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De IJzerzaak van Plomion 
 
Pelgrims, utopisten en alchemisten in het Land van Aisne  

 
 

 
 
Vooraf 
 
Ik was niet van plan om dit verhaal te vertellen. Het is niet opgebouwd volgens de 
wetten van de vertelkunst, de geschiedschrijving of een vorm die verder nog wetten 
kent. Als er een logica is heeft die misschien meer weg van serendipiteit. Dat betekent 
dat je op zoek bent naar iets en je door dat zoeken een ding tegenkomt dat je opeens 
op een ander spoor zet. Maar om eerlijk te wezen, er was niets waarnaar ik liep te 
zoeken. Er kwamen wat dingen op mijn weg en gaandeweg begon het verhaal zichzelf 
te vertellen. Wel heb ik aanvullend online onderzoek gedaan. 
 
Ik ken Eric al meer dan 30 jaar. We woonden op het eiland Texel zo’n anderhalve 
kilometer van elkaar af, allebei op een boerderij. De Texelse boeren of boerinnen 
kennen rare ongeschreven regels die bijna in de genen verankerd zitten. Ze kunnen 
elkaar 20 jaar niet zien, op het moment dat ze samen een borrel drinken zijn ze weer 
broeders of zusters. Zo ontmoette ik Eric in 2010 na hem lang niet gezien te hebben. 
Dat was bij Ed, weliswaar geen boerenzoon, maar zijn familie kwam oorspronkelijk 
wel van Texel en hij had er ook gewoond. Ed was programmeur bij Buma-Stemra. 
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Het doel van de bijeenkomst was het online zetten van een spel dat Eric had bedacht 
in de binnenlanden van Suriname. Daar was hij met z’n vriendin Jahaga geweest. Het 
was een bordspel zoals dammen of schaken, maar dan in driehoekige bewegingen. Ed 
merkte op dat het spel moeilijk te promoten was omdat de mensheid uit vierkanten 
denkt en niet uit driehoeken. Moesten we tot de conclusie komen dat Eric een beetje 
wereldvreemd was? Wat daartegen pleitte was dat hij jarenlang een succesvol 
aannemer was geweest en alles wist van elektriciteit, waterleiding, riool, schoorstenen 
en wat voor verbindingen er nog meer door huizen lopen. 
 
Instrumentele kennis zegt weinig over geluk. Enige tijd daarvoor had Eric zijn bedrijf 
opgedoekt. Hij was het gewoon zat. De filosoof zegt: De beste weg is de uitweg en 
zolang dat niet de dood is, komt men tot een nieuwe mogelijkheid van leven. Als het 
meezit tenminste. Daarbij is het wel zo dat bepaalde praktische vaardigheden een 
handje kunnen helpen. Maar waar willen we heen? We willen naar Plomion. 
 
Op weg 
 
Plomion is een dorpje in Noord Frankrijk nabij de stadjes Vervins en Hirson, gelegen 
in het departement Aisne, in de regio Picardië. Een Frans departement is qua omvang 
te vergelijken met een provincie in Nederland. De ruim honderd departementen die 
Frankrijk telt zijn weer ondergebracht in 18 regio’s. Zo’n regio heeft gemiddeld de 
omvang van half Nederland. De meeste automobilisten worden in onze dagen via een 
klein schermpje op het dashboard als een kistkalf naar de eindbestemming geleid. 
Daarbij maakt het niet uit of men nu naar Italië, Spanje of Frankrijk gaat. Men kiest 
maar wat, de computer wijst de weg. Men gaat ergens heen waar men op zich niets te 
zoeken heeft behalve een aangenaam klimaat. Men neemt een kijkje in een kerk, 
loopt wat rond en loert naar een terras om iets te drinken. 
 
Weinig mensen zullen zeggen: Ik heb de kaarten 
bekeken, alle opties afgewogen en ik ben tot de 
uiteindelijke conclusie gekomen: we moeten naar 
Plomion. Theoretisch bestaat die mogelijkheid wel. In 
bijna elk gehucht in die omgeving is een 
middeleeuwse fortkerk te bewonderen, op zondagen 
kun je op een plaatselijke brocanterie de leukste 
dingen voor een habbekrats kopen of voor een euro 
een geweldig stuk taart verorberen dat gevuld is met 
rabarber uit eigen tuin. Mocht men op Youtube 
Plomion intikken dan komt er een lawine aan filmpjes van crossende motoren, want 
even buiten het dorp bevindt zich het Circuit La Comtesse. Genoeg te doen dus. 
 
Dat is niet de reden waarom ik er ooit heen ben gegaan. In 2011 hebben Eric en 
Jahaga er een gebouwencomplex gekocht. Het jaar daarop gaan Ed en ik er half juni 
met de auto heen, we willen het bekijken en een beetje helpen klussen. Ed rijdt. Eric 
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en Jahaga hebben dan al heel wat werk verzet. Toen ze er kwamen was het een 
desolate bende. De Quincaillerie, een voormalige smederij annex magazijn voor 
witgoed en tuinmeubelen was op een bepaald moment ergens halverwege de 20e 

eeuw buiten bedrijf geraakt en later gekocht 
door een Amsterdamse kunstenaar, Theo 
Niermeijer. Die was in 2005 overleden en 
nadien had de zaak zo’n 6 jaar leeg gestaan.  
 
Bij het zien van het complex en het dorpje 
werd ik vervuld van een aantal gevoelens die 
op een bepaalde manier wel bij elkaar horen, 
maar tegelijk iets tegenstrijdigs hebben. Ik 
was in die tijd net bezig met het schrijven van 

een boek over Oost, een gehucht op het eiland Texel waar ik ben geboren. Oost is een 
plaatsje dat vanaf de 17e eeuw een bepaalde eigenheid en trots heeft gehad, maar zo 
rond 1960 z’n economische bestaansgrond kwijt begon te raken. Ik was dus bang dat 
Eric en Jahaga hun geld en energie hadden geïnvesteerd in een dood paard.  
 
Berucht zijn de verhalen over de zogenaamde 
villages desertés, dorpen waaruit iedereen is 
weggetrokken. Tot die categorie behoort 
Plomion niet direct. Toch heeft de krimp er 
wel toegeslagen. Van ruim 700 zielen rond 
1960 is dat rond 1980 gedaald tot 500. 
Inmiddels staat de teller op 450. Er is nog 
steeds een kleine supermarkt en een 
restaurant dat soms rond etenstijd opeens 
gesloten is. En, niet te vergeten, de wijnproeverij van Xavier Huclin. 
 
Nu moet men niet denken dat er nooit iets gebeurt in zo’n plaatsje. In 2007 schoot 
bijvoorbeeld de bakker met zijn jachtgeweer een inbreker dood. Christophe Poirier 
had in de voorgaande tien jaar al vier maal met een inbraak te maken gehad en ging 
toen hij gerucht hoorde met zijn vuurwapen de trap af waar hij oog in oog stond met 
een groepje inbrekers. Hij vuurde op een van hen, die op de grond tuimelde en op 

weg naar het ziekenhuis overleed. De affaire kwam 
landelijk in de aandacht. Er verscheen een artikel in 
Le Figaro en op RTL France is nog het verslag terug 
te luisteren.1 De dorpelingen tekenden een petitie om 
de bakker te ontslaan van rechtsvervolging. Dat is 
inderdaad gebeurd. Op 13 januari 2011 verklaart de 
rechter dat de man uit noodweer heeft gehandeld. In 
Plomion wordt dan tot diep in de nacht gefeest.  

                                                 
1 www.rtl.fr/actu/un-boulanger-tue-un-cambrioleur-d-un-coup-de-fusil-15525  
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Gehuchtkunde 
 
Ik heb iets met gehuchten zoals een ander wat met straatkatten heeft. Een verlaten 
steeg trekt me meer dan een grote boulevard. Van dichtgetimmerde huizen word ik 
warmer dan van villa’s. Het kan te maken hebben met het feit dat ik zelf in een 
gehucht ben geboren, net als veel van mijn voorouders. Maar dat hoeft niet. Een 
broer van me die er ook geboren is heeft er niets mee. Ik dus wel.  
 
Veel mensen migreren, dat wil zeggen, ze wonen eerst in A, ergens in hun leven gaan 
ze naar B. De geschiedenis leert dat B doorgaans een hogere populatiedruk kent dan 
A. Mensen verhuizen gemiddeld vaker van gehuchten of dorpen naar steden dan 
omgekeerd. Gehuchten hebben daardoor de neiging tot krimpen en steden de 
neiging tot groeien. Toch blijven veel gehuchten gewoon bestaan. Het zou kunnen 
dat de mensen met talent of ambitie wegtrekken naar de stad en de dommeriken 
steeds meer de populatie van de gehuchten gaan vormen. Maar hoe definieert men 
de domheid van de mensen die het gehucht blijven bewonen? Daar komt bij dat in de 
steden ook heel veel domme mensen wonen, in absolute aantallen zelfs meer. 
 
Door mijn studie van Oost werd ik me gewaar dat ik een specialisme aan het 
ontwikkelen was dat nog niet echt bestaat, de gehuchtkunde. Dat houdt in: zoveel 
mogelijk informatie verzamelen over een zeer kleine gemeenschap, liefst over een zo 
lang mogelijke termijn. Veel geschiedschrijving concentreert zich op grote 
monumenten in grote steden of op belangrijke namen en wereldschokkende 
gebeurtenissen. De gehuchtkunde gaat op zoek naar het allerkleinste. Op die manier 
vindt men dan vaak weer de sporen van een bredere ontwikkeling. Ik ben 
bijvoorbeeld onder de indruk van het gegeven dat gemeenschappen van laten we 
zeggen zo’n 1000 mensen het voor elkaar kregen in vroeger eeuwen zulke 
duizelingwekkende gebouwen neer te zetten als de fortkerken in het noordoosten van 
Picardië. Dat is de streek waar we heen gaan. 
 
Ik zit naast Ed in de auto. Een stukje voor de grens naar Frankrijk passeren we 
Beaumont. “Jean de Beaumont, in de literatuur ook wel Jan van Henegouwen 
genoemd, was begin 14e eeuw de baas van Texel”, zeg ik tegen Ed. “Hij voerde destijds 
bepaalde bepolderingen door op het eiland en wilde specifieke monopolies op de 
konijnenjacht in de duinen afdwingen, wat bij de toenmalige Texelse bevolking op 
grote weerstand stuitte.” Het betoog komt niet aan bij Ed. Hij vraagt zich af of we wel 
op de goede weg zitten, want hij heeft geen tomtom en de wegbewijzering is beroerd. 
Ik heb de eigenschap in de auto grote thema’s aan te snijden tegen mensen die achter 
het stuur zitten en hun aandacht nodig hebben voor de weg. “Beaumonts kleinzoon 
en opvolger Jean de Blois liet in de 14e eeuw een steenoven bij Oost bouwen”, ga ik 
verder. “Volgens mij zitten we goed”, zegt Ed. Ik vraag me af of Oost en Plomion ooit 
aan eenzelfde leenheer hebben toebehoord. We rijden door Thuin, het zuidelijkste 
arrondissement van Henegouwen. Vanaf de grens is het dan nog geen 25 km naar 
Plomion. 
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Feodale ellende 
 
Plomion moet in de vroege Middeleeuwen al een substantiële nederzetting geweest 
zijn. Zo gek is dat ook niet. Deze regio is van oudsher de graanschuur van Frankrijk. 
Glooiende heuvels, weinig stenen in het veld, fijne lössgronden. In een verhandeling 
over de Heren van Bancigny lezen we: 
 

Au XII siècle, ce village appartenait aux seigneurs de Rozoy ; on sait qu'en 1191, Renaud 
de Rozoy et Julienne de Rumigny, sa femme, concèdent à l'abbaye de Thenailles le 
moulin de Bancigny. En 1237, Nicolas de Rozoy donne en dot à sa fille Julienne de Rozoy, 
les seigneuries de Plomion et de Bancigny en la mariant à Wautier ou Gauthier III, 
seigneur et baron de Ligne. On trouve représenté dans la Thiérache, le sceau de Julienne, 
dame de Bancigny et de Plomion. Wautier devenu veuf épouse en secondes noces Adéla 
de d'Apremont, fille de Gobert d'Apremont.2 
 

Het woord seigneurie wordt in het Nederlands meestal vertaald als heerlijkheid. 
Plomion was een zelfstandige heerlijkheid. Ik ben niet van plan om de lotgevallen 
van deze regio in detail te beschrijven en dat is ook niet nodig. Na enige oriëntatie 
kom je voor een algemeen overzicht al gauw bij een boek van Barbara Tuchman uit 
1978: De waanzinnige 14e eeuw. De Picardische edelman Engelram VII van Coucy 
krijgt in die studie een centrale rol toebedeeld. Het volk lijdt onder verschrikkingen 
als pestepidemieën en de 100-jarige Oorlog. Vervins wordt in brand gestoken en de 
omliggende dorpen en buurtschappen vallen ten prooi aan plundering, moord en 
brandschatting. Eigenlijk heeft de 100-jarige Oorlog 116 jaar geduurd, waardoor een 
groot deel van de Renaissance in deze regio niet echt prettig verloopt. 
 
De 16e eeuw brengt heel veel oorlog. In 1530 stelt de 
Spaanse keizer Karel V zijn zus Maria, dan 25 jaar, aan als 
landvoogdes van de Nederlandse gebiedsdelen. Hoewel 
deze Maria een van de meest fascinerende 
persoonlijkheden uit de Nederlandse geschiedenis is 
heeft ze nooit veel aandacht gekregen in onze 
geschiedenisboekjes. De feministen zijn ook nooit met 
haar weggelopen. Vermoedelijk past ze niet goed in enig 
ideaalbeeld.3 Om de Spaanse positie in de Zuidelijke 
Nederlanden te versterken laat ze in 1542 nabij Couvin 
een versterkte stad aanleggen die haar naam nog steeds 
                                                 
2 http://reviens-a-bancigny.monsite-orange.fr/page8/index.html  
3 Op de schilderijen en afbeeldingen die ik van haar heb gevonden staat ze steevast afgebeeld als oerlelijk en 
onvrouwelijk. Persoonlijk denk ik dat ze lesbisch was. Dat is ook goed begrijpelijk. Al in de wieg was ze 
uitgehuwelijkt aan een Hongaarse prins genaamd Lodewijk die op dat moment nog niet geboren was. Het 
huwelijk werd voltrokken toen zij 17 jaar was en hij 16. Lodewijk stierf 4 jaar later in een veldslag tegen de 
Turken en Maria was het huwelijksleven zat. Ze was een erudiete dame, correspondeerde met Maarten Luther en 
sympathiseerde met het humanisme van Erasmus. En ze koos ervoor om als veldvrouw in vol tenue de troepen 
aan te voeren in de strijd tegen de heren van Frankrijk. Het lijkt erop dat ze haar persoonlijke standpunten inzake 
religie of filosofie strikt gescheiden hield van de staatkundige en strategische belangen die ze meende te moeten 
vertegenwoordigen in haar functie als landvoogdes van de Spaanse Nederlanden. 
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draagt: Mariembourg. Vervins wordt in 1552 en 1557 aangevallen en platgebrand, de 
regio geplunderd. De dorpelingen verschuilen zich in de fortkerken. Met de Vrede 
van Vervins in 1598 komt er even een einde aan de Frans - Spaanse oorlogen, maar in 
de 30-jarige Oorlog begint alles opnieuw.  
 

Frankrijk verklaarde op 19 mei 1635 de oorlog aan Spanje. De Thiérache werd min of 
meer door de Spaanse soldaten uit de Zuidelijke Nederlanden onder de voet gelopen. (…) 
De hel brak uit toen Lodewijk de 13e in 1643 overleed. Zijn zoon de toekomstige Lodewijk 
de 14e was 5 jaar oud. Zijn moeder 'Anna van Oostenrijk' nam het regentschap over, maar 
de feitelijke macht lag bij kardinaal Mazarin. Opstandige prinsen vroegen de Spanjaarden 
in de Zuidelijke Nederlanden te hulp en golven legerkorpsen overspoelden de Thiérache. 
(…) La Capelle en Vervins werden belegerd in 1636 en de burgers vluchtten in de 
kastelen, forten en de bossen. Ongeveer zes tot zeven jaar duurde deze oorlog ook in de 
Thiérache.4  
 

De meeste huizen zijn dan nog van hout en de Spanjaarden zijn gek op brandje 
stichten. Tussen de oorlogshandelingen door zijn de bewoners bezig hun huis en 
bestaan weer op te bouwen, het vee te houden en het graan te oogsten.  
 

Op 800 meter afstand van de graanmolen d'Harcigny (Moulin Marquette) bevonden zich 
in 1966 nog sporen van de graanmolen Thoinin, die vernietigd is ten tijde van de 
religieuze oorlogen. De watermolen moet gelegen hebben aan de Huteau op de grens van 
Harcigny en Plomion. Het gebied ten zuiden van de Huteau draagt de naam 'au dessus du 
Moulin Thoinin'. De molenaar Robert Wamain uit Houry bezocht Nicolas Debray welke 
laatste als notabele van Harcigny connecties had met L'Abbaye de Bucilly. De molenaar 
wist hem te overtuigen van de voordelen die het gebied aan de Huteau bood voor de 
bouw van een graanmolen. Op 19 april 1617 kreeg hij de concessie om aan de bedding 
van de rivier een bedrijf naar zijn keuze te maken tegen de betaling van pacht aan de 
abdij en een kleiner deel aan de graaf van Bancigny. De molenaar bouwde een 
graanmolen, maar de geestelijkheid was het daar niet mee eens. L'Abbaye de Bucilly vond 
een papiermolen meer geschikt voor Harcigny. Zij stapte naar de notaris om haar gelijk te 
halen. Ook de molenaar, bij voorbaat veroordeeld, dreigde met een schadeclaim. De 
notaris, geleid door zijn begerigheid, bood zijn diensten aan om samen met zijn vrouw 
Roberte Lesains het onroerend goed te kopen. Hij liet er papier maken van diverse 
soorten naar ontwerp van Jean Naudet en Marin Taute. Na verloop van tijd werd de 
papiermolen en zijn bijgebouwen verkocht door de kinderen van de notaris aan Mongin 
Colin en Marian Deglaire voor 27 jaar. Het geheel was in zeer slechte staat door de oorlog 
tussen Frankrijk en zijn vijanden en werd in 1639 in brand gestoken.5 

 
Het blijft niet bij de molen. In 1651 bestormen 4000 Spaanse soldaten de kerk van 
Plomion die gedeeltelijk wordt verwoest. Vervolgens plunderen ze het huis van de 
landvoogd De Berges, waar de dorpelingen hun kostbaarheden in veiligheid hebben 
gebracht.6 Het is een raar feit dat de geschiedenis de verwoestingen vaak wel 
vermeldt, maar het geduldig herstellen van de dingen niet. Een groot deel van de 
                                                 
4 www.pauldeley.nl/essays.html. Paul de Ley brengt zijn vakanties in Harcigny door, en in 2013 schreef hij een 
geschiedenis over dat dorpje. Voor bovenstaande informatie verwijst hij naar een boek van ene Bussink, dat niet 
bij titel genoemd wordt en ik tot op heden niet heb kunnen terugvinden. 
5 Loc.cit. 
6 J.P. Meutert (G.R.A.T. 1974-1978): Note sur l'église fortifiée de Plomion, Contribution aux travaux de la 
Commission a Histoire et Archéologie des Eglises fortifiées de la Thiérache, p. 182. 
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kerk moet nadien herbouwd zijn. Anders was het nu hooguit een ruïne geweest. Wat 
we tegenwoordig als middeleeuwse kerken zien zijn grotendeels reconstructies uit de 
17e en de 18e eeuw. In de tijd dat Descartes zijn filosofie schreef en de Verlichting aan 
het ontwaken was, herstelde men hier de kerken van de oorlogsschade. 
 
Rust in de regio 
 
In 1648 worden de 
vredesverdragen van Westfalen 
gesloten, waarmee zowel de 30- 
als de 80-jarige oorlog tot een 
einde komen. In het 
grensgebied tussen Frankrijk en 
de Spaanse Nederlanden blijft 
het onrustig tot aan de Vrede 
van de Pyreneeën in 1659. 
Vanaf dat moment breekt er 
een periode van voorspoed aan 
voor de regio. Plomion behoort 
in die tijd tot het graafschap Bancigny, dat in de loop der tijd diverse malen van heer 
verandert. Tot aan de Franse revolutie staat het graafschap ingedeeld bij de regio 
Thiérache (zie bovenstaande kaart uit 1771), een benaming die nog steeds veel 
gebruikt wordt. 
 
Ten tijde van de Franse Revolutie in 1789 telt Plomion ruim 1200 inwoners, zo lees ik 
op internet.7 De bloeitijd van het dorp is halverwege de 19e eeuw als de 1600 zielen 
gepasseerd wordt. Ik kan niet helemaal beoordelen hoe betrouwbaar die gegevens 
zijn. Tussen 1876 en 1881 zien we plotseling een afname van bijna 250. Als we de 
statistieken van omringende dorpjes bekijk, vinden we die tendens niet terug. In de 
grafiek van het gehucht Bancigny anderhalve kilometer verderop (dezelfde naam als 

het voormalige graafschap!), blijft voor die 
periode de populatie nagenoeg constant. 
Wel zit daar een rare piek voor het jaar 
1861. De bevolking stijgt er dan plotseling 
van 155 naar 570, om in de volgende 
peildatum op 132 te staan. Doordat 
bepaalde namen soms alleen het dorp 
aanduiden en soms een regio, kunnen de 
statistieken hier en daar vervuild zijn. 
Laten we daar maar niet te moeilijk over 
doen. 
 

                                                 
7 Deze gegevens zijn ontleend aan de Franstalige Wikipedia pagina Plomion. 
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Wel blijft het feit bestaan dat vanaf eind 19e eeuw tot op heden een dalende trend is te 
constateren. Daardoor worden huizen en grond goedkoper. Dat is er mede oorzaak 
van dat Eric en Jahaga er zijn gaan wonen en dat Ed en ik daar in 2012 heen rijden. 
Dat heeft weer toe geleid dat ik dacht: kom, ik ga er een verhaaltje over schrijven. 8  
 
Bedrijvigheid 
 
Plomion is het grootste dorp 
uit de omgeving en heeft 
van oudsher een spilfunctie 
vervuld in de lokale 
economie. Daarvan getuigt 
nog de markthal tegenover 
de grote fortkerk Eglise de 
Notre Dame. Tot de 
opkomst van de grote 
supermarkten begin jaren 
‘70 was er ook nog een 
bloeiende middenstand: een 
bakkerij, een slagerij en niet 
te vergeten de Smederij (La Quincaillerie), waar ongeveer alles te koop was op het 
gebied van ijzerwaren, accessoires en noem maar op. Prentbriefkaarten uit het begin 
van de eeuw geven ons een goed beeld van het leven toen. Hierboven de kerk en de 
Markthal (uit 18219) met wat dorpsjeugd poserend met handen in de zakken. 
 
Op de volgende pagina een prachtige prent die ik onlangs vond van de Quincaillerie 
in de gloriedagen van weleer. Opmerkelijk is dat er reclame wordt gemaakt voor de 
ecrémeuses (ontroommachines) van het merk “PERSOONS”. Dat was de naam van de 
Leuvense fabrikant die de apparaten maakte. Onderzoek leerde me dat de op de prent 
getoonde modellen (de metalen cilinders op standaard) ergens begin 20e eeuw 
geproduceerd moeten zijn. Bij een Duits antiquariaat zag ik de kaart online voor € 20 
te koop aangeboden met een postzegel van 5 centimes erop geplakt. Daar stond bij 
vermeld dat de kaart behoorde tot een serie van drie die in 1908 was uitgegeven. In 
die tijd woonden er meer dan 1000 mensen in het dorp. Opmerkelijk is de fiets die 
prominent in beeld is. De foto is overduidelijk geënsceneerd en laat zich bijna lezen 
als een schilderij. Zo kunnen we zien dat BOQUET LANDOZY een Quincaillerie & 
Ferronnerie is. Wat dan de winkel is, is tegenwoordig het woonhuis. De twee panden 
ernaast hebben plaatsgemaakt voor wat later de winkelruimte zal worden. Het paard 
voor de kar lijkt een ‘bels’, zoals de Belgische trekpaarden vroeger genoemd werden. 

                                                 
8 In 2015 is er een boek over deze periode verchenen : B. Dubois et B. Dupont : Plomion, 150 ans d'histoire de 
1789 à 1939 à travers des archives inédites illustrées [publiées par la Société archéologique et historique de 
Vervins et de la Thiérache]. - [Vervins] : Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache, DL 
2015 (02-Autremencourt : Impr. GIE Lorisse numérique). - 1 vol. (111 p.) : ill. en coul. ; 30 cm.  
9 De Markthal heeft een voorganger gehad die in 1720 door brand is verwoest (Plomion, Duitstalige Wikipedia)  
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De volgende foto van een jaar daarvoor – Op een kaart uit dezelfde serie vond ik een 
poststempel met het jaar 1907 – toont het pand van de andere kant. Bijzonder aan die 
serie is de kleur. Autochroom fotografie, een procedé van Auguste en Louis Lumière, 
werd dat jaar voor het eerst commercieel toegepast. Getoonde afbeelding is 
grotendeels mijn reconstructie. De teksten op de gebouwen en het onderschrift 
vormen een 
geheimtaal die 
vraagt om 
ontcijfering. FERS is 
gemakkelijk te 
lezen op de Grosse 
Maison. Het 
bovenschrift op het 
pand rechts daarvan 
kostte me wat meer 
tijd. LE 
FAMILISTÈRE * 
NORD-EST staat er. 
Een Familistère was 
een utopistisch 
woon- en werkcomplex voor arbeiders, in de 19e eeuw bedacht door Jean-Baptiste 
Godin, zoon van een metaalbewerker. Jahaga heeft me verteld me dat in dit blok 
vroeger allerlei kleine bedrijfjes gevestigd waren. Dat verklaart de talrijke opschriften 
op de gevel. De hoek van deze foto is bijna gelijk die aan het begin van dit verhaal 
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(Google Streetview , ± 2014). Aan de bebouwing rechts van de Quincaillerie is niet 
veel veranderd. Ook het utopisme leeft nog steeds. 
 
Spoorlijntjes 
 
In het jaar 1912 komt er een spoorlijn langs Plomion en het plaatsje krijgt een eigen 
station met het trotse opschrift: Plomion-Bancigny. Enige jaren daarvoor is de 
Compagnie des chemins de fer 
départementaux de l'Aisne 
opgericht. Het idee is dat vanuit 
Vervins het achterland onder de 
Belgische grens beter ontsloten 
wordt. Er worden drie 
spoorlijntjes gepland met een 
totale lengte van 55 km. De langste daarvan is die van Vervins naar Brunehamel met 
23 km spoor. In het tekeningetje is die route gereconstrueerd.10  
 

Voor wie dit verhaal aan het lezen is, 
het is niet zo dat men de geschiedenis 
van Plomion en de omgeving zomaar 
als een rijpe vrucht van de boom plukt. 
Voordat het fruit eenmaal verwerkt is 
moet er wel wat gebeuren. De 
afbeeldingen en oude ansichtkaarten 
die via internet te koop aangeboden 
worden bieden een geweldige 
informatiebron. De aanbieders hebben 
de akelige gewoonte er stempels of 

watermerken doorheen te zetten zodat ze onbruikbaar zijn voor publicatie of wat dan 
ook. Voor de echte kaarten vragen ze tussen de 20 en de 30 euro. Ik ben niet van plan 
om dergelijke woekerprijzen te betalen, mijn uren kosten minder. Men mag trouwens 
geen beeldrecht vragen voor ansichten uit die tijd. Dus loop ik die zogenaamde 
copyrigths eruit te prutsen met bepaalde programma’s voor beeldbewerking. De 
blinde vlekken van zo’n stempel vul ik op met andere elementen uit de foto. Dat is 
altijd subjectief. Als een bepaald mannetje gedeeltelijk is weggevaagd door zo’n 
stempel moet ik hem reconstrueren. Ik weet inmiddels al een beetje hoe ze staan.11 
 
Dat die kaarten daar waren en verstuurd werden zegt al iets. Van wanneer zijn die 
plaatjes? Op de sites staat vaak als datum vermeld: 1900. In de meeste gevallen is dat 

                                                 
10 Het kaartje geeft en passant ook de gemeentegrenzen van Plomion aan. Bancigny valt onder de gemeente 
Plomion en telt tegenwoordig ruim 20 inwoners. 
11 Ik hoopte dat die ansichtkaarten zonder stempels en in een goede resolutie te vinden zouden zijn in bepaalde 
online beeldbanken zoals je die in Nederland hebt. Van www.culture.fr/ word ik niet echt warm. Voor zover ik 
kan zien is er weinig gedigitaliseerd. In dit bestek doe ik het met eigen gepruts. 
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onjuist. Het is fijn dat men vroeger de postzegel op de voorkant van de kaart plakte. 
Eerder getoonde ansichtkaart van de markthal laat een poststempel zien waar de 
naam ‘Plomion’ nog een beetje te lezen is. Men beschikte toen dus over een eigen 
postfiliaal en dat is er tot op heden nog steeds, zij het met beperkte openingstijden.  
 
Uit de hoogte van de frankering kan men iets afleiden. Kon een kaart in 1908 nog 
voor 5 centimes op de post, die van de markthal heeft 10 centimes porto, voor de 
kaart van het station (hieronder) plakt men voor 15. Op grond van de posttarieven 
kan men zulke kaarten dan wat nader dateren. Men krijgt wel de indruk dat de 
inflatie pittig was in die tijd. 
 

  
 
Er zijn twee duidelijke foto’s van het oude station in bedrijf. De rechter moet later zijn 
dan de linker. Tussen de twee deuren is een rond gat in de muur gekomen dat er 
eerst niet was. De overeenkomst is dat op beide plaatjes twee mannetjes naast elkaar 
staan te poseren met de handen in de zakken. Dat wil niet zeggen dat die mensen 
niets deden. Op alle foto’s uit die tijd staan de mannen zo. Het lijkt een gebruikelijke 
pose, ik zag het ook op oude prenten van Texel. Zo hoorde men op de foto te gaan. 
 
Op het spoorproject rust weinig zegen. Nauwelijks tuffen de locomotiefjes vrolijk 
over de 1 meter brede sporen of de 1e Wereldoorlog breekt uit. De relatieve rust die 
men vanaf de Vrede van de Pyreneeën uit 1659 gekend heeft wordt lelijk verstoord. 
De regio komt onder bezetting van Duitse troepen die de Markthal van Plomion 
dichtmetselen en gebruiken voor ontluizing van de soldaten. De spoorlijntjes worden 
zwaar beschadigd. Na de oorlog gaat men ze weer herstellen, maar er reizen dan zo 
weinig mensen over dat spoor dat er veel geld op toegelegd moet worden. In 1935 
wordt het traject van Vervins naar Brunehamel opgeheven. 
 
Niemandsland 
 
In 2013 ga ik weer naar Plomion, deze maal alleen. Bij de NS automaat kan ik zomaar 
een open retour Amsterdam – Charleroi kopen met 40% korting tot aan Roosendaal. 
Op internet heb ik gekeken of ik vanuit Charleroi of eventueel vanuit Couvin met 
een bus naar Hirson of Vervins kan komen. Dat levert weinig op. De Belgische OV 



 12 

site stopt bij de Franse grens en de Franse OV laat het afweten voorbij de Belgische 
grens. Dan maar zien. Zo’n treinreis is een leerzame ervaring. Voorbij Roosendaal is 
de sfeer in de trein ineens heel anders. Veel minder mensen die op telefoontjes zitten 
te gluren, ouderwetse conducteurs die een platte pet met rode band op het hoofd 
hebben en een kniptang in de hand.  
 

Vanaf Antwerpen is er een 
rechtstreekse verbinding met 
Charleroi. Daar koop ik een kaartje 
naar Couvin en neem plaats in een 
boemel die langzaam op gang komt 
richting niemandsland. De trein 
stopt in Walkur, Philippeville en 
Marienburg. Op een rangeerterrein 
staat een oude stoomlocomotief. 
Eenmaal in Couvin ga ik naar het 
busstation om de mogelijkheden ter 

plekke te onderzoeken. Ik spreek een man aan die aan z’n houding te zien hier bekend 
is. « Pardon, j'aimerais savoir s'il y a une autobus que l'on peut prendre d’ici à Hirson 
ou Vervins? » vraag ik in mijn beste Frans. De man kijkt me spottend aan en 
antwoordt in het Vlaams : “Dat kunt u allicht snel vergeten.” Ik merk op dat ik dacht 
dat we in een grenzeloos Europa leefden. “Hier is dat effectief niet zo”, is het 
antwoord. Zo is de realiteit. De grenzen zijn opgeheven maar het Niemandsland is 
gebleven. In dat opzicht is er sinds de 80-jarige Oorlog weinig veranderd. 
 
Met Eric heb ik afgesproken dat ik hem zou bellen mocht het moeilijk worden over 
de grens te komen. Hij komt me wel halen. Het is 50 kilometer rijden, maar deze 
optie was al voorzien. Doel van 
dit bezoek is dat ik een oude 
afbeelding ga restaureren. Op 
de muur naast de ingang naar 
de Cour is ooit een fresco van 
de kerk van Plomion 
geschilderd. Maar die is danig 
aangetast door het weer.  
 
Ik heb een restauratieontwerp gemaakt waarbij het oorspronkelijke karakter zoveel 
mogelijk gehandhaafd blijft. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat de rest van de muur 
dan eerst eventjes geschilderd kan worden. De achtergrond heb ik daarom in mijn 
concept wit gehouden. Ik vraag of hij de verf al heeft ingekocht. 
  
- Jij denkt dat het zo makkelijk gaat, merkt Eric op.  
- Wat is er dan zo moeilijk aan? 
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- Het is niet zozeer de verf, die heb je met een goeie roller voor dat vlak er in een 
uurtje wel op zitten. Misschien nog een keer om het echt dekkend te krijgen… 

- Nou dan? 
- Het is de bureaucratie. Ze willen hier alles in van die pasteltinten hebben. Ik heb 

dit pand godverdomme niet gekocht om het te verpesten met zo’n vieze 
poepkleur. Ik heb ze gezegd, als het moet blijft het wat mij betreft een 
afgebladderde bende. Ik ben ze niks verplicht. 

- Is er zicht op een termijn waarop dat duidelijk wordt? 
- In dat soort dingen heb je hier nergens zicht op. Ik denk dat we straks beter eerst 

een biertje kunnen drinken… 
 
De Nederfransen 
 
In Hirson stoppen we om in de supermarkt bier en levensmiddelen in te slaan. Het 
fijne van de Franse supermarkten is dat ze zo ontzettend veel dingen hebben die je bij 
Albert Heijn of zelfs bij Marqt nooit zult vinden. Eric is de kar aan het volladen met 
de noodzakelijke levensmiddelen, ik doe decadent en koop konijnenpaté bij de 
slagerijafdeling. Mijn dag kan al niet meer stuk.  
 
In Plomion aangekomen laat Jahaga me zien hoe het opgeknapt is. Er is veel puin 
geruimd en overal bloeien bloemen. De Quincaillerie is een gebouwencomplex dat 
ligt ingesloten tussen de Place de l’Eglise (het Kerkplein) en de Ruelle des Granges 
(de Schuurtjessteeg). Aan de kant van de Schuurtjessteeg (een soort karrenpad) staat 
inderdaad een oude schuur die, zo schatten we, uit de 17e of begin 18e eeuw stamt. Het 
gebouwencomplex telt in het totaal meer dan 70 ruimtes. De logica is zo: achter de 
winkel en het woonhuis aan de straatkant bevindt zich de Cour (de Binnenplaats) die 
aan alle kanten omgeven is door bebouwing. Tussen die gebouwen en de 
Schuurtjessteeg ligt een tweede open ruimte, de Jardin (de Tuin). Die is van de steeg 
afgescheiden door 
genoemde schuur, nog een 
bouwsel en een stuk muur. 
Bijgaande foto (bloeiende 
irissen) is gemaakt vanaf 
de schuur naar de 
overzijde. 
 
Toen ze het complex 
kochten was het een ware 
wildernis. Nu oogt het 
allemaal als de Hof van Eden. Ook het oude ijzer is verdwenen. Dat maakte me bij het 
eerste bezoek een beetje neerslachtig. Overal op het terrein stonden roestige objecten, 
zelfs een paar schuurtjes waren ermee volgepropt. Volgens Jahaga waren het 
kunstwerken, gemaakt door de vorige bewoner, Theo Niermeijer. Hij noemde zichzelf 
de Dichter van de Schroot. Op zijn visitekaartje stond: ‘de dichter in ijzer/ het moet zo 
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zwaar het kan niet lichter’.12 Volgens een bepaalde boeddhistische filosofie maakte hij 
allemaal ijzeren objecten tot kunst. Het was een alchemistisch proces leek het wel. 
‘Deze beelden vormen een antigif tegen alle ellende die van buiten af je (binnenste) 
leven verziekt’, zoals hij het zelf uitdrukte.13  
 
Wat daar bij ons eerste bezoek op het erf aan schroot stond had op mij de 
tegengestelde uitwerking. Het ergste was het voormalige atelier. Ooit was er een 
bierbrouwerij gevestigd volgens Jahaga, wanneer dat geweest is weet ik niet. Ik weet 
wel dat van alle 70 ruimtes die het complex telde deze met stip de smerigste was. Ik 
heb ik me er toen toe gezet dit hok volledig uit te mesten en het karma dat die ruimte 
vulde – om het even boeddhistisch te zeggen – netjes geordend in vuilniszakken te 
stoppen. Glas bij glas, plastic bij plastic, stof bij stof. Ik vond ook nog het lijk van een 
jonge zwaluw. Zelfs dat beest had hier niet kunnen overleven. Dat lichaam heb ik 
meegenomen. Theo hield van roest, ik heb meer iets met geraamtes en kerkhoven. Zo 
heeft iedereen z’n alchemistische voorkeur. 
Tussen de troep zat ook nog een oud metalen 
naambordje met het woord COUR erop. Ik 
legde het apart bij het lijkje en gaf het later aan 
Eric. “Je kunt het ergens op de muur 
bevestigen, dan weten de mensen op welk plein 
ze zijn.” Hij keek me glunderend aan: “Dank je 
wel. Ik bewaar dat ding.” 
 
Alchemie is de kunst van orde scheppen en 
tegelijk de charme van de chaos te zien. Eric is meer een dichter van het steen, 
misschien moet ik zeggen een soort vrijmetselaar. Als gewezen aannemer had hij snel 
een beeld gevormd van knelpunten en mogelijkheden. Het complex was behoorlijk 
verwaarloosd en daardoor relatief goedkoop. Er was bijvoorbeeld geen aansluiting op 
het riool. Is dat te realiseren, wat zijn de gemeentelijke regels en waar zit een 
aansluitpunt? Ook belangrijk is dat de leiding een goed verloop heeft. Stront kruipt 
bijvoorbeeld niet zomaar omhoog. Dat zijn wetten van de zwaartekracht waarmee 
men rekening dient te houden. Wie een huisje koopt voor een lage prijs en daar niet 
over nadenkt kan lelijk op de neus kijken. Eric en Jahaga hebben nooit lelijk op de 
neus hoeven kijken. Toch wisten ze van tevoren niet hoe het allemaal zou uitpakken. 
Eric’s vader zei altijd: ‘Je moet gewoon ergens beginnen. Er komt altijd wel wat van 
terecht.’  
 
De druïde van Jeantes-la-Ville 
 
In 2004 schrijft Martin Sommer, journalist van de Volkskrant, een boekje dat over het 
gehucht Jeantes-la-Ville, gelegen op ruim drie km afstand van Plomion. Hij beschrijft 
                                                 
12 http://www.galeriewansink.nl/artist.php?id=52&taal=1  
13 www.galeries.nl/mnkunstenaar.asp?artistnr=1203&vane=1&em=&meer=&sessionti=878454580. Over zijn 
kunstwerken, zie ook https://vimeo.com/139086423  
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de streek als de minst uitnodigende uithoek van Frankrijk. Veel regen, slechte 
infrastructuur. In de verantwoording vraagt hij zich af: doet dit onderwerp er toe?14 
Een nogal retorische vraag want als dat niet het geval was zou hij zich niet aan een 
publicatie gewaagd hebben. Dat hij dat wel deed kwam omdat hij de juiste 
ingrediënten had voor een pakkend verhaal. Een excentrieke priester, een bekende 
kunstenaar en een gehucht in een omgeving waarvan hij het desolate karakter zo dik 
mogelijk aanzet. Dat is natuurlijk kat in het bakkie. 

 
De aanwezigheid van Nederlanders in deze streek gaat terug tot 
begin jaren ‘60 van de vorige eeuw. De Hollandse pastoor die 
neerstrijkt in dat troosteloze gat blijkt een goede vriend te zijn 
van Bertus Aafjes, die hem in contact brengt met de Limburgse 
kunstenaar Charles Eyck. 
 
Pastoor Peter Suasso de Lima de Prado [1915-1991] droeg een voluit 
Portugese naam want zijn familie was in de zeventiende eeuw naar 
Amsterdam uitgeweken. In zijn jeugd wil hij schrijver worden, later 

werpt hij zich in de journalistiek. Tijdens de tweede wereldoorlog is hij ‘veldpredikant’ in 
het verzet. Na de oorlog gaat hij naar Zuid-Afrika waarna hij in 1961 in Jeantes-la-Ville (50 
inwoners!) belandt. Hij ontdekt het dorpskerkje, ziet de charme door de verwaarlozing 
heen en laat 12 studenten van de Hilversumse kunstacademie komen om groot 
opknapwerk te verrichten. Vervolgens vindt hij 60 zusters die het glas-in-lood voor hun 
rekening nemen en tot slot vraagt hij Charles Eyck. Eyck is een vriend van hem en krijgt 
het verzoek de oude kerk weer in oude luister te herstellen. En de pastoor zelf steekt meer 
dan de spreekwoordelijke handen uit de mouwen: maandenlang is hij in het getouw om 
de muren af te bikken, droog te maken enz. De schilder neemt de opdracht serieus en 
beschildert in één zomer 400 m2 muur in een fauvistisch-kubistische stijl. Inhoudelijk is 
het heel bijbels en religieus, een ‘armenbijbel’ die rechttoe rechtaan het Evangelie en 
vooral het Lijdensverhaal vertelt in beelden die het volk kan begrijpen. Hij integreert dan 
ook bepaalde interessante details die hij in het dorp en de ruime omgeving opmerkt: de 
schoolpoort bijv., de typische appelbomen, de vele hagen en heggen. Zelfs herkenbare 
gezichten van dorpsbewoners.15 

 
Het imago van Suasso met z’n lange witte haren en 
z’n onconventionele opvattingen over het geloof 
maakt hem in de jaren ’60 acceptabel voor zowel 
progressieve katholieken als hippies en kunstenaars. 
Daar komt bij dat hij in de oorlog in het verzet heeft 
gezeten en ook in Zuid Afrika goed is geweest. Ook 
de linkse kerk heeft recht op heiligen. Maar de 
overvloedige regenval in de regio doen de fresco’s 
geen goed. Er moet wat gebeuren wil men het werk 
van – in ieder geval in Nederlandse ogen – 
monumentale waarde restaureren.  

                                                 
14 Martin Sommer, Dorp in Picardië. Meulenhoff, 2004 (220 pp.) 
15 https://www.kuleuven.be/thomas/page/tijdschriften/viewarticle/62641/  
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In Parijs was Peter (of Piet) Suasso de Nederlandse 
priester Versluys tegengekomen die hem vertelde 
dat in zijn dekenaat in Noord Frankrijk op dat 
moment 17 kerken leegstonden.16 In later jaren raakt 
hij bevriend met ene Aart Wildeboer, die de 
voormalige pastorie van Plomion heeft gekocht en 
dat als logement wil inrichten. Opmerkelijk is de 
overlijdensadvertentie van Piet die we op 24 
september 1991 in het NRC kunnen lezen. Eerst een 
lijst namen van Suasso de Lima de Prado-tjes, een 
familieadvertentie dus. Die familieleden wonen 
allemaal ergens in het Gooi. De enige afwijkende 
naam is die van A.R.P. Wildeboer te Plomion. Van 
beroep zou hij schrijver zijn las ik ergens en dat kan 
kloppen. In 1985 heeft hij samen met Piet Suasso bij 
Ambo/Anthos een boekje uitgegeven getiteld Sappho 
– Eros ontwortelt mijn hart. Het betreft vertalingen 

van de dichteres Sappho, die rond 600 v. Chr. leefde op het eiland Lesbos. Men heeft 
wel beweerd dat haar gedichten de vrouwenliefde bezongen, maar dat is niet zeker. 
Wel zeker is dat Wildeboer meer deed dan erotische gedichten vertalen. Hij plaatste 
ook advertenties in De Telegraaf voor huizen die in de omgeving te koop waren. 
 
De rode pastoor van Plomion 
 
De pastorie waar Wildeboer woonde, bracht me weer op wat anders. Via Delpher, een 
Nederlandse zoeksite voor boeken en artikelen, kwam ik een artikel tegen over een 
mannetje waar ik nog nooit van gehoord had, te weten Abbé Philippot. Die was eind 
19e eeuw pastoor van Plomion en bediende ook andere parochies in de omgeving. In 
1897 haalde hij zich ernstige problemen op de hals omdat hij een modern geloof 
bleek aan te hangen. Hij meende dat elk dogma in strijd was met het eigenlijke 
Christendom – een geloof in universele gerechtigheid dat zowel katholieken, 
protestanten als ook ‘redelijke’ mensen zouden erkennen – en loochende het gezag 
van het Vaticaan. In Vervins moest hij zich verantwoorden voor de bisschop die hem 
het woord ontnam en vervolgens zijn excommunicatie uitsprak.17 Ik weet niet of hij 
daarna nog in Plomion heeft gepreekt.18 Wel is zeker dat hij niet alleen stond want in 
die tijd hadden meer van dat soort geestelijken aanhang in de parochies.  
 
Abbé Philippot was een man die meende dat zijn religieuze grondwaarden niet in 
strijd waren met die van socialisten, communisten en anarchisten. Daar dacht de Kerk 

                                                 
16 Wienes de Rouw, Jeantes, bedevaartplaats van Charles Eyck, in ‘Limburgs Dagblad’, 21 april 1984. 
17 E. Lagrellièrec-beauclerc, Un schisme dans l'église catholique, in ‘l’Avenir de Roubaix-Tourcoign’, 24 juni 
1897. 
18 In 1911 verschijnt er een werkje van ene Abbé Philippot: Douzy à travers les âges.—Histoire populaire de 
Douzy-sur-Chiers. Hij zou daar dan al 20 jaar lang pastoor zijn. Ik vermoed dat dit dezelfde persoon is. 
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anders over. Zijn zaak groeide uit tot een zaak die ook in Nederland de aandacht trok. 
In het orgaan van de Socialistische Bond komt de verontwaardigde geestelijke 
uitgebreid aan het woord: 
 

Beschuldigd en gebracht voor een soort van inkwisitoriale rechtbank wegens het 
uiteenzetten der beginselen van het zuivere evangelie dat ik predik aan mijn parochianen, 
ben ik uitgenoodigd door den bisschop van Soissons om getuigenis af te leggen van mijn 
geloof voor de geestelijke konferentie van Vervins. Heden ontnam zijn hoogheid het 
woord aan mij na het mij verleend te hebben; ik zie mij dus verplicht om het debat te 
voeren voor de rechtbank van het publiek geweten.19  

 
Het artikel wijst er op dat ook in Nederland diverse zielenherders rondlopen met 
tegendraadse opvattingen en in aanvaring komen met hun orthodoxe superieuren, 
zoals Bählers van Schiermonnikoog, De Koe te Nieuwveen en Klein te Beetgum. 
Domela Nieuwenhuis wordt niet genoemd, maar deze Philippot lijkt me wel zo’n type. 
Was hij geïnspireerd door de utopistische arbeidersgemeenschap van Plomion? 
 
Restauratie 
 
De tweede wereldoorlog is 
niet onopgemerkt voorbij 
gegaan aan de 
noordoostelijke hoek van 
Frankrijk. Vlak voor de 
bevrijding, op 31 augustus 
1944 worden in Plomion 14 
mensen gefusilleerd en 39 
huizen in brand gestoken 
door Duitse troepen.20  
 
Demografisch gezien 
hebben de wereldoorlogen 
echter weinig invloed gehad 
op de streek. Ik heb een 
klein vergelijkend 
onderzoek gedaan naar 3 
aangrenzende gehuchten. Je 
ziet dezelfde tendens: een gelijkmatig neergaande lijn tussen 1860 en 1960, daarna 
een stabilisatie op ongeveer hetzelfde niveau. De ontvolking heeft meer puin 
veroorzaakt dan de oorlogen. Er zijn minder zielen om de kerken te onderhouden, 

                                                 
19 De beweging onder de geestelijken, in ‘Recht voor allen’, 17 en 18 augustus 1897. 
20 RAPPORT du capitain COURAUX commandant la section Sur lesactes d’atrocité commis pas les Allemands. 
Reférénce : Note 818/2-Cie du 5-9-44 ; Gendarmerie nationale, 2e Legión, Compagnie de l’Aisne, section de 
Vervins, No 112/2, Vervins, le 26 septembre 1944. De verantwoordelijke bevelhebber Meyer heeft na de oorlog 
een paar jaar in het cachot gezeten en is daarna op grond van goed gedrag vrij gelaten. 
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men is blij met elk initiatief om het verval te keren. Piet Suasso krijgt nooit te maken 
met enige vorm van kerkelijke inquisitie. Hij pleurt de heiligenbeelden de kerk uit, 
tot ongenoegen van de parochianen, maar die hebben het niet geheel voor het 
zeggen. Ook krijgt hij regelmatig brieven van de Limburgse Eyck-Stichting die weten 
wil hoe het geregeld is met de rechten van de kunstwerken in de kerk. Dat is niet zijn 
invalshoek en de briefwisseling wordt steeds wreveliger. Hij laat een testament 
opstellen waarin hij ze nalaat aan zijn vriend A.R.P. Wildeboer. 
 
Na de dood van de priester in 1991 claimt die dus de rechten van de geschilderde 
kruiswegstatie in de kerk van Jeantes, wat door de burgemeester wordt bestreden. Die 
meent dat ze bij de kerk horen. Daarin wordt hij uiteraard gesteund door de Eyck-
Stichting. Als duidelijk wordt dat de nalatenschap ook tot onderhoud en restauratie 
verplicht, laat Wildeboer afweten. De restauratie pakt prijzig uit. Die wordt 
uiteindelijk gefinancierd door de stichting en de Franse overheid omdat het kerkje op 
de nationale monumentenlijst geplaatst kan worden .21 
 
In 1993 komt een groep Nederlandse vrijwilligers de kerk opknappen. Op de website 
van Michel Pinxt22 kan men uitgebreid lezen hoe de werkzaamheden zijn verlopen. 
Indirect heeft Plomion van deze activiteiten geprofiteerd, want al deze vrijwilligers 
moeten slapen, eten en drinken, poepen en piesen. In Jeantes is behalve een kerk en 
een kerkhof weinig accommodatie. Al die bekende Nederlanders die hier geweest 
zijn, hadden hun adressen in gehuchten in de omgeving of namen hun intrek in het 
plaatselijke hotel en kochten bij Xavier hun betere wijn.  
 

Jeantes heeft een aantrekkingskracht op Nederlandse kunstenaars. Bert Schierbeek, 
Metten Koornstra, Remco Campert, Kurt Löb woonden er of kwamen regelmatig langs. 
Ten tijde van de restauratiewerkzaamheden van de kerk waren het er nog veel meer. Hoe 
komt dit toch dat zij hier juist meer inspiratie opdoen? Volgens schilder en beeldhouwer 
Inge Behling, die ook in Jeantes woont en werkt, is het voor kunstenaars hier 
aantrekkelijk omdat men hier de ruimte heeft. “Je kunt hier je zintuigen openzetten. Een 
drukke omgeving sluit je namelijk af.” 23 
 

Vrijblijvende verblijven 
 
Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw plaatste Wildeboer in De Telegraaf regelmatig 
advertenties van huizen of kavels die notaris Ferriet uit Plomion voor belachelijk lage 
prijzen kon aanbieden in de Thieriace (zo werd het aangekondigd). Aart trad op als 
een soort tussenpersoon. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij zijn relatie met Piet 
Suasso en de kunstwerken in het kerkje van Jeantes er dan handig in wist te draaien. 
Hoeveel Nederlanders door Wildeboer zijn verleid heb ik niet kunnen vaststellen. Het 
kan zijn dat Theo Niermeijer ook via zijn bemoeienis in Plomion is gekomen, maar ik 
heb geen advertentie kunnen vinden waarin de Quincaillerie te koop staat. 

                                                 
21 Jos Frusch, Ruzie om de erfenis van Charles Eyck, in ‘Limburgs Dagblad’, 27 maart 1992. 
22 www.michel-pinxt.nl/  
23 http://www.rieschke.nl/ontm_reis_2009_23_april.htm  
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Waarschijnlijk is hij wel via het netwerk van 
Nederlandse kunstenaars dat hier al een huisje 
had in Plomion terechtgekomen. Niermeijer is 
een typische exponent van de provo- en 
hippiebeweging die begon in de jaren ‘60. Hij 
was bevriend met Simon Vinkenoog24 en ook 
bekend in de kringen van de anarchisten van 
Ruigoord.  
 

Ondanks het feit dat ik zijn werk over het algemeen niet erg mooi vind heb ik wel 
bewondering voor de manier waarop hij het aan de man wist te brengen in het juiste 
tijdsgewricht. In 1963 had hij bijvoorbeeld een expositie in Finsterwolde waar de 
schrijver W.F. Hermans het openingswoord hield. 
 

Hij deed dat met een toespraak, waarin hij beklemtoonde dat het hele leven een 
voortdurend vernietigingsproces is. Daartegenover ontstaat ook steeds weer nieuw leven. 
Dat geldt niet voor de dode materie als steen en ijzer. Nu is het afbrekingsproces van 
steen een zeer langdurige geschiedenis, in tegenstelling tot die van de meeste metalen. 
Van die metalen zijn echter door de techniek hele kunstwerken geschapen, die echter in 
feite zichzelf vernietigen en dan op de schroothoop terecht komen. Niermeijer nu heeft 
van die metalen wat gered, zoekt bepaalde onderdelen en geeft ze zo als kunst nieuwe 
functies. Zijn metaalplastieken zag de heer Hermans dan ook als een proces dat de 
vernietiging terughoudt. Met een bandopname van een catastrophale harp, die zichzelf 
vernietigt tijdens het bespelen, besloot hij zijn toespraak.25  

 
In dit verband heb ik nog een aardige anekdote. Onlangs ben ik gestopt met mijn 
werk. Dat was bij een theatergezelschap waar ik zo’n tien jaar actief ben geweest. Mijn 
vertrek werd bezegeld met een soort Laatste Avondmaal met het bestuur. Veel mooie 
praatjes. Gevraagd naar mijn toekomstperspectief zei ik dat ik misschien wel vaker 
naar Frankrijk wilde. Zo bracht ik Plomion ter sprake en noemde terloops Niermijer. 
“Nou,” zei de secretaris: “hij was een vriend van mijn ex.” Ze vertelde trots dat ze nog 
steeds een werk van hem in de tuin had staan en liet dat zien op de telefoon. Roest 
tussen het groen, een soort kenmerk van die kunst. Geen wonder dat die man zich zo 
thuis voelde in Picardië. De combinatie roest en groen is er vrij algemeen. Die 
vrienden hielden overigens wel van stevige feestjes. Ook in Plomion werden de 
bloemetjes regelmatig buiten gezet. 
 
Dat bestuurslid zou me die foto toesturen maar ik heb hem nooit gekregen. Het kan 
zijn dat het bestand te zwaar was. Dan komt het niet in de mailbox. Ik ga er niet naar 
vragen. 
 
Twee weken daarna kreeg ik van Ed een bundeltje opstellen uit 2005 met de titel 
Nooit meer Frankrijk. Bijdragen van schrijvers als Herman Koch, Johannes van Dam 

                                                 
24 http://www.simonvinkenoog.nl/archief/nov05.htm  
25 Hermans opent expositie van Theo Niermeijer, in “Nieuwsblad van het Noorden”, 20 juli 1963. 
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en Tommy Wieringa, geïllustreerd door Peter van Straten. Een van de verhaaltjes is 
van de hand van de antropoloog Jef de Jager, die z’n verblijf in Nampcelles-la-Cour 
beschrijft, een gehucht met zo’n 30 huizen net 4 km zuidelijk van Plomion.26 Tot zijn 
schrik ontdekt hij dat inclusief het zijne 6 van die huizen bewoond worden door 
Nederlanders. Ook de Jager betrekt zijn wijn bij de eerder genoemde tapperij van 
Xavier, lezen we. Heel herkenbaar is zijn schets van de verhouding tussen de 
bevolkingsgroepen. De regio kent eigenlijk een soort multiculturele samenleving.  
 

Die dorpelingen waren bijna allemaal eenvoudig. Van de gemeentesecretaris bij wie we 
ons inschreven hoorden we dat velen van hen nooit verder waren gekomen dan Reims, 
zestig kilometer zuidwaarts. (…) De Fransen leken te beseffen dat zonder hun Hollandse 
gasten het dorp allang vervallen zou zijn geraakt en lieten hen verder met rust. Een 
bedreiging vormden die gasten trouwens ook niet, want in tegenstelling tot wat wij 
hadden verwacht, leefden zij ieder voor zich 
 Gêne over de hun toegevallen rijkdom, die in geen verhouding stond tot die van hun 
Franse vakbroeders, speelde hierbij ongetwijfeld een rol. Op een keer stonden wij de 
manoir van de conciërge (een van de Hollanders, MV) te bewonderen, die daarop met een 
breed gebaar naar buiten kwam. Toen hij desgevraagd hoorde wat wij voor de kost deden, 
verdween hij vlug naar binnen met de opmerking dat we binnenkort een borreltje 
moesten komen drinken. Ons beviel die vrijblijvendheid goed. Wij wilden onze vrienden 
uit Amsterdam ontvangen, onder wie het gezegde de ronde deed dat je geen huisje in 
Frankrijk moest hebben maar een vriend met een huisje in Frankrijk.27 
 

Manoir 
 
De Quincaillerie is niet wat je noemt een 
‘huisje’ en de investeringen die gedaan 
moeten worden zijn ook niet helemaal 
vrijblijvend. In het begin zijn Eric en Jahaga 
alleen in de zomermaanden in Frankrijk, 
terwijl ze in het najaar als een soort 
trekvogels naar Amsterdam komen om daar 
te overwinteren. De grote centrale ruimte, de 
voormalige winkel, is in de winter niet warm 
te krijgen en dat is onbehagelijk. Op vele 
fronten moet er wat gebeuren.  
 
Af en toe komen er mailtjes met foto’s die de 
plannen en de vorderingen illustreren. Die 
foto’s hebben soms koddige namen: ‘begin 
zomerkeuken’, ‘opgeruimde schuur met 
stutten voor de wateropslag’ en ‘muur vanaf 
andere hoek’.  
 

                                                 
26 Jef de Jager, Nooit meer een tweede huisje, in: ‘Nooit meer Frankrijk’, Rainbow Pockets, 2005, pp.153-167. 
27 Op.cit., pp. 156-158 
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Het woord manoir wordt door De Jager spottend gebruikt. Het betekent zoiets als 
landgoed of kasteel. In het geval van de Quincaillerie moet je dat vrij serieus nemen. 
De afzonderlijke projecten maken allemaal deel uit van een groot, bijna heilig plan: 
de IJzerzaak te maken tot een plaats van welkom voor Texelaars, Amsterdammers en 
andere kennissen. “Met religie heb ik niks”, zei Eric me eens. Strikt gesproken zal dat 
juist zijn, maar we kunnen wel vaststellen dat er gaandeweg iets begint te ontstaan 
van een tempelcomplex. Hoe dan ook, het is er steeds aangenamer toeven.  
 
Augustus 2015 ga ik er heen met mijn vriendin Femmy. We kunnen meerijden met 
Simon Stroo en Marijke Andeweg, kennissen via de Texelse kring in Amsterdam. Ze 
gaan op vakantie naar het zuiden en maken een tussenstop in Plomion. Jammer 
genoeg is Jahaga er dan niet. Ze is naar een begrafenis in Nederland. In de etalage 
van de voormalige winkel staat nu een groot beeld van Maria moeder Gods. Ooit 
gekocht door Eric’s moeder als decoratie in de hal van de bungalow op Texel. De 
Heilige Maagd kijkt uit op de oude kerk en voelt zich volkomen op haar plaats. 
Katholieker is het niet te krijgen. Twee vingers zijn gebroken en Femmy zegt toe ze 
ooit te zullen restaureren. Er zijn nog andere gasten, Maren28 en Willem met hun 
twee kinderen. Willem heeft onlangs het ambachtelijke bier brouwen ontdekt en dat 
is altijd een mooi gespreksonderwerp. ’s Avonds maakt Eric de vuurplaats in de Cour 
aan.  
 
De volgende dag reizen Simon en Marijke verder naar het 
zuiden. In de middag stelt Eric voor naar de wijntapperij 
te gaan. Al mag het officieel niet zo heten, in de praktijk 
functioneert het gewoon als buurcafé. Er is ook bier te 
krijgen. Even later komt een hele familie binnen. Er is 
een jongen bij in een rolstoel. Hij heeft ooit een 
motorongeluk gehad horen we later. We converseren wat 
in ons beste Frans. De volgende dag gaan we de 
omgeving bezichtigen. Helaas zijn er vandaag geen 
brocanteriën. We gaan naar de kerk van Jeantes en 

                                                 
28 Toen Eric z’n spel Gunzi uitbracht had ik aan Eric voorgesteld Sietta Meynell te vragen voor de opmaak van 
het boekje met de spelregels. Ik ken haar vanaf dat ze 4 jaar was. Ze is een leeftijdgenoot van mijn jongste 
dochter Tiarma en doordat de twee altijd onafscheidelijke vriendinnen zijn geweest (ze zijn zelfs ritueel 
getrouwd) behoort ze eigenlijk tot onze familie. Na de middelbare school heeft ze zich toegelegd op vormgeving. 
Eric was zeer tevreden over haar werk omdat het goed aansloot bij de sfeer die hem voor ogen stond. Voor de 
publicatie van mijn boek over Oost heb ik haar in maart 2015 gevraagd de lay out te doen. Dat is goed uitgepakt. 
In het najaar gaat ze bij fotomuseum FOAM in Amsterdam werken. Daar maakte ze kennis met Maren Siebert, 
hoofd afdeling educatie aldaar. Als die vraagt wat ze zoal heeft gedaan vertelt Sietta over het project Oost. “Dat 
is een gehucht op Texel” licht ze toe. “Ik kom van Texel” zegt Maren. Ze is nog verbaasder als ze hoort dat 
Sietta ook betrokken is geweest bij het Gunzi spel van Eric. Maren vertelt dat ze ook in het huis in Plomion 
geweest is en zet een Youtube filmpje over Gunzi op, wat beiden hilarisch vinden. Ze delen zomaar een stuk 
geschiedenis. Het klikt prima tussen de twee. Sietta ontwikkelt een nieuw educatieconcept voor kinderen die 
FOAM bezoeken met hun ouders. In een soort fototoestelletje zitten draailabels met opdrachten. Eentje is 
bijvoorbeeld de aap. Je kunt opklimmen van snotaap tot apenkoning. De snotaap buigt voorover kijkt tussen z’n 
benen door naar een foto en ziet hem op de kop. In stappen wordt beeldperceptie tot een fysieke ervaring 
gemaakt. Een van de proefpersonen is Maren’s zoontje Raaf die het in rap tempo tot apenkoning schopt.  



 22 

bekijken de schilderingen van Eyck. Bij Coingt zien we het oude stationnetje dat nu 
een beetje verweesd in het landschap staat. Er ligt nog een klein stukje spoor. Als we 
in Vervins naar een uitspanning gaan om wat te eten en te drinken komen we 
opnieuw de familie tegen die gisteren in de wijntapperij zat. Ze hebben er weer zin in. 
 
Er moet natuurlijk ook geklust worden. Aan de schuur aan de Schuurtjessteeg 
vervangen we op maandag wat planken. Zo gebeurt er telkens wat. In de tuin staat 
een pruimenboom die dit jaar veel vruchten draagt, die zullen in het najaar geoogst 
worden. Over de terugreis hoeven we ons geen zorgen te maken. Eric moet toevallig 
ook in Amsterdam zijn, dus we kunnen meerijden. Noord Frankrijk gaat nooit zo snel. 
Een groot deel van het jaar zit men kilometers lang achter een strontkar, in augustus 
is de weg vergeven van wagens vol met stro met een trekker ervoor. Eenmaal door 
het niemandsland heen gaat het sneller.  
 
Eind oktober belt Eric plotseling bij me aan in Amsterdam. Hij heeft de pruimen 

geoogst en laten destilleren bij drankexpert Xavier. 
Het resultaat is een goede Eau de vie, 49%, voorzien 
van eigen label. Helaas heeft de perenboom dit jaar 
een beetje verstek laten gaan. “Het jaar ervoor waren 
de peren zoet en sappig, maar nu zijn het droge 
krengen” moppert Eric. Ik zeg hem dat je niet alles 
altijd kunt hebben. Ook in het Paradijs waren de appels 
niet elk jaar even lekker. 
 

Wat er toe doet 
 
Martin Sommer vraagt zich af wat er toe doet. Dat is een goeie. Bij het overdenken 
van mijn impressies is me iets opgevallen. Ik noem dat het departementalisme. 
Frankrijk staat een beetje met de rug naar Europa. De enige grote verbinding met het 
noorden loopt via Lille. Aan de oostkant is nooit geïnvesteerd in ontsluiting. Zo rijdt 
er geen trein tussen Charleroi en Reims, twee steden met beide rond de 200.000 
zielen, 150 km van elkaar. Het Belgische spoor stopt in Dinant en begint 20 km 
verderop net over de grens weer in het plaatsje Givet. Inclusief bus bedraagt de totale 
reistijd 7 uur en 20 minuten, wat een gemiddelde snelheid van ongeveer 20 km per 
uur oplevert. Een reis van vergelijkbare afstand naar Luxemburg met één overstap 
(zonder bus) is in drie uur te maken.  
 
De afzonderlijke departementen van Frankrijk staan ook met de rug naar elkaar toe. 
Het eerder besproken spoorlijntje hield op bij de grens van Aisne. Wat we zien is 
versnippering. Een totaalvisie ontbreekt. En paradoxaal genoeg zien we dat in 
gebieden die het meeste te lijden hebben onder deze bestuurlijke verwaarlozing de 
anti Europese gevoelens het sterkste zijn. Een goede indicatie hiervoor is de aanhang 
van het Front National van Le Pen. Er is wel geopperd dat de nieuwe tweedeling in 
Europa die is tussen mensen die de sappige peren plukken van de Unie aan de ene 
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kant, en aan de andere kant de mensen die 
steeds drogere krengen te knagen krijgen 
en verbitterd worden. Dat Europa niet 
zaligmakend is zal duidelijk zijn. Maar het 
lijkt erop dat het departementalisme en de 
verwaarloosde infrastructuur de tweedeling 
versterken. 
 
Als gehuchtkundige word ik heel blij van 
de combinatie van dichtgetimmerde huizen 
en landelijke rust. Dat is een bepaalde 
romantische deformatie die ik aan Oost heb 
overgehouden. Alsof je terug in de tijd 
wordt gezet. De Efteling, maar dan echt. Je 
krijgt de Heilige Marie Le Pen er gratis bij. Jahaga was aanvankelijk verbijsterd over 
wat ze aantrof in Plomion. Veel lelijke mensen en veel armoede. 
 

Ik zag een stoet aan mensen voorbij strompelen die veel te dik, te stram en te krom zijn. 
Jonge moeders met gillende baby’s op de arm en een sigaret in de mond. De 
werkeloosheid is hier enorm, onze regio is één van de armste van Frankrijk. In 
vergelijking met een bijstandsuitkering is de kinderbijslag hoog. Vandaar al die jonge 
moeders met baby’s, de vaders zijn er meestal al vandoor gegaan. Die stoet van zulke 
mensen komt vooral ook omdat twee huizen verderop de huisarts praktijk houdt. De 
huisarts is een vrouw van rond de 40, die in een snelle BMW rijdt.29 

 
De bestuurlijke verbrokkeling zet zich door tot op het 
niveau van de gehuchten die allemaal nog hun eigen 
burgemeester en mairie (gemeentehuis) hebben met eigen 
administratieve verantwoordelijkheden. Die worden in 
Plomion behartigd door een dame met een uitgegroeid 
permanentje die het altijd te druk heeft, omringd door een 
chaos van dossiers die tegen de muren opgestapeld liggen. 
Op bijgaande foto is het gemeentehuis links boven de 
markthal te zien. Rechts de Quincaillerie. Daarnaast het 

huis van de notaris en daar weer naast dat van de dokter. 
 
Toen wij hier in 2011 kwamen maakten wij kennis met de notaris, wiens kantoor naast ons 
is, waar wij de handtekening moesten zetten voor de quincaillerie. De notaris was – en is – 
een vrouw van rond de 40 en haar man was de burgemeester van het dorp. Een leuke 
vlotte vent die in zijn beroepsleven vertegenwoordiger is in schoolboeken. Wij waren 
gewaarschuwd dat misschien de gemeente onze koop teniet kon doen omdat zij zelf 
eventueel het complex wilde kopen om er een bejaardentehuis te vestigen. Dus wij 
hadden goede verhalen bedacht waarom wij het complex moesten kopen. Een verhaal 
bijv. over het vestigen van een sociaal/cultureel centrum. Dus ik had bedacht dat wij een 
beetje netjes gekleed in haar kantoor moesten verschijnen want zij samen met haar man 

                                                 
29 Correspondentie, 13 september 2016 
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vormden voor ons één groot machtsbolwerk. Eric ging zich nog ergens in een waterplas 
aan de rand van het dorp scheren. Toen wij haar begroetten, vertelde zij trots dat haar 
man de burgemeester van het dorp was, wat wij natuurlijk allang wisten. Zij vond het leuk 
om ook hem aan ons voor te stellen. Ik verwachtte een statige man met misschien een 
Franse sjerp om. Zij riep hem en een jonge vent, totaal bezweet, in een vies t-shirt en kort 
broekje kwam ons de hand schudden. Hij was op dat moment bij haar achter in de tuin 
aan het werk. Later bleek hij vreemd te gaan met het meisje van het postkantoor. In de 
zomer van 2012 is hij met het meisje naar Reims gevlucht. Hij mocht geen burgemeester 
meer zijn. Nu hebben we een plechtstatige grote boer als burgemeester.30 

 
Deze verhalen doen er toe. Gaandeweg begint de IJzerzaak steeds meer op een 
cultureel centrum te lijken en misschien wordt Jahaga of Eric ooit burgemeester. 
 
Het Lam 
 
Zaterdag 23 juli 2016 is er een groot feest op de Quincallerie. De officiële reden is dat 
Eric 55 is geworden en Jahaga 60 zal worden. Maar de werkelijke reden is dat ze 
familie en vrienden deelgenoot willen maken van het leven daar. Mijn zwager Ron en 
ik willen graag wat muziek maken. Zo gebeurt het dat behalve Femmy haar zuster 
Esther ook meegaat. Vrijdag rond de middag vertrekken we. In Hirson stoppen we 
om wat te eten. Als we tegen de avond aankomen is er al een heel gezelschap 
aanwezig. Het tafereel doet bijna middeleeuws aan. De hele binnenplaats is gevuld 
met tafels en stoelen, overal mensen aan het eten en drinken. Al snel wordt ons 
duidelijk dat men hier al een paar dagen in de warming up zit. Opeens zie ik dat het 
bordje COUR aan de muur bevestigd is met glimmende kruiskopjes. “Eigenlijk 
moeten het van die roestig bolletjes zijn”, zegt Eric. 
 
Jahaga’s stiefzoon Johannes is 
met een muziekbandje 
gekomen en in de avond wordt 
er al volop gespeeld. Wij doen 
ook wat nummers. Bij donker 
gaan de vuren aan en zo is het 
vrijdag de facto al volop feest. 
De bovenverdiepingen van de 
winkelruimte zijn ingericht als 
slaapzalen; er zijn meerdere 
toiletten en douches. Zaterdag 
begint met een lichte motregen 
maar gaandeweg de dag klaart het steeds meer op. Tegen 5 uur begint de 
binnenplaats vol te lopen. Amsterdammers, Texelaars, Fransen en Nederfransen, 
ruim 100 mensen. Binnen is de keukenploeg bezig met de bereiding van allerhande 
schotels voor het avondmaal. Hoogtepunt is Het Lam. Een complete Texelse ram is 

                                                 
30 Correspondentie, 11 september 2016 
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gedoneerd door een lokale vriend genaamd Jean, die het beest samen met wat 
dorpelingen prepareert en aan het spit gaat roosteren.  
 

Tegen zes uur begint de kruidige lucht van 
het vlees de binnenplaats te vullen. Ik ben 
op dat moment samen met Ron de DJ. Op 
een antiek karretje zoals dat ooit in de salon 
van de Titanic heeft rondgereden is mijn 
opwindgrammofoon geïnstalleerd en we 
draaien 78-toerenplaten uit begin 20e eeuw. 
Hot Club de France, tango en oude jazz. Het 
meest moderne dat ik kan afspelen op dat 
apparaat is Rock around the Clock van Bill 
Haley uit 1955. Ik was een baby toen dat 
werd opgenomen. Iets verderop staat Eric 
met Jean te kletsen. Even later zie ik Jean 

rondgaan met hapjes die hij aan de dames presenteert. Tot mijn verbazing worden wij 
gepasseerd. Als ik vraag of ik ook iets mag word ik afgeserveerd met een resoluut 
“NON!” Later verneem ik de reden. De hapjes waren gemaakt van de ballen van Het 
Lam. Die worden alleen aan de dames opgediend. 
 
Het feest duurt tot diep in de nacht. De live muziek is inmiddels opgehouden en heeft 
plaatsgemaakt voor keiharde elektronische dansmuziek. De Fransen worden steeds 
luidruchtiger en zijn duidelijk van plan het heel laat te maken. Misschien komt het 
door die ballen. Tegen drie uur vindt Eric het welletjes en geeft de inboorlingen te 
verstaan dat de tent gaat sluiten. Er zijn mensen die willen slapen. 
 
Van de dood en het roest 
 
Voordat het feest begint, maken Femmy, Esther, 
Ron en ik nog een wandeling naar Jeantes. We 
willen het werk van Eyck bekijken in het kerkje. 
Het blijk gesloten te zijn. Alleen de deur naar de 
toren is open maar daar is weinig spectaculairs te 
zien. We wandelen door naar het iets verderop 
gelegen kerkhof. Daar ligt ook de priester 
begraven waar het allemaal mee begonnen is wat 
betreft de Hollanders in deze regio, Peter Suasso 
de Lima de Prado. 
 
Van alle kerkhoven die ik ken is dit het meest 
schilderachtige. Grafstenen die door het mos in 
een genadig fluweel gewikkeld worden. In het gras ligt een roestig ornament van zo’n 
25 cm lengte. Het heeft de vorm van een middeleeuws symbool, alleen is niet 
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duidelijk waarvan. In een film van Harry Potter zou het goed passen, maar daar zit ie 
niet in. Dit is de film van Martin Vlaming. Is het onderdeel geweest van een hekwerk 
of van een enorme sleutel? Er is niets te zien waar het bij kan horen. Omdat het er 
maar een beetje vergeten ligt te zijn in het gras en niemand het kennelijk ooit heeft 
opgeraapt, doe ik dat maar en neem het mee. Op de terugweg, met het object in mijn 
handen ben ik een Gallische druïde, zwaaiend met een soort kruis dat bij geen enkele 
religie hoort. Als we bij de Place de l’ Eglise zijn aangekomen realiseer ik me dat ik 
net als Theo Niermeijer indertijd hier een stuk metaal naar de IJzerzaak loop te 
sjouwen. Gekker moet het niet worden in dit land.  
 
Op dat moment komen Jean en zijn maten aanlopen met Het Lam, richting de 
Quincaillerie. Het braadspit is er al doorheen gepriemd, een zware glimmende stang. 
Ze gaan dat beest eerst volproppen met stokbrood, waarschijnlijk om het vrijkomende 
vet te absorberen bij het roosteren. Roosteren is net als roesten een verandering van 
substantie. Vlees wordt daardoor eetbaar, dat is de essentie van Het Lam. Ron doet als 
een medeplichtige de kofferbak van z’n auto open zodat ik mijn symbool erin kan 
leggen. Het gaat mee naar Nederland. Ik hoef er geen kunstwerk van te maken, het is 
van zichzelf al mooi genoeg. Misschien komt het ooit van pas om een verhaal over 
Plomion mee te besluiten denk ik, met gedachten over een Steen der Wijzen die het 
ijzer langzaam aan verandert in een roodbruine substantie. Liefst met een 
moralistische spreuk in de geest van de oude alchemisten erbij. Ik hou het als dichter 
liever lichter dan de kunstenaar die mij hier voorging met zijn roest (Fr.: rouille).  
 
Quincaillerie komt van het oudfranse woord clinquer, klinken dus. Hamer en 
aambeeld. Op de binnenplaats klinken stemmen, violen worden gestemd. Tijd voor 
feest. We zijn sterren. Eer we verzinken, laat ons nochtans blinken, dat doet er toe. 
 

<> 

Tous les outiles qu’on zèlement a fait de FER ici 

La ROUILLE les dévore, sa faim est infini 

 
Ten slotte 
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De gehuchtkunde wijst uit dat men het ene dorp niet zonder het andere leert kennen. 
Ook dat het ene feit licht werpt op het andere. Op weg naar Plomion liep ik met een 
mond vol tanden en een roestig ding in handen waar ik feitelijk nog steeds niets van 
weet. Ik beschouw het als een symbool van alles wat verborgen blijft. Meer dan 99% 
van wat ooit geweest is, is verloren gegaan. Een paar jaar geleden bevond zich in een 
zijkamer van de kerk van Jeantes nog een oud harmonium, waar ik destijds een 
deuntje op probeerde te spelen. Dat lukte niet want veel toetsen zaten vast. Nu is het 
instrument verdwenen.  
 
Zo verdwijnt voortdurend van alles. Volgens de wetten van de serendipiteit vinden we 
ook steeds dingen waar we niet naar zoeken. Op internet duiken alsmaar ansichten op 
die net weer iets anders duidelijk maken. Zo heb ik aan het einde van dit verhaal het 
gevoel dat de zoektocht maar net begonnen is. Als de manoir van Eric en Jahaga in 
de19e eeuw werd ingericht als utopisch project, wie heeft dat ooit opgezet? Allicht 
vindt men weer iets in de nabij gelegen Familistère van Guise, of juist niets.  
 
Ik heb gesnuffeld aan de geschiedenis en geen enkel archief geraadpleegd. De 
boeken genoemd in de voetnoten zijn voor een groot deel niet gelezen. Men hoeft 
niet het naadje van de kous te weten. Elk antwoord roept weer nieuwe vragen op en 
de meeste blijven onbeantwoord. Wat we zien is een piepklein stukje Plomion. Daar  
doen we het voorlopig mee. 
              

 ¿ | | ?           Martin Vlaming – Amsterdam, 14 oktober 2016      

 


