het fijn om te rollen in het zand; gaat hij met een hoef schrapen,
dan gaat er gerold worden. Voorkom dat hij dat met de bagage en al gaat doen en zadel hem af.
De ezel vindt het heerlijk om daarna
lekker geborsteld te worden, een leuk
werkje voor kinderen.
Een ezel drinkt verbazend weinig, want is
van oorsprong een woestijn bewoner. Hij
haalt veel vocht uit de planten die hij eet.
Hij zet overigens ook zonder blikken of
blozen zijn tanden in een stekelige distel.
Jammie !

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op

@LeMiracleCevennen

17

Vakantiehuiz en in de C evennen
www.lemiracle.nl
info@lemiracle.nl

sfeer|comfort|natuur

Cevenolse kost
De Cevenolse keuken van oudsher een eenvoudige keuken. De Cevenol was een hardwerkende
bergbewoner die het moest doen met de opbrengst van het land en de dieren. De keuken is hierdoor
gevormd en is bepaald stevig te noemen. Kastanjes, zoete uien en Pélardon (AOC) zijn kenmerkende
ingrediënten, in het seizoen aangevuld met wild zwijn en ander wild.

Aligot
voor 4 p
•
•
•
•
•
•

1 kg aardappelen
400 g tomme-kaas in dunne plakken
1 of 2 teentjes knoflook
100 g boter
150 g crème fraîche
zout en peper

Schil en was de aardappelen en kook ze gaar. Snijd de
Tomme in dunne plakken. Schil de knoflookteentjes en pers
ze. Maak van de gekookte aardappelen een puree. Voeg
daarna de boter toe en geleidelijk de crème fraîche. Meng
het geheel en voeg de fijn geknepen knoflook en peper toe.

Aligot
Zeg je comfort food, dan zeg je Aligot. Deze Franse
aardappelpuree wordt op smaak gebracht met héél
veel kaas, waardoor je er lange draden van kunt
trekken. Het is echt zo’n gerecht dat je eet na een
hele dag klunen in de frisse buitenlucht. Het werd
dan ook bedacht om pelgrims te voeden die de
lange wandeltocht naar Santiago de Compostela
maakten. Zij sterkten weer helemaal aan van een
portie aligot, die traditioneel wordt geserveerd
naast worst of geroosterd vlees.

Verwarm het mengsel in een pan op een zacht vuur en
voeg geleidelijk de plakken kaas toe.
Blijf constant roeren. Als het mengsel draderig wordt, is de aligot klaar.

Bajanat Cevenol aux châtaignes
(Cevenolse kastanjesoep)
voor 4 p
•
•
•
•
•
•

250 g tamme kastanjes
200 ml melk (en/of wat zoete wijn zoals Vin de Rasteau, Beaumes de Venise).
100 g gedroogde en gewelde pruimen
100 g appel in schijfjes
peper en zout
evt. een bouillontablet

In pan ruim water aan de kook brengen. Schil van kastanjes inkruisen. Kastanjes ca. 5 min. koken,
haal de kastanjes uit de pan en pel met mesje schil en bruine vlies van de kastanjes. Kook de gepelde
kastanjes in een liter water tot ze zacht zijn, ca. 1 uur. Pureer met een staafmixer. Voeg melk (evt.
Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op

@LeMiracleCevennen
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wijn) en de pruimen en appel toe. Laat nog ca. ½ uur zachtjes koken. Maak op smaak met peper en
zout (evt. een bouillontablet)

Taart met zoete uien en cèpes uit de
Cevennen

Cèpes

Cèpes (eekhoorntjesbrood) wordt ook wel de ‘koning
onder de paddenstoelen’ genoemd en is een van de
heerlijkste eetbare soorten. De wilde paddenstoel
wordt voornamelijk in loof- en naaldbossen
gevonden. Het seizoen voor eekhoorntjesbrood loopt
van de vroege zomer tot de late herfst. De
weersomstandigheden spelen een grote rol in de
beschikbaarheid; 2018 was een uitzonderlijk droog
jaar in de Cevennen en er werden dan ook weinig
paddenstoelen gevonden dat jaar.
Ze zijn in de herfst vooral op markten vers
verkrijgbaar. Gedroogd zijn ze het hele jaar door te
koop. Vers eekhoorntjesbrood hoort er bij aankoop
vers en fris uit te zien. zonder verschrompelde randen
of natte plekken op de hoed. Eekhoorntjesbrood is 13 dagen houdbaar in de koelkast, maar je kunt de
paddenstoel het beste op de dag van aankoop
bereiden.
Gedroogd eekhoorntjesbrood kan op een koele,
donkere plek een paar maanden bewaard worden, en
moet voor gebruik enige tijd geweld worden in warm
water. Gebruik ook het water waarin ze geweld zijn,
dit bevat juist erg veel smaak !
Het is een veelzijdige paddenstoel die rauw in dunne
plakjes erg goed smaakt in een salade met
bijvoorbeeld eikenbladsla en walnoten. Maar je kunt
hem ook bakken en serveren bij biefstuk of
varkenshaas. Of verwerk de paddenstoel eens in
risotto of pasta. Of leg ze eens op de grill nadat ze
besprenkeld zijn met olie. Maar eekhoorntjesbrood is
ook zeer geschikt voor het maken van een vol
smakende paddenstoelensaus.

• 1 vel pâte brisée
• 4 stuks cèpes (eekhoorntjesbrood, evt. te
vervangen door gedroogde paddenstoelen)
• 4 zoete uien van de Cevennen
• 2 teentjes knoflook
• olijfolie
• peper en zout
• 1 takje tijm
• 2 laurierblaadjes
Snijd de uien fijn en bak zachtjes aan in de olijfolie
samen met de knoflook, tijm, laurierblaadjes, peper en
zout. Laat minstens een uur op een zeer zacht vuurtje
garen. Gedroogd eekhoorntjesbrood vooraf wellen in
warm water. Ontrol het deeg op een bakplaat. Vouw
het deeg rondom in een mooi geschulpt randje naar
binnen. Bak 10 min. op 180ᵒC. Verdeel de uien over het
deeg, verdeel het eekhoorntjesbrood eroverheen. Breng
op smaak met peper en zout. Giet een scheutje olijfolie
over de taart en zet nog ongeveer 5 min. in de oven.

Beignets van zoete uien uit de Cevennen
•
•
•
•
•
•

500 g zoete uien
125 g kikkererwtenmeel (o.a. te koop bij
Chlorophylle in Saint-Ambroix)
1 el sesamzaad
peper en zout
1 el gemalen koriander
100 ml water

Snijd de uien in reepjes. Meng dit met het zout en laat dit ca.
5 min. rusten. Voeg het kikkererwtenmeel, sesamzaad,
koriander en peper en zout toe, meng door elkaar. Voeg het
water toe en blijf roeren tot er een dik beslag ontstaat.
Verwarm frituurvet in een ruime pan en bak goudkleurige
beignets. Laat uitlekken op keukenpapier en serveer warm.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op
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Kir Cevenol
•
•

Witte mousserende wijn
Kastanje likeur

Schenk in een glas (flûte) een klein scheutje kastanje likeur en vul dit aan met gekoelde mousserende
wijn.

Crêpes met kastanje saus en kastanje likeur
voor 4 p
•
•
•
•
•
•
•
•

2 eieren
250 ml melk
30 g gesmolten boter plus 20 g boter voor het
bakken
100 g bloem
3 el kastanje puree
kastanje likeur
vanille-ijs
kaneel, gemalen

Kastanjes
De Ardèche en de Cevennen zijn bekend om hun grote
hoeveelheden kastanjes. De eetbare kastanje
vormde in vroeger tijden een belangrijke bron van
voedsel voor het volk. Van het meel kookte men pap
en soep, men bakte er brood van, ze werden gekonfijt
en verwerkt in puree en taarten. Ook nu nog treft u
in
de
Cevennen
“Châtaigneraies”
(kastanjeboomgaarden) aan. In de herfst wordt de
oogst van de kastanjes op veel plaatsen in de
Cevennen gevierd tijdens het Fête de la Châtaigne. De
festiviteiten vinden de laatste twee weekeinden van
oktober plaats.

Crêpes
Klop in een kom de eieren met de melk en gesmolten
boter door elkaar. Meng in een andere kom de bloem
met 2 snufjes zout. Maak een kuiltje in het midden.
Giet er al kloppend geleidelijk het eimengsel in. Klop
Zwijnen vieren ook hun feest in de herfstbossen met
met een garde tot alles goed gemengd is. Laat het
de grote hoeveelheden op de grond gevallen
beslag minstens 1 uur rusten.
kastanjes.
Vet een crêpespan of koekenpan licht in met boter en
verhit de pan. Giet een klein beetje beslag in de pan.
Zwenk de pan zodat het beslag uitloopt. Bak tot de
rand van de crêpe krimpt. Neem een spatel en keer er de crêpe mee om. Laat nog 1 minuut zachtjes
bakken.
Kastanje saus
Verwarm 3 el kastanje puree zachtjes en roer tot sausdikte met een scheutje water.
Serveren
Verwarm de borden voor. Vul een warme crêpe met een bolletje vanille-ijs en warme kastanje saus.
Sla de crêpe dicht en schenk er een scheutje kastanje likeur over. Maak het af met een snuif kaneel

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op
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Krokante pakketjes met Pélardon en kastanje honing
voor 4 p
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Pélardon kaasjes
100 g gepelde en gekookte kastanjes
80 g kastanje puree
2 appels (Reinette)
3 el kastanje honing
4 vellen feuilles de brick (zie p. Fout! Bladwijzer
niet gedefinieerd.)
1 klontje boter
scheut (arachide)olie
peper

Pélardon
Dit rauwmelkse geitenkaasje komt uit de LanguedocRoussillon. Het wordt gemaakt van melk van geiten
die grazen in weides rond kastanjebomen, de
hellingen van de Cevennen of de kruidige laaggroei
van de garrigue. Door al deze verschillende terroirs
heeft bijna elke Pélardon een eigen smaak, heel
bijzonder!

Was en schil de appels, snijd ze in dunne schijfjes. Snijd de
kastanjes in kleine stukjes. Verwarm de boter en olie in een koekenpan en bak hierin zachtjes de
appelschijfjes. Voeg de kastanje stukjes, de kastanje puree en de honing toe, laat ca. 2 min. zachtjes
meebakken. Laat dit afkoelen.
Snijd een vel brick-deeg in vieren, leg 2 kwarten deeg op elkaar en leg hierop ¼ deel van het
appelmengsel met daarop een halve Pélardon. Druk licht aan en bestrooi met peper. Bestrijk de
randen van het deeg met water; vouw de tegenover elkaar liggende zijden van het deeg over de
Pélardon. Bestrijk de andere randen met water en vouw de andere twee kanten eroverheen.
Herhaal deze bewerking met de andere stukken Brick-deeg. Laat de pakketjes in de koeling even
rusten. Bak de Brick-pakketjes goudbruin in een laagje olie in de koekenpan (houd evt. warm in een
matig warme oven) en serveer warm.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op
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Tarte Tatin van zoete uien en Reinettes
•
•
•
•
•

1 vel pâte feuilletée
2 Reinette appels
1 zoete ui
1 el olijfolie
100 g suiker

Zoete uien

Pel de uit en snijd deze in parten van gelijke grootte.
Snijd de ongeschilde appels in parten. Leg ui en appel in
een ronde bakvorm van 24 cm doorsnede. Bestrijk de
parten met de olijfolie en bak dit 30 min in de oven op
190°C. Maak de deeglap evt. op maat en spreid deze uit
over de appel en ui, vouw de randjes deeg iets in de
vorm. Bak goudbruin in ca. 20 min in een oven op 180ᵒC.
Laat de taart iets afkoelen en keer op een schaal.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op

@LeMiracleCevennen

In de Cevennen verbouwt men op kleine terrassen
de Oignon Doux, een zoete ui. In vergelijking met
andere uien heeft deze een zoet en mild aroma.
Omdat de bijtende stof - die normaal tranen bij het
schillen en snijden veroorzaakt - ontbreekt is
"huilen" bij de bereiding van deze ui verleden tijd.
De ui is knapperig als een appel met een prettige
zachte uiensmaak, bevat meer suikers en is licht
verteerbaar. De zoete ui is lekker in in salades,
rauwkost, bij de barbecue, als garnering van
hamburgers en pizza`s, gestoofde uien, enz. Een
marmelade van zoete uien is heerlijk bij de paté en
ook heel lekker op een stukje knapperig Frans
stokbrood.

22

Vakantiehuiz en in de C evennen
www.lemiracle.nl
info@lemiracle.nl

sfeer|comfort|natuur

Fromage frais waar de Fransen van kunnen leren
BRON: DE VOLKSKRANT, ONNO KLEYN

Bij ons heet al dat spul kwark, maar dat is een naam die me er eerder van af houdt, een woord
uitgevonden voor of door diëtistes, zuunig en modderig tegelijk, met je klompenvoeten in het
drassige veen, doe maar gewoon dan doe je enzovoort. Fromage frais is Frans voor verse kaas.
Meestal is hij ‘battu’, losgeklopt en glad. La Faiselle is dat nu juist niet, die zit in een plastic korfje,
zodat je de rulle textuur nog kunt proeven. Fransen eten het met suiker, soms met suiker en room,
jawel, niet als toetje maar als kaasgerecht. In plaats van het plateau de fromage dus, en als je niet
uitkijkt, komt er nog een ‘echt’ dessert achteraan. Vroeger was alles 40 procent vet in de droge stof,
zoals dat verplicht moest worden vermeld. Nu gaat ook Frankrijk over op de aanduiding van het
percentage in het geheel Dat uiteraard een stuk lager ligt; fromage frais bevat veel water. Toch is er
meer en meer verse kaas van 0 procent te koop, die dan gaat smaken als de gips waar ik in moest
happen toen ik een beugel kreeg, dik veertig jaar geleden. Voor Fransen is fromage frais geen
dessert, ik zei het al, ook al kiep je er de hele suikerpot overheen. Maar wij denken er anders over.
Met mijn vriend Klaas voorop. Hij verzon tussen het klussen door om er een ‘terrine’ mee te maken.
Een rinse terrine van vers fruit met
fromage frais. Een gouden idee,
messieurs-dames, waar de Fransen nog
iets van kunnen leren. Moeten ze wel
Zuivel op zijn Frans
eerst eventjes Nederlands leren lezen:
Week de gelatine in wat koud water.
De zuivelhoek in de Franse supermarché plaatst de meeste Nederlanders
Neem gevarieerd zomerfruit, maar
voor raadselen. Wat te kopen als je je appeltaart wilt versieren met
vooral geen kiwi, papaja, ananas of
gespoten slagroomtoefjes. Hier enig licht in de zuivel duisternis:
vijgen, wat die bevatten enzymen die
•
Crème entière komt het meeste in de buurt van onze slagroom,
de gelatine afbreken. Neem een vorm
en wordt zowel vers gekoeld als houdbaar gesteriliseerd
van anderhalve liter inhoud; hij mag
verkocht. Voor het stijfkloppen goed koelen.
ook van plastic zijn. Vet hem heel licht
•
Petite Suisse is een magere verse kaas en is te vergelijken met
in met neutrale olie. Verwarm de room
kwark.
– koken hoeft niet – en los er de
•
Creme fraiche - wat verse room betekent - is verkrijgbaar in
gelatine in op. Roer de fromage frais
twee varianten, gefermenteerde en niet-gefermenteerde. In de
los met de suiker en meng er de room
gefermenteerde room onderscheiden de Fransen crème fraîche,
met gelatine grondig door. Doe een
crème fleurette (een niet-gestremde vorm van crème fraîche)
laag in de vorm en leg er fruit in. Bouw
en crème fouettée. Dat laatste betekent "geslagen room”, maar
is niet hetzelfde als de Nederlandse geklopte slagroom.
laagjes fruit en fromage frais tot de
vorm vol is. Dek af met een laagje
•
Chantilly: stijfgeklopte slagroom.
plastic folie en zet minstens vier uur in
•
La Faiselle is wat in Nederland “hangop” heet.
de koelkast. Stort hem op een schotel
en garneer met overgebleven fruit.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op
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Fleur de sel de Camargue
Vrijwel alle zout met vermelding Camargue komt uit
Aigues-Mortes, een 13e-eeuws vestingstadje in de
Gard, direct aan zee. Vanaf de stadsmuren zie je de
roze kleurige zoutvelden liggen, die je ook kunt
bezoeken. Koop eens een potje fleur de sel, het meest
exclusieve zout, dat meteen smelt als je het op je eten
strooit. Fleur de sel wordt

Fransen houden wel van een feestje

Al doet de MacDonalds ook in Frankrijk goede zaken,
het Franse volk blijft bekend staan om hun
waardering voor goed en lekker eten. Zij koesteren
hun culinaire tradities en vieren de geboorte van
bijna elk product wat in de mond verdwijnt met een
feestje bolstaand van tradities. We stuiten dan ook
regelmatig op aankondigingen die een Fête du Pain
beloven, of een Fête de truffes, du vin, de châtaignes,
du vin, de grenouille…. verzin het maar. Deze
charmante Franse gewoonte is op vermakelijke wijze
beschreven door Peter Mayle in het boek Franse Les.
Zeer lezenswaardig.

gewonnen uit vrijwel van zout verzadigd water. De
winning vindt plaats in twee stappen. De eerste keer
wint men alleen de bovenste laag van het
gekristalliseerde zout van de zoutbekkens. Dit
handwerk is tijdrovend en per vierkante meter kan

men slechts enkele grammen winnen.
Vervolgens wint men in de volgende ronde
het wat grovere zout. Na winning wordt het
zout gedroogd, fleur de sel behoudt nog
zo’n 5% vocht. Dit bijzondere zout kan maar
gedurende een maand per jaar gewonnen
worden (van half juli tot half augustus). Dat
bepaalt natuurlijk ook de prijs.
Heerlijk op een stukje gebakken vlees of op
knapperige groenten!

Opgeleukte brocante
Eén van de aardigheden van de Fransen is hun niet aflatende ijver oude rommel en troep aan de man
te brengen onder de schuilnaam Brocante of Bric-a-Brac. Ook in Nederland zijn we er niet vies van
getuige de stormloop op kleedjes vol oude zooi op Koningsdag. Die eeuwige hoop zomaar opeens
een niet eerder ontdekte Van Gogh op te duiken tussen de rommel maakt ons koortsig. Willen we
niet allemaal staan gloriëren bij Tussen Kunst en Kitsch ?
Ook ik lijd aan deze kwaal, en kan het dus niet laten om regelmatig brocantes af te stropen. De
Middeleeuwse mas die wij hier bewonen is daarvoor natuurlijk ook wel een gedroomd decor. Heel
wat meer dan de nieuwbouw rijtjeswoning in Utrecht die we hiervoor bezaten; die inspireerde niet
echt tot het kopen van oude potten en pannen ter decoratie.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op
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Soms laat ik me zelfs in met het nog verder opleuken van mijn trouvailles van de brocante. Hieronder
enkele projectjes.

Zuurkoolpotten

Veel projecten kwamen tot stand met de hulp van mijn o-zohandige-man, waarvoor mijn eeuwige dank. Inspiratie en
ideeën haalde ik van Pinterest en uit tijdschriften.

Op de brocante-markt zijn oude zuurkoolpotten en
grespotten volop verkrijgbaar, vaak voor een paar euro
per stuk. Meestal zijn ze donkerbruin geglazuurd. Mij
leek het mooier als ze licht van kleur zijn. Ik bewerkte ze
– na ontvetten - met primer (geschikt voor o.a. aardewerk) en
verfde ze met diverse lichte tinten zijdeglans verf. Ik boorde een
afwateringsgat onderin en vulde de potten met agaves, yucca’s en
succulenten. Op een oud Frans boerenbankje een plaatje.

Oude stoelen worden bankje
Twee oude en wat wankele stoelen,
waarvan bovendien de rieten
bematting helemaal kapot en
versleten was. Wat ermee te doen ?
Weggooien was toch wel zonde. Dus koos ik ervoor ze te ontdoen van
hun rieten zitting en ze opnieuw stevig te verlijmen met houtlijm. Ze
werden vervolgens zijdelings aan elkaar geschroefd en
voorzien van een nieuwe houten zitting en mooi nieuw
kleurtje. Voilà, een bankje !

Stoelen als dressboy
En toen waren er nog twee van wankele stoelen over. Zij werden na
opnieuw goed verlijmen, doorzagen en verven mooie dressboys in de
slaapkamer van Le Miracle.

Second life oude soeplepels
Simpeler kan het niet en handig zijn is niet nodig. Scoor mooie oude
soeplepels, hang ze op aan de muur en zet er een waxinelichtje in. Sfeertje !

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op

@LeMiracleCevennen
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Bonjour !
Bron: www.frankrijk.nl
Bonjour-zeggen is een serieuze zaak in Frankrijk. Wie het
woord vergeet bij een ontmoeting moet daarna erg zijn
best doen om alsnog een glimlachje los te krijgen.
Omgangsvormen zijn nu eenmaal belangrijk in Frankrijk en
Bonjour is het ‘Sesam-open-u’ voor een conversatie.
Een restauranthouder maakte er zelfs een grap van: de
prijzen nemen af naar beleefdheid van de gast.

Rare jongens die Galliërs
Vaak getuig ik op Instagram en Facebook van de vele mooie dorpjes, stadjes, pleintjes en
schitterende vergezichten die Frankrijk kent. De mooie plaatjes zijn inderdaad voor het oprapen.
Maar ook wel wat obligaat. Je kan geen internetpagina over Frankrijk openen of de lieflijke plaatjes
vergezeld van accordeonmuziek slaan je in het gezicht. Is het hier nu werkelijk allemaal goud wat er
blinkt in Frankrijk en is alles hier een lust voor het oog ? Welneen !
Ik kom toch echt ook veel lelijks en geks tegen. Begrijp me goed, ieder land en ieder volk heeft zo zijn
gewoonten die we als vreemde maar moeilijk kunnen behappen. Ook Nederlanders doen met hun
smaak en gewoonten menig buitenlandse wenkbrauw fronsen. Onze doorzonwoningen-met-opengordijnen zijn inmiddels berucht.
Maar ook mijn wenkbrauwen spreken soms boekdelen als ik hier in Frankrijk om me heen kijk. Het
inspireerde tot het maken van een kwartetspel: “Op zijn Frans”. Met categorieën als Franse Terras
Decoratie, Franse Kerst en De Franse Tuin. Gewoon, om een beetje tegenwicht te bieden tegen de
obligate mooie plaatjes van dit – inderdaad o zo fraaie – land.
Laten we het zo zeggen: de Fransen houden van kleur.

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op
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Het kwartetspel wacht nog op voltooiing, zodra het klaar is zal het een plek krijgen in de gastenkast
van Le Miracle, “Ter Leringhe ende
Vermaeck”.

Paddenstoelen plukken in de Cevennen
De Cevennen is gezegend met een rijke en onbedorven natuur en staat ook wel bekend als “Gods
eigen achtertuin”. Of het een overblijfsel is uit de tijden van onze voorouders de jagers-verzamelaars
weet ik niet, maar er wordt nog volop gejaagd en verzameld in de Cevennen. Zodra het najaar zijn
intrede heeft gedaan staan de bermen vol met auto’s van de hedendaagse jager-verzamelaars. Men
komt zelfs uit de grote Franse steden naar hier om een weekendje te komen verzamelen,
paddenstoelen vooral. Men vertelt desgevraagd dat men op zoek is naar “champignons” wat in
Frankrijk het verzamelbegrip is voor alle soorten paddenstoelen.
Ik waag me echter niet aan de
zelfpluk. Een cantharel,
eekhoorntjesbrood of morille herken
ik wel, maar daar houdt het wel
ongeveer op. Bovendien zijn die
paddenstoelen nogal bijdehand; er
schijnt een cantharel-lookalike te zijn
die (heel doortapt !) zeer giftig is. Zelf
plukken is dus een hachelijke zaak
waar ik me liever niet aan waag.
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Dus was ik er rap bij toen een lokale winkelier via Facebook liet weten verse bospaddenstoelen te
verkopen. Hoewel ik lang niet alle paddenstoelen in het kratje herkende ben ik maar blind gevaren
op de kennis van de plukker. Een enkel exemplaar kwam wat onappetijtelijk op me over (groenbruin
mossige hoed, na doorsnijden donkerrood verkleurend, brrrr….onheilspellend) maar een
paddenstoel mag men niet op zijn soms wat onaantrekkelijke uiterlijk beoordelen. Dus ging het hele
zwikkie op goed vertrouwen de pan in en de uitkomst van deze culinaire exercitie was buitengewoon
smaakvol. En ik leef nog, ook fijn !

Jazeker, de apotheker!
BRON: TON HILDERINK | TEKSTEN UIT FRANKRIJK
Als je in de herfst door bosrijke delen van Frankrijk toert, zie je om de haverklap auto’s in de berm
staan. Staan er meerdere op een kluitje en zitten daar veel stoere 4-wheel drives tussen? Dan zijn er
in de onmiddellijke nabijheid jagers actief. Rijd liever een stukje door als je een boswandeling wilt
maken. Staat er één verlaten auto aan de bosrand, dan hebben we vrijwel zeker van doen met een
vredelievende liefhebber van paddenstoelen.
Zoeken naar champignons is een populaire en serieuze zaak in Frankrijk. De echte kenners doen
geheimzinnig over hun favoriete plekjes en hoekjes. De amateurs de champignons zijn herkenbaar
aan een zekere territoriumdrift. En aan hun stok, zakmes en mand, uiteraard. Met hun stok poeren
ze in het herfstgebladerte. Aan het professionele mes zit een borsteltje om de paddenstoel te
ontdoen van muffige aarde. En de mand? Dat is simpel Die moet vol!
Waar ik woon, in het groene hart van Frankrijk, is paddenstoelen zoeken een nationale sport. Dus
schafte ik mij een mes en mand aan en trok ook ik de nabijgelegen bossen in. Een stok had ik al. Ik
legde heel wat kilometers af en peuterde met mijn stok tussen de herfstbladeren, op zoek naar
cantharellen en eekhoorntjesbrood, in Frankrijk bekend als Cèpe, een gewilde boleet met een
nootachtige smaak. Doet het goed in sauzen of in een omeletje. Niet door kennis of ervaring
gestoord, plukte en sneed ik wat er maar voor mijn voeten kwam. Mijn mand raakte allengs voller
met keurig schoon geborstelde bospaddenstoelen.
Thuis, met mijn mand op het aanrecht, diende zich een vitale vraag aan: zijn deze paddenstoelen
allemaal eetbaar? Voor de beginnende paddenstoelenzoeker geldt: eet nóóit wat je niet kent. Voor je
het weet, stort je stuiptrekkend ter aarde. Gelukkig wist ik me te herinneren dat iemand me had
gezegd dat je in Frankrijk bij twijfel terechtkunt bij de apotheker. Jazeker, de apotheker! Ik nam het
zekere voor het onzekere. Met beginnerstrots plaatste ik mijn volle mand op de toonbank. Onze
vriendelijke lokale farmaceut keek geamuseerd en zei: ‘oh la la, monsieur heeft de smaak te pakken!’
Routineus keurde hij mijn rijke oogst. Bij de eerste paddenstoel riep de farmaceut streng: ‘MAIS
NON!’. Hij wierp het afgekeurde exemplaar meteen in de afvalbak. De tweede, derde en vierde idem
dito. Al met al duurde de paddenstoelenschouw een minuut of vijf. ‘Voilà’, zei de apotheker met een
zekere beroepstrots. Hij toonde me de mand. Op de bodem lagen enkele schamele gedrochtjes. Daar
viel hooguit een mini-omeletje mee te bakken. Mijn teleurstelling was groot, maar tegelijkertijd
realiseerde ik me dat ik was ontsnapt aan een pijnlijke dood. Daarom zeg ik: wilde paddenstoelen
eten, maar niet zeker van je zaak? Raadpleeg de apotheker!
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Gieren, terug van weggeweest
Ooit waren gieren hier in de Cevennen inheems, maar o.a. door gebruik van landbouwgif en de jacht
waren ze volledig verdwenen. Na een geslaagde herintroductie zijn er vandaag de dag weer
honderden van deze roofdieren boven de kloven van de Tarn en de Jonte.
Daar bouwen deze imposante dieren nu weer hun
nesten en maken ze weer deel uit van het landschap.
Ze worden door de boeren als hun bondgenoten
beschouwd; ze leggen de karkassen van hun schapen
neer als voedsel voor de gieren.
"De gier is voor ons van nut. Met de ontwikkeling van
het toerisme, die verbonden is aan de aanwezigheid
de gieren, zorgt de gier voor nieuwe dynamiek in
deze streek," aldus een landbouwer uit de Causse du
Méjean.
In het Maison des Vautours is men trots op deze
geslaagde herintroductie. "Deze soort, die al 70.000
jaar in de bergengten aanwezig was, was in 1940
totaal verdwenen," zo legt een ornitholoog ons uit.
Vandaag zijn er meer dan duizend van deze roofdieren
geteld. "Wij zijn de enige streek in Europa waar nog vier soorten gieren zijn: de vale gier, de
monniksgier, de aasgier en de lammergier," zegt de gastvrouw van de Belvédère niet zonder trots.
In dit observatorium worden er via een reuzenscherm met daaraan verbonden camera's, die in de
rotsen geplaatst zijn, rechtstreeks beelden uitgezonden van het leven in het wild van deze roofvogel
Buiten bevindt zich een terras waar u deze vogels over de bergengten ziet vliegen. "In tegenstelling
tot de meeste natuurparken, hebben de gieren hier totale vrijheid," voegt de ornitholoog eraan toe.
Hier beleven de wandelaars die geboeid raken door het luchtballet van deze roofvogels veel plezier.
Zeker een bezoek waard, al dan niet in combinatie met een tocht door de Gorges du Tarn en de
Causses.
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Vijgen van Le Miracle
Als u om u heen kijkt op het terrein van de mas zult u veel vijgenbomen zien staan. Die groeien hier
bijna als onkruid (ieder voorjaar steek ik ongewenste zaailingen uit, en de Cabane moet jaarlijks
worden gered uit de klauwen van een groeigrage vijg). Toch is geen vijg hetzelfde en leveren ze niet
allemaal eetbare vruchten op.
Er bestaan maar liefst meer dan 750 vijgenrassen ! Kijkend naar de bladvorm en de vruchten ziet u
de verschillen. De vijg die naast het terras van Le Mûrier groeit levert heerlijk zoete kleine vruchten
op, die zo vanaf het terras geplukt kunnen worden. De vijgen die op een terras lager staan leveren
wat grotere vruchten, die zodra ze rijp zijn openbarsten en hun onwaarschijnlijk rode binnenkant
laten zien. Helemaal beneden bij de beek staat een vijg die donkerpaarse vruchten geeft, ook erg
lekker.

Een waterbron, voorwaarde om te
overleven
In de tijd waarin onze mas werd gebouwd (midden 1600) was
het – er waren natuurlijk nog geen waterleidingen - een
noodzaak daar te bouwen waar water was.
De moestuin en boomgaard zorgden voor het dagelijks voedsel,
de broodoven voor vers brood. Van schapen- en geitenmelk
maakte men kaas. Door deze op de markt te verhandelen kon
men weer spullen aanschaffen die men niet zelf kon maken. Zo
was men grotendeels zelfvoorzienend.
Ook deze mas kent een eigen bron (op het perceeltje onder de
parkeerplaats) die afwatert naar een citerne (onder het terras
met de grote lindeboom van Le Miracle). In de speelfilm Jean de
Florette speelt een waterbron een hoofdrol en is op
aangrijpende wijze in beeld gebracht wat de gevolgen zijn als de
bron stopt.
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Film: Jean de Florette

Jean de Florette is een Franse film en gebaseerd op een roman van Marcel Pagnol. Jean de Florette
(gespeeld door een nog jonge Gérard Depardieu) - een gebochelde belastingontvanger uit de grote
stad - komt samen met zijn vrouw en jonge dochtertje Manon naar de Provence om zijn geluk te
beproeven als boer. Hij heeft moderne ideeën over de landbouw en een stapel boeken bij zich. De
buurman - Soubeyran gespeeld door Yves Montand - en zijn lichtelijk achtergebleven neef Ugolin
(Daniel Auteuil) metselen stiekem de waterbron op het eigendom van De Florette dicht, waardoor
De Florette’s plan op dramatische wijze mislukt.
Het vervolg op dit verhaal is verfilmd als Manon des Sources. U vindt beide films in de gastenkast
van Le Miracle, het kijken waard !

Kaasplank-missers
BRON: WWW.FRANKRIJK.NL
Bijna heilig moment in Frankrijk, als na het hoofdgerecht eindelijk het Plateau de fromages op tafel
komt. Welke fouten kunt u beter niet maken als het uw beurt is?
OVERAL VAN WILLEN PROEVEN
Natuurlijk, je bent een avontuurlijk kaaseter, maar zelfbeheersing is troef zodra de kaasplank op tafel
komt. Twee verschillende stukjes afsnijden is het beleefde ding om te doen, 3 kazen kiezen kan nog
net, méér is echt een no-go als je jezelf bedient.
LUKRAAK AANSNIJDEN
Hompen zijn uiteraard uit den boze, maar er is nog een valkuil. Volgens de Franse kaasetiquette hoor
je bij elke kaas bijna dezelfde korst/binnenkaas-verhouding over te laten voor de andere gasten. Dus
niet zomaar wat erop los snijden !
MET DE ÉPOISSES BEGINNEN
Die heerlijke stinkerd schreeuwt het hardste om aandacht, maar als je niet als kaas-nitwit te boek
wilt staan dan eet je de mildere kazen als eerste. Dat zijn vaak de jonge geitenkazen, gevolgd door de
hardere kazen (comté, cantal, beaufort) en pas als laatste proef je de blauwe kazen en
schimmelkorstkazen op je bord.
EEN FRANSE KAAS EEN STINKERD NOEMEN
Zeg ook nooit dat een kaas stinkt (‘il pue‘), in Frankrijk heeft een kaas een parfum prononcé
(uitgesproken parfum), beaucoup de caractère (veel karakter) of een ander mooi eufemisme. Ook
gehoord: un fromage qui fouette! (een kaas met een zweepje).
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BOTERHAMMETJES MAKEN
Die heerlijke loopkaas vraagt om een stuk stokbrood, maar kleine boterhammetjes smeren is ook
weer niet de bedoeling. Fransen eten hun brood bij de kaas (om en om een hap) en niet eronder.
VRAGEN WAT DE JAM OP TAFEL DOET
Bij schapenkaas uit de Pyreneeën wordt steevast kersenconfiture geserveerd. Naast Corsicaanse
kazen staat vaak een schaaltje vijgenjam. En ook de pâte de coing, een harde fruitgelei van
kweeperen, is een bekend zoet bijgerecht op de kaasplank.
EEN 2E RONDE BESTAAT NIET
Het is een bekende strikvraag: of je nog meer kaas wilt voordat de plank weggehaald wordt? Het
enige juiste antwoord is non merci. Opnieuw beginnen staat gulzig en het lijkt alsof de maaltijd niet
copieus genoeg voor je was: een belediging voor de gastheer of -vrouw. Vergeet bovendien niet, na
de kaas volgt meestal nog een dessert!

COLUMN

Neem nooit je kip mee naar de Décathlon
Kent u dat ? Dat je plotseling het middelpunt bent geworden in een bizarre scène, zo’n situatie
waarbij je je later afvraagt “what was I thinking !”.
Zoiets had ik dus.
Mijn prille schreden in de kippenhouderij hadden met wat tegenslag te kampen gehad. Vier kippen
waren al ten prooi gevallen aan jachthonden en (waarschijnlijk) vossen, en er restte nog maar één
eenzaam kipje: Olivia. Zij zocht gezelschap en veiligheid boven bij ons op het terras. Hartstikke
gezellig, het hád wel iets. Maar nadat we al meermaals op de deurmat in de kippenstront waren
getrapt werd me duidelijk dat ik moest kiezen tussen Olivia of mijn huwelijk. Er moest dus een
omheining komen om het kippenhok én Olivia moest weer gezelschap krijgen van iemand van haar
eigen soort.
Nu blijkt de winter niet het seizoen te zijn om aan pluimvee te geraken. Geen idee waarom, maar
geen kip te bekennen in de wijde omtrek.
Op de markt waar ik eerder mijn legkippen kocht stonden nu alleen nog kramen met poulets rôti.
Daar zou Olivia niet van opbeuren.
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Vrienden met kippen hadden ook al vossen op bezoek gehad. Noppes
dus.
Uiteindelijk vond ik via Le Bon Coin (zeg maar de Franse Marktplaats)
een prachtkip bij een man in Alès. Hij kon de “Rouge Herminée Noire”
(jawel, een kip van stand !) meenemen naar zijn werk bij de GammVert
alwaar ik haar kon komen ophalen. Dat liet zich mooi combineren met
het tandartsbezoek van Guus. En dus zette manlief mij af bij de
GammVert waar hij me na het tandartsbezoek weer zou oppikken.
Prima geregeld.
De transactie verliep vlotjes en zo stond ik met een kartonnen doos met
kip (inmiddels Betsie geheten) weer voor de GammVert. In mijn andere
hand een zak kippenvoer.
Mijn oog viel op naastgelegen Décathlon en ik bedacht me dat ze daar
van die kekke handschoenen verkopen. Daar kon ik er best een paar van
gebruiken. Maar wat te doen met Betsie ? Ach, die zou ik toch best even bij de ingang mogen laten
staan als ik het even vriendelijk vroeg ?
En dus liep ik monter met doos én kippenvoer de Décathlon in, stapte op de beveiliger af die bij de
ingang stond en opende de conversatie met “puis-je mettre ce carton …..”. Maar veel verder dan dat
kwam ik niet, want de man trok bleek weg, griste de doos met Betsie uit mijn handen en liep er
paniekerig mee weg, mij verbijsterd achterlatend met de zak kippenvoer. Ik stamelde iets over een
poule, terwijl de bewaker achterdochtig via het luchtgat in de doos tuurde. Betsie slaakte benauwde
geluidjes. Diverse winkelmedewerkers kwamen erbij. Er werd druk heen en weer gepraat. Het
pandemonium was compleet.
Wat ik dan wel in de Décathlon met een kip kwam doen vroeg de beveiliger (best een redelijke vraag
eigenlijk). En waarom ik die kip dan niet in de auto had gezet alvorens de Décathlon binnen te gaan
(“Mijn man komt me zo met de auto ophalen” piepte ik in onbeholpen paniek-Frans). Waar ik die kip
vandaan had (als ik zeg bij de GammVert gelooft geen hond me, want daar verkopen ze helemaal
geen dieren). En wat ik dan wel wilde kopen in de Décathlon (“Alleen maar een paar handschoenen
meneer…”).
Allemachtig, dat dreigde helemaal uit de hand te lopen. Ik ook met m’n handige ideetjes. Opeens
drong de idioterie van de situatie tot me door. Ik zag de krantenkoppen al voor me: “Terroriste
bedient zich van kip voor beramen van aanslag in de Décathlon”.
Bomgordels zijn zóóóó old school, kippen zijn het helemaal anno 2017 !
Ik zei het al: whát was I thinking ?
Gelukkig bedaarde de situatie enigszins. Betsie bleek gewoon een kip, de zak kippenvoer was gewoon
een zak kippenvoer en ik was slechts een onnozelaar die met haar kip uit winkelen gaat. Geen enkel
probleem dus.
Ik kocht mijn handschoenen, waarna ik me met Betsie snel uit de voeten maakte. Pffff.
Hier in Frankrijk zit het met de handhaving van de openbare orde en veiligheid wel snor. Dus.

Bonne journée
Lydia

Wilt u nog meer inspiratie en actuele informatie ?
Volg Le Miracle op

@LeMiracleCevennen

33

