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, J JE IN DE BUURT BENT, OF ANDERS VOLGEND JAAR N4AAR GA EVFN NAAR MIRI4ANDF

:'. VAN DE ptUS BEAUXVLLLAGES DE FRANCE tN or lnÔVr PRoVENÇAIE ÉEN VILIAGE

. ACHÉ', Op EEN TEUVEL HATVERWEGF VATENCE f N VONrÉrtVAR JE WORDT ER ALTIID

- VAN DE PRACHT GE AUTHENTIEKE STRAAT.]E5 STUK VOOR STUK N4OO ONDERHOUDEN

-OOR DE BEWONERS HET IIGT STATIG IN I]ET TANDSCHAP ZO BOVEN OP EEN HEUVEL

TEKST: 5ABINE DEKKER

oké eerst d t M rmarde rnet iets

van 600 nwoners doet zijn naam eer aan

Die komtvdn M rus ef lvlandare hetgeen

bewo nd erenswaard i8 en overheersen

betekent. Maar fatuurl ik belangrljker s dat

het dorp echt een bezockle waard is Vind

lk. Brjzondere rn ddeleeuwse hu zen, vcel

b ocmen en p arlten En het vcrbaast me

flks dat het n het verleden js u tgeroepen

tot het dorpje met es p us beaux to ts de

Franre de mooiste daken van Frankr jk

Er ls n het oude centrumPle geen ver

keer Vandaag loop ik door een abyr ft van

kleine straatjes omhoog en via doorkrlkies

-"orl-p o,hr tu't7r.hto!e d' oTBe':-8

Er z ln twee stadsmuren Tot de 14e eeuw

^ 
d5 oe o nne ruut rl" \rào r -u / e ziln

hurzen n gebou!\,d en daarin ziin nu onder

meer restaurant ly'drgot en Café Bert geves

tigd. k eet graag bij Margot, een bijzonder

sfcervo restaurantle met een goede kaJrt

en een d.SschoteLvan rond de € 1l Brl het

naastge egen fafé Bert (de t niet urtspre

kenL) drink k dan eerst een aperitiefle Het

café s genoemd naar Madame Bert die hier

vroeger een auberge rundc waaT de kunste

- iAR VOERT DE 19E LTAPPE VAN DE

- , - re France ons ndar Sa on de Provence

r. - :lad die b j rnil minder bekend was.

'-- 'l. n'Plde\oo l'Plo.e^'PÀn
: :ur genoeg reden om er oP visite te

..- Op een doordeweckse dag iets na

.- k'.r,am kaan De aLlto parkeerde lk I
, :r-a!le oP de Cours G mon een van de

'r,^/egen in het ceftrum van waatu t ik

. erkerning staltte Hct was een frlsse

::nd maâr de N4 str.l en bleu d azur

, .- :!rde ucht be oofdef a dat het een

'- qc dag zou blrlvcn
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naars huf pastis kwâmen dr nken fy'er egt

m I u t ddt de b! tenmuur er in de 14c eeuw

is ddn toegevoftd toen het dorpje verdcr

groeide en u te ndelilk werden er vanwege

de groei n de 17e ecuw ook h! zen bu t€n de

stadsmuur gebouwd. lvlaar eind 19c eeuw

raakte het dorp helaas in vervdl.

Kunstschilders uit heel Europa

Tot zover toen

C émen(c de b lzonder vr endellk€

medewerkster v,lr het Offrce du Tour sme

vertelt me dat I T924 de kunstsrh der
(kLrb sme) en srhr lver And ré Lhote zich

in lvl rmande insla leerde. Het hr d ige

Hotp .Pp.tau on . " CdO,t, lC 
^J. 

/ n

atelier Het dorp s dan zodan g n verva

dat de hu zen worden verkocht tegen de

prijs van het aànl.ldakpannen (één dak

4O aalrF & PRovFIi i

pan = één franc) Hij is hc enraa ver iefd op

dlt dorp en brengt het weer tot leveI Ziln

académiedété treklc kezomerkunstsch I

ders ddn vanuit heel Europa. Zanger Serge

'r^.b, rÉ 
^r' ool "p o dô êô ge-

van André Lhotc cn kwam er tildcrs deze

per ode achter dat hij niet goed genoeg zou

/11o'r' l .r p lô e ."I z.r ., rloprr en

Eigenlilk was schrldcren dus z ln eerst€ pds

src en z ngen z ln tweede

Ateliersvan kunstenaarsen

boetiekjes

Bil tocva stuit ik op de kapel Sa nte

L!cie d e is gebolwd in 1888 met g ften
vandelokalebevolk ng.Hctmoestdetoen

tertiJd in verval geradkte kerk Sainte Foy

vervangen De kerk gt ten oosteI van het

oude dorp en er net butten aan het einde v.tn

Rue des Remparts Bl het brlggetleervldk
voor I gt rerhts de m ddeleeuwse openbare

wasplaats nog Het beeld van 5a |te Lucie

s he ââs één arm kwijtgerêakt. De kerk

Sainte-Foy die boven het dorpje uittorent
is tijdens de perlode van André Lhote weer

opgebouwd en s n 1948 ze fs !itgeroepen

tot h storlsch mon!ment Onlangs bezocht

k er nog een mooie expos tie Er zijf ook

rcgelmdt g Ionrertef.

n de Grande Rue slenter ik angs

ate ers van kunstenaars en a erlc euke

k e ne boetiekjes. 0p zaterdagochtend s er

marktenopzondagflanerenh erdestadse

mensef uit Va ence en N4onté mar. Naast

de twee eerder genoemde restaurants ls

Ate cr A!berge Pat fe een aânrader Hee

b jzo n der en gevcst gd in de oude jeugd

herberg

Evenverderop:

pottenbakkersdorp Cliousclat

Ben k in Mirmande. dan wil ik ook

a t ld nadr het drie km verdcrop ge egen

Cliousrlat Je verwarht n et dat d t pitto
reske k eine dorple dat u t maar een paar

straatjes bestôat. vroeger een florerend
pottenbakkersdorp wds. N4aar iefst àcht

pottenbakfabr eken waren er. die elk rond

de 2000 stuks per week produceerden Nu

is er nog slechts één over maar het maa kt

het dorple Clio!scl.tt zeker n et m nder

speciaâl

De product e van de laatsLe fabr ck

s sind s eind 2013 gestopt maar h I gdat

komende september ge ukkig weer open

Eén vdn de vroegere pottenbakkers gâôt er

werken op de traditioneie man er, met de

k ei uit de omgcving k werd er rondgele d

door Pierre Béz at een bijzondere man met

h"rl.oor,,.' .o' oppr orlrêt^'n g_oo

heeft gewerkt Hij verte t cnthous ast over

dc fdbr ek waar ook een museum is

ln 1850 waren er 250 mensen èan het

werk Veela boeren die nadst het bewer

kef van het land een gedeelte van hun

inkomef u t het pottenbakken veTW ervelr

0fwel door zelf potten tc m. ken, ofwe

door het hout te kappen voor de acht
enorme houtovens van het dorp. Dat deze

ndustr e zirh rond Ci ousc at kon ontw k



: r - lnlt met namc door de heuvels vol
- :.d het dorp De golven n de hcrve s.

. - - d dels weer begroeid z 1n, geven aa n

.. :. gegraveI we rd.
J erre verte t me dat er met nar|e

:.^ sefabr ceerd [,erdef om conserven
-: :ewdren ef tLts!en de berdc wereld

oorlogen ook melk Hct was dus een echt
gebru ksvoorwerp pas ater wercien cle

potten steeds ntooier gemaakt en van
daag de dag z jn het ware kunstvoorwer
pen Hierdoor zijn de potten duur. volgens
Pierre Na de rofdle ding oop ik door het
gehurht angs de gezellige restaurants èls

La Trer le Ny'usrate (ook hote )en La Fon

taine met hetterrds langs hetleu de bou

esve d De tweede en v erdc clonderdag
in de maand s er in de zomer e marché du

co n eendvondmarktmet okd eprcilucte-
en muziek. lammer dat het voor n- I rl r: \eer
te aat wcrd

, ' /r/r r,, ,

: FFICE OE TÛ,.

: RÔN,IE BUft.T.
, 3lleedeladrome,tourisme.com

:'ome-blot.nl

ItsTAURAt,l i'
-e5taurantmargot.fr

CAFÉ EERI
:afebert.fr

NOTÊL.RË5-:Âi

tA CAPIT€LL:
acapitelle.com

.to7,,,',..
ATELIËRAUËi:.,.
facebook.com/mirmande

cLlouscLAr'
cliousclat.fr

POTËRIE DI I'i i,
poteriedecliou.com

HOTEL-RE5lÂi1,:l

MUSCATE

hotelrestaurant-latreillemuscate.com

RESTAURAN.T : .:
lafontaine-cliousclat.fr

CHAMBRES n r.ir:

LE PERRIEÈ

1260 Chem n de Turqua. Grane

(nabij Mirmdnde) Vanaf € 70, per na.ht
www.leperrier.com
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