
De Dordogne
Bij de Dordogne denk je aan rivieren, kastelen, 
grotten en  oude dorpen. Een rondreisje langs 
het mooiste – en lekkerste –  van de streek waar 

zoveel mensen van houden.

82   LEVEN IN FRANKRIJK

Altijd weer mooi...
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Must 2: de truffels
“Cherche Lino! Cherche!” moedigt Édouard Aynaud 
zijn blije truffelhondje Lino aan. In de boomgaard 
op Édouards landgoed zoeken we naar truffels, 
maar het is Lino die ze met zijn scherpe neus 
moet lokaliseren. Onder de eikenboompjes, op de 
boomwortels, zouden ze zich moeten bevinden. 
Kale plekken (terre brûlée), daar moeten we op 
letten, want die duiden op de aanwezigheid van 
het ‘zwarte goud’. Truffels scheiden namelijk een 
bepaalde stof uit die alle planten rondom zijn 
gastheer, de eikenboom, doodt. Aanvankelijk lijkt 
de speelse, nog maar drie jaar jonge Lino veel 
meer zin te hebben in lekker wat luieren in het 
gras. Maar dan ruikt hij iets. En ja hoor, daar valt 
wat zwarts in de aarde te bespeuren. Édouard 
roept “Stop!”, want o wee als Lino de truffel zou 
beschadigen! Vervolgens schraapt hij met een 
houweeltje minutieus de grond rondom de truffel 
weg, et voilà, daar toont hij ons met trotse blik 
een grote, zwarte truffel. Het voelt bijna alsof we 
zojuist een heus goudklompje hebben gevonden, 
want we weten dat zo’n mooie Périgord truffel 
enorm veel geld opbrengt. Honderden euro’s per 
kilo. Met name de wintertruffel is duur, vertelt 

Het voelt bijna alsof we zojuist een 
heus goudklompje hebben gevonden, 

zo’n truffel is enorm veel waard

>
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Openingspagina’s: wandelen door de hangende tuinen van Marqueyssac. Deze 
pagina: uitzicht op Château de Laussel vanaf Château de Commarque; 

Édouard Aynaud met zijn truffelhondje Lino. Rechterpagina: het 
wonderschone dorp La Roque-Gageac.   

Must 1: de kastelen 
De Dordogne telt duizend en één kastelen, zegt 
men. Dat zou best waar kunnen zijn, want waar ik 
ook kijk, er doemt altijd wel een schilderachtig 
kasteel op in mijn blikveld. Soms zelfs twee. Je 
kunt er echter maar een dertigtal bezoeken, de 
overige zijn privébezit. Rijdend langs een te koop 
staand kasteel, hoor ik dat hier één miljoen euro 
voor neergeteld moet worden. Valt mee, als je dit 
afzet tegen onze torenhoge huizenprijzen. 
Château de Biron is een van de grootste kastelen 
van Zuidwest-Frankrijk én het is te bezoeken. Het 
robuuste 12de-eeuwse kasteel wordt omringd 
door velden en bossen zover het oog reikt. Het 
uitzicht vanaf het dakterras is dan ook prachtig.  
Je kunt tot wel dertig kilometer ver kijken, geen 
stad of noemenswaardig dorp dringt zich op aan 
het groene landschap. Op een heldere dag kun je 
zelfs de Pyreneeën zien liggen. Wat dit kasteel zo 
bijzonder maakt, is het allegaartje aan stijlen 
waarin het door de eeuwen heen gebouwd is. Het 
meubilair heeft de tand des tijds niet doorstaan; 
de woonkamers uit de renaissance staan er leeg 
bij. Het is vooral de buitenkant van het kasteel die 
imponeert. De ideale setting om een film op te 
nemen, wat dan ook regelmatig gebeurt.
Van een andere orde is Château de Commarque. 
Het is kasteelheer Hubert de Commarque in 
hoogsteigen persoon, nazaat van de vroegere  
kasteeleigenaren, die ons rondleidt. Een buiten-
gewoon charmante oudere heer, apetrots op zijn 
kasteel. “Toen ik het kasteel en de bijbehorende 
rotswoningen in 1968 kocht, was alles in puin en 
overwoekerd met planten”, vertelt hij. De 12de-
eeuwse vesting, inclusief middeleeuws dorp, werd 
al in de 16de eeuw verlaten en viel daarna volledig 
ten prooi aan de weelderige natuur. Op foto’s die 
in het kasteel hangen is goed te zien hoe de boel 
is opgeknapt na de gedeeltelijke renovatie. Want 
ja, er wordt nog altijd keihard gewerkt aan het 
herstel. Van de buitenkant lijkt het kasteel nog  
altijd in zeer vervallen toestand te verkeren, maar 
na de wandeling naar boven, langs de donjon en 
de verschillende vertrekken en binnenplaatsen, 
weet ik wel beter. Dit is werkelijk een juweeltje. 
Vanuit het raam heb ik zicht op een ander kasteel 
aan de overkant van het riviertje de Beune; 
Château de Laussel, dat eigendom is van een – 
naar verluidt – nogal zonderlinge Engelsman.  
Onder Château de Commarque, in de grotten, zijn 
prehistorische tekeningen gevonden. Archeologen 
zijn druk bezig kennis te vergaren over het leven 
van weleer, en bezoekers zijn daarbij vooralsnog – 
heel verstandig – niet welkom.

Édouard, veel duurder dan de zomertruffel. Een ware delicatesse is het, die 
op het menu van de beste restaurants staat. 
Truffels kweken, het lijkt de ideale hobby. Vooral voor mensen op leeftijd, 
zoals Édouard. Jongeren beginnen er niet aan, vertelt hij, want het duurt 
járen voordat je kunt oogsten. Het vergt geduld en zorgzaamheid en dat zijn 
meestal geen eigenschappen van jonge mensen, vindt hij. Édouard vertelt 
dat er meerdere manieren zijn om truffels te vinden. Vroeger zocht men 
vooral met behulp van varkens, die zijn verzot op truffels. Nadeel is dat zij 
ze het liefst direct verorberen – en weg is het goudklompje. Tegenwoordig 
wordt er voornamelijk gezocht met speciaal hiervoor getrainde honden die 
zelf helemaal geen truffels lusten. Nadeel is dat honden soms ook de onrijpe 
truffels naar boven weten te halen, die je vervolgens niet zomaar terug de 
grond in kunt duwen voor verdere rijping. De meest spraakmakende manier 
om truffels te vinden is met de truffelvlieg (à la mouche), die haar eitjes 
graag in de nabijheid van rijpe truffels legt. Het is dan wel zaak de truffel op 
tijd te vinden, voordat deze wordt aangevreten door de maden. Met een dun 
takje slaat de truffelzoeker op de grond. Als er dan een vliegje opvliegt, dat 
vervolgens terugkeert naar diezelfde plek, bevindt zich hier vrijwel zeker 
een heerlijke, geurige truffel onder de grond.



86   LEVEN IN FRANKRIJK LEVEN IN FRANKRIJK   87

Beaulieu-sur-Mer

Must 3: de middeleeuwse dorpen als Sarlat,  
la Roque-Gageac en Beynac en omgeving
We waren van tevoren gewaarschuwd. Sarlat is een van de mooiste dorpen 
in de Dordogne, maar het is er in de zomer wel (te) druk. Op deze zaterdag  
buiten het hoogseizoen is het er ‘aangenaam druk’, want het is marktdag. 
We zien en ruiken alle streekproducten: kazen, worsten en wijnen, asperges 
met een dikte tot wel drie centimeter, zwarte truffels, walnoten, potjes jam 
en foie gras. De terrasjes rondom het marktplein zitten nagenoeg vol. We 
lopen de stenen trap op en staan oog in oog met de nonchalant op een muur 
zittende badaud (‘nieuwsgierige toekijker’) van Sarlat. Bij dit standbeeld 
staan we stil om van het geroezemoes op de markt beneden ons te genieten, 
voordat we de drukte de rug toekeren en ons onderdompelen in de stilte 
van de middeleeuwse steegjes. Langs monumentale huizen, binnenplaatsjes, 
stenen trappen en de oude graven van lang geleden gestorven monniken. 
We betreden een toren genaamd de lanterne des morts. Deze markante  
dodenlantaarn blijkt echter allesbehalve dood. Er zit muziek in! Sophie,  
een zingende dame die zichzelf op haar kleine trekzak begeleidt, is in de 
holte van de toren gaan staan en brengt een zoetklinkend lied ten gehore. 
De akoestiek is uitmuntend.
Op nog geen acht kilometer van Sarlat bevinden zich de hangende tuinen 
van Marqueyssac, vol bolvormige buxusstruiken. De ligging is spectaculair, 

op een langgerekte, hoge rotswand. Het uitzicht 
op de Dordogne-vallei is fantastisch. Er is maar 
liefst zes kilometer aan wandelpaden aangelegd, 
langs en door de duizenden piekfijn onderhouden 
buxushagen. Beneden zien we La Roque-Gageac, 
stevig ingeklemd tussen een loodrechte rotswand 
en de rivier. Dit petieterige, wonderschone dorp 
willen we uiteraard van dichtbij bekijken. Langs 
rustieke huizen klimmen we even later omhoog 
naar de kleine, weelderige botanische tuin vol 
bamboe en palmen. Dan, op het heetst van de dag, 
is het aangenaam om even het water op te gaan, 
en dat doen we in het volgende lieflijke dorpje, 
Beynac. Vanaf de zogenaamde gabarre – een  
overdekte boot – kun je het dorp goed van een  
afstandje bekijken. De geelbruine huizen lijken 
wel tegen de rotswand aangeplakt. Het befaamde  
kasteel van Beynac torent boven alles uit, hoog en 
droog op de rots.

Must 4: de grotten
De prehistorie is springlevend in de Dordogne, 
bijvoorbeeld in La Roque Saint-Christophe. Van 
ver zien we ‘m al liggen: een enorme kalkstenen 
rotswand met over de gehele breedte een diepe 
spleet erin. Ontstaan door erosie en de inwerking 
van vorst tijdens de ijstijden. In die spleet hebben 
duizenden jaren lang mensen gewoond, vanaf zo’n 
55.000 jaar geleden. Lopend door de spleet stel ik 
me voor dat het hier goed wonen was. Hoog en 
droog met een prachtig uitzicht op de Vézère,  
een zijrivier van de Dordogne. In de prehistorie 
was het in dit deel van Frankrijk echter bar koud 
en men jaagde er onder andere op rendieren. Een 
soort Lapland dus. Het waren de katholieken die 
in 1588 de allerlaatste bewoners, protestanten, 
eruit zetten en de hele boel vernietigden. Je krijgt 
een goede indruk van het leven van toen. Min-
stens zo indrukwekkend is de grot van Lascaux. 
Dat Lascaux IV niet de oorspronkelijke grot be-
treft maar een replica, doet vrijwel niets af aan de 
beleving ervan. De originele grot, Lascaux I, ligt 
maar een paar honderd meter hiervandaan, maar 
is sinds 1963 gesloten. En dat is maar goed ook, 
want na de ontdekking van de beschilderde pre-
historische grot in 1940, kwam men van heinde en 
verre om de prachtige, ongeveer 17.000 jaar oude 
afbeeldingen en gegraveerde lijntekeningen te 
bewonderen: tekeningen van dieren, zoals paar-
den, stieren, bizons, rendieren en herten in de 
kleuren rood, geel, bruin en zwart. Door de hier-
mee gepaard gaande explosieve groei van algen en 
schimmels kon het behoud ervan niet langer ge-
waarborgd worden. Er kwam een tweede Las- >

De ligging van de hangende tuinen 
met z'n buxusstruiken is spectaculair, 
op een langgerekte, hoge rotswand

Dordogne

Hierboven: ronde buxushagen in de tuinen van Marqueyssac. Rechterpagina, 
met de klok mee: Sophie begeleidt zichzelf op haar trekzak; de zaterdagmarkt 

van Sarlat; bronzen ganzen in Sarlat; lokale truffelolie en walnoten op de markt.
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☛	Le Manoir de la Malartrie in Vézac  
is een B&B die veel wegheeft van een 
kasteeltje, met geweldig uitzicht op het 
schilderachtige dorp La Roque-Gageac. 
Koninklijk ogende kamers en ruime 
appartementen. Weelderige tuin met 
verwarmd zwembad aan de oever van  
de Dordogne.
Tweepersoonskamer vanaf C 130.
www.chambresdhotes-lamalartrie.com

☛	Le Vieux Logis in Trémolat, tussen 
Sarlat en Bergerac. Het restaurant van  
dit viersterrenhotel beschikt over een 
Michelinster. Bijzonder elegante tuin  
met mooi zwembad. 
Tweepersoonskamer vanaf C 160.
www.vieux-logis.com

☛	FranceVilla 
Verhuur van authentieke en/of luxe 
vakantiewoningen met privézwembad  
in de Dordogne. 
www.francevilla.nl

☛	Restaurant Le Présidial is een 
toprestaurant gevestigd in een voormalige 
17de-eeuwse rechtbank, midden in het 
centrum van Sarlat. Bij goed weer eet je 
streekgebonden producten buiten op het 
ommuurde terras. 
6, Rue Landry, Sarlat. www.lepresidial.fr

☛	Restaurant Le Trèfle à Quatre 
Feuilles
Charmant restaurant, waar voornamelijk 
wordt gekookt met streekproducten. Goede 
prijs-kwaliteitverhouding en gezellig terras. 
173/174, rue de la gare, Siorac en Périgord. 
www.letrefle4feuilles.com 

☛	Restaurant Le Bistro d’en Face
In het oude centrum van Bergerac met mooi 
zicht op de brug over de Dordogne. 
1, Rue Fénelon, Bergerac.  
facebook.com/lebistrodenface24

Vervoer
☛	Transavia vliegt in één uur en twintig 
minuten van Rotterdam Airport naar 
Bergerac.  
www.transavia.com 

Handige websites
☛	Truffelplantage van Péchalifour:  
www.truffe-perigord.com
☛	Château de Biron: 
www.chateau-biron.fr
☛	Château de Commarque:  
www.commarque.com
☛	Tuinen van Marqueyssac:  
www.marqueyssac.com
☛	Rondvaart per gabarre:  
www.gabarre-beynac.com
☛	La Roque Saint-Christophe:  
www.roque-st-christophe.com
☛	Grot van Lascaux: www.lascaux.fr
☛	 Sarlat: www.sarlat-tourisme.com
☛	Wijn proeven: www.verdots.com

Dordogne
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caux, met replica’s. Het duurde niet lang of ook 
Lascaux III was een feit: als een rondreizende we-
reldtentoonstelling. En nu is onlangs, eind 2016, 
Lascaux IV geopend. Een exacte kopie, tot op de 
millimeter nauwkeurig, van de originele grot en 
de schilderingen. Het is fascinerend om hier rond 
te lopen. De tekeningen die beweging suggereren 
intrigeren me nog het meest, als een vroege vorm 
van een tekenfilm. Onze Nederlandssprekende 
gids Margreet – zonder gids kom je ook deze na-
gebouwde grot niet in – leidt al ruim twintig jaar 
bezoekers rond. Vroeger in Lascaux II, nu hier in 
Lascaux IV. “Zelf heb ik ooit tweemaal de originele 
grot mogen betreden. Heel bijzonder was dat, 
want daar ruik je ook die overheerlijke grotten-
lucht heel sterk.” Na de rondleiding valt er op 
eigen houtje nog veel meer te leren over de unie-
ke grotschilderingen in het hypermoderne, inter-
actieve bezoekerscentrum. Geen wonder dat Las-
caux IV nu al tot de best bezochte attracties in de 
Dordogne behoort. 

Slapen & eten
☛	Hôtel & Spa Plaza Madeleine is een 
klassiek viersterrenhotel, met een perfecte  
locatie bij de ingang tot de middeleeuwse  
stad. Mét verwarmd buitenbad en jacuzzi.
Tweepersoonskamer vanaf C 145.
1, Place de la petite Rigaudie, Sarlat.  
www.plaza-madeleine.com

☛	Hôtel Meysset is een sfeervol en rustig 
gelegen driesterrenhotel met zwembad en eigen 
restaurant, even buiten Sarlat. Terras met prachtig 
uitzicht over de vallei. 
Tweepersoonskamer vanaf C 80.
62, Route d’Argentouleau, Sarlat.  
www.hotel-meysset.com

☛	Maison de Marquay is een vriendelijke, 
prachtig ingerichte B&B gelegen in het rustige 
dorp Marquay, op korte afstand van Sarlat en 
Lascaux. De gastheer kookt hier de heerlijkste 
gerechten. Klein zwembad met mooi zonneterras. 
Tweepersoonskamer vanaf C 90.
www.maisondemarquay.fr

Tips & adressen

Hierboven: wijnproeverij bij Le Vignoble des Verdots; gezellig terrasje in 
Sarlat. Rechterpagina: La Roque Saint-Christophe.


