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Bordeaux

Mooie gevels zie je ook in andere steden. rustig flaneren over de kaaien kan ook 
elders. en toch is Bordeaux niet zoals andere steden. WaaroM? de stad heeft franse 
klasse, een atlantische Bries, oesters als ontBijt en Wijn te kust en te keur.

W akker worden aan de zuid-
westkust van Frankrijk. Kre-
kels op de achtergrond. Het 

heeft iets. We gaan in tegen het zuider-
se principe ‘doen we het vandaag niet, 
dan is het morgen’ en wandelen bij de 
eerste zonnestralen naar de bakker. Een 
stapel baguettes ligt als een gigantische 
mikado uitgestald op tafel. Het vol-
maakte ontbijt. We verblijven in een va-
kantiehuisje in Pontenx-les-Forges, de 
ideale uitvalsbasis om deze regio Lan-
des te ontdekken. Op een boogscheut 
ligt de Atlantische kust, waar verse oes-
ters in het gezellige Arcachon wachten 
om geslurpt te worden en iets verder 
de hoogste duin ter wereld Dune du 
Pyla hoog boven de oceaan uittorent. 
Als je je pijl naar de andere kant richt, 
schiet je raak in Bordeaux. Een lelijk 
eendje dat zich de voorbije twintig jaar 
ontpopte als mooie zwaan. Een trotse 
zwaan ook, want de inwoners van Bor-
deaux lopen hoog op met hun eigen 
stad. Met de komst van de tram werd 
de halve binnenstad heraangelegd, bij-
na alle gevels werden ontdaan van hun 
zwarte jasje. Bordeaux straalt weer.

Leugentje om bestwiL
Die grandeur was altijd al belangrijk. Als handelsstad moest 
alles hier welvaart uitstralen. Bezoekers die aanmeerden aan 
de Place des Quinconces werden via twee machtige kolom-
men het indrukwekkende plein op geleid. Het grootste plein 
van Europa, althans volgens de mensen van Bordeaux. Als 
we eventjes geloven dat Frankrijk het enige land in Europa 
is, dan klopt dat. We knikken dan maar instemmend als een 
echte Bordelaise ons wil overtuigen van dit geografische leu-
gentje om bestwil. Achteraan op het plein staat een monu-
mentale fontein die zo volgepropt is met symbolische beel-
den dat er amper nog plaats is voor water. Het scheelde niet 
veel of deze beelden waren kanonnenvlees geworden. Let-
terlijk dan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog eiste de bezet-
ter ze op om er oorlogsmateriaal van te maken. De beelden 
werden echter verstopt en kwamen op het einde van de oor-
log weer ongeschonden boven water. Met een blik die het 
midden houdt tussen arrogantie en zelfzekerheid turen de 
sculpturen voor zich uit.

Verfrissend
Overal zie je dezelfde gele gevels blaken in de zon. Een 
knap staaltje stadsplanning. Aan de basis lag de architect 
die ook delen van het Kasteel van Versailles ontwierp. Hij 
begon met de gebouwen aan de Place de la Bourse, en vanaf 
daar dijde de nieuwe stad verder uit. Vanop de Place de 
la Bourse zie je trouwens de grootste verandering van Bor-
deaux. Op de kaaien zijn de lelijke hangars en containers 
geweken voor een langgerekte fiets- en wandelboulevard. 
De stad kan weer ademen. 
Mensen verzamelen rond de Miroir d’Eau, een waterpartij 
die om de twintig minuten voor een verfrissende nevel zorgt 
en vervolgens volloopt tot aan het randje. Staat het water 

Volop genieten
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statige gele gevels blaken in de zon. 
Bordeaux is een en al grandeur.
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1. Grandeur was altijd 

al belangrijk voor 

een handelsstad als 

Bordeaux.

2. Een monumentale 

fontein op de Place des 

Quinconces, volgens de 

Bordelais het grootste 

plein van Europa.

3. Prille scheutjes die 

zich klaarstomen om 

een voortreffende wijn 

te worden.

in Bordeaux wordt wijnbouw heel 
serieus genomen.

helemaal stil, dan weerkaatsen de gebouwen op de kade als 
een perfecte tweeling in het water. Tientallen kinderteentjes 
zorgen er echter voor dat het water zich rimpelig een weg 
zoekt en de gevels trillend uitdijen. En zo hoort het. 

gebaK Van eigeeL
Bordeaux, dat is wijn. Zelfs de plaatselijke zoete hapjes, de 
cannelés bordelais, vinden hun oorsprong in de wijngaarden. 
Om de wijn te klaren werd eiwit gebruikt. Maar wat vang je 
dan aan met het eigeel? Daar wisten de kloosterzusters wel 
raad mee. Ze gingen van château naar château en maakten 
van het eigeel een klein gebakje dat tot op de dag van van-
daag aan je tanden blijft plakken. Wie door de drukke Rue 
Sainte-Catherine loopt, ziet deze zoete torentjes regelmatig 
in de etalage verschijnen. De straat is anderhalve kilometer 
lang en bezaaid met shops en boetiekjes. In het noordelijke 
deel lopen de chique dames rond op hoge naaldhakken met 
aan elke arm vijf zakken vol dure designerkleding. In het zui-
den hebben de studenten hun deel opgeëist. Bordeaux is ook 
een bruisende studentenstad en dat merk je vooral ’s avonds. 
Hier wordt duidelijk niet alleen gestudeerd.

wijn proeVen
Dat een deel van de rijkdom van Bordeaux werd opgebouwd 
door de slavenhandel, wordt maar schoorvoetend toegege-
ven. Efficiënt waren de Bordelais wel. Voordat hun schepen 
koers zetten naar de overzeese gebieden, passeerden ze nog 
even langs Afrika. De boten waren toch leeg, dus daar kon-

den wel wat slaven op. Die werden op 
de Antillen gedropt en zo werd de ene 
‘lading’ vervangen door suiker en krui-
den. Een stukje geschiedenis om min-
der trots op te zijn. Dat zakelijke in-
stinct hebben ze altijd gehad. Wanneer 
wijnboeren hun flessen godendrank via 

de Garonne wilden exporteren naar de 
zee, moesten ze in Bordeaux een taks 
betalen om op de rivier te mogen. Péa-
ge avant la lettre. Wijnbouw wordt hier 
heel serieus genomen. Dat leer je snel 
in de École du Vin de Bordeaux. Hier 
worden de geheimen van de wijnde-
gustatie helemaal voor ons ontrafeld. 
Met geurstiftjes ontdekken we een aan-
tal voorname geuren die je wel of zeker 
niet wilt ontdekken in je glas. Per jaar 
levert deze streek zo’n 728 miljoen fles-
sen wijn af. Goed voor een omzet van 
3,9 miljard euro. Dat is geen klein bier. 
Excusez le mot.
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praKtisch
parKeren
Wie voor een dagje met de auto naar Bordeaux komt, par-
keert het best aan de rand Van de stad, bijvoorbeeld op 
de parking Arts & Metiers in Pessac. Voor € 3,5 parkeer 
je een hele dag en krijg je een ticket voor elke inzittende 
om met de tram naar het centrum te rijden.

wijn
De toeristische dienst van Bordeaux organiseert dage-
lijks boot- en bustochten naar verschillende kastelen. Je 
kunt je hiervoor op voorhand inschrijven via WWW.Bordeaux-

tourisMe.coM (klikken op ‘excursions vignoble’). Wie liever 
in de stad zelf wijn proeft, kan terecht in de Bar à Vin, de 
degustatieruimte van de Ecole du Vin. 

VerbLijf
VAB verbleef in ViLLa mimizan (FR-40200-13), een vakan-
tiehuis van Belvilla. De zuiderse villa ligt in Pontenx-les-
Forges, op een kwartiertje rijden van de kust, is ruim, 
heeft een gezellige woonkamer en beschikt over 4 slaap-
kamers en 2 badkamers. Ook de tuin heeft alles wat je 
nodig hebt; een mooi terras, zwembad en barbecue. Meer 
info op WWW.Belvilla.Be of via 03/808.09.54.

VrouweLijKe toets
Maar wijn degusteren, dat doe je natuur-
lijk op een wijndomein. Wij rijden voor-
bij Sauternes naar het gezellige Château 
Closiot. Daar ontmoeten we Françoise, 
de dochter van een wijnboer, en Ber-
nard, een Belgische wijnjournalist die 
is blijven plakken. Door met Françoise 
te huwen, kreeg Bernard er meteen een 
wijngaard bij. Niet dat hij dat erg vond, 
want deze man ademt wijn uit elke po-
rie van zijn lichaam. Hier is de ambacht 
van het wijn maken heilig. Een deel van 
de oogst gebeurt zelfs druif per druif. 
Om de wijn zo zoet mogelijk te maken, 
mogen enkel de juiste druiven geplukt 
worden. Terwijl wij ze zouden weggooi-
en wegens helemaal rot, zijn ze voor een 
mierzoete wijn eigenlijk perfect. Niet 
iedereen houdt er van, maar wanneer 
Françoise met haar Franse zwier een 
broodje met roquefort serveert en we de 
smaak van de kaas laten kruisen met de 
zoete wijn, ontstaat er een hemelse ex-
plosie in onze mond. Die fles moet mee 
voor vanavond.

Iets verderop rijden we door de grote 
poort van Château Le Tuquet. De weg 
wordt geflankeerd door fiere wijnran-
ken die hun prille scheutjes met ont-
zag dragen. Aan het hoofd staat Alice, 
ook zij is getrouwd met een Belg. Maar 
hier staat zij haar mannetje. Het wijn-
domein, dat is haar territorium. Man-
lief heeft hier weinig te zoeken. Dat 
een vrouw de lakens uitdeelt, zou wel-
eens een impact kunnen hebben op de 
smaak. Volgens Alice hebben vrouwen 
meer aanleg voor finesse, wat zorgt 
voor meer complexe wijnen. “Toch 
wordt er te veel cinema gemaakt rond 
wijn proeven”, zegt ze. “Uiteindelijk 
gaat het gewoonweg over de smaak. Je 
vindt het lekker, of niet. Te veel poes-
pas bederft het plezier.” We slaan een 
voorraadje in en rijden weer naar onze 
vakantievilla. Onderweg graaien we 
een stukje roquefort mee. Françoise 
heeft ons goed opgevoed. 

1-2. Het vakantiehuisje 

van Belvilla is de ideale 

uitvalsbasis om deze 

streek te ontdekken.

de weg wordt geflankeerd door fiere 
wijnranken die hun prille scheutjes met 
ontzag dragen.
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