
71   LIS



LIS   72

reizen

Le Gers is het meest onontdekte departement van Zuid-Frankrijk. 
Onterecht, ontdekte Linda van de Pavoordt voor LIS: bien être – letterlijk 

welzijn - lijkt hier te zijn uitgevonden. tekst & fotografie linda van de pavoordt

Le Gers
Het geheim van Frankrijk
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“Het leven is hier net wat eenvoudiger” 



De Gersois - inwoners van de Gers 

- die we spreken zijn verrast. Dat 

Nederlanders naar de Côte d’Azur 

afreizen, of Parijs, dat snappen ze. Daar 

gaan ze zelf ook graag naartoe. Maar naar 

de Gers? Er gebeurt hier niet zo veel, zeg-

gen ze verbaasd. En dat is nu precies waarom we 

gekomen zijn. Even geen stress, files, deadlines, hippe restaurants en films-die-

je-gezien-moet-hebben. Gewoon een paar dagen vullen met wat er op ons 

pad komt: lekker eten, slenteren over marktjes met streekproducten, middel-

eeuwse burchtdorpen bekijken, kaasjes keuren en wijnen proeven. En dat liefst 

binnen een dag rijden van Nederland en in een gebied dat nog niet overlopen 

is door toeristen. Et voilá, zie daar: le Gers – spreek uit ‘Le Zjerz’ – in het zuiden 

van Frankrijk is die speld in een hooiberg. Dit nog onontdekte stukje Frankrijk 

ligt in de regio Midi-Pyrénées, tussen Bordeaux in het westen, Toulouse in 

het oosten, de Pyreneeën (waar we elke dag vanuit onze chambre d’hôte een 

prachtig uitzicht op hebben) in het zuiden en de Aquitaine en Dordogne in het 

noorden. Het is een van de minst bebouwde gebieden van West-Europa en 

staat te boek als de regio met de schoonste lucht van Frankrijk. En, misschien 

nog wel het belangrijkste voor ons noorderlingen: samen met de Provence 

heeft het departement de meeste zonuren van het land. 
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Inkopen op de markt
Overal in de Gers liggen bastides, kleine vestingsdorpen. Zo in het voorseizoen 

slenteren we soms als enige niet-dorpelingen door de straatjes. Dat verandert 

op marktdagen. Iedereen uit de weide omgeving komt op de kramen met lokale 

producten af, waar de verse groenten, biologische kaasjes, lokale honing en 

streekwijnen hoog opgestapeld liggen. Er worden handen geschud, bisous 

(kussen) uitgedeeld en nieuwtjes uitgewisseld. Want de markt betekent niet 

alleen inkopen doen, maar het vormt ook dé ontmoetingsplaats voor de lokale 

bevolking. We rijden via de prachtige heuvels van delicatessenmarktje naar 

brocantemarkt, van bastidedorp naar wijnboerderij, langs de zachtgeel 

gekleurde huizen met lichtblauwe luiken die zo typerend zijn voor deze streek, 

en langs velden  waar over een paar maanden de zonnebloemen in bloei staan. 

À la campagne
Op de maandagochtendmarkt in Mirande ontmoeten we de Nederlandse 

Dorine Nauta, die biologische kaas maakt. Een dag later rijden we via idyllische 

slingerweggetjes naar haar boerderij. Dorine : “Toen ik hier voor het eerst kwam, 

zei ik tegen de vriendin met wie ik gekomen was dat ik het hier nog geen  week 

zou uithouden. Na een week riep ik: ‘Wat is het hier heerlijk, ik ga hier nooit 

meer weg!’” Ze lacht. “Die vriendin herinnert me nog wel eens aan mijn woor-

den.” Dorine bleef in Le Gers en runt nu al ruim twintig jaar samen met haar man 

Reinout kaasboerderij Le Guilot, vlakbij St. Arailles. Een gehucht dat zo klein is, 

dat het niet eens op onze toch vrij gedetailleerde kaart staat. Er lopen zwarte 

varkens, een paard, schapen, lammetjes en koeien rond. Reinout kijkt tevreden 
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Domaine à Marmande
LIS verbleef in Domaine à 

Marmande van Charles Aronson en 

Caroline van Berkel. Toen ze een 

paar jaar geleden op zoek waren naar 

een huis in Frankrijk, kozen ze op basis 

van een weerkaart van Frankrijk voor  

Le Gers. Toen ze aankwamen bij Domaine 

à Marmande wisten ze meteen: dit is het. 

Caroline: “Er heerst hier een geweldige 

rust. De boerderij was vroeger aan een 

klooster verbonden en heeft gefungeerd 

als ‘safe house’ voor vluchtelingen. Dat 

voel je: je voelt je geborgen, mensen zijn 

hier direct op hun gemak.” De klooster-

boerderij is ingericht in warme kleuren en 

op de kamers staan comfortabele box-

springbedden. Elke dag wordt ontbijt 

- met verse croissants - geserveerd in de 

Salon Rouge of op het terras. De van 

oorsprong Amerikaanse Charles zet de 

succesvolle praktijk in traditionele Chinese 

geneeskunde, die hij in Amsterdam had, 

voort in de rustige omgeving van Le Gers. 

Hij geeft shiatsu- en acupunctuurbehan-

delingen en workshops tai-chi qi gong.  

www.domaineamarmande.fr
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Marktjes & evenementen
•  Maandag: Mirande

•  Dinsdag: Fleurance

•  Woensdag: Marciac

•  Donderdag: Plaisance-du-Gers

•  Vrijdag: Seissan

•  Zaterdag: Auch 

•  Zondag: Bassoues

  Let op: de marktjes stoppen meestal 

rond twaalf uur ’s ochtends.

•  Zondag 9 juni 2013 wordt voor de elfde 

keer de Foire aux Fromage gehouden 

in St. Arailles (nabij Auch). Kaasmakers 

uit de streek laten hun beste producten 

proeven. Toets voor navigatie de post-

code ‘32350’ in. Anders is er de kans 

dat je bij een van de andere St. Arailles 

in de wijde omgeving uitkomt. 

•  Voor het Jazz Festival in Marciac, dat elk 

jaar de eerste twee weken van augustus 

plaatsvindt, komen mensen uit de hele 

wereld naar de Gers. Dit jaar van 26 juli 

tot 15 augustus. www.jazzinmarciac.com 

•  Ook het salsafestival Tempo Latino in Vic 

Fezensac is populair. Elk jaar het laatste 

weekend van juli (2013: 25 tot 28 juli).

   Meer info op www.tourisme-gers.com
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     “De hartelijkheid waarmee 
mensen met elkaar omgaan,  
   dat is typischGersois” 
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Toulouse
Vanuit de Gers doe je gemak-

kelijk een dagje Toulouse, een 

levendige studentenstad aan de 

rivier de Garonne. Leuk: markt-

hal Victor Hugo (met eetstalletjes 

boven de markt), Place St. Georges, vol  

terrassen, en Marché les Carmes, waar 

je gewoon tússen de kramen met 

groenten en fruit kunt eten.

Lunch bij restaurant 
Château Camille, 
vlakbij Auch.
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over het erf en vertelt wat hen aantrekt in de Gers. “Het leven is hier net wat 

eenvoudiger, het tempo ligt lager en de mensen zijn ontzettend vriendelijk. En 

het klimaat natuurlijk, dat is heerlijk: de winters zijn mild en de zomers lekker 

warm. Een zwembad is niet nodig: er zijn genoeg zwemmeertjes in de buurt.” 

Gastvrijheid in de Gers
Onze thuisbasis in de Gers is Domaine à Marmande, een charmante chambre 

d’hôte in een oude kloosterboerderij op iets meer dan een uur rijden van 

Toulouse. De nachten zijn er nog écht donker – van lichtvervuiling heeft nie-

mand hier gehoord – en rustig: het gekwaak van het kikkerkoor is het enige dat 

de stilte ‘s avonds doorbreekt. Aan het eind van de middag keren we dan ook 

graag terug naar de domaine, waar we onze buit van de dag – jambon, froma-

ges, du pain et du vin – uitstallen op een tafeltje onder de fruitboom. Hond 

Sasha en poes Kiku, die onafscheidelijk zijn, dollen door de tuin en poes Zara 

ligt lekker in het zonnetje te slapen. We genieten van het uitzicht op de toppen 

van de Pyreneeën, en denken terug aan de woorden van kaasmaakster Dorine 

Nauta. Terwijl ze verse kazen afwoog in de kaaskamer, vroeg ze: “Weet je wat 

nu echt helemaal Gersois is? Onze buurman kwam vanochtend aangereden in 

zijn truck om ons wat groenten te brengen die ze over hadden. Een beetje een 

buikje, vrolijke twinkeling in de ogen... De hartelijkheid waarmee de mensen hier 

met elkaar omgaan, maar ook het plezier in het leven, zonder het allemaal té 

serieus te nemen, dat is echt typisch Gersois.”

Le Gers staat 
bekend om de goede 
streekproducten.
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Toeren door dorpjes 
& plaatsen
•  Tillac bestaat eigenlijk uit slechts één straat met 

vakwerkhuisjes. Tijdens marktdagen verandert 

het in een levendig plaatsje, waarbij iedereen 

zich rond het middaguur verzamelt op een van de 

terrasjes (voor en achter) van het enige cafeetje in 

het dorp: Gorka.

•  Rondom een pleintje in Marciac vind je onder 

eeuwenoude galerijen een cafeetje, een wijn-

bar, het lokale l’Office de Tourisme en de aan 

te raden restaurants La Petite Auberge en Le 

Monde à l’Envers.

•  Het populaire Café du Sport in Bassoues zit op 

zondagmiddag helemaal vol. Zoals bij de meeste 

restaurantjes is er een plat du jour en een menu 

du jour, daarnaast kun je ook à la carte eten. 

Vraag bij de bar om een tafeltje en je wordt mee-

genomen naar een van de vier, over twee verdie-

pingen verdeelde, ruimtes, of neem plaats op het 

terras met houten tafeltjes. 

•  Larressingle, Fleurance en Fourcès zijn mooie 

bastides in het noorden van de Gers.

•  Mirande is met 5000 inwoners een stuk groter dan 

de meeste dorpen. Leuk is de markt met voorna-

melijk lokale producenten, op maandagochtend 

in en rond de markthal. Een heel fijn restaurant is 

La Brasserie des Arts, waar alles op z’n Spaans à 

la plancha (op de grill) wordt bereid. 

•  De hoofdplaats van de Gers is Auch, met 22.000 

inwoners ook meteen de grootste stad in het 

departement. Vanaf het centrale plein loop je de 

gezellige, autovrije winkelstraat in. 

Onze favoriete  
restaurants
•  Ferme Auberge du Lac in Puydarrieux zet heer-

lijke gerechten op tafel en alles komt van eigen 

boerderij. Puydarrieux, www.ferme-du-lac.com

•  Bij Ferme Auberge La Vieille Étable eet je bij de 

boer aan huis. Alleen van donderdag tot en met 

zaterdag (’s middag en ’s avonds) en zondagmid-

dag. Wel reserveren, want er zijn maar een paar 

tafeltjes en het zit altijd vol. Vrij zware (maar erg 

pure en lekkere) gerechten. Ferme Auberge La 

Vieille Étable, Bajon, Saint-Médard. Telefoon 

0562-666038.

 •  Als we de rekening krijgen bij Restaurant Chateau 

Camille, vragen we even of deze wel klopt: we 

gebruikten een héél mooie driegangenlunch in 

dit prachtig gelegen landelijke chateau ten zui-

den van Auch en de rekening bedraagt 17 euro 

per persoon, inclusief wijn, water en koffie! Ook 

fijn: hier wordt alleen gekookt met lokale, verse 

producten van het seizoen.  Restaurant Château 

Camille, Lieu-dit au Val, Saint-Jean-Le-Comtal 

(bij Auch). www.lechateaudecamille.com 

Streekproducten
Er zijn veel lokale producenten, van wijn, armag-

nac, kaas, vlees tot gevogelte, met name canard, 

ofwel eend. Ze staan op de vele ochtendmarkten in 

de omgeving en bij sommige kun je ook ‘aan huis’ 

kopen en proeven. Een paar leuke adressen:

 •  Bij Domaine de Turet in Peyrusse-Vieille zijn  

ze trots op hun Floc de Gascogne en hun prijs-

winnende aperitiefwijn ‘Belle de Nuit’. “Vente 

directe à la ferme’, dus je kunt aan huis proeven 

en kopen. 

 •  Armagnac, Floc de Gascogne en vins des pays 

vind je bij wijnhuis Domaine de Bilé, dat sinds 

de jaren zeventig in handen is van dezelfde 

familie. Ze vertellen enthousiast over het pro-

ductieproces en laten graag de wijnkelders zien. 

www.domaine-de-bile.com

 •  Bij Fermier Fromage de Chèvre koop je lekkere, 

biologische geitenkaasjes. Maandagochtend op 

de markt in Mirande en zaterdagochtend in Pau 

en Vic-en-Bigorre. 

 •  Everardus & Margo Poppe wonen al meer 

dan dertig jaar in Le Gers en maken heerlijke  

biologische geitenkaas en brood van eigen 

tarwe. Ze verkopen hun waar onder andere op 

maandagochtend in de markthal van Mirande. 

 •  De schapenkazen, yoghurt en vlees- en worst-

producten van Ferme de Guillot zijn allemaal 

biologisch. Dorine en Reinout Nauta wonen en 

werken al meer dan 20 jaar in deze streek.  Ze 

hebben hun eigen zwarte varkens, koeien en 

schapen en staan met hun producten op de 

markt. Je vindt Dorine of Reinout elke maandag-

ochtend op de markt in Mirande (in de markthal) 

en hun producten zijn ook te koop in biologi-

sche winkels in Auch, Pau, Agen en Tarbes.

 •  Bruno Clerq van Les Papilles Gourmandes in 

Lascazares maakt heerlijke gateaux à la Broche 

(koek) en pain d’epices (soort kruidkoek) van 

zijn zelf verbouwde tarwe en kruiden. Je kunt bij 

hem ook honing van eigen bijen kopen. Hij staat 

op verschillende marktjes in de regio.

Souvenir
Perry Taylor verbeeldt zijn 
visie op het Franse platteland 
met cartooneske tekeningen. Hij 
is vaak te vinden op de vele 
marktjes in de streek of check 
www.labaguettemagique.com

Café du Sport  
in Bassoues.
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Een vakantieplekje weg van de massa 

en in de stijl van het land, dat is Domaine 

à Marmande in Frankrijk, met chambres 

d’hôte en appartementen. Kom tot rust in 

de fijne tuin en neem af en toe een verkwik-

kende duik in het zwembad. De Nederlands/

Amerikaanse eigenaren Caroline en Charles 

ontvangen hun logees gastvrij en zorgen 

elke dag voor een heerlijk Frans ontbijt, in 

de lounge of op het terras. Bijzonder aan 

Domaine à Marmande is de praktijk van 

Charles op het domein: bij hem kun je even 

opladen met een shiatsumassage of accu-

punctuurbehandeling.

VOOrWAArDEn
• Boekingsdatum: tot en met 20 juni 2013

• Verblijfsperiode: tot 30 september 2013

•  Vanaf €175,- per persoon bij 2 personen in 

een tweepersoonskamer voor 8 dagen,  

inclusief ontbijt. O.b.v. eigen vervoer 

•  Te gebruiken kortingscode tijdens het 

boeken: EZL13_lis_domaine

KAMErS/APPArTEMEnTEn
Je verblijft in een 1-kamerappartement of 

in een van de drie hotelkamers. De twee-

persoonskamers zijn kleurrijk en traditioneel 

ingericht. Het originele balkenplafond, de 

houten vloer en terracotta muren zorgen 

voor een warme  sfeer. De kamers hebben 

twee eenpersoonsboxspringbedden, een 

tafel met twee stoelen en een badkamer 

en suite. Alle badkamers hebben mooie 

mozaïektegels op de muur en de vloer. Er 

kan eventueel een extra bed/kinderledikant 

geregeld worden. 

 

OVEr ELiZA WAS HErE
Waar iedereen rechtsaf slaat, gaat Eliza 

linksaf. Eliza was here is specialist in het aan-

bieden van unieke vakantieadresjes rond 

het Middellands Zeegebied. Centraal staan 

kleinschaligheid en genieten. Geen hordes 

toeristen, maar altijd onontdekte plekjes. Op 

elizawashere.nl vind je zowel vliegvakanties 

(altijd inclusief huurauto) als autovakanties.

Kijk voor meer informatie op www.elizawashere.nl of bel naar 030-7890170.

SPeCIAAL vOOr LIS-
LezereSSen: €30,-  
KOrTInG OP De reISSOM

LIS-LezerSAAnBIeDInG

Le Gers
naar


