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Château de BarBet Journal

Ook dit jaar staat de jeugd weer een 
sportieve, gezellige én bruisende
animatie te wachten! Na een succes-
vol seizoen in 2010, gaan we weer
vol enthousiasme aan de slag. Met 
nóg meer ideeen en creativiteit. Een
greep uit het nieuwe assortiment: 
nachtspelen, een voetgolf-toernooi,
triatlon, zeepkistenrace en een le-
vensgroot body-art-schilderwerk...
Aan inspiratie geen gebrek!

Wie ben ik?
Inmiddels ben ik nu al drie jaar 
van de partij als animatie, hier op
Chateau de Barbet. Sommigen zul-
len mij dus al kennen. In het dage-
lijks leven sta ik fulltime voor de klas, 
momenteel groep 3, in Haarlem.
Daarnaast vind ik dit werk zó leuk, 
dat ik er graag mijn zomervakantie
aan besteed. Ook dit jaar heb ik 
weer een superenthousiast team bij
elkaar gezocht, met wie we er een 
fantastische zomer van gaan maken!

Dagelijks vermaak voor jong en oud.
Op Chateau de Barbet is er voor
ieder wat wils. Zijn uw kinderen nog
geen 12 jaar, dan kunnen ze mee-
doen met dagelijks wisselende
activiteiten; van het knutselen van 
mooie maskers en coole kikkers,
tot het spelen van hockeytoer-

nooien, voetbalwedstrijden en
zwembadspelletjes. Ook de ta-
lentenjachten zijn altijd een groot
succes. En zijn ze niet bang in het don-
ker? Dan kunnen ze meelopen met
de spannende spooktochten…
Met de kinderen van 12 jaar en ouder 

zullen sporttoernooien centraal staan.
Daarnaast verzorgen wij o.a poker-
toernooien bij de zwembadbar, en
nachtdisco’s. Ook zijn wij altijd blij 
met hulp tijdens de spooktocht,
lekker met zijn allen de kleintjes 
bang maken. En eens in de week is
er een (alcoholvrije) cocktailparty aan 
het zwembad!                   

Meeleeftheater en dans
Bep Oorklep en Loes Appelmoes zul-
len vaak te zien zijn op Chateau de

Barbet. Ze rijden rond over het park 
in hun Golfkarretje, doen soms
mee met speurtochten en verzorgen 
drie keer in de week een spetterende
show, waar ze de meest gekke avon-
turen beleven.
Dit jaar is er ook een apart dans-
rooster. Er zullen drie keer in de
week danslessen verzorgt wor-
den, door een gespecialiseerde
dansdocente. Van Hiphop tot modern, 
en iedereen mag hieraan meedoen
(ook de ouders)!

Programma
Elke week ligt er bij de receptie een 
overzicht van het animatieprogram-
ma voor u klaar. Er hangt er altijd één 
bij het animatiehonk (links van de re-
ceptie) en op de ‘Chateau de Barbet
televisiezender’ in uw huisje komt ons 
programma ook voorbij. Dan weet
u precies wanneer wij er weer voor u zijn!

Tot slot…
Wij zijn al bijna zover met de voorbe-
reidingen en staan klaar voor
weer een enthousiast, vrolijk, dold-
waas animatieseizoen op Chateau de 
Barbet!

Tot over enkele weken!

Marleen Kramer

Een nieuwe zomer, vol nieuwe ideeen...

Château de Barbet is een kasteel dat 
in de 17e eeuw is gebouwd door Fran-
çois de Marcelier. Hij was de heer van 
Gaujac, dit is een gemeente ongeveer 
10 kilometer bij Lombez vandaan.
 
Het Château is tot de 19e eeuw uit-
sluitend bewoond door de familie 
Marcelier de Gaujac. Dit veranderde 
in 1869 toen Mademoiselle Mar-
celier de Gaujac trouwde met Eti-
enne de Scorbiac. Deze vrouw was 
de enige erfgename van haar va-
der dus dat het Château uit de fa-
milie zou gaan, was onvermijdelijk. 
De heer Scorbiac kwam van 
oorsprong uit Montauban en 
was het kasteel goedgezind. 
Hij heeft in 1829 het gehele interi-
eur (het mozaïekwerk van de re-
ceptie, wandbekleding enzovoorts) 
gerestaureerd zodat hij er nog pret-
tiger kon wonen met zijn vrouw. 
In 1935 is er een luchtfoto ge-

maakt. Deze laat zien dat er 
toen nog een serre of erker aan 
de zijkant van het Château stond. 
Deze muur springt nu terug en u  
kunt er in de zomer nu genieten van 
de zonsondergang op het terras. 
In 1997 is het bouw bedrijf Midreth 
begonnen met een renovatie van 

Château de Barbet. Daarnaast startte 
zij toen met het bouwen van de vil-
la’s. Een jaar later konden de eerste 
villa’s opgeleverd worden en was het 
Château goed
op weg om zo mooi te wor-
den als hij er nu uitziet.

De geschiedenis van Chateau de Barbet

Belangrijke 
telefoonnummers
      
Receptie:  05 62 62 08 54 
Restaurant:  05 62 62 61 45 
Golf:    05 62 66 44 49
Verkoop:  05 62 62 08 54 

Alarmnummers  
Samu (medisch) 15
Politie   17
Brandweer  18

Dokter Despax 05 62 62 46 90
Dokter Gepouloux 05 62 62 55 16

De bakker
Nu u in Frankrijk bent, wilt u natuur-
lijk ook lekker vers brood en crois-
santjes eten. In het hoogseizoen 
(juli en augustus) komt de bakker 
iedere maandag t/m vrijdag langs 
van 09h00 tot 10h00 uur met lekker 
vers brood, croissants en meer lek-
kers! Hij is te vinden bij het Château

Gratis

Wist u dat....
*   Marleen van de animatie dit   
 jaar voor de 3e keer komt
* u voor 14 euro heerlijk kunt   
 eten bij de golfbaan.
* de golf nog steeds 9 holes   
 heeft, maar nu is uitgebreid   
 tot 18 verschillende afslagen.
* u op aanvraag in het Neder-  
 lands een rondleiding   
 kunt krijgen in de kathedraal  
 in Lombez.
*  Lombez een nieuw VVV-kan-  
 toor heeft.
*  er buiten het hoogseizoen   
 iedere donderdag avond pe- 
 tanque wordt gespeeld waar  
 aan iedereen mee mag doen.
*  er iedere woensdagmiddag bij  
 de VVV iemand achter de balie  
 zit die  Nederlands spreekt.
*  het restaurant nieuwe 
 eigena ren heeft.
*  William en Joseph hun restau- 
 rant iedere dag geopend 
 hebben.
*  sinds de zomer van 2010 een  
 waterskibaan is aangelegt in  
 L’Isle-Jourdain.
* Chateau de Barbet dit jaar weer  
 een Zoover award heeft gewon- 
 nen.

Vraag om de inlogcode bij de receptie
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Evenals Cognac is de herkomstbena-
ming van Armagnac wettelijk gega-
randeerd.
Her productiegebied ligt zo’n 120 km. 
zuidelijker dan de Charente, meer 
landinwaarts.
Armagnac was tot de Franse Revolutie 
de naam van een provincie die nu gro-
tendeels wordt gerekend tot het de-
partement Gers en delen van de depar-
tementen Lot-et-Garonne en Landes.

Druivenrassen
Tot 1941 waren druivenrassen, toegela-
ten voor de distillatie tot Armagnac, niet 
wettelijk vastgesteld. In oudere lectuur 
zult u dan ook herhaaldelijk vermeld 
zien dat het druivenassortiment niet in 
de wet is omschreven of zelfs dat elke 
verwijzing daarnaar geheel ontbreekt.
Van de tien, op dit ogenblik in de wet ge-
noemde, zijn er slechts drie belangrijk 
genoeg om nader aangeduid te worden:
Op de eerste plaats komt dn nog steeds 
de “folle blanche”(in de Gers ook ten 
onrechte “picquepoul”genoemd), ook 
de “ugni blanc”neemt snel in opper-
vlakte toe.
Als derde komt de “colombard” in aan-
merking om met name vermeld te 
worden.

Productiegebied
Het productiegebied is onderverdeeld 
in drie herkomstbenamingen, die elk 
naar kenmerkende eigenschappen 

worden onderscheiden:
In het westen de “Bas-Armagnac”, ook 
wel Armagnac-noir genoemd.
Oostelijk daarvan Ténarèze, half om-
sloten door het grootste van de drie 
Haut-Armagnac ook wel Armagnac-
blanc genoemd.
De totale opbrengst Armagnac komt 
voor 50% uit de Bas-Armagnac, 45% 
uit Ténarèze. Slechts 5% komt van de 
Haut-Armagnac.

Bas- Armagnac geldt als de beste en 
U zult die onderscheiding ook te-
genkomen op etiketten van flessen 
waarvan de inhoud uitsluitend uit dit 
deel afkomstig mag zijn. De streek 
dankt de toevoeging “Noir”(zwart-
donker) waarschijnlijk aan de dichte 
bossen, verspreid over een glooi-
end terrein. De ondergrond bestaat 
uit zand en klei, soms kiezel. Hierop 
gedijt de “folle blanche” erg goed. 

Ongeveer 10.000 ha., rond de stad Ea-
uze, zijn met wijnstokken beplant. Men 
karakteriseert het distillaat daarvan als 
zeer fijn met een geur en een smaak die 
aan gedroogde pruimen doet denken.
Er bestaat bovendien nog een onder-
verdeling naar kwaliteit voor Bas-Ar-
magnac namelijk:
Grand Bas-Armagnac (de beste)
Moyen of Fin Bas-Armagnac en
Petit Bas-Armagnac.

Ténarèze.
Deze afzonderlijk benoemde Armag-
nac doet in de smaak aan gedroogde 
pruimen denken, zoals ik voor de Bas-
Armagnac beschreef. De geur tendeert 
echter naar bosviooltjes, vriendelijker, 
minder vol, warm, strelend. Misschien 
mogen we zelfs stellen dat een Ténarè-

ze meer geschikt is voor de moderne 
consument.
De tijd van herenkamer, rooksalon, 
gewichtige gesprekken in een aparte 
ruimte voor het digestief lijkt voorbij. 
Daar was de zwaardere, meer gepro-
nonceerde Armagnac voor de notabe-
len op zijn plaats.
De bodem bestaat overwegend uit 
klei, minder bossen dan in de Bas-Ar-
magnac, vlak land.
Een Ténarèze is eerder op dronk dan 
beide andere.
In Ténarkze ligt de stad Condom, mid-
delpunt van de handel in Armagnac. 
Hoofdstad van het departement Gers. 
Er is ook een Armagnacmuseum.

Haut-Armagnac.
Hier komt slechts 5% van de totale 
productie aan Armagnac vandaan. 
Op een onderlaag van kalk, staan 
over 500 ha. Druiven aangeplant met 
recht ter distillatie tot Armagnac.
De “ugni blanc” wint hier snel terrein.
Er staan veel meer rode en witte druiven 
aangeplant. Zij hebben echter geen 
recht op de appellatie. Ze komen deels 
als eenvoudige rode of witte tafelwijnen 
in de handel, maar ook als tafeldruiven.
Haut-Armagnac mag als appellatie op 
een etiket voor Armagnac vermeld 
worden. Er wordt echter zelden van dit 
recht gebruik gemaakt. Zoals gezegd 
wordt Haut-Armagnac als de minste 
van de drie beschouwd, minder fijn.
De Haut-Armagnac wordt ook wel Ar-
magnac-blanc genoemd, naar de witte 
kalkbodem.

Handel
Ter informatie gebruikt men om de 
rijpingstijd aan te geven de volgende 
symbolen:

*** Drie sterren of drie   
 kroontjes voor Armag  
 nac met minimaal een jaar  
 fust, te rekenen vanaf   
 1september volgend op het   
 oogstjaar.  
 Andere aanduidingen voor   
 dit product dat eigenlijk nog  
 maar net op smaak begint te  
 komen zijn: Monopole, Sélec  
 tion e.d.

V.O.   Very Old
V.S.O.P.   Very Superior Old Pale

Réserve  Voor Armagnac met   
  minstens vier jaar fust.

X.O.   Extra Old, Napoléon,   
  Vieille 
Réserve. Moeten minimaal vijf  
  jaar gerijpt zijn. Ge-  
  woonlijk zijn ze ouder.

Ook is het altijd een interessant avon-
tuur om te kopen van een “bouilleur de 
cru”, de wijnboer, die zijn zelf gekweekte 
druiven tot wijn verwerkt en distilleert. 
Dat brengt soms verrassende vond-
sten. Vooral waar het oude Armagnac 
betreft, soms wel 20 jaar op fust gerijpt.

Toine Stevenaar

Armagnac

 

4eendenpoten (dijbeen of onderpoot)
2 theelepels zout op elk pond eenden-
vlees
Knoflook, tijm, peperkorrels en laurier-
blaadjes naar smaak
125 gram uitgesmolten eendenvet of 
reuzel (zie eind recept)

Laat de eend een dag of langer mari-
neren in de kruiden, de knoflook en 
het zout.
Smet het eendenvet in een stevige 
braadpan en voeg de stukken toe na-
dat u de marinade hebt weggeveegd.
De stukken moeten helemaal onder 
het vet staan.
Braad het vlees op een vuur van zeer 
matige temperatuur tot het zacht is.
Dit duurt een uur of twee.
De eend kan direct worden gegeten, 
maar de smaak rijpt naarmate hij lan-
ger wordt bewaard. (in een afgesloten 
glazen pot.
Dien de confit warm op.
Wie dol is op vet kan zich tegoed 
doen aan het knapperige velletje en 
aan de volle jus, maar het geurige 

vlees kan ook zonder het vet worden 
opgediend met een frisse salade.

Het soort vet (reuzel of eendenvet) dat 
wordt gebruikt is kenmerkend voor de 
regionale Franse keuken.
Om authentiek regionaal Frans te 
koken dient men de soorten vet die bij 
de traditionele recepten horen te ge-
bruiken, wel verdient het aanbeveling 
om de recepten om gezondheidsrede-
nen enigszins aan te passen.
Tegenwoordig denkt men dat olijfolie 
het gezondste is, maar eenden- en 
ganzenvet maken op het moment een 
comeback.

Amuse  
Afkorting van de benaming
 ‘ amuse bouche’ of ámuse geule’.
Kleine hapjes die als voorproefje of 
eetlustopwekkers voor de maaltijd 
worden geserveerd.

Andouille(ttes)
Worst of worstjes gemaakt van var-
kensvlees en ingewanden.

Aumônière
Beursje of buideltje dat vroeger  ge-
bruikt werd voor het geven van 
aalmoezen. 

Croquembouche
Piramidevormige toren van gevulde 
soesjes besprenkeld met karamel.

Lees verder op pagina 3

Confit de Canard

Woordenlijst
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Lang geleden, er was zelfs nog sprake 
van de gulden,  lazen wij  erover in een 
reportage in een tijdschrift en bewaar-
den het artikel. Wie weet komt het op 
ons pad wanneer we eens in dat deel 
van Frankrijk zijn.
Het papier is reeds geel verkleurd, 
zolang zit het al in onze “toeristische 
map” die wij hebben samengesteld 
van alle leuke uitstapjes die te realise-
ren zijn vanuit Lombez.
De Littoral is een wandeling langs de 
kust van de Atlantische Pyreneeën, 
tussen Biarritz en de Spaanse grens, 
daar  waar Frankrijk al vóór de officiële 
grens, langzaam overgaat in Spaans 
Baskenland, de wandeling  is bijna 30 
km lang.

Nu wisten we, van verschillende men-
sen op ons park,  dat ook Frans Bas-
kenland een prachtige streek is met 
leuke stadjes en dorpjes en een mooie  
bestemming  om vanuit het park een 
langdurig verblijf voor een paar dagen 
te onderbreken.
Afgelopen augustus besloten we erop 
uit te gaan.  Vooraf planden we  ook 
de route voor de autorit, een rondje 
moest het worden.  Wij zijn van: pro-
beren iedere keer een andere route te 
nemen!
Te beginnen bij La Bastide-Clairence, 
dan naar Hasparren,  Cambo-les-Bai-
nes en Espelette en dan overnachten 
in St. Pée sur Nivelle.  
Een goede keuze, leuke gezellige 
dorpjes met mooie pleintjes en Bas-
kische kerken, lekker toeristisch, weer 
eens iets anders dan het toch rustige 
Lombez en omstreken. St. Pée sur 
Nivelle zou onze centrale plek zijn. 
Hier bezochten we ook  een pelote-
wedstrijd, een soort kaatsen, wat in 
ieder dorp wordt gespeeld en waar 
een fronton (een betonnen muur) 
voor nodig is. We hebben er heel veel 
gezien onderweg. We bezochten het 
bekende,  mooi geleden Sare en de 
hoogste berg (905 m) van dit gebied: 
“La Rhune”.  Via een klein treintje  is 
de berg te bereiken maar je kunt ook 
wandelen naar boven.  Er zijn meer 
mogelijkheden.  Er bestaat ook een 
bewegwijzerde wandeling (met een 
blauw paardje)  tussen Sare en de 
Spaanse plaatsen Zugarremurdi en Ur-
dax (ongeveer 70 minuten) met onder
weg de mogelijkheid om de grotten 
van deze drie plaatsen te bezoeken. 

Omdat de Littoral wandeling  prima in 
tweeën is te verdelen begonnen wij in  
St. Jean de Luz en planden om met de 
trein naar Biarritz te gaan om vervol-
gens terug  te lopen naar St. Jean de 
Luz.  Daar we nog een uurtje moesten 
wachten op de trein gingen we een 
straatje om  en liepen we zo het Office 
de Tourisme binnen. Blijkt er een rou-
tekaart van de Littoral te bestaan. We 
waren blij verrast. De reis naar Biarritz 
duurde een klein half uur en al snel 
vonden we het met paaltjes en marke-
ringen in de grond goed aangegeven 
pad.  Verdwalen is onmogelijk. 

De wandeling is prachtig, ongerepte 
natuur tussen  prachtige kustplaatsjes  
met  altijd het geluid van de zee. Het 
pad blijft “boven” op de rotsachtige 
kust en er staat prachtige bomen, veel 
rododendrons, mimosa, azalea’s en 
camelia’s. Ook zagen we een Japanse 
struik met witte bloemen die naar 
sinaasappels ruiken.  Er zijn prachtige 
uitzichten op de altijd fascinerende 
zee en de kleine strandjes zien er van 
boven af aanlokkend uit. In het ge-
zellige St. Jean de Luz aangekomen, 
hebben we na een heerlijke maaltijd 
de auto opgezocht en op een van de 
vele bewaakte strandjes in zee ge-
zwommen en daar tot zonsondergang 
uitgerust .

Wat een prachtige dag!!!
 
Nu nog het stuk tussen St. Jean  de Luz 
en de Spaanse grens en dat willen we 
in een ander seizoen doen,  bijvoor-
beeld in het voorjaar. Ander weer, an-
dere  vogels, andere bloemen, kortom  
een vooruitzicht op  een nieuwe 
wandeltocht. 
We kijken er al naar uit!

Er zijn meer (vakantie)foto’s op onze 
website  www.barbet132.nl

Jan & Trees van Schooten

Ooit van de Littoral gehoord?

Vervolg woordenlijst
Boudin  
Boudin blanc is een witte worst die 
traditioneel bij Kerstmis hoort.
De vulling bestaat uit gemalen gevo-
gelte, konijn, varkens- of kalfsvlees.
     
Boudin rouge is bloedworst en te 
koop in eenpersoonsworstjes of in 
dikke plakken.

Bouquet garni 
Boeketje van verschillende kruiden 

dat gebruikt wordt  om soepen en 
sauzen op smaak te brengen.
Een klassiek bouquet garni bestaat uit 
laurier, peterselie, selderij en tijm.

Brandade  
Gerecht uit de Provence en de Lan-
guedoc van gepureerde, geweekte 
stokvis met olijfolie en melk.
Afhankelijk van de streek wordt er al 
dan niet knoflook aan het gerecht 
toegevoegd.

Brunoise  
Piepkleine blokjes groente met een 
doorsnede van één à twee millimeter.
Hiervoor wordt groente eerst in plak-
ken, vervolgens in repen en dan in
blokjes gesneden.

Canapés  
Kleine belegde 
brood- of toast-
hapjes.

Cèpes   
Eetbare paddestoelensoort, behorend 
tot de boletenfamilie.

Confit   
Gevogelte als eend, kalkoen, gans of 
varkensvlees in eigen vet gegaard en
traditioneel bewaard in een aardewer-
ken pot. Confits zijn ook wel te koop 
in glazen weckpotten.

•	 voorgerecht	
•	 bereiden	20	min
•	 6	personen	

Ingredienten
•	 3	x	100	g	gerookte	zalm	
•	 1	blikje	extra	fancy	krab	(170		
 g), uitgelekt 
•	 1	eetlepel	verse	dille	(zakje	a
 15 g), fijngesneden + wat tak 
 jes om te garneren 
•	 2-3	eetlepels	cocktailsaus		 	
 (zelfgemaakt, zie tip) 
•	 1	rijpe	avocado,	geschild	en	in		
 blokjes 
•	 1/2	citroen,	geperst	

Materialen
•	 6	kleine	(espresso)kopjes,		 	
 bekleed met huishoudfolie
 
Bereiden
Druk de huishoudfolie goed tegen de 
wand van de kopjes en laat wat over 
de rand hangen. Bekleed de kopjes 
met de plakjes zalm; laat ook de zalm 
over de rand hangen. Meng de krab 
(houd 2 eetlepels achter voor de gar-
nering) met de fijngesneden dille 

en de cocktailsaus en breng op 
smaak met zout en peper. Meng de 
blokjes avocado met het citroensap.     

Verdeel de krab-avocadosalade over 
de kopjes en klap de overhangende 
zalm terug. Vouw de overhangende 
folie terug en dek de pakketjes goed 
af. Bewaar ze tot gebruik in de koel-
kast. Vouw de folie open en zet de 
kopjes omgekeerd op 6 borden. Ver-
wijder de kopjes met de huishoudfo-
lie en garneer de zalmpakketjes met 
de achtergehouden krab en takjes 
dille. Schenk er eventueel nog een 
beetje cocktailsaus omheen.
 
TIP!
Maak zelf cocktailsaus door 2 eet-
lepels mayonaise te mengen met 
1 eetlepel ketchup en eventueel 1 
eetlepel whisky.

Sinds kort heeft Chateau de Barbet in 
samenwerking met de VVV in Lom-
bez, een site opgezet met daarop 
uitgebreide informatie over de om-
geving en een complete agenda met 
daarin informatie over dorpsfeesten, 
rommelmarkten en andere activitei-
ten.  De site is ook in het Nederlands.

http://www.gers-info.com
of gebruik de hiernaast afgebeelde 
flashcode.  

www.gers-info.com

Zalmpakketje

Wie waren de Troubadours en 
waar kwamen zij vandaan?
Wij hebben allemaal wel eens van 
Troubadours gehoord ,maar wie 
waren zij eigenlijk?

Het liedje “de Troubadour”die Len-
ny Kuhr destijds zong en waar-
mee zij het Songvestival won, ligt 
bij velen nog in het geheugen 
door de manier waarop zij het 
vertolkte en de vaak melanchlieke 
tekst.
Lees verder op pagina 4

Troubadours
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LOMBEZ en zijn kathedraal

Als u Lombez voor het eerst bezoekt 
of reeds een trouwe bezoeker bent, 
zult u zich ongetwijfeld hebben 
afgevraagd hoe zo’n ogenschijnlijk 
onbeduidend dorp aan een heuse 
kathedraal: een bisschopskerk, komt. 
Wel, dat komt zo:

In 1317 vroeg Jean Raymond de Com-
minges, edelman en tevens bisschop 
van Toulouse, waaronder Lombez 
toentertijd viel, aan Paus Johannes 
XXII, die inmiddels in Avignon zetelde, 
toestemming om het bisdom op te 
delen in een zestal kleinere bisdom-
men, waardoor het gebied religieus 
gezien gemakkelijker te besturen zou 
zijn.
De Paus stemde toe en hierdoor werd 
Lombez een bisschopsstad. Lombez 
werd verkozen boven Samatan of 
Gimont, omdat Lombez vanaf de 10e 
eeuw al een religieus centrum was 
met vele kloosters. Het stadje 
kende toen maar liefst vier kloos-
terorden.
De eerste bisschop werd Arnaud 
Roger de Comminges; de broer 
van Jean Raymond en híj werd nu 
de eerste aartbisschop van Tou-
louse. Kerk en Staat waren nog 
niet gescheiden en zó verschafte 
de familie Comminges zich dus 
méér aanzien, méér macht en 
een almaar groter wordend kapi-
taal toe…, want behalve aartsbis-
schop en bisschop waren zij ook 
“Heren” van het gebied en profiteer-
den zij dus van de opbrengsten van 
het land.
De tweede bisschop was Jacques 
Colonna die in 1328 aantrad en af-
komstig was van een rijke Italiaanse 
familie. Zijn moeder was van een adel-
lijke familie uit l’Isle Jourdain. Híj zou 
de eerste bouwer zijn van de huidige 
kathedraal, die in de 15e eeuw vol-
tooid werd. In de zomer van 1330 liet 
hij zijn vriend en schrijver Francesco 
Pétrarque overkomen naar Lombez. 
Hier schreef hij zijn beroemde gedicht 
voor Laura, met wie hij zijn hele leven 
een platonische liefde had. Pétrarque 
was immers ook een religieus en ka-
nunnik van Lombez.
Tussen 1317 en 1801 passeerden hier 
32 bisschoppen. In 1801 werd, ná de 
Franse Revolutie, het bisdom Lombez 
opgeheven en thans valt het onder 
het bisdom Auch.

Als we de buitenzijde aan de voorkant 
bekijken, zien we romaanse en vroeg-
gotische bouwstijlen. De linkerzijde, 
thans doopkapel, is met zijn ronde 
boogramen romaans
(12e en 13e eeuw) en het portaal 
met de twee lege nissen (de heiligen-
beelden die erin stonden hebben de 
Franse Revolutie niet overleefd) zijn 
met hun spitsbogen vroeggotisch 
(15e eeuw) De klokkentoren werd 
gebouwd in 1346. Het is een achtkan-
tige toren en gebouwd naar de kerk 
des Jacobins in Toulouse; zoals zoveel 

kerktorens in de Gers. Het grote roos-
venster in de voorgevel is dichtgemet-
seld, na de installatie van het grootor-
gel in de 18e eeuw. Ter compensatie 
is in de zuidgevel een nieuw venster 
geplaatst, dat bij zonneschijn prach-
tige kleurschakeringen weergeeft.
Als we de kathedraal willen betreden, 
moeten we drie traptreden af, terwijl 
de kerkgangers oorspronkelijk enkele 
treden óp moesten. Behalve door de 
verhoging van het straatniveau, kwam 
dit vooral door de maatregel die in 
1770 door de toenmalige bisschop 
Jacques Richier de Cérisy werd geno-
men. Het was in die tijd gebruikelijk 
dat met name welgestelde burgers 
in de kerk werden begraven. Be-
halve een onwelriekende geur (rijke 
stinkers) trok dit gebruik ook allerlei 
ongedierte aan, die op hun beurt 
weer allerlei ziekten overbrachten. De 
bisschop gebood toen, naar de toen 

geldende volksgezondheidsregels, de 
gestorvenen opnieuw te begraven op 
een begraafplaats, die hij ter beschik-
king stelde. Dat is ook vandaag nog 
de begraafplaats van Lombez.
Achter in de kerk bevinden zich twee 
wijwatersvaten, afkomstig van de 
kapitelen van de voormalige kerk uit 
de 10e en 11e eeuw.
Erboven bevindt zich het grootor-
gel, aangebracht tussen 1788 en 
1801 tijdens de bisschopsperiode 
van Monseigneur de Chauvigny. Zijn 
familiewapen is in de stenen orgelkast 
aangebracht.
Als we linksom gaan, komen we in 
de romaanse doopkapel terecht met 
een doopvont uit de 13e eeuw. Deze 
heeft een granieten voet met een 
loden kuip, waarop jachttaferelen zijn 
afgebeeld. Rondom zijn kerkschatten 
uitgestald.
Buiten de doopkapel komen we langs 
een piëta uit de 16e eeuw.
Linksaf gaand zien we een liggende 
Christusfiguur uit de 15e eeuw. Hij is 
een onderdeel van een graftombe die 
oorspronkelijk bestond uit 7 persona-
ges en die in de 18e eeuw vernield is.
De achterste kapel is van de H. Fran-
ciscus van Assisi. Deze kapel behoor-
de toe aan het Kapucijnerklooster. 
Daar komt ook het altaar vandaan.
Vervolgens komen we bij de kapel 
van de H. Majan, de monnik die de 
streek van de Gers gekerstend heeft. 
Het schilderij is in 2009 gerestaureerd.
Hiernaast is de kapel van St. Jozef en 

de sombere kapel van de Agonie: de 
dood van Jezus.
Tot slot is aan deze zijde de Mariaka-
pel.
Het hoofdaltaar heeft een marmeren 
altaar met een wit medaillon van 
Maria, dat gemaakt is door François 
Lucas, een beeldhouwer uit Toulouse. 
Het Mariabeeld boven het altaar is 
van lindehout en dateert uit 1655.
Het koor telt 30 hoge en 20 lage koor-
stoelen. Rechts de bisschopszetel die 
wordt geflankeerd door 2 zetels voor 
de vicaris-generaals. Zij zijn tussen 
1651 en 1655 aangebracht.
De glas-in-loodramen in de apsis zijn 
van Arnaud de Moles, die ook de ra-
men in de kathedraal van Auch heeft 
gemaakt.
Het smeedijzeren hekwerk rondom 
het koor is vervaardigd door Jean-
Pierre Bertin, een smid uit Samatan. 
Het is geplaatst rond 1776.

Als we verder rechtsom gaan, 
komen we eerst bij een houten 
deur die toegang gaf tot het bis-
schoppelijk paleis. Thans is daar de 
kleuterschool in gevestigd. De bis-
schop had een eigen wijwatersvat. 
De andere houten deur gaat naar 
de sacristie.
De kapellen aan de zuidkant zijn 
achtereenvolgens: de Sacraments-
kapel; de kapel die gewijd is aan 
Ste. Germaine de Pibrac: een 
regionale heilige; de St. Johannes 
kapel met in de vloer de graven 

van de bisschoppen Guillaume II de 
Durfort-Duras (rechts) en van Charles 
de Maupéou (links).
De laatste kapel werd in eerste instan-
tie gebruikt als doopkapel. Het glas-
in-loodraam met de doop van Jezus 
toont dat ook aan. De kapel wordt 
afgesloten met een houten hekwerk, 
een oksaal, dat oorspronkelijk dus 
het koorgedeelte afsloot. Het was van 
Côme Roger, bisschop van 1671 tot 
1710. Zijn familiewapens zijn in het 
hekwerk verwerkt.
We zijn nu rond en mocht u door dit 
artikel geïnteresseerd zijn geraakt in 
de kathedraal van Lombez, neem dan 
ook eens deel aan een rondleiding, 
die in het Nederlands verzorgd wordt. 
Op afspraak is dit met de receptie te 
regelen.

Wim Stevenaar.

Vervolg van pagina 3
Het liedje “de Troubadour”die Lenny Kuhr 
destijds zong en waarmee zij het Song-
vestival won, ligt bij velen nog in het ge-
heugen door de manier waarop zij het 
vertolkte en de vaak melanchlieke tekst.

De eerste Troubadours waren rond 
1080 al actief. Het waren edellieden 
en ridders uit het zuiden van Frank-
rijk, die moegestreden van hun kruis-
tocht, thuis een andere verheven be-
zigheid zochten. Hun liederen werden 
vaak, in tegenstelling tot kerkmuziek, 
begeleid door instrumenten,b.v.de 
harp, de vedel, allerlei fluiten en trom-
mels. Zij trokken langs kastelen en 
hoven en lieten vaak ook hun liede-
ren begeleiden door jongleurs of an-
dere artiesten. Sommigen werkten ook 
vaak aan een adellijk hof(cour),waar 
zich een hofcultuur ontwikkelde 
met hoofse en hoffelijke normen.

De liederen van de Troubadours gin-
gen over hoofse liefde, heldendaden 
en over de natuur met haar seizoenen. 
De taal waarin zij schreven was Oc-
citaans, een Romaanse taal die in de 
middeleeuwen in de zuidelijke helft 
wat nu Frankrijk heet, gebruikt werd.
Zij waren eigenlijk de eerste schrijvers van 
de “love songs”zoals wij die nu kennen .    
 

- vers in het Occitaans -

Can vei la lauzeta mover
De joi sas alas contra .l rai’
Que sóblid’e.s laissa chazer
Per la doussor cál cor li vai
Ailas/ quals enveja m,en ve
De cui qu,eu veja jauzion/
Meravilhas ai, quar desse.

Lo cors de dezirer no ‘m fon.

- bovenstaand vers ver-
taald in het Nederlands- 

Wanneer ik de leeuwerik zie 
bewegen     

Zijn vleugels van vreugde en 
naar de zon vliegen

Zichzelf vergetend en vallend
In het geluk dat door zijn 

hart stroomt
O,wat benijd ik dan

Alle wezens die ik gelukkig 
zie

Ik ben verbaasd dat
Mijn hart niet smelt van ver-

langen

In navolging van de Troubadours ont-
stond in Noord-Frankrijk rond 1200, de 
kunst van de Trouveres. Dit waren niet al-
leen ridders en edelen, maar ook gewo-
ne burgers, die zich de  liedkunst eigen 
maakten. Door de invloed van de gildes 
is er voor gezorgd dat er meer repertoire 
bewaard is gebleven, dan van de Trouba-
dours. ( 2000 liederen t.o. 264 liederen ).

Diny Langezaal-Sjardin                                                                                                                                

Troubadours
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Lombez-St.Gaudens-
Bossost-Lombez ca. 250 km.

Op donderdag vertrokken we rond 
09.30 uur vanuit ons park, op weg naar 
de 1e stop, de markt in St.Gaudens 
en arriveerden daar om 10.15.
Hoewel we sinds 2003 
in Lombez wonen wa-
ren we hier nog nooit 
geweest en aangenaam 
verrast bij binnenkomst.
Het parkeren leek aanvan-
kelijk een probleem, maar 
na enig zoeken konden we 
“vrij” parkeren in een straat 
t/o het Post & Telegraaf-
kantoor, op een plein, 
ca. 5 minuten lopen van 
het voetgangersgebied 
(het centrum, de markt).
De kooplui staan ver-
spreidt door het hele stadje en bieden 
een gevarieerd pakket aan producten. 
Na ongeveer een klein uur te hebben 
rondgekeken en wat bijzondere “ge-
droogde” vruchten te hebben ingesla-
gen, vonden wij het tijd voor een “bak-
kie” en een toiletpauze. We kwamen 
uiteindelijk terecht in een modern 
uitziende brasserie, niet gezellig maar 
prima koffie en aanwezig (keurig) sa-
nitair. Terug lopend naar de auto, op 
weg naar Spanje, naar het dorpje Bos-
sost, ons aanbevolen door een parkge-
noot. Om daar te komen is het handig 
St.Gaudens westelijk te verlaten en de 

ri. Valentine aan te houden (D8), daar-
na borden volgen Loures-Barousse 
ri. N 125 en vervolgens ri.D33. Op de 
rotonde de N 125 kiezen die recht-
streeks naar het grensplaatsje Les 
gaat, een dorpje waar kennelijk veel 
gebeurd  en “belastingvrij” kan wor-

den gekocht gezien de vele winkels en 
locaties. Gezien echter het tijdstip, het 
was inmiddels 13.00 uur, zijn wij direct 
door gereden naar het volgende dorp, 
Bossost, het dorpje waar we wilden/
moesten lunchen t/o de kerk in een ty-
pisch en uitstekend Tapas Restaurant.
We hadden inmiddels nogal “trek” en 
hebben ons dan ook uitgebreid ver-
wend met vele hapjes en een prima 
glas rosé  voor nog geen 26 euro.
We waren ronduit verrast en dachten 
minimaal het dubbele “kwijt” te zijn. De 
rosé b.v. kostte slechts 1.20 euro/ het 
kan dus nog in deze tijd, lekker eten 

voor “weinig”, we blijven “Hollanders” 
die (niet altijd meer) op de kleintjes let-
ten. Na een wandeling door het dorp 
zijn we omstreeks 14.15 uur weer inge-
stapt en konden dankzij het fraaie weer 
“open” rijden door de Pyreneeën over 
de D 618 ri. Bagneres de-Luchon. Een 

ronduit schitterende route, 
waar we vervolgens weer 
de grens Spanje-Frankrijk 
passeerden. Op dit punt, 
de grens, signaleer-den wij 
vele wandelaars. Doorrij-
dende ri. de Col de Peyre-
sourde hebben we de kun-
sten van een schaapherder 
en zijn hond bewonderd. 
Fascinerend om te zien 
hoe zo’n man de controle 
over zijn schapen weet te 
behouden. De weg blijven 
volgen, door naar Borde-

res-Louron, vervolgens naar Arreau, 
ook een schitterend plaatsje, om via 
de D 929 aan de terugreis te beginnen.
Richting Lannemezan, via de D 24 
overgaande in de D17 naar het 
ons allen bekende L’ Isle-en-Dodon 
en door naar Chateau de Barbet.
We waren rond 17.30 uur weer thuis 
en hebben genoten van deze “tour 
de jour”.  We hebben nu de smaak van 
de Pyreneeën te pakken en hebben 
voor de sfeer wat foto’s toegevoegd.

Marianne & Piet Baard (144)

Tour de jour St. Gaudens Boeuf en Daube
    à la 
Langedocienne

Boodschappenlijstje

* 1 kilo mager rundvlees
* 120 gram varkensvlees in 
 reepjes.
* 20cl. runderbouillon
* 2 wortels
* 3 uien
* bouquet garni (tijm, peterselie,  
 laurier)
* olijfolie
* 1 sinaasappel
* kruidnagel
* knoflook
* olijven
* peper  en zout
* cognac
* Rode Wijn bv. een AOC Corbiè- 
 res

Bereiding
Snijd het vlees in blokjes en doe deze 
in een schaal met 2 gehakte uien en 
2 gesneden wortels, bouquet garni, 
4 kruidnagels, peper en zout, een 
scheut cognac en voldoende rode 
wijn.

Laat gedurende een nacht marineren.
Draai de vleespartjes af en toe om.

Bak de stukjes varkensvlees samen 
met de in partjes gehakte overgeble-
ven ui n de olie. Voeg het vlees uit de 
marinade bij het varkensvlees en de 
ui.

Schud al bakkend het vlees.
Voeg daarna 3 geplette knoflookteen-
tjes en de sinaasappel in partjes toe. 
Leng dit aan met de tot de helft inge-
dikte marinadesaus.

Voeg de bouillon hieraan toe.
Doe de deksel op de pan en laat het 
gerecht op een laag vuur ongeveer 5 
uur sudderen. Voeg de olijven toe en 
breng op smaak met peper en zout.
Braad het gerecht nog gedurende 15 
minuten.

Kruidnagel
Kruidnagels zijn gedroogde bloemknop-
jes afkomstig van de kruidnagelboom, 
welke te vinden is op de Molukken, de 
West-Indische eilanden, Madagaskar 
en Zanzibar... De naam dankt zij aan de 
spijker(nagel)achtige vorm van deze 
specerij. In de vierde eeuw werd de kruid-
nagel in Europa geïntroduceerd via de 
specerijenroute. 
Kruidnagel is een van de eerste planten 
die in de Chinese geneeskunst werden 
gebruikt. Kruidnagels hebben een sterk 
aroma en kunnen zowel in hartige als 
zoete gerechten worden verwerkt. Daar-
naast is het meegenomen dat kruidna-
gels insecten verdrijven en in plaats van 
mottenballen uw kleding kunnen be-
schermen. Bovendien stimuleren kruidna-
gels de spijsvertering en helpen u tegen 
kiespijn.

Het drinkwater voor de Gers, dat in ons Park gebruikt 
wordt en in de zwembaden zit, is vanaf 17 april 2001 niet 
meer afkomstig van het opslaan uit een water reservoir, 
maar komt door middel van een 100 km lange pijpleiding 
rechtstreeks uit de Pyreneeën. Dit plan werd sterk gepro-
moot door Jean-Jacques Lassave, voormalig Burgemeester 
van Lombez en voorzitter van de vroegere “Syndicat 
d’adductie d’eau “ (t.b.v.  Lombez-Samatan-Saramon)

Meer dan 30 jaar werkte hij aan dit plan, met hulp van de 
overheid, waren de kosten 81 miljoen Franse franken. 

Het heldere bron water is afkomstig van bronnen die 800 
meter hoog in de buurt van Chalets Saint-Neree      http://
chalets-saint-neree.fr/      die  27.300  kubieke meter per 
dag levert

Het water is verzameld in de buurt van Haute Barousse. La 
Haute Barousse is een dorp in de Haute Pyreneeen. In de 
buurt van  Luchon  bekend als termen Spa stad  

We krijgen  dit water in Lombez  via een waterinstallatie in 
het Chateau Barbet uit de kraan en in het zwembad waar 
chloor aan toegevoegd is.

Chateau Barbet  (zwem) water is 
oorspronkelijk bronwater

Wij bieden u in de maanden juli en augustus de mogelijkheid om 
kennis te maken met deze snel groeiende sport. Onze golfleraar 
geeft dan elke dinsdag van 9.30 uur tot 11.00 uur een groepsles 
waarin u kennis maakt met alle facetten van deze fascinerende sport. 
Wordt u tijdens deze kennismakingsles gegrepen door het spel 
dan is er uiteraard de mogelijkheid om meer lessen te nemen. 
De taal hoeft geen probleem te zijn; de lessen worden gegeven in 
de Engelse taal, indien u dat wenst.

Buiten de lessen om kunt u uw vaardigheden trainen met onze 
aanbieding voor beginners (kijk hiervoor elders in deze krant).

De kosten van de kennismakingsles bedragen 20,00 p.p. 
Voor gezinnen vanaf 2 kinderen hebben we een gezinstarief van 

70,00 per les. Golfballen en het gebruik van golfclubs zijn inbe-
grepen.

Het aantal inschrijvingen per les is gelimiteerd. U kunt zich in-
schrijven in het clubhuis van de golfbaan. Wij vragen u bij de 
inschrijving te betalen. 

Wij hopen u te zien bij een van onze lessen.

GOLF VOOR BEGINNERS IN DE ZOMERVAKANTIE

Nog nooit golf gespeeld? Bent u nieuwsgierig?
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Farci du 
Lauragais 
à la poêle
(gehakt uit de Languedoc)

Boodschappenlijstje:
100 gram dobbelsteentjes ontbijtspek
500 gram gehakt
eventueel ganzenvet
1 ui
2 teentjes knoflook
tijm
bieslook
paneermeel
peper en zout

Meng 100 gram dobbelsteentjes ont-
bijtspek, 500 gram gehakt, 100 gram 
paneermeel of gedroogd broodkruim, 
1 gehakte ui, 2 teentjes knoflook, tijm, 
bieslook, zout en peper.
Maak een grote hamburger en bak 
het in een koekenpan met ganzenvet 
of olie.
Serveer met stokbrood en sla

 Restaurant château de Barbet
Tél: 05 62 62 61 45
Iedere dag geopend van 1145 tot 
15:00 en van 18:30 tot 22:30 uur 

 Hotel restaurant Le Val de Save
18 Boulevard des Pyrénées
32220 Lombez
Tel: 05 62 62 55 72

 La Mesita
La ramondère 
Lombez
05 62 62 19 63

 Restaurant Au Canard Gourmand
‘La Rente’ 32130 Samatan
Tel: 05 62 62 49 81

 Restaurant Cote Sud
Place de la Fontaine
32130 Samatan
Tel: 05 62 62 63 29

 Restaurant Les Rendez Vous D’eole
Brugelles
32420 Simorre
Open van woensdag t/m zondag 
iedere lunch en diner

 Le puits St.Jacques- Pujaudran
2 Michelin sterren
tél: 05 62 07 41 11

 Le Lias 
31230 Molas
Tel: 05 61 94 14 60

 L’ echappée belle
32600 L’ Isle-Jourdain
Tel: 05 62 07 50 00

 Auberge Champêtre
rte Toulouse Las Bordes 31350 
ESCANECRABE
tél 05 61 88 22 71

 Domaine Au piet
Montpezat
05 62 62 44 52 
Reserveren voor 11 uur

 pizzeria 
La Villa du Pinocchio
6 r du Pradel - SAMATAN
Tél: 05 62 62 59 22

Restaurants in de buurt van 
Château de Barbet

AANBIEDING BEGINNENDE GOLFERS

● 1 week vrij gebruik oefenparcours
 (drivingrange, par 3 baan en putting green)

● 1 week vrij gebruik golfclubs

● 10 muntjes ballenmachine
 (ca. 160 ballen)

Gezinstarief 120,00�
(gezin vanaf 4 personen, max. 40 muntjes ballenmachine) 

Inschrijven in het clubhuis van de golfbaan

35,00 p.p.

Tijm
Tijm komt voor rond het Middelland-
se-Zeegebied, waar het op rotsige 
hellingen groeit.
De Romeinen gebruikten het kruid al 
en brachten het waarschijnlijk naar 
West-Europa.
Het werd gebruikt bij het balsemen 
en het uitroken van kamers en kleren.

In de Middeleeuwen borduurden 
edelvrouwen tijmmotieven op de 
sjerp van hun geliefden.
Bruiden legden op hun trouwdag een 
takje tijm in hun schoen en fluister-
den:  “Tijm heb ik in mijn schoen ge-
daan, kijk alsjeblieft geen ander aan”.
Tijm heeft houtachtige stengels met 
afgeronde, grijsgroene blaadjes die 
heerlijk geuren. De bloemstelen be-
vatten veel etherische oliën.

Tijm wordt gebruikt in stoofschotels, 
sauzen en bij gebraad.
Bovendien helpt tijm bij het afbreken 
van vet. Een siroop gemaakt van tijm 
helpt bij heesheid, hoest en keel-
klachten.

A bientôt




