
Land van de cicaden

I I

Groeten uit de hoofdstad van de viig...,
jawel ook dóór kun je kamperen. Zuid-
Frankrijk heeft zoveel moois dat zelfs wij
- met onze zes weken vakantie - moeten
kiezen. Het strand, een kanotocht op de
rivieren, flaneren aan de Cöte d'Azur we
pikken het allemaal mee. Wat blijft hangen is

vooral het zingen van de cicaden. Dat
maandenlange, oorverdovende concert in de
zoele zomerlucht. Het lied van de
Languedoc.

,A ls ik de verl<oeling opzoek van het zwembad van
é& CampÍng Domaine SaintMartin du Pin en me

.& "&installeer in een stoeltje onder de moerbeibomen, zie
ik iets vreemds op de boom gekleefd zitten. Het lijkt wel een
pop, maar niet die van een vlinder. Mijn gestaar valt
blijkbaar op, want wij nboer en campingeigenaar Àain
Crebassa, die zijn spuitwerkzaamheden tussen de druiven
tijdelijk heeft gestaakt voor een kleine siësta, komt een
toelichting geven. De spookachtige, witte omhulsels zijn de
jasjes van de 'cigale', de zangcicade (Cicadidae). Natuurlijk
hadden we de oorverdovende, zagende zang van deze
insecten al zo vaak gehoord. En we hebben ze gezien: als
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porseleinen sieraad op de Provenqaalse huizen. Er volgt een
stevig biologielesje van 'meester' Crebassa. De cigale begint
zijn leven als eitje, dat halfjuli wordt gelegd in twijgjes. De
jonge larven laten zich na enige tryd op de grond vallen en
graven zich in om te gaan leven van het sap dat ze met hun
zuigsnuit uit wortels aftappen. Daar verpopt de larve zich
drie tot vier keer, een ontwiltkeling die minimaai vier tot zes
jaar duurt; bij sommige soorten r.ve1 tien tot twintig jaar.
Halfjuni komen de volgroeide zangcicaden naar boven. Ze
zijn dan nog groen en laten lijfen vleugeis eerst een halve
dag opdrogen. Hun huidskleur verandert van groen naar
bruin. Alleen de mannetjes maken het typerende krassende
geluid.
De Lyriste plebejus, het type zangcicade dat het meest voor-
komt in het zuiden van Frankrijk, voedt zich uitsluitend met
het sap van bomen. De bomen rondom onze caravan
bevallen blijkbaar goed, want ondanks zijn goedgekozen, op
boomschors lijkende camouflage, zien we de beestjes, maar
ook c1e boor en zuigbuis cluidelijk zitten. Er landt er zelfs een
op de scheerlijn, maar na een verrassingsaanval van de
familie huismus (vijand nummer 1), vinden we hem leven-
loos terug.

Framkriikgsv$*[
Voor ons zijn de wijnranken en de zang van de cicaden
onlosmakelijk verbonden met het Frankrijkgevoel. Beide zijn
in overclaad aanwezig in Montagnac, op camping Domaine
Saint Martin du Pin. Een camping bij een boerderij:
kleinschalig, zonder toeters en bellen. Rondom deze
camping huist een heel mannenkoor zangcicaden, zo
oorverdovend hard is hun lied. Dé ideale omstandigheden
om verliefd te worden op dit gebied en om in aIle rust aan te
vallen op onze leesvoorraad. In één adem lees ik'Eenjaar in
de Languedoc'van Patrick Moon. Een verhaal dat zich in dit
deel van de Languedoc afspeelt. Gedurende ons verblijfzien
we er steeds meer van terug in de omgeving. Zelfs de Picpoul
de Pinet, de frisse witte wijn, genoemd na4r de gelijknamige
druif die rondom ons gedijt, is op de camping verkrijgbaar.
De eerste dagen waait er een stevige Tramontane, een
afmattende, west-noordwesten wind. Zodra're gaat liggen
lopen de temperaturen op tot ver boven de dertig graden. We
zijn maar wét blij met het kleine, maar prachtig aangelegde
campingzwembad. En met de Middellandse Zee. Die zien we
vanaf de camping in de verte schitteren. De grote kust-
piaatsen Cap d Agde en Portiragnes-Plage laten we rechts
liggen; te vol. Het strand langs de kustweg tussen Marseillan-
Plage en Sète, achter het oesterparadijs van het Bassin de
Thau, is schoon, langgerekt en relatiefrustig.

Í)e Srh
Op ongeveer een uurtje rijden liggen de rivieren de Orb en
cle Hérault. We kiezen voor een kanotocht op de Orb. Op de
heenweg rijden we door wijngaarden en langs slaperige
dorpjes als Alignan-du-Vent, Margon, Abeilhan, Coulobres,
Puissalicon, Magalas en St. Genies de Fontedit. Ieder dorp
heeft zijn 'cave coopérative'. Van de 334 dorpen in de
Hérault, leven er 250 van de wijnbouw. Hessel kan
het niet nalaten om geregeld te roepen: 'Als u linl<s
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kijkt ziet u druiven...", waarop Hester trouw antwoordt:
"...en als u rechts kijkt ook...!"
De Orb is nog niet zo druk bevaren als Ardèche, Tarn of
Verdon en de stroomversnellingen zijn op 'ons stukje' prima
te nemen. De enige 'hindernissen' die we er tegenkomen zijn
twee Engelse dames, die bijna overal vastzitten.

Grertte de Clamouse
We maken toch nog kennis met de Hérault en zijn prachtige
gorges, op weg naar de Grotte de Clamouse, Iangs de weg van
Saint-Jean-cle Fos naar St. Guilhem le Desert. In de grot
maken we kennis met een mysterieuze ondergrondse
wereld, begeleid door rustgevende, serene pianoklanken van
Eric Satie. De eerste galerijen zijn uitgehold door de onder-

aardse rivier. Die zien we in de diepte liggen. We lopen door
machtige zalen, bijna geheel in het donker. De sinistere

formaties worden brj het klank- en lichtspel één voor één

belicht. Er verschijnt kippenvel op onze armen, en niet
alleen door de lage temperatuur. Het bijzondere van deze

grot zijn de aragonietkristalien, de fistuleuses en
exentrieken. Die lijken op gekrulde spaghetti en groeien in
alle richtingen, zonder rekening te houden met de wetten
van zwaartekracht.

Viigenhoofdstad
Hoog op ons verlanglijstje staat een bezoek aan het eiland
Porquerolles. Maar niet vanuit overwolle badpiaatsen als

Hyères-Plage, La Londe des Maures ofLe Lavandou. Vandaar

dat we verkassen naar Camping Le Petit Réal in Solliès-Pont,
de 'hoofdstad van de vijg'. Ook onze kampeerpiek wordt
omgeven door vijgenbomen. Alles staat hier in het teken van
deze vrucht, zelfs onze luife1 moet ervoor wijken. Als onder-
deel van een goede 'Frankrijkopvoeding', vinden we dat een

bezoek aan St. Tropez niet mag ontbreken. Hebben we
meteen een ritje langs de schilderachtige D559 en D93, de

kustweg, waar de groene uitlopers van het Massif des Maures
zo de zee in plonzen.

WtÉrÉr verl:€fd
Om in één dag zoveel mogelijk te kunnen zien van
Porquerolles, huren we mountainbikes. We starten met een

tochtje naar de \ruurtoren aan de ruige zuidkant van het
eiland, waar de golven briesend en schuimend kapotslaan op
machtige klippen. We banen ons een weg door de tijm en
lavendel en worden getrakteerd op de fantastische Gorges du
Loup, een azuurblauwe inham in de rotsen. We hebben
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steeds prachtige vergezichten op de kliffenkust en het
binnenland: een mozaïekvan olijf- en fruitbomen, palmen
en geurige dennen. We nemen de tijd om te genieten van de
paradijselijke zandstranden. Op het mooiste strand, het
Plage Nótre-Dame, snorkelen we in een kraalöeldere, bijna
onwerkelijk blauwe baai. We komen tot de conclusie dat we
alle vier verschrikkelijk verliefd zijn geworden op dit eiland.
Hoewel de boten dagelijks behoorlijkveel toeristen naar het
eiland brengen, lijken die niet verder te komen dan de
stranden en het dorp. Maar goed ook. Wíj fietsen groten-
deels alleen, ritmisch begeleid door de zangcicaden.

Elnd van het lled
A1s de boot zijn motoren start en snelheid maakt richting La
Tour Fondue, wordt het geluid van de cigales overstemd. De
contouren van dit gouden eiland vervagen langzaam. Het
einde van het concert van de cigale komt in zicht, zo half
augustus. Zes weken lang heeft hij alles gegeven wat hij in
zich had. Waar andere dieren vluchtten voor de zinderende
zomerzon, zocht de cicade deze juist op. Grijs en droogvan
de hitte, met spierpijn van het zingen en dronken van de
boomsappen, neemt hij afscheid. Ook onze vakantietijd zit
erop en we keren terug, vervuld van een heerlijk gevoel.
Verkleurd door de zon en met spierpijn van het mountain-
biken, drinken we een afscheidsrosé onder de met wuchten
beladen vijgenboom. Partir, c'est mourir un peu.

TEKST: MAR6OT VAN SLOOTEN-PRENC
FOïO's: HERMAN EN MARCOT VAN SLOOTEN
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7'kilometer Tarief,

15 jaar € 2,50, stroom 6A € 2,50.
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§ Solliès-Pont (Var), (0033) 49428 9480,
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