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HET RESISTENTE DORP

H

et is juli, vakantietijd en ik rijd door het Franse
boerenland. Onderweg naar Rochefort-enTerre, volgens de ANWB Navigator Frankrijk een
van de mooiste dorpen van Frankrijk. We passeren
een aantal leuke, schilderachtige dorpjes. Ze lijken
allemaal op elkaar: een kerk met een pleintje en een
jeu-de-boulesbaan, en bijna niemand op straat. Hier
en daar een oude dame met een wandelstok of een
slapende hond, maar verder zijn alle luiken dicht
en heerst er een bijna spookachtige stilte. Dus dit
bedoelen ze met ‘de krimp van de bevolking en de
vergrijzing’.
Ik schrik op uit mijn gedachten omdat mijn
vrouw vraagt: ‘Weet je zeker dat er iets te doen is in
Rochefort-en-Terre? Het is hier overal zo rustig!’ Ik
begin even te twijfelen. Dat kan inderdaad niet, want
het is vandaag quatorze juillet en op die dag wordt
het begin van de Franse revolutie toch overal groots
gevierd. Gelukkig wordt het wat drukker op de weg
en in de verte staan veel auto’s geparkeerd. We zijn
er en ja, hier is zeker wat te doen.
Op zoek naar een parkeerplek vraag ik me af hoe
het komt dat het hier zo druk is in vergelijking met
de andere dorpen. Het antwoord komt als ik over
het keienstraatje loop: het is hier anders. Het dorp
heeft veel meer kwaliteit, het wijkt af door de mooie

ligging en is gezellig met een wirwar van keienstraatjes die vanaf het kasteel naar beneden lopen. Waar je
ook kijkt, overal oude architectuur met interessante
details. Langs de hoofdstraat staan robuuste granieten panden met ambachtelijke winkels en overal zijn
pleintjes.
Het Franse platteland heeft het moeilijk, veel
dorpen raken ontvolkt. Maar in Rochefort-en-Terre is
het inwonertal stabiel gebleven. Hoe kan dat? Heeft
iemand zich 500 jaar geleden – tijdens de bouw –
afgevraagd of het dorp vijf eeuwen later nog steeds
aantrekkelijk zou zijn om te wonen? Dat betwijfel
ik. Maar er is gekozen voor een hoge kwaliteit van
de openbare ruimte, duurzame gebouwen en veel
karakter. Mensen willen er graag blijven wonen
en bezoekers komen er met plezier naartoe. Zo
behoudt het dorp zijn waarde. Onze dorpen in
Nederland zouden wij ook zo moeten benaderen:
niet met de snelle financiële winst in gedachten
maar met de maatschappelijke winst op lange termijn. Rochefort-en-Terre is resistent gebleken tegen
de demografische ontwikkelingen.
Ik loop langs een standbeeld van een militair. Op
deze dag is er een Franse vlag aan gebonden. Dit is
de nieuwe revolutie, denk ik. De verdediging van de
kwalitatieve leefomgeving!
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