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Alle rechten voorbehouden. Niers uit deze uitgave
mag zonder voorafgaande schrifteJijke roe stemming
van de uirgever worden overgenomen ofworden
yermenigvuldigd.

Aan alle artikelen wordt de grootst mogelijke zorg
besteed maar fouten zijn menselijk Daarom kan geen
verantwoordeli jkheid worden aanvaard voor eventuele
onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door foute gegevens
in dit magazine en/ofonze website/nieuwsbrieven 

-l(/e

doen ons uiterste best om de rechten van de gebruikte
tekst en afbeeldingen voorafte controlereo en voor
zover mogelijl te vermelden cq roerremm'rrg levÍagen.
In een aanral gevallen is het echter niet mogeli.jk
gebleken de oorspronkelijke rechrhebbende re traceren

EDITO

U lacht er misschien om, maar datzelfde kan ons ook treffen. Sterker nog, her is

mij in Parijs al regelmatig ovetkomen dat ik mij, oveÍrompeld door de schoonheid
van een kerk of monument, aan een willekeurige Parisienne moest vastgrijpen om
mijn evenwicht te bewaren. De meeste FranEaises vatten dat doorgaans sportief
op en begeleiden je dan naar her dichtstbijzijnde bankje. Gelukkig maar, anders
zou je in Frankrijk geen leyen hebben.

Toen ik onlangs in de Loirestreek was om de route voor dit nummer samen
te stellen, gebeurde het me bijna dagelijks. Hoe meer kasteeltorentjes ik zag, des

te erger het werd. De rondleiding door het chàteau de Chambord moest ik zelfs
op de rug van een vrijwilliger maken, want zelf lopen was er niet meer bil. Zorg
dus, als u besluit om de Loire-route (vanaf pa gina 32) te gaan doen, voor goede
begeleiding of overleg vooraf met uw huisarts.

Een bezoek aan Frankri.jk is dus niet zonder gevaren. Toch gaan we er steeds
weer heen, zoals auteur Arthur Japin die zich graag in de torenkamer van zijn huis
in de Dordogne terugtrekt om ongestoord te kunnen schrijven. In deze En Route
vertelt hij daarover, evenals or.er de Hugenoten en zijn bewondering voor Honoré
de Balzac. Dat laatste was koren op mijn molen, want zelf be n ik ook e en groot
Iiefhebbervan diens oeuvre. Balzac creëerde zijn eigen Stendhal-syndroom, door
zichzo in zijn verhalen in te leven dat zijn personages echte vrienden van hem
werden. Zo kon het gebeuren dat hij op zijn sterfbed wanhopig om de hulp van
dokter Bianchon riep. Maar de geneesheer kwam niet, omdar die slechts in zijn
boeken figureerde. Balzac kwam trouwens uit Tours, gelegen in de ... Loirestreek.
Dat verklaart veel. \(/ees dus dubbel gewaarschuwd.

\íie nu tóch die Loire-route wil wagen, én het presteerr om in srabiele toe-
stand de Atlantische kust te bereiken, mag zichzelf daar op een porrie vetse oesrers
trakteren. \íe laten in dit nummer diverse oesterkwekers aan het woord over deze

glibberige lekkernij. Casanova consumeerde er naar ver-
luidt vijftig per dag. Ook zi.jn hartslag verdubbelde en ook
hij moest regelmatig vrouwelijke hulp inroepen om weer
tot bedaren te komen. Denk dus niet dat aan het einde
van de route al het gevaar geweken is ...

Soyez prudents !

ANDY ARNTS - HooJdredacteur
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24 PaulleBlanc
belicht de veelzijdige vestingbouwer Vauban

7l HelenevanSanten
over het Franse rookgedrag

CATHELIJNE ESSER

ging voor En Route
op bezoek bij auteur
Arthur Japin om hem
te interviewen. Net
als Japin koestert ze

een grote liefde voor
ballet, theater en

ri3ratuur. Naast haar journalistieke werk

" 
-rzorgt Cathelijne de pr voor diverse

-.tgeverijen en is ze de stuwende kracht
.;hrer 'Not just any book'.

'.i'rtt 
is het idee achter 'Not just any book'?

Iathelijne: "Not Just Any Book' is een

rJreau voor boekmarkering en -promorie.
Zo organiseren we voor lezers 'prereads'

=n blogtournees. Bij een'preread'lees je

=:n boek al voor het in de winkel ligt.
'e krijgt het cadeau en je schrijft er een

-ecensie over die je online plaatst. Je

-,ntdekt zo boeken die je anders misschien
.riet gezien had.'
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RENATE
VAN DER BA5
werkt als reisjournalist
voor onder meer Het
Parool en publiceerde
in 2009 haar boek
Frankrijk Voorgoed,

met Portretten van
Nederlanders die al lange tijd in Franknjk
wonen. In 201 1 verscheen het vervolg:
Italië Voorgoed. Voor En Route sprak
ze met verschillende oesterkwekers in
Bretagne en in de Languedoc-Roussillon.

Waarouer zou Renate nog gwtttg eens

willen schrijuen?
'Iedere stukjesschrijver wil natuurlijk ooit
een keer die briljante, meeslepende roman
publiceren. In feite biedt mijn leven daar-
voor alle inspiratie. Sinds 1998 woon ik
in de Aude, onder Carcassonne. Het land
van de katharen, maar ook van massa's

Noord-Europese immigranten met al hun
onderlinge verwikkelingen: menige place
de I'Eglise zou hier net zo goed Peyton
Place kunnen heten ...'

EVA VAN DORST

woont sinds kort in
de Touraine , waar zii
met haar man onder
meer brocante Franse
meubelen restau-
reert en verhandelt.
Daarnaast wijdt zij

zich a.an haar verhalenbundel Croissantje
Pindakaas met persoonlijke emigratie-
avonturen. Toen we haar vroegen voor een

bijdrage aan de Loire-special, mailde ze

meteen een lijst met 23 onderwerpenl

Wat bepaalde Eaa's kewze uoor
de Loirestreek?

Al jaren trok Frankrijk als een magneet:
ouders die in Frankrijk woonden, de

passie voor brocante, het vieren van mijn
bruiloft in de Bourgogne ... Toen ik een-

maal de unieke kans kreeg om bij naaste

familie op het landgoed te kunnen wonen,
was de keuze snel gemaakt. Sindsdien
genieten wij samen van het microkli-
maat, de cultuur en wijngaarden van de

Touraine.'

INHOUD
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Tegenover het kastee t he ta Magi n oud mee

op reis door de magis Ltus Eugène Houdin

{1 805-1 871, geboren t r va ne magi uur openen

de ramen van het imposante gebouw en s raken ui nd hun

i:ï::l-'"tïi:i?: keenhorroeemaker'"t*lln:ll:,1'::::t'n'
mechanleken die hi; es' k[okken en horLoges verwerkie' Deze ervarinq

kwam hem goed van hij de Enc

steken we in het stadje Amboise de Loire oveÍ en riiden we via de

rechreroever,-r"", het *ilng.Li.d Vo''tur"y' bekend.om zijn geslaagde

pétillant, De 
" dt''belletjes' dan gewone mous-

serende wijn omschreven als 'van taftzijde" In

La Cave des -rvray' een drukbezochte wijnkelder

t"., Ot".+f.genheid, liggen de g'ott flt"tn uitno.digend uitgestald

naast die van b.ttrg.ttt"ït Mon-tlouis aan de overkant van de Loire '

Volgens ingewijden is de

o-à"t de wiingaarden daa

sneller rijPt. Hoe dan ook,

dwars door Tours, de gebo

de Baizac ', die we morgen ga

met siertuinen : die geen tuinen

jke bloementuinen, kruidentuinen'

vormen een volmaakte sYmfonie

hitecturale Italiaanse tuinkunst'

d dat het kasteel zelf tot decor is

et. Vandaag hebben we wel genoeg

d
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van de Indre. Door zijn goede band met eigenaarJean de Margonne
(vermoedelijk de vader van zijn jongere broe rtje) vond hij in Saché een

schuilplaats voor schuldeisers én Iiteraire inspiratie. Zo is onder meer
zijn meesterwerk Le père Goriot op zijn kamer in Saché geschreven,
evenals de romans Maitre Cornëlius en Louis Lambert.
Via de D17 en de D7 slingeren we met de Indre terug naar de Loire
en arriveren we een halfuurtje later bij het sprookjeskasteel van
Ussé . Naar verluidt zou Ussé met zijn vele torentjes en puntige
daken Charles Perrault in 1696 hebben geïnspireerd tot het schrijven
van Doornroosje. Het kasteel is nog altijd in particuiiel bezit, maar
voor het grootste deel te bezichtigen. In de salons, de galerijen en

de slaapkamers staan levensechte poppen opgesteld die het verhaal
van Doornroosje moeten verbeelden. Het heeft allemaal een hoog
Efteling-gehalte, maar in de Val de Loire, het grensgebied tussen
werkelijkheid en illusie, is dit alleszins geoorloofd.

Saumur of Fontevraud-l'Abbaye
Na ons bezoek aan het chàte au d'Ussé vervolgen we de D7 tot aan

de splitsing met de D749. Daar passeren we het Centre Nucléaire

REGIOSPECIAL LOIRE

INTERNATIONAAL TUINEN
FESTTVAL , ''.,,
TEKST: EVA VAN DORST-sMIT

0p het domein van het chêteau de Chaumont-sur-Loire is natuur
tot kunstvorm verheven Landschapsarchitecten en kunstenaars
uit de heLe wereLd hebben hier hun stempeL gedrukt op het park, de

statlen en de tuinen. Een gedeeLte van het park is van juni tot oktober
gereserveerd voor het lnternationaaI Tuinenfestiva[, een evenement
voI kLeur en creativiteit. AL21 jaar toont het f estivaL prachtige
composities en pLantaardige kunstwerken rondom een jaarLijks
thema. Dlt jaar is dat'Verrukking en DeLirium'. En dat is te merken
aan een overdaad aan botênische en exentrieke hoogstandjes.
WandeLend door de verschiLLende tuinen ste[t de bezoeker zich bLoot

aan visueLe, hydrauLische en geurende prikkeLs. Het onverwachte,
de weeLderigheid en het natuurschoon zijn indrukwekkend, zoweL

voor kinderen aLs voLwassenen. Een ware inspiratiebron voor
tuinliefhebbers en kunstenaars

de Chinon, een macaber ogende kerncentraie met hoge pijpen en

overkokende stoomreservoirs die dikke onheilswolken over de

wijngaarden uitstoot. Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat
de Bourgueil-wijnen, die hier aan de overkant van de Loire worden
geproduceerd,vanzo'n formidabele kwaliteit zijn. Toch is het zo en

daarom steken we de rivier andermaal over om een kijkje te nemen
in dit plaatsje, dat zijn bekendheid meer dankt aan zijn wijn dan aan

zijn levendigheid. Voor het diner kunnen we daarom beter doorrijden
naar Saumur, de'parel van Anjou', met zijn dominante chàteau dat
zich hoog boven het witte stadje verheft. Aan de place Saint-Pierre
vinden we Lauberge Saint-Pierre waar de plaatsel yke specialiteitf let
de sandre (verse snoekbaars uit de Loire) op de kaart staat.
Maar we kunnen ook gewoon terug naar ons hotel in Fontevraud-
lAbbaye dat zowel een gastronomisch restaurant (Le Plantagenêt)
als een brasserie (La Fontaine d'Evraud) bezit. \íant laten we eerlijk
zijn: wat is er fijner dan na een velmoeiende dag en een goede maaltijd
meteen de trap op te kunnen en op bed te ploffen?
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et wijde dal van de Loire vormt
het meest uitgebreide wijnge-
bied van Frankrijk. Langs de

ruim duizend kilometer tel-
Iende Loire en haar zijrivie-

ren vinden we wijngaarden die naar de zon
gekeerd zijn. Beroemde wijnen als Muscadet,
Saumur Champigny, Bourgeuil, Chinon,
Sancerre en Pouilly voeren de boventoon
op de regionale wijnlijst. Hoe veelzijdig de

rvijnen van de Loire ook zijn, frisheid en
Ênesse blijven hun gemeenschappelijke ken-
merk. Dit danken zij voornamelijk aan de

natuurlijke zuren, die bij de druiven aan de
noordelijke klimaatgrens van de wijnbouw
ook bij volledige rijping behouden blijven.
Tussen alle vignobles en domeinen in, vin-
den we de unieke Romorantin, die zelfs een

e igen Appellation d'origine Contrólée bezit:
Cour-Cheverny.

A0C Gour-Cheverny
Volgens recent DNA-onderzoek is de
Romorantin-druif waarschijnlijk voortge-

komen uit e en Pinot variëte it - zoals

die in de Bourgogne voorkomt -
en de Gouais Blanc. De geschie-
denisboeken bevestigen dit. Het
was koning Frangois I die in 1519

opdracht gafom deze Bourgon-
dische druivensoort aan te plan-
ten bij zijn kasteel, het chàteau de

Romorantin in de Loir et Cher.
Maar liefst 80.000 wijnstokken
vonden rondom zijn residentie hun
nieuwe bestemming. De druif flo-
reerde op de zanderige grond van
de Sologne, waardoor zij in de loop

der tijd haar Bourgondische roots verloor
en betiteld werd als 'Romorantin', naar het
chàteau van haar importeur. Toch bestaan er

synoniemen vool deze druif,, zoals Gros pinot
de la Loire, Plant de Brézé en Petit Dannezy.
Anno 2012 mogen slechts tien domeinen
rondom Cheverny de Romoranrin-wi.jn pro-
duceren. Samen bezitten ze een oppervlakte
van 60 hectare en dragen ze sinds l993 het
AOC Cour-Cheverny keurmerk.

Zoete ontwikketing
Een van die domeinen is Domaine de la
Désoucherie. Als sinds de 18e eeuw is het in
bezit van de familie Tessier. In 1969 kwam
het in handen van Christian Tessier. Zijn
zoon Fabien Tessier bestiert nu het bedrijf.
Vader Christian blikt tevreden terug op het
moment dat de Romorantin het keurmerk
AOC kreeg: 'Ik was destijds vicepresident van
de Appellation Cheverny. Door de kwaliteit
steeds verder te verbeteren, is het ons gelukt
de titel te bemachtigen. Daarnaast mogen we
ook he t 'Terra Vitis' ke urme rk voere n.' Dat

Het uloeibare goud

de AOC Cour-Cheverny deze titels waard
is, wordt duidelijk bij het proeven: de wijn
is droog en levendig, rijk aan alcohol, maar
toch fruitig met een goede zuurgraad. Het
heeft een gouden schittering en draagt een

bouquet van honing en acacia. De Romoran-
tin is een goede bewaarwijn en wordt - in
tegenstelling tot andere droge Loirewijnen

- na verloop van tijd zoeter en ronder. 'Le

Grand R, Tessiers frisse variant van de Cour-
ChevernyAOC, is heerlijk bij asperges, vis,
coquilles en wit vlee s. Met het verstrijken der
jaren gaat hij ook goed ramen mer parrijs.
zeekreeft en foie gras. Dat geldt eveneens

voor de Cour-ChevernyAOC 'Solea', die
een verrassende medium dly variant biedt.


