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De Pyrénées-Orientales, ofwel de Roussillon. Zon, zee en bergen. Glooiende wijngaar-
den en bloeiende perzikbomen. Zowel ruw als lieflijk. Van prehistorie tot moderne 

kunst. Het is een land van uitersten, dat vele kunstenaars inspireerde. Zo ook schrijfster 
Anya Niewierra. Vol passie vertelt ze over haar favoriete streek.

T E K S T  E N  B E E L D :  A N Y A  N I E W I E R R A

T
ijdens een vakantie werd ik geraakt door dit gebied 
en bouwde in de jaren daarna een parttime bestaan 
op tussen de Catalanen. Mijn passie voor deze regio 
leidde zelfs tot een carrière als auteur, want al schrij-
vend kon ik thuis in Nederland toch nog genieten 

van mijn uitzicht op de Mont Canigou en zwom ik in gedachten 
tussen de bruine visjes van de rivier de Llech.

Net als vele Nederlanders droomde ook ik al sinds mijn 
jeugd van een pied-a-terre in Frankrijk, maar tot echte actie 
kwam het niet. Dat veranderde in 2000 toen mijn man en ik 
voor het eerst zonder kinderen op vakantie gingen en per toeval 
terechtkwamen in Prades, 40 km landinwaarts van Perpig-
nan. Van de Pyrénées-Orientales had ik nog nooit gehoord. 
De Languedoc zei me wel wat en riep beelden op van hippe 
badplaatsen zoals Cap d’Agde en la Grande Motte. De dunbe-
volkte Roussillon was voor mij een verrassing. Overal zag ik 
contrasten: glooiende wijngaarden tegen grillige bergtoppen. 
Weidse zandstranden naast ruwe rotskusten. Impressionisti-
sche kunst in middeleeuwse kloosters. ‘Hier hebben ze echt 
álles onder de zon,’ zei ik tegen mijn man. We kochten nog 
diezelfde week in een coup de foudre een huis. 

De lichtbeige bodem en de 
besneeuwde bergtoppen 

weerkaatsen het zonlicht 
en doen de kleuren van de 

natuur fel oplichten
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hooggelegen fort met mijn gezin op een dag in de 
zomer en bereikte de vesting na een stevige klim in 
de zinderende hitte. Eenmaal binnen de vestingmuren 
zagen we een bordje met daarop de tekst ‘naar het 
dorp via de trap’. Blij dat we ‘binnendoor’ terug naar 
beneden konden, namen we de 760 (!) ondergrondse 
trappen. Toen we na een half uur trappenlopen in het 
stadje Villefranche arriveerden, trilden onze benen. 
We keken naar onze blote kuiten en zagen ze letterlijk 
bewegen. We konden het trillen niet stoppen; een rare 
fysieke sensatie.
  
Fauvisme in het straatbeeld
Al tijdens mijn eerste winter in Estoher viel me het 
heldere licht in de Pyreénées-Orientales op. Het con-
trast met het sombere Nederland was confronterend. 
Telkens als ik buiten liep, moest mijn zonnebril op. 
Een bevriende kunstenaar vertelde me dat dit felle 
licht niet alleen voortvloeit uit de mediterrane zon. 
Het zijn vooral de lichtbeige bodem en de besneeuwde 
bergtoppen die het zonlicht weerkaatsen en de kleuren 
van de natuur fel doen oplichten. 

Het is ook dit heldere winterse licht dat ertoe 
leidde dat de Roussillon zich aan het begin van de 
20e eeuw ontwikkelde tot een broedplaats van het 
fauvisme. De kunststroming kwam aan de kust tot 
bloei en leidde vervolgens ook tot bekende kunste-
naarsgemeenschappen landinwaarts. Het werk van de 

Saint-Martin-du-Canigou

Markt van Prades

Wijngaarden met de Canigou op de achtergrond
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Ik vroeg het die avond aan mijn buurman en hij vertelde dat de bouwwerken 
geen huisjes zijn maar begraafplaatsen. De bewoners uit het neolithicum had-
den maar liefst 152 megalithische bouwconstructies nagelaten, waar je dus 
gewoon langs kunt wandelen en in kunt kruipen. Wat de latere bewoners ook 
hebben gedaan, want in de volgende millennia waren de ‘dolmen’ gebruikt 
als grensmarkeringen én als schuilhutten. Het moest wel even bij me landen 
dat ik die middag had geluncht in een negen duizend jaar oud grafmonument. 

Kippenvelmoment 
Ook de Griekse bezetting vanaf de 5e eeuw voor Christus liet sporen na, 
want de huidige havensteden Collioure, Port-Vendres en Elne kwamen in 

die periode tot ontwikkeling. De Romei-
nen brachten de streek vervolgens hun 
ingenieuze irrigatiesystemen met als mooi-
ste voorbeeld het enorme aquaduct van 
Ansignan. Ook hier loopt een wandelroute 
die langs glooiende wijngaarden en zalig 
geurende garrigue voert.

Internationaal zijn de Pyrénées-Orien-
tales vooral bekend vanwege de vroeg 
romaanse kerken en abdijen. Dit gebied 
is namelijk de geboorteplaats van de wes-
terse romaanse kunst. Mijn persoonlijke 
favoriet is de abdij Saint-Martin-du-Cani-
gou, vanwege de ligging boven op een rots, 
met weidse uitzichten over de hoge berg-
toppen. Tijdens het Pablo Casals kamer-
muziekfestival, dat in de zomer in en om 
Prades plaats vindt, kun je luisteren naar 
uitvoeringen in deze romaanse abdijen. 
Een kippenvelmoment is gegarandeerd. 

760 ondergrondse trappen 
Een ander soort rilling krijg je bij het stadje 
Villefranche-de-Conf lent. Hier ligt het 
imponerende Fort Liberia. Toen Zonne-
koning Louis XIV in 1659 het bestuur van 
de Roussillon overnam, liet hij door zijn 
bouwmeester  Sébastien Vauban enkele 
verdedigingswerken op bergtoppen langs 
de grens met Spanje bouwen. Fort Liberia 
vind ik het meest indrukwekkend. Niet 
omdat dit enorme gebouw op de werelderf-
goedlijst van Unesco staat, maar vanwege 
een persoonlijke ervaring: ik bezocht dit 

Lunchen in een grafmonument
De afgelopen decennia groeide mijn band met de Pyrénées-Orientales. Ik 
kreeg er vrienden, werd uitgenodigd voor verjaardagen en begrafenissen, 
ging de regionale krant L’Indépendant lezen, volgde de politiek en werd een 
actief lid van een wandelclub. Geleidelijk maakte ik kennis met de boeiende 
geschiedenis van de Roussillon. Zo ontdekte ik tijdens een bergwandeling in 
2002 een ‘stenen huisje’ dat leek op de hunebedden in Drenthe. Met als grote 
verschil dat dit bouwwerk op een desolate plek in de bergen lag. Tijdens mijn 
afdaling peinsde ik over de constructie. ‘Hoe hebben ze op die onmogelijke 
helling die enorme rotsblokken overeind gekregen met daarop ook nog eens 
een stenen dak van twee bij twee?’ 

Collioure

fauvisten is tegenwoordig te bewonderen in de musea 
van de stadjes Céret en Collioure, maar de vrolijke 
kleuren en de simpele vormen van de fauvisten kom 
je ook tegen in het straatbeeld, in de vormen en de 
kleuren van de bankjes, logo’s, vlaggen, lampen, stof-
fen en façades.  

Badderen in zwavelhoudend water
‘Water’ is essentieel voor de Catalanen en dus vaak 
onderwerp van gesprek óf ruzies. Door de vele zonuren 
en de zomerse hitte in deze mediterrane regio, is men 
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sterk afhankelijk van het water dat via 
de kolkende rivieren en de ondergrondse 
bronnen de vruchtbare vlaktes met fruit-
boomgaarden en wijnvelden bereikt. 
Overal zie je ingenieuze irrigatiesystemen. 
Bovendien is de middellandse zee belang-
rijk voor de streek vanwege de visserij en 
het toerisme. In het noorden, aan de Côte 
Radieuse, zie je weidse zandstranden en 
in het zuiden bij de Spaanse grens, aan de 
Côte Vermeille, heb je rotskusten. Ook 
hier weer contrasten. Zoals de moderne 
strandplaats Torreilles-Plage versus de 
monumentale havenstad Collioure. 

Zelf ben ik dol op het warme zwavel-
houdende water dat op diverse plaatsen 
omhoog borrelt en dat in de 19e eeuw 
leidde tot de ontwikkeling van bekende 
kuuroorden, zoals Vernet-les-Bains en Molitg-les-
Bains. Mijn persoonlijke favoriet is ‘les bains de Saint 
Thomas’, een intiem openlucht thermaal bad waar je 
zo even in het water kunt gaan liggen. Na een half uur 
badderen voel ik me als herboren.

Feesten en tradities van Catalanen

Toen ik mijn huis in Estoher kocht, dacht ik nog dat ik 
een parttime inwoner van Frankrijk was geworden. 
Administratief is dat ook zo, maar niet cultureel. Al 
vrij snel ontdekte ik dat de Catalaanse onderstroom 
nog sterk is en dat de inwoners van dit gebied feitelijk 
Franse Catalanen zijn. Eeuwenlang leefden de mensen 
van de Roussillon tussen twee werelden: Frankrijk en 
Catalonië. Het grondgebied van de huidige Pyrénées-
Orientales behoorde namelijk vanaf de 12e eeuw tot 
1659 bij het Principauté de Catalogne en was dus 
onderdeel van het Spaanse Koninkrijk. Na 1659 kwam 
de streek weliswaar onder Frans bestuur, maar Parijs 
was en is ver weg, waardoor de inwoners nauw ver-
bonden bleven met hun Catalaanse cultuur. 

Het is deze boeiende Frans-Catalaanse mix die 
dit gebied zijn aparte charme geeft. Je bent er én in 

Estoher De orgelpijpen van Ille-sur-Têt in de winter

Frankrijk én in Spanje. Voorafgaand aan de lunch of het diner 
drinken de Catalanen bijvoorbeeld eerst uitgebreid hun apéritif. 
Vaak is dat een vin doux, een sterke zoete aperitiefwijn, die in de 
streek zelf wordt gemaakt, zoals een Maury, Rivesaltes of Banyuls. 
Dit aperitief gaat dan vergezeld van olijven, brood met aioli en 
plakjes Catalaanse worst. De restaurants bieden typische Franse 
driegangenmenu’s aan, maar op de kaart staan dan wel weer 
 Catalaanse gerechten. De inwoners vieren feest op de traditionele 
Franse feestdagen, maar doen dat op de Catalaanse manier. Zo 
dansen ze op Quatorze Juillet de Catalaanse sardana’s. Op de 
weekmarkt in Prades (elke dinsdag) vind je Franse kippen naast 
Catalaanse worsten en bij ons gemeentehuis in Estoher wappert 
de Franse vlag naast de Catalaanse.  

R E G I O :  O C C I T A N I E

OVER DE AUTEUR

Anya Niewierra (1964) is directeur 
van Visit Zuid-Limburg en runt samen 
met haar man Frans Wagemans het 
bedrijf ‘De Witte Lelie’, dat zich onder 
meer toespitst op de verhuur van luxe 
vakantiewoningen in de Pyrénées-
Orientales en het Zuid-Limburgse 
Heuvelland. witte-lelie.com

Dit jaar verscheen Anya’s 3e literaire 
thriller Het bloemenmeisje, die zich 
afspeelt in de Franse Pyreneeën en 
de Nederlandse thrillerprijs won. 
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. 2020. 
€ 20,99

Het is de boeiende Frans-
Catalaanse mix die dit gebied zijn 
aparte charme geeft
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