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Feel connected

Ondertussen in… 

Terug naar de dorpen in 

FRANKRIJK
Het Franse platteland liep de afgelopen decennia leeg. 
Maar sinds een tijdje zien jonge mensen er de charme 
van in. Zoals Isis, Véronique en Camille, die alle drie 
een horecagelegenheid begonnen in een afgelegen dorpje.

Jongeren die en masse naar de stad trekken en de ou-
deren die er achterblijven; het leidde tot dunbevolkte 
gebieden op het Franse platteland. Maar de leegloop 
lijkt op een keerpunt te zijn gekomen. Steeds meer 
nieuwe plattelandsbewoners – de zogenaamde néoru-
raux – komen vanuit de stad of keren terug naar hun 
roots. Op zoek naar rust en ruimte blazen ze nieuw le-
ven in de hechte dorpsgemeenschappen. 
Lozère, een departement in het Centraal Massief waar 
natuurgebied de Cevennen ligt, is zo’n dunbevolkte 
streek. In dit onherbergzame en geïsoleerde gebied 
zijn, afzonderlijk van elkaar, drie néoruraux neergestre-
ken om hun droom te verwezenlijken: het runnen van 
hun eigen horecabedrijf. Ver weg van de drukke stad, 
maar dicht bij de natuur en (soms) familie. In een ge-
bied waar plaatselijke cafés en restaurants nog een 
belangrijke maatschappelijke functie vervullen. 

SCHOOLK ANT INE
Isis Ramisse (33) is beheerder van restaurant Le Four 
in Vielvic, een dorpje met slechts 166 inwoners. “Ik 

vergelijk Lozère graag met het gebied waar de Hobbits 
wonen: je hebt het idee dat er niemand is en toch zijn 
er overal mensen en huizen. Zo is het bij ons ook.” Op 
haar tijgergympies loopt ze rap het restaurant door om 
de tafels te dekken. Het is maandagochtend en over 
drie kwartier komen 35 kinderen uit de tegenovergele-
gen dorpsschool bij haar lunchen. Geen boterhammen 
met pindakaas, maar een Franse driegangenlunch met 
alles erop en eraan. 
Isis komt oorspronkelijk uit de regio Parijs. Ze woonde 
al een paar jaar met haar vriend in Lozère en verruilde 
anderhalf jaar geleden haar stressvolle baan als klan-
tenadviseur bij een bank voor deze werkplek. “Ik was 
klaar met mijn kantoorbaan en elke dag twee uur rei-
zen. De bankwereld was ethisch gezien niets voor mij. 
Met nog ruim dertig jaar voor de boeg wilde ik niet zo 
verder. Een baan in de horeca heeft me altijd getrok-
ken. Het is dynamisch, je hebt contact met mensen, 
en je moet het met hart en ziel doen. Toen ik dit res-
taurant voor het eerst zag, was ik meteen verkocht: 
een levendige plek midden in het dorp.” >
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JU ISTE MOMENT
In de ingebouwde steenoven – ooit de broodoven van het dorp – 
staat een lasagne te pruttelen. Begin vorige eeuw schonken nota-
belen de oven onder voorwaarde dat deze nooit zou worden ver-
nietigd en altijd in dienst zou blijven van de gemeenschap. Als in 
2014 een beheerder wordt gezocht voor het restaurant, dat in de 
jaren negentig al verbouwd is tot schoolkantine, is dat voor Isis 
het juiste moment. “Ik was zwanger, wilde weg bij de bank en heb 
aangegeven dat ik interesse had. Het was nu of nooit. In juli 2015 
ben ik begonnen. Nu huur ik de plek van de gemeente voor een 
klein bedrag en als tegenprestatie zorg ik doordeweeks voor de 
schoolkantine. In het weekend werk ik met een menukaart en ko-
men klanten uit de omgeving eten.” Het restaurant is niet haar ei-
gendom en echt rijk wordt ze er niet van. Toch stopt Isis haar ziel 
en zaligheid erin. In juli en augustus is ze open voor toeristen en 
werkt ze elke dag veertien uur. “Twee maanden opofferen voor 
tien maanden prima werk. Als je dat op de weegschaal legt!”
Isis staat er niet helemaal alleen voor. “Zoiets doe je samen met je 
familie. Mijn vriend Adrien helpt vaak in het restaurant. Mijn 
schoonouders passen regelmatig op ons dochtertje Tessa van 
twee, of helpen in de moestuin. Echt een geluk dat ik zo’n familie 
om me heen heb.”

POSIT IEVE BENADERING
Leven en werken in een dunbevolkt gebied als Lozère is anders 
dan in de stad. Vielvic ligt geïsoleerd en niet aan een doorgaande 
weg. Alles moet met de auto en internet werkt lang niet altijd. Toch 
heeft Isis zich nooit afgesloten gevoeld. “Mijn vriend komt uit deze 
streek en heeft een dynamische familie met een groot netwerk, 
dat is een voordeel. In de stad had ik ook een netwerk, maar dat 
is niet te vergelijken. Hier heb ik minder sociale contacten, maar 
ze zijn zo waardevol. Ook de gasten komen voornamelijk hiervan-
daan. Verder is er namelijk niets, zelfs geen bakker of postkan-
toor.”
En internet? “Ach ja, dat werkt soms drie dagen niet. Voor mij is 
dat geen probleem, maar voor het bedrijf is dat lastig. Ik heb me 
aangepast aan het gebied en een papieren administratie aange-
legd. Soms vraag ik me af of ik werkelijk behoefte heb aan inter-
net. Radio en tv gebruik ik bewust al niet meer en ik sta nu posi-
tiever in het leven dan voorheen. Alleen informatie die nuttig is, 
neem ik tot me en al het negatieve leg ik aan de kant. Volgens mij 

‘HIER HEB IK MINDER  
SOCIALE CONTACTEN, MAAR ZE  

ZIJN ZO WAARDEVOL’

is een positieve benadering de sleutel tot het leven. Dat lukt me 
niet elke dag hoor, er zijn ook moeilijke dagen. Maar het platteland 
is beter geschikt om zo te leven dan de stad. Als ik ’s morgens op-
sta, weet ik waarom en voor wie. Voor mezelf, mijn dochtertje, 
mijn vriend en familie en dat geeft enorm veel energie!”

VAN HOOISCHUUR TOT HERBERG
“Toen ik jong was, vond ik het hier afschuwelijk. Ik moest weg! 
Maar nu ik ouder ben, zie ik de mooie kanten van deze regio. Uit-
eindelijk voel ik me hier beter dan in de stad.” Véronique Laheu 
(41), uitbater van Auberge du Vieux Tilleul in Prévenchères, is ge-
boren en getogen in hetzelfde dorp als waar ze nu haar herberg 
bestiert. Een dorp dat slechts 254 inwoners telt. 
Al vrij jong vertrekt ze naar de stad Avignon om een horecaoplei-
ding te volgen. Maar ondanks haar belangstelling voor de horeca 
laat ze zich daarna omscholen tot crècheleider, in Frankrijk een 
ambtenarenfunctie met zekerheid. “Je hebt vaste uren, weeken-
den vrij, je kunt je ziek melden, noem maar op. Zo’n baan is wat 
rustiger als je net een gezin aan het stichten bent.”
Als Véroniques vader overlijdt, besluit ze met man en dochter te-
rug te keren naar haar geboortedorp. Dichter bij haar familie en 
weg van de drukte van de stad. Haar baan kan ze voortzetten op 
een crèche in de buurt. Ondertussen verbouwt haar broer de fa-
milieboerderij in Prévenchères tot herberg-restaurant. “Voorheen 
was dit restaurant een hooischuur en op de plek van de slaapka-
mers stonden de koeien in de stal.” Bij Véronique begint het te 
kriebelen. Ze besluit een jaar onbetaald verlof op te nemen om 
haar broer te helpen opstarten. Maar in 2012 krijgt haar broer een 
zwaar auto-ongeluk en moet hij noodgedwongen stoppen met zijn 
bedrijf.
“Het deed me enorm veel pijn om de prachtige herberg gesloten 
te zien. Zo jammer! Er werd niets mee gedaan. En dat terwijl mijn 
broer er heel hard aan had gewerkt. Daarom heb ik afgelopen 
voorjaar nogmaals drie jaar onbetaald verlof opgenomen. Tijd die 
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‘Er was helemaal niets. Geen personeel, geen klantenkring, geen lepels, geen meel’
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ik neem om te kijken of ik de herberg kan runnen. Aan mijn broer 
betaal ik de huur. En mocht het niet werken, dan kan ik terug naar 
mijn oude baan. Voilà, voilà!” besluit Véronique lachend om er se-
rieus aan toe te voegen: “Ik ben op nul begonnen, er was hele-
maal niets. Geen personeel, geen klantenkring, geen lepels, geen 
meel. Alles gaat stukje bij beetje, er is nog genoeg te verbeteren.”

BORDJE OP DE L INDEBOOM
Sinds de herberg open is, heeft ze nog geen dag vrij gehad. “Ik 
merk wel dat ik grenzen moet stellen. Thuiswerken is op dit mo-
ment verboden. We wonen ook bewust buiten het dorp. Als het 
restaurant sluit, ga ik naar huis, naar mijn man en dochters van 
vier en veertien. Maar in het hoogseizoen is dat lastig. Dan wordt 
het vaak laat en zijn mijn kinderen al naar bed. Als ze me dan wil-
len zien, moeten ze naar de herberg komen.” Gelukkig staat haar 
man volledig achter haar keuze. Hij komt vaak samen met de kin-
deren en helpt automatisch mee in de bediening. “Soms valt het 
me wel zwaar,” geeft ze eerlijk toe, “bijvoorbeeld als één van mijn 
dochters ziek is en ik niet bij haar kan blijven. Als ambtenaar zou 
ik me dan ziek hebben gemeld, maar in dit vak ga je door en blijf 
je glimlachen. Hopelijk lukt het me om in de toekomst meer perso-
neel aan te nemen.”
Voor de dorpsbewoners is de herberg een uitkomst. “Het is de 
enige plek waar ze elkaar elke dag kunnen ontmoeten, voor een 
kop koffie of een maaltijd. De gehandicapten van de opvang hier 
in de buurt komen ook regelmatig langs. 
Ik heb hiervoor gekozen omdat ik erin geloof, maar niets gaat van-
zelf. De herberg ligt behoorlijk afgelegen. Bewegwijzering is daar-
om enorm belangrijk, alleen is dat nog niet in orde. Tja, de burge-
meester heeft een bordje op de oude lindeboom gehangen. 
Verder is er wel internet, maar niet alle telefoonabonnementen 
hebben bereik. Openbaar vervoer kennen ze hier niet, dus alles 
moet met je duim of met je eigen auto.”
Toch is Véronique gek op haar dorp. “Ik heb een gevoelsband met 
deze plek, het is mijn geboortedorp. Ik zou nooit ergens anders 
een restaurant openen. Vaak denk ik aan mijn ouders. Misschien 
zien ze me wel vanaf hun wolkje. Ze zijn vast tevreden dat er weer 
iets nieuws is gestart, dat geeft leven in de brouwerij. Hun huis 
staat niet leeg, is niet verlaten. Dat het geen boerderij meer is, 
maakt niet uit. Nu slapen er mensen in de voormalige stallen. Dat 
is toch geweldig!”
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OP BEZOEK?

✻  Le Four, ld Vielvic, 48800 Saint  
André Capcèze

✻  Auberge du Vieux Tilleul, 7 Chemin  
de la Fontaine des Espradets, 48800 
Prévenchères

✻  Hotel-restaurant Balme, 2 Place  
du Portalet, 48800 Villefort

KEUKENKOPROL
Camille Béchard (29), één meter vijftig lang en één brok energie, is 
sinds een jaar eigenaar van hotel-restaurant Balme in het Franse 
plaatsje Villefort. In dit dorp met zeshonderd inwoners runt ze 
haar hotel met dertien slaapkamers en een restaurant. Een pittige 
baan. In het hoogseizoen heeft ze hulp, maar verder doet ze zo 
veel mogelijk zelf. Vorig jaar zomer werd Blini, haar bordercollie, 
haar even te veel. “Ik had te weinig tijd om te wandelen, vandaar 
dat ik hem twee maanden op vakantie heb gestuurd. Blini rende 
rond een kudde met achthonderd schapen. Zo was hij er even uit 
en kon-ie zijn energie kwijt,” zegt ze verontschuldigend.
Voor Camille is hotel Balme haar droomplek, zie als achttienjarige 
bij toeval ontdekte. “Ik kom uit de regio, volgde op twee uur rijden 
van hier een koksopleiding en zou Frankrijk verlaten om stage te 
lopen in Schotland. Alles was geregeld, mijn koffer stond klaar. Tot 
ik hoorde dat het hotel dringend hulp nodig had. De eigenaar 
stond er plotseling alleen voor; zijn vrouw was overleden. Ik gooi-
de mijn plan om en deed een seizoen lang de kamers, bediening 
en keuken. Met name het koken vond ik helemaal te gek.”
Terwijl Camille een gigantische pompoen van enkele kilo’s te lijf 
gaat en ondertussen in een pan met verse spinazie roert, vertelt 
ze verder. “Het was helemaal niet mijn plan om zelf een bedrijf op 
te starten. Te veel papieren en administratie. Tot vorig jaar de ei-
genaar belde met de vraag of ik het hotel wilde overnemen. Ik was 
door het dolle heen!” Camille bedacht zich geen moment, zocht 
geld bij elkaar, stelde het menu samen en ging op zoek naar per-
soneel. “Normaal kost zoiets een half jaar, maar binnen anderhal-
ve maand had ik het geregeld. Hoewel er niet één wasbak die nor-
maal werkte, moest en zou ik de eerste zomer open. Gelukkig 
werkte iedereen mee, het leek of alles op zijn plaats viel.”

ACTEURS EN Z AKENLUI
De telefoon gaat: een reservering voor het restaurant. Ondertus-
sen komt een Engels echtpaar de lobby ingewandeld met de 
vraag of er nog een kamer vrij is. Hotelgasten komen van heinde 
en verre. “Afgelopen week waren hier twee broers op een motor, 
toeristen uit Australië, acteurs die een film opnamen en een za-
kenman. Toen ik iedereen naar de kamers had gebracht en de 
deur achter hen sloot, moest ik inwendig lachen. Zoveel verschil-
lende mensen, allemaal in mijn hotel.”

In de winter blijft het hotel open. “Dan ben ik aan het verbouwen, 
dit jaar is de voorgevel aan de beurt en dat is hard nodig. Laatst 
kwam er nog een brok naar beneden.” Ondanks dat Franse over-
heidsrapporten reppen over financiële ondersteuning van dunbe-
volkte regio’s verwacht Camille geen hulp van die kant. “Ik begin 
gewoon zelf en huur iemand in om de buitenkant op te knappen. 
Gelukkig is mijn vriend Michel erg handig en adviseert hij me hier-
bij.”
Mensen uit de omgeving komen graag eten. Iedereen kent Camille 
en haar kookkunsten. Niet alleen door het restaurant, maar ook 
omdat ze in het dorp kookcursussen geeft aan kinderen en vol-
wassenen. Verder organiseert ze regelmatig dansavonden, zoals 
binnenkort een ‘soirée dansant’ in jarentwintigstijl. Camille heeft 
nu al zin in de acrobatische toeren die ze gaat uithalen. Roulades 
bijvoorbeeld. Vol enthousiasme doet ze er een voor op de stenen 
keukenvloer: een koprol. Daarna krijgt ze last van haar schouder. 
“Misschien ga ik morgenochtend, als het restaurant dicht is, toch 
maar even naar een specialist. Ik heb al langer last van deze 
schouder.” Twee uur heen en twee uur terug en net op tijd om 
nieuwe hotelgasten te ontvangen.
Als Camille over haar hotel praat, straalt ze helemaal. “Ik hou ge-
woon van deze plek en dit dorp. Ik voel me thuis, alsof ik hier altijd 
heb gewoond, terwijl dat helemaal niet zo is. Mijn wortels liggen 
hier trouwens wel; mijn grootvader komt uit de streek en mijn 
moeder is er opgegroeid. Toen ik haar tien jaar geleden vertelde 
dat ik niet op stage naar Schotland ging, was ze best teleurge-
steld. Ze wilde dat ik goed Engels zou leren spreken. Maar nadat 
ik haar over het hotel had verteld, een plek die ze vast niet zou 
kennen, bleken mijn ouders in hotel Balme te zijn getrouwd!”  

‘IK VOEL ME THUIS,  
HET IS ALSOF IK HIER 

ALTIJD HEB GEWOOND’


