
D e ?o olse w eldo ener v an Na n cy

Op het belangrijkste plein van de Noord-Franse stad Nancy staat een groot
standbeeld van een vorst. Ceen Fransman zoals je zou verwachten, maar een

Pool. Wat deed een Poolse koning in Nancy? En waarom heeft juist Nancy zoveel

aan hem te danken?

Steden als Metz en Nancy zijn vooral

bekend van de borden langs de snel-

weg. De vakantiebestemming ligt aan

de zuidkust en waarom zou je stoppen

als de gang er net goed in zit? Nou, ik
zou wel een paar redenen kunnen noe-

men. Metz heeft een drieduizend jaar

oude geschiedenis en de kathedraal

van Saint Étienne is wat mij betreít met

afstand het mooiste kerkgebouw in

Europa. En Nancy? Tja, als u mij eens

zou kunnen zien als ik dit schrijf. lk
zit hier op het PIace Stanislas, één van

de íraaiste pleinen van Frankrijk. Sinds

het in 2005 autovrij werd (onder groot
protest van heel autorijdend Nancy) zie
je pas de enorme oppervlakte. Zo ziet
Stanislaw Boguslaw Leszczy ski, zoals

zijn volledige Poolse naam luidt, het

8raag.

Evenwicht
De naamgever van dit plein leefde van

1677 ïoI 1766 (makkelijk te onthou-
den), maar als standbeeld is hij nog

steeds onder ons. Place Stanislas is het

multifunctionele ontmoetingscentrum
van Nancy, geflankeerd door fraaie Art

Nouveau gebouwen. De gevels

van het stadhuis, het

Crand Ho-
tel de

lllr -,
:!' -:.

la Reine en het Museum voor Schone

Kunsten ziln zo mooi met elkaar in
evenwicht dat het plein zijn geliyke

eigenlijk niet kent. De monumentale
lantaarns passen er helemaal bil. ln de

vier hoeken wordt dat nog geaccen-

tueerd door de enorme snreedijzeren

sierhekken met gouden slingers die
meestersmid Jean Lamour aanbracht.

Het is vroeg in cle avond oll een van

de terrassen, en ik nip aan mijn cham-
pagne. lets anders kan je hier met goed

fatsoen niet drinken.

Mirabellenoogst
lk ben in Metz en Nancy voor de mi-
rabellen feesten, een serie festiviteiten
ter gelegenheid van de pruimen-

oogst eind aLlgustus. De Lor-

raine streek in Noord-Oost

ê Frankrijk is beroemd
om zijn goud-

gele

mirabellenpruimen die overal in wor-

den verwerkt. Je ziet ze als handfruit,
in het gebak, als jam of als vruchten-
drank, en als je wilt ook als loeisterke

pruimenlikeur. Om clat alles te vieren

zijn er overal feesten, vuurwerken en

optochten, en ik kreeg zojuist tijclens

het fruitcorso een kushand van Miss

Mirabelle toegeworpen. Mijn diner be-

stond uit een heerlijk streekgerecht van

wild zwijn met cantharellen en mira-

bellengelei. Krijgt u al trek?

Riante toelage
Hoe komt deze noordoostelijke uithoek
van Frankrijk zo welvarend? Komen we

toch weer terug bij Stanislas. Eigenliyk

is het een zotte geschiedenis, want aan

het begin van de 1 Be eeuw waren er

zoveel oorlogen in Europa dat er soms

een vorst zonder land overbleef. Door

geënsceneerde huwelijken kon er soms

weer een losse prins of hertog worden

gekoppeld, maar bij de reeds Eletrouw-
de Poolse troonpretendent Stanislas

lukte dat niet. Echter: zijn dochter was

getrouwd met Lodewijk XV en toen

hertog Frans van Lotharingen huwde
nret Maria Theresia van Toscane, ver-

huisde Frans naar het warme ltalië en

zorgde Lodewijk ervoor dat Stanislas

het autonome Lotharingen kreeg met

een Begarancleercl jaarinkomen van

een miljoen in goud (...). Na zijn dood
zou het gebied weer Frans worden. Bij

zijn aanstelling was Stanislas al 60 jaar,

zwaar suikerpatiënt en de doktoren ga-

ven hem nog hooguit een jaar of twee,

dus dat kon de Franse schatkist wel

trekken. Daar kregen ze spijt v.tn. wanl

Stanislas zou de voor die tijd respec-

tabele leeftijd van bijna 89 jaar halen,

en zijn dood als gevolg van een val in

de open ha.rrd wordt dour sonrmigen

nog steeds als een doortrapte Franse

moordaanslag gezien. Het geld van zijn

toelage besteedde Stanislas aan allerlei
vormen van kunst en cultuur in zijn
nieuwe vaderland. Waaronder dus dat

mooie plein in Nancy, en de ereplaats

o1t 'zijn' plein is clus helemaal terecht.

De oude lantaarns zijn innricldels ont-
stoken, en mijn champagne sprankelt
in het romantische Iicht. lk proost naar

het bronzen beeld op het plein.
Bedankt voor al dit moois,

Stan is las.
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