
Elf jaar geleden streken Arjan en Marije Capelle neer in het middeleeuwse 
vestingdorp Monpazier, nog net in de Dordogne, op de grens met de Lot-et-
Garonne, en openden er een hotel met torentjes. Juist die torentjes gaven de 
doorslag, het gevoel van ‘dit is het’. En het werkte: dwars tegen de recessie in 
werd er vorig jaar uitgebreid, en er komen gasten van over de hele wereld.

Dordogne

Een hotel met  
torentjes
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 O
p het oog is de idylle 
compleet. Een hotel dat 
Engelstaligen zouden 
omschrijven als bijou-hotel, 
een restaurant bij dat hotel, 
een bistro in hetzelfde dorp, 
een huis met uitzicht op de 
eigen wei met paarden, 

kippen in de tuin, een lieve chocoladekleurige 
labrador met de naam Sybil en drie bloedjes van 
kinderen, of liever: blondjes van kinderen. Hollands 
blond tegen een middeleeuwse Franse achtergrond, 
met het oude, sfeervolle dorpsplein duidelijk als hun 
territorium. Blij niet stijf te hoeven poseren, stuiven 
ze uitgelaten alle kanten op, om dan met hun moeder 
Marije bij de bakker stokbroden te gaan halen voor de 
gasten die die dag eten in hun Hotel Edward 1er en 
Bistrot 2. 
Het is woensdag, de dag dat de kinderen hier nog vrij 
hebben van hun dorpsschool. Die vierdaagse school-
week staat in Frankrijk ter discussie, maar tot dusver 
hebben Marije en Arjan de woensdag  – meestal – 
kunnen bewaken als ‘familiedag’. En dat is nodig ook, 

want het succes van het hotel gaat gepaard met 
keihard werken. Marije: ‘Soms zeven dagen per week, 
en in het hoogseizoen kunnen dat dagen zijn van 
zestien uur. Dat vinden we niet stoer, soms moet het 
gewoon.’ Arjan: ‘Het succes is niet toevallig.’

Kleine stapjes
Hij komt uit Den Haag, zij uit Friesland. Allebei opge-
leid aan de Hogere Hotelschool in Den Haag, werkten 
ze samen voor Center Parcs op het hoofdkantoor in 
Rotterdam. Arjan zat eerder een periode in Frankrijk, 
als adjunct-directeur bij de hotelafdeling van Disney-
land Parijs. Ze begonnen te denken aan een eigen 
bedrijf, zonder concessies, een eigen project met een 
eigen stempel. Marije: ‘Maar dan ook meteen met een 
betere kwaliteit van ons eigen leven.’
Op jacht dus naar een hotel dat aan hun ideeën 
voldeed. Arjan: ‘Je moet je niet door emoties laten 
leiden. We hadden een gedegen zakenplan en daar 
hebben we een streek bij gezocht. We hebben 
gekeken van Orléans tot aan Toulouse. De Dordogne 
paste bij ons. Veel meer dan bijvoorbeeld een 
beachclub aan een mondaine Franse kust.’ 
Het zou tweeënhalf jaar duren voordat ze zich 
permanent in Frankrijk vestigden. ‘Het was geen grote 
sprong, het waren veel kleine stapjes.’ In totaal zagen 
ze 22 hotels, heel uiteenlopende bedrijven. Ze reden 
er in een jaar zelfs zestien keer voor op en neer tussen 
Nederland en Frankrijk. Op de terugweg uit 

‘We hebben gekeken van Orléans tot aan 
Toulouse. De Dordogne paste bij ons, meer 
dan een beachclub aan een mondaine kust’

•
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Zuid-Frankrijk reden ze, tijdens hun huwelijksreis, 
toch nog maar een keer extra naar de Dordogne en 
stonden toen ineens voor het hotel waarnaar ze 
hadden gezocht. Marije: ‘Nu zou je misschien veel 
meer via internet doen, maar aan iedere trip probeer-
den we ook handige contacten over te houden.  
Met de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld, en de 
werkgeverscentrale. Tijdens al dat op-en-neer rijden 
konden we onderweg in de auto ook rustig brainstor-
men. Ik vond laatst het notitieboekje terug uit die tijd. 
Alles is uitgepakt zoals we het toen voor ons zagen. 
Wie van ons welke taak op zich zou nemen.’ Arjan 
grinnikt: ‘Alleen die drie kinderen stonden er niet bij. 
Wel de hond. Maar we kunnen snel schakelen.’ 

Mengvorm
Wat er ook niet bijstond was de groei. Vorig jaar, dwars 
tegen de recessie in, werd het hotel met vijf kamers 

uitgebreid naar zeventien kamers. Marije: ‘Het begon 
ermee dat we beneden een toilet nodig hadden dat 
toegankelijk was voor gehandicapten. Dat leidde 
uiteindelijk tot het overwegen van de mogelijkheden 
van een aangrenzend pand. Dat is nu het nieuwe deel 
van ons hotel, en ook ons restaurant zit nu aan die 
kant, met een nieuw terras.’ Deze uitbreiding valt 
onder het volgende tienjarenplan, dat voortkwam uit 
de vraag hoe ze na de eerste periode verder wilden. 
Het antwoord werd: in Monpazier, maar dan met een 
nieuwe uitdaging door de uitbreiding van het hotel. 
De kinderen zaten inmiddels op school, het gezin 
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Tijdens hun huwelijksreis reden ze toch  
nog maar een keer naar de Dordogne en 
stonden ineens voor het hotel dat ze zochten
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had wortel geschoten. Marije: ‘Maar we kunnen niet 
zeggen dat we nu helemaal Frans zijn, dat word je 
toch niet zomaar. De kinderen zijn hier geboren, maar 
ze zien er met die blonde koppies gewoon anders uit 
en er zijn culturele verschillen. In onze begintijd 
meden we Nederlandse tv, nu kijken de kinderen 
gewoon gezellig naar het Sinterklaasjournaal en 
Klokhuis. Ik heb eerst wel een tijdje moeten nadenken 
over wat dat anders zijn nu precies voor ons betekende, 
maar het is eigenlijk geen probleem. Van het verschil 
probeer ik nu zelfs een voordeel te maken. Op school 
bijvoorbeeld: als er iets is dat we in Nederland op een 
andere manier zouden aanpakken, breng ik dat ter 
sprake. Om kennis uit te wisselen.’
Ook voor Arjan geldt die Frans-Nederlandse meng-
vorm. Hij zit in de oudercommissie van het schooltje, 

als enige buitenlander in de raad van toezicht van een 
Franse regionale bank, is vrijwillig Business Angel om 
anderen de kunst van het ondernemen bij te brengen 
én gaat soms kaarten ‘met Hollandse kerels’. En met 
oudjaar gaat er Hollands vuurwerk de lucht in. 
In de keuken van Hotel Edward 1er geeft Marije, die 
zelf ook voor haar gasten kookt, Franse dorpskinderen 
soms een kooklesje. ‘Door ons personeel hebben we 
veel lijntjes met Frankrijk. Veel werknemers hebben 
kinderen die bij onze kinderen in de klas zitten. 
’In het hoogseizoen telt het team zestien man, 
inclusief de Capelles en een Engelstalige au pair voor 
de kinderen. ‘Ook door het contact met werknemers 
leer je veel over Frankrijk. Allerlei Franse termen, 
kleurrijk straat-Frans en, onverwacht, zelfs 
gecompliceerd medisch Frans, toen ik met een 

Bijschriften bijschriften 
bijschriften >

In de keuken van het hotel geeft Marije,  
die zelf ook voor de gasten kookt, de  
Franse dorpskinderen soms een kookles
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buitenlandse werkneemster mee naar de dokter moest 
als tolk. Arts met de patiënte aan de ene kant van het 
gordijntje, ik aan de andere kant.’

Iedereen gelijk
Inmiddels komen de hotelgasten tot uit Australië. En 
Russen, Mexicanen, Japanners en Amerikanen. ‘In het 
hoogseizoen moeten we zestien uur per etmaal 
klaarstaan, want we willen dat een van ons altijd 
aanwezig is voor de gasten. En de ander is nooit ver, 
want we wonen pal achter het hotel. We kunnen dus 
geregeld even thuis binnenlopen en de kinderen halen 
we gewoon zelf uit school.’
‘Veel facetten ervaren we helemaal niet als werk. 
Geweldig toch, als iemand van een ander continent je 
vertelt over zijn land en zijn leven daar? Juist die 
diversiteit vinden wij ontzettend leuk.’ Ook Fransen 
logeren natuurlijk in het hotel. ‘En daar heb je weer 

zo’n cultureel verschil’, zegt Marije. ‘In Frankrijk kan 
nog heel sterk hiërarchisch worden gedacht. Dus 
verbaasde ik, als bazin van het hotel, een Franse gast 
door zelf de koffers naar haar kamer te dragen. Maar 
bij ons is iedereen gelijk. Ik zeg altijd: “Iedereen doet 
hier de afwas. Dus ik ook.”’
Ze hebben het goed, zeggen de Capelles, maar als ze 
echt rijk hadden willen worden hadden ze in Neder-
land moeten blijven. ‘Maar hier voélen we ons rijk. Ik 
was laatst in Nederland waar een voorbijganger tegen 
me zei: pas op mevrouw, u kunt uw kinderen hier niet 
zomaar loslaten. Een bezoek aan Nederland geeft 
eigenlijk altijd een dubbele cultuurschok. Om daar de 
overdaad tegen te komen, het enorme aanbod van 
winkels, en dan weer terug te komen in een gebied 
met veel minder. Maar hier in Frankrijk hebben we 
weer wel de volle natuur om ons heen, de ruimte.’ 

Hotel Edward 1er,  
5, rue Saint Pierre, Monpazier,  
tel. +33 (0)5 53224400
www.hoteledward1er.com/nln
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Tips van Marije Capelle in de 
streek (Monpazier/Dordogne)

   TeksT en foTo’s Alice BroeksmA

☛ Paardrijden – via een gekwalificeerde manege  
 – door de uitgestrekte bossen in de Dordogne  
 (rondom Belvès).
☛ rondleiding met een gids door monpazier en  
 het Bastideum (expositieruimte met uitleg over  
 de 13de-eeuwse ‘bastide’).
☛ op de (elektrische) fiets naar château de  
 Biron (fietsen te huur in het hotel).
☛ Picknicken op het punt waar de rivieren de  
 Dordogne en de Vézère samenstromen in  
 limeuil (‘Dat doen wij ieder jaar wel een paar  
 keer’).

‘In het hoogseizoen moeten we zestien uur 
per etmaal klaarstaan, want we willen dat 
een van ons altijd aanwezig is in het hotel’ 


