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Op 6 maart jl. is er op initiatief van 
enkele leden een overleg geweest om-
trent het collectief aftreden van het 
bestuur. Over de oorzaak hiervan vindt 
u een korte toelichting in het 
Sociaal Jaarverslag. Doelstelling voor 
dit overleg was te komen tot afspra-
ken voor de wijze van samenstelling 
van een nieuw bestuur, tevens als 
voorbereiding op de komende alge-
mene ledenvergadering van 31 maart 
a.s. Helaas heeft dit beraad niet tot 
het gewenste resultaat geleid.

Wij willen langs deze weg  dan ook een 
dringende oproep doen aan kandida-

ten voor een functie in een nieuw te 
vormen bestuur. Het nieuw te vormen 
bestuur dient minimaal  te bestaan uit 
drie personen. De algemene leden-
vergadering dient haar goedkeuring te 
geven bij meerderheid van stemmen.  
Voor alle duidelijkheid willen wij u 
erop attenderen, dat u ook in het ge-
val van afwezigheid u zich wel dege-
lijk schriftelijk kunt melden voor een 
positie in het bestuur. Voordracht van 
kandidaten is conform de statuten en 
huishoudelijk reglement ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,
het voltallig afgetreden bestuur.

Geachte leden,

Bij de oprichting van de Comédie du Livre 
in 1986 wilde het gemeentebestuur van 
Montpellier de boekhandelaren de gele-
genheid geven om op straat, voor het gro-
te publiek, een grote cul-
turele manifestatie rondom 
het boek te organiseren. 
Langzaam maar zeker is 
het uitgegroeid tot een van 
de belangrijkste happe-
nings van Frankrijk rondom 
literatuur in al z’n vormen 
waar iedere boekhandel, 
groot of klein, gespeciali-
seerd of algemeen, graag 
aan meewerkt. In de gemeentelijke biblio-
theken en regionale mediatheken worden 
allerlei activiteiten georganiseerd voor jong 
en oud rondom het thema van de Comédie. 
Sinds 2010 richt men jaarlijks de schijn-
werpers op een bepaald land. Dit jaar is 
de literatuur uit Nederland en Vlaanderen 
aan de beurt. Voor die gelegenheid zijn een 
dertigtal schrijvers uitgenodigd. Begin-
nelingen zoals Inge Schilperoord, Thomas 

Olde Heuvelt en Nina Weijers maar ook 
auteurs met een omvangrijk oeuvre op 
hun naam zoals Stefan Hertmans, Anna 
Enquist, Herman Koch, Lieve Joris. Op 25, 

26 en 27 mei is er 
gelegenheid om ze te 
ontmoeten, debatten 
bij te wonen en boe-
ken te laten signeren. 
Meer weten? Google: 
comédie du livre. 

Rose-Line Lentjes

33e Comédie du livre van Montpellier: 25, 26 en 27 mei

De foto op de omslag: 
Hans van der Bij. 
Gemaakt op de brocante 
van Pézenas mei 2017

Overwinteren in Spanje?
Pieter en Gea Vos verhuren een luxe ap-
partement te Calpe 150m van strand en 
centrum. Voorzien van snelle wifiverbin-
ding (4G) Nederlands- Belgische Tv-zen-
ders via CanalDigital. Zie www.apart-calpe.
com  E: p.vos@wanadoo.fr  T: 0031 6 24 
95 55 52

Huis renoveren of opfrissen
Jeff plaatst voor u keukens, badkamers. 
Herstelt oude gipsplafonds en muren, 
maakt kastenwanden op maat, plaatst of 
verwijdert tussenmuren, tegelt en stuukt, 
controleert en renoveert uw elektrische in-
stallatie. e-mail jeffcreation34@gmail.com

Klussen in en rond het huis
Ik ben Joep, woon in Tarassac, heb ruime 
ervaring als meubelmaker, timmerman, 
pizzaoven- tentenbouwer en circusdirec-
teur. Doe uiteenlopende klussen binnen/
buiten. Informatie/ referenties, Joep Bij-
nen, 0033-668682730. www.joepbijnen.
webnode.nl

Maak je Franse droom waar! 
Te koop: goed lopend hotel-restaurant in 
de Haute-Vallée de l’Aude. Recent geheel 
gerenoveerd. Vraagprijs €395.000. Tele-
foon (0033)(0)631611845.

Bridge, golf, tuinieren, eten, vissen, 
lezen ed.
Een bridge, lees- of eetgroep starten. 
Wilt u dat? Plaats zelf een oproep in 
NieuwsNed. Geef uw hobby, naam, tel.nr. 
woonplaats en postcode op. Wie weet gaat 
u met geestgenoten een club beginnen. 
mariannelesquillier@nvlr.eu 

Nedjes

Wilt u ook een kleine rubrieks-

advertentie “Nedje” 4 x per jaar 

plaatsen, stuur uw tekst van max 250 

tekens incl. spaties op naar 

sponsoring@nvlr.eu 

Kosten € 18,- voor leden. € 24,- voor 

niet-leden.



NieuwsNed voorjaar 2018  3   

Agenda NVLR-activiteiten t/m juni 2018 

Algemene ledenvergadering 
Zaterdag 31 maart – 10.30 uur
Wij nodigen alle leden van harte uit voor 
de Algemene Ledenvergadering die dit jaar 
zal plaatsvinden op zaterdag 31 maart in 
Restaurant La Grange te Bize-Minervois. 
Vergeet vooral niet om u voor deze ver-
gadering op te geven bij mariannelesquil-
lier@nvlr.eu  U ontvangt ruim van tevoren 
de vergaderstukken van de secretaris. 
Zoals ieder jaar kunt u desgewenst blijven 
lunchen. Geef u op bij Marianne Lesquil-
lier en maak 25,00€ p.p. over op IBAN: FR 
76 1348 5008 0008 9114 2122 183. BIC: 
CEPA FRPP 348 t.n.v. Ass. NVLR - Olonzac. 
U kunt ook betalen door een cheque te 
sturen naar: M. Lesquillier, 8bis Chemin du 
Moulin à Vent, 34210 La Livinière. Na beta-
ling ontvangt u het keuzemenu. Wij hopen 
u in groten getale te mogen begroeten! 

Wandelen op het Plateau van 
Leucate (Vertrek bij La Franqui)
Woensdag 11 april – 10.00 uur
Wandelen in het voorjaar behoort een feest 
te zijn, immers wat willen we nog meer 
dan een heerlijke temperatuur én de kracht 
van openspattende knoppen en de geur 
van bloesem. Dat kan óveral, maar toch 
hebben we een bijzondere plek op het oog: 
het Plateau van Leucate. Al lang geleden 
bracht men dit schiereiland in cultuur wat 
we nu terugzien in de wirwar van paden 
en percelen waar je geweldig kunt rond-
struinen. En ook in de vele wilde aman-
delbomen, eerst maken ze bloesem, pas 
daarna het groen. Maar echt bijzónder is 
de plek omdat je onvermijdelijk uitkomt op 
de paden hoog boven de steile kliffenkust 
“Les Hautes Falaises”. Op de terugweg in de 
verte de wegbuigende kustlijn, en dichtbij 

ligt LaFranqui ingeklemd tussen zee en 
plateau. In de 19e eeuw nog een vooraan-
staande badplaats; we gaan er lunchen.

Afstand: 7,5km, duur: 2u15, hoogtever-
schil: nihil. Moeilijkheidsgraad: gemakke-
lijk. Vlakke wandeling door een open land-
schap over paadjes en kleine merendeels 
onverharde weggetjes. Op het gedeelte 
langs de steile kliffenkust is het opletten 
maar het pad is er ruim en gemakkelijk. 
Op een klein gedeelte moeten de honden 
aan de lijn!

Vertrek: 10h00 Parkeerterrein kort voor 
La Franqui. Rijd naar La Franqui (via A9 of 
D6009). Na het verlaten van deze hoofd-
wegen kom je op de D427, je passeert een 
bord “La Franqui Plage”, ga 800m na dit 
bord rechtsaf een smalle verharde weg 
omhoog (bij een rood bord “30km”). 
Na ca 700m parkeren we rechts op een 
grasveldje. Om 9h45 staat de koffie klaar.
Aanmelden deelname en/of lunch: 
graag uiterlijk 6 april 
Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, 
drop.p@orange.fr

Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 
mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Koningsdag Domaine L’Herbe Sainte 
in Mirepeisset Vrijdag 27 april – 
13.00 uur 
Traditiegetrouw vieren we op 27 april het 
Koningsfeest. Na 10 jaar gastvrij onthaald 
te zijn door An en Clemens Lubberts moe-
ten we dit jaar uitwijken naar een nieuwe 
locatie omdat Domaine L’Adrienne Basse 
niet beschikbaar is. We denken dat we 
daarin geslaagd zijn bij: Domaine L’Herbe 
Sainte in Mirepeisset. Ook een prachtige 
plek die goed bereikbaar is voor alle leden.  
We gaan er opnieuw een mooi feest van 

maken. Zoals ieder jaar organiseert de 
activiteitencommissie van de NVLR een 
vrijmarkt, hapjes en drankjes en niet te 
vergeten de altijd zeer gewilde haring. De 
eigenaar van Domaine L’Herbe Sainte biedt 
ter plekke een wijnproeverij aan. Het feest 
is van 13u00 tot ongeveer 18u00. Wilt u 
een stand reserveren voor de vrijmarkt? 
Geef u dan op bij mariannelesquillier@nvlr.
eu. We verwachten u dan wel al om 12u00 
om de tafel in te richten. Wie wil zo’n feest 
nou missen? Geef u op bij marianneles-
quillier@nvlr.eu en maak 5,00€ p.p. voor 
leden (10,00€ p.p. voor introducés) over 
op bankrekening IBAN: FR 76 1348 5008 
0008 9114 2122 183. BIC: CEPAFRPP 348; 
t.n.v. Ass NVLR - Olonzac. U kunt ook een 
cheque sturen naar: M. Lesquillier, 8bis 
Chemin du Moulin à Vent, 34210 La Livinière, 
maar onze voorkeur gaat uit naar betaling 
per bank.
Namens het bestuur, Marianne Lesquillier

Lunchbijeenkomst met boeken, dvd 
en cd-ruilmogelijkheid 
Domaine-Mediterranee, 17 Chemin de 
la Garrigue, 11200 Paraza. 
Vrijdag 11 mei - 12.00 uur
Voor de boekenlunch worden wij deze keer 
in Paraza gastvrij ontvangen door Marie-
José die ons in haar mooie tuin een buffet 
zal presenteren. De deelnemers en zij die 
graag hun overtollige boeken, dvd’s en cd’s 
in willen brengen, worden om 12.00 uur 
verwacht. Onder het genot van een glaasje 
wijn is het altijd weer gezellig vertoe-
ven bij de dan alreeds goedgevulde tafels 
met boeken, dvd’s en cd’s. En om niet te 
vergeten!!!! het bekende spaarvarken staat 
opnieuw gereed om gevuld te worden. 

De opbrengst van het afgelopen seizoen 
zal ook deze keer naar de Alzheimerstich-
ting gaan. Rond 13.00 uur serveert Marie-
José haar heerlijke buffet. De kosten voor 
deze driegangenlunch bedragen € 25.00 
pp. inclusief wijn en koffie. Opgave voor 
deelname bij Marjan Wendels-van den Ak-
ker uiterlijk tot dinsdag 8 mei met vermel-
ding van uw keuze voor een vlees- of een 
visgerecht. E-mail: vandenakkermarjan@
gmail.com U ontvangt een bevestiging van 
uw inschrijving. De plaatsen zijn beperkt 
tot 30 personen.

Zaterdag 31 maart 10.30 uur
NVLR Jaarvergadering in restaurant La Grange, Bize Minervois.

Woensdag 11 april 10.00 uur
Wandelen op Plateau de Leucate 

Vrijdag 13 april
Cultuurclub. Lezing door Lieke Taks Oude Vrielink: ’Maria Sibylla 
Merian’. Nadere info volgt.

Vrijdag 27 april 13.00 uur  
Koningsdag in Mirepeisset 

Vrijdag 11 mei 12.00 uur 
Lunch met boeken- en cd-ruil op Domaine-Mediterranee in 
Paraza

Woensdag 16 mei  Wandeling. Nadere info volgt.

Maandag 28 mei
Excursie naar Airbus Toulouse 

Vrijdag 8 juni Cultuurclub. Nadere info volgt.

Woensdag 20 juni
Wandeling met picknick. Nadere info volgt.
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Een bezoek aan de Airbusfabriek in Tou-
louse is een uitstapje waarover we vaker in 
de vereniging horen praten. Daarom willen 
wij in overleg met de activiteitencommissie 
kijken of daar belangstelling voor is. 

Als datum is maandag 28 mei vastgesteld. 
Omdat de organisatie nogal wat voorberei-
dingstijd vraagt willen wij in een vroeg sta-
dium weten hoeveel deelnemers meegaan.

‘s Ochtends bezoeken we het recent ge-
opende museum “Aeroscopia” waar een 
Engelstalige gids ons zal begeleiden. In de 
museumhal kunnen we een bonte verza-
meling vliegtuigen van diverse pluimage, 
grootte en herkomst (van binnen) bekij-
ken en aanraken, en is er onder meer een 
vluchtsimulator te zien. Van zo dichtbij zie 
je wat voor een pompeus en zwaar ding 
een groot vliegtuig is. Dus gaan we ook de 
vraag beantwoorden waarom zo’n bakbeest 
niet uit de lucht valt. Naast dit geweld is op 
infoborden het een en ander te lezen over 

de rijke historie 
van de vlieg-
tuigbouwkunde 
vanaf begin 
vorige eeuw in 
Frankrijk.
Rond 13h00 gaan we lunchen (3 gangen, 
wijn en koffie) in het restaurant naast het 
museum. ‘s Middags gaan we per bus met 
een gids een “Panoramic Tour” maken 
over het fabrieksterrein. Hierbij bezichti-
gen we de A350-hangar en zal de gids ons 
rondleiden langs diverse productielocaties 
en ontwerpafdelingen van de A320, A330 
en A350.

De kosten zullen op ca. € 55, = pp komen 
(museum, lunch en “Panoramic Tour”). 
Vervoer naar Toulouse: Ieder gaat op eigen 
gelegenheid naar Toulouse, er is ruime par-
keergelegenheid bij het museum. Ons lijkt 
het een goede zaak dat daar waar mogelijk 
en gewenst, we met elkaar meerijden. Hier-
voor informatie bij ons opvragen.

Aanmelden: per E-mail tot uiterlijk 31 
maart. We zijn gebonden aan een max. 
aantal deelnemers.

Bij de “Panoramic Tour” op het fabriekster-
rein gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

Daarom wordt u gevraagd bij aanmelding 
aan ons op te geven: familienaam, voor-
naam, geboortedatum en geboorteplaats. 
Tijdens het middaggedeelte moet een pas-
poort of een identiteitskaart kunnen wor-
den getoond. Zodra we meer duidelijkheid 
hebben over de belangstelling ontvangt u 
tijdig de details van het verloop van de dag.

Ab Bergshoeff: veenenborgh@gmail.com 
Ernst van Hoorn: evanhoorn@orange.fr

Excursie naar Airbus 
in Toulouse 
Maandag 28 mei 

(christelijke) gregoriaanse kalender 
die immers de tijd sinds de (ver-
meende) geboortedag van Christus 
meet.

Samen met de wiskundige 
Charles-Gilbert Romme ontwerpt 
Fabre d’Eglantine een nieuwe kalender. 
Een jaar wordt verdeeld in twaalf maanden 
van elk drie decaden van elk tien dagen, 
met per jaar vijf of zes extra dagen om de 
duur van het kalenderjaar gelijk te trekken 
met het astronomische jaar. De republi-
keinse kalender wordt met terugwerkende 
kracht ingevoerd vanaf 22 september 
1792, de eerste vendémiaire, de eerste dag 
van de eerste maand van het jaar I van de 
Franse revolutionaire jaartelling. De laatste 
dag van het jaar I is 21 september 1793. 
De jaartallen krijgen officieel Romeinse 
cijfers. De namen van de maanden zijn een 
bedenksel van Fabre d’Eglantine. Iedere 
maand herinnert aan een kenmerk van 
het klimaat in Frankrijk. Uit de uitgangen 
van de namen blijkt tot welk seizoen een 
maand behoort. De tien dagen van een 
week krijgen namen die zijn gebaseerd op 
de telwoorden in het latijn: primidi, duodi, 

Fabre d’Eglantine schonk Frankrijk een 
revolutionaire kalender
Onze Engelse vriendin Veronica woont met 
haar Franse echtgenoot Georges in Carcas-
sonne, Rue Fabre d’Eglantine. Deze naam 
intrigeerde mij. Wie ging er schuil achter 
deze naam?
De geschiedenis van deze historische 
figuur begint op 28 juli 1750 als hij wordt 
geboren in Carcassonne. Daar groeit hij 
op, maar hij gaat studeren in Parijs. Hij 
beschikt over een vlotte pen en zijn ster 
rijst snel. Fabre d’Eglantine wordt een 
bekende dichter en schrijver van toneel-
stukken waarin hij ook zelf speelt. Tijdens 
de Franse Revolutie mengt hij zich in de 
politiek. Zijn belangrijkste wapenfeit als 
revolutionair is in 1793 de invoering van de 
nieuwe kalender. De dagen en de maanden 
worden officieel veranderd en aangepast 
aan het nieuwe elan dat de revolutie had 
gebracht. Frankrijk moet een seculiere 
staat worden die zich afzet tegen alles wat 
kerks is. Het betekent een breuk met de 

De geschiedenisles via straatnamen

De Revolutionaire kalender van Fabre d’Eglantine

Door
Adrien Vos

tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, 
octidi, nonidi en decadi. De laatste is 

de vrije dag die de zondag vervangt. 
Bij de decimaal verdeelde kalender 
hoort ook een nieuwe decimale 
urenindeling van de dag. Tien uren 
van ieder honderd minuten van elk 

honderd seconden gaan het dag-
ritme bepalen. Nieuwe klokken krijgen een 
tienuren wijzerplaat. Deze zijn echter nu 
uiterst zeldzaam want de decimale tijdre-
kening vindt uiteindelijk weinig weerklank.

Onze vriend Fabre d’Eglantine heeft zijn 
faam dus te danken aan de revolutio-
naire kalender. Hij heeft maar kortston-
dig genoten van zijn uitvinding want hij 
wordt gearresteerd op 12 januari 1794 op 
verdenking van malversaties en bedrog. 
Tijdens het proces moet hij zichzelf ver-
dedigen. Hij verdraait de feiten, beschul-
digt anderen maar het mag niet baten. 
Fabre sterft onder de guillotine op 5 april 
1794, 16 germinal in het jaar II, samen met 
Danton. Op weg naar het schavot deelt hij 
handgeschreven gedichten uit en neuriet 
hij: “Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs 
moutons”, zijn bekendste compositie.
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Daslook is een plant uit de lookfamilie, alli-
aceae (Lat), waar bijvoorbeeld ook bieslook, 
prei, ui en sjalot toe behoren. Als je het 
daslookblad proeft dan merk je meteen dat 
knoflook een naaste verwant is. De plant 
wordt 15-40 cm hoog, bloeit van april tot 
juni met witte bloemetjes.

Waar kun je het vinden?
Daslook komt in heel Europa voor en doet 
het goed op humusrijke gronden, in en 
bij de bossen dus, op berghellingen en in 
dalen. Maar ook op vochtige rivieroevers 
voelt daslook zich helemaal happy. In onze 
Franse regio moet je uit de buurt van de 
kust blijven om daslook te vinden. Je mag 
het in Frankrijk gewoon 
in het wild plukken want 
het is geen beschermde 
plant zoals in Nederland 
en België. Wees er wel 
een beetje voorzichtig 
mee. Pluk nooit de hele 
plant maar beperk je tot 
een of twee blaadjes. 
Daslook vermeerdert zich 
door middel van zaad en 
door nieuwe bolletjes af 
te splitsen. Je kunt het 
makkelijk in je eigen tuin 
kweken.

Wat is eetbaar?
- De bladeren, bloemknoppen en bloe-
men kun je rauw eten bijvoorbeeld samen 
met kaas. Ze zijn ook lekker in salades en 
soepen (versnipperen, niet meekoken!)  en 
bijvoorbeeld in een kruidenomelet, sauzen 
en groentegerechten. Je kunt er pesto van 
maken of ze toevoegen aan kwark, boter of 
roomkaas. 
- De bloemknoppen kun je ook als anti-
pasti inmaken in olie, azijn of zout.
- De bloemen zijn als eetbare decoratie te 
gebruiken.
- De groene, ronde zaden zijn op dezelfde 
manier als groene pepers te verwerken in 
sauzen of groentegerechten. 
- De uitgerijpte zaden kun je drogen en tot 
een peperachtige specerij vermalen. 
- De knolletjes kun je, nadat de bladeren 
van de plant afgestorven zijn, tot februari 
van het jaar daarop opgraven. Je kunt ze 
inmaken, of net als knoflooktenen, als pit-
tige smaakmaker gebruiken.

Positieve eigenschappen
De bovengrondse plantendelen worden al-
lemaal medicinaal gebruikt. Daslook bevat 
naast etherische olie met mosterdglyco-
siden ook veel slijmstoffen, die de scherpe 
smaak milder maken en helpen om gifstof-

fen af te voeren. Het heeft antibacteriële 
eigenschappen en geeft daarom verlichting 
bij maag- en darmstoornissen. Het helpt 
om de bloeddruk en het cholesterol laag te 
houden en gaat aderverkalking tegen. De 
plant werkt verder bloedreinigend, ontste-
kingsremmend, stofwisselingsstimulerend 
en algemeen vitaliserend.

In de keuken
Het aroma van daslook komt het best tot 
zijn recht als het vers gegeten wordt of als 
het heel kort wordt verhit. Verse daslook is 
jammer genoeg niet zo lang houdbaar. Als 
je daslook in olie bewaart dan kun je het 
wel een week of drie in de koelkast goed-

houden.  Je kunt on-
derstaand mengsel dan 
toevoegen aan alles wat 
je maar een daslook-
smaak wilt geven.
Nodig: een flinke hand 
vol daslook (blaadjes, 
knopjes, bloemen en/of 
stengels), ongeveer 100 
ml olijfolie en zout naar 
smaak. Was de daslook 
en dep droog met keu-
kenpapier. Snij alles in 

kleine stukjes, voeg olijfolie en zout toe en 
schep het geheel in een glazen potje. 

LET OP
Bloeiende daslook lijkt best veel op het le-
lietje-van-dalen, le muguet, dat van wortel 
tot stamper giftig is. Oppassen dus. Er zijn 
wel verschillen. De bladeren van het Lelietje 
met name zijn niet “gesteeld”, maar zoals 
dat in het botanistenjargon heet “zittend”. 
Ze kleven bij wijze van spreken tegen de 
stengel van de plant aan, zonder takje. En 
natuurlijk hoef je maar even te ruiken om 
het verschil te herkennen. Zo knof-achtig 
aards als de daslook ruikt, zo zoet ruikt de 
lelie!

Door 
Margo Vos

Superfood uit de natuur   
Daslook Allium ursinum (Lat) 
Franse namen: Ail des ours, Ail des bois, Ail sauvage.

 
Het is echt superfood en zeer po-
pulair geworden de laatste jaren. 
Het is natuurlijk niet toevallig 
dat dassen (vandaar: das-look) 
en beren (vandaar: ail des ours) 
nog altijd rechtstreeks uit hun  
winterslaap het bos in hollen op 
zoek naar dit veelzijdig en sma-
kelijk kruid om hun darmen en 
spijsvertering weer op gang te 
krijgen.
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De Zaaier een pareltje van een boek, 
over een bijzondere geschiedenis

Door 
Renate van der Bas

“Op een dag zou er een man komen - 
als er nog een was - en die zouden we 
moeten delen, om leven in onze buiken te 
brengen.” Zie hier de kern van het waar-
gebeurde verhaal ‘De Zaaier’: een Frans 
manuscript dat onlangs is vertaald door 
NVLR-lid Els Hekkenberg uit Montpellier. 
Het resultaat: een parel 
van een uitgave waarvan 
de inhoud lang na blijft 
gonzen, of je nu vrouw 
bent of man.
“Meteen toen ik het 
onwaarschijnlijke verhaal 
L’homme Semence van Vi-
olette Ailhaud las, wist ik: 
dit wil ik gaan vertalen”, 
vertelt de enthousiaste Els 
(55). Sinds 1998 verdient 
ze in onze regio haar 
brood met het vertalen 
van Franse teksten naar 
het Nederlands. “Meestal 
gaat het om zakelijke 
communicatie, maar het 
liefst vertaal ik literaire teksten. Helaas 
zijn die opdrachten schaars: het is onmo-
gelijk om daarvan te leven,” aldus Els, die 
zelfs niet terugdeinst voor het vertalen van 
Franse poëzie.

Haar geluk kon dus ook niet op toen de 
gereputeerde uitgeverij Ad. Donker in 
Rotterdam met haar in zee ging om het 
boekje De Zaaier uit te brengen. En wat 
meezit qua publiciteit: op basis van het 
verhaal is eind vorig jaar een bioscoop-
film uitgebracht, Le Semeur van regisseur 
Marine Francen*. 
Wat is er dan toch zo intrigerend aan 
deze kleine roman? Dat zijn in feite twee 
dingen: het verhaal zelf, maar ook de 
schrijfster, Violette Ailhaud. In 1852 is zij 
een jonge vrouw, levend in een boerenge-
meenschap ergens in de Basses-Alpes en 
klaar om te trouwen. Maar opeens wordt 
haar verloofde samen met alle andere 

mannen uit het dorp weggevoerd door 
Lodewijk Napoleon, als represaille voor 
een democratische opstand. De vrouwen 
blijven achter en leven twee jaar lang vol-
ledig geïsoleerd. Tijdens het boerenwerk 
filosoferen ze over de vraag wat te doen 
mocht er eindelijk weer eens een man ver-

schijnen. Ze besluiten niet 
om hem te gaan vechten, 
maar om hem te delen. 
Want ze willen allemaal 
kinderen, ze willen het 
leven doorgeven. En wan-
neer uiteindelijk ene Jean 
het dorp betreedt zijn ze 
inderdaad solidair. 

Een niet alledaags verhaal 
dat door Violette pas 
in 1919 aan het papier 
wordt toevertrouwd. Ze 
woont dan opnieuw in 
een ontmande wereld, nu 
vanwege de verschrikke-
lijke Grote Oorlog. Violette 

publiceert het manuscript niet maar geeft 
het in bewaring bij een notaris, onder de 
bepaling dat het pas in 1952 gelezen mag 
worden en wel door de oudste van haar 
vrouwelijke nakomelingen. Uiteindelijk 
duurt het tot 2006 voordat het boekje 

voor het eerst wordt 
gepubliceerd.
“Sindsdien intrigeert 
het vele mensen, 
om allerlei redenen”, 
aldus Els. “Sommigen 
denken dat de naam 
Violette Ailhaud een 
pseudoniem is of ze 
zijn op zoek naar de 
ligging van het dorpje, 
dat niet meer be-
staat.” Zelf vindt Els 
vooral het taalgebruik 

van de schrijfster fascinerend: het is zeer 
krachtig en beeldend. Met een belangrijke 
rol voor natuurfenomenen zoals onweer. 
Els: “Heel bijzonder: laatst stond het ver-
haal centraal tijdens een performance met 
een vertelster en een contrabas, terwijl 
het buiten noodweer was. Precies op het 
moment dat in het verhaal het onweer 
losbarstte, donderde het buiten ook.”
‘De Zaaier’ en alle verhalen eromheen - 
bijvoorbeeld over die vergeten democrati-
sche opstand van december 1851 - lijken 
NieuwsNed een uitstekend onderwerp voor 
een lezing ergens dit jaar. Al dan niet na 
overleg met de weergoden…

Voor meer informatie, ook over de  
verkrijgbaarheid van het boekje:  
www.violetteailhaud-dezaaier.nl of  
els.hekkenberg@orange.fr

Naschrift: Een behoorlijk aantal lezers herkenden in mijn 

column in de afgelopen NN een hun bekend echtpaar. Het 

in dit verhaal  beschreven gesprek heeft inderdaad met hen 

plaatsgevonden, maar is door mij ‘gebruikt’ en uitvergroot 

met als resultaat een humoristisch bedoelde, fictieve mix 

met een grote dosis dichterlijke vrijheid. Het spijt me daarom 

erg dat mijn omschrijving van de personen te duidelijk - en 

dus ten onrechte - het betreffende echtpaar weergeeft. Dat 

was verre van handig en nergens voor nodig. Daarom hierbij 

voor de betrokkenen mijn welgemeende excuses, en ook 

dank voor jullie sportieve reactie!

Renate van der Bas

* Op de filmsite allocine.fr is te zien 
waar ‘Le Semeur’ momenteel draait. Dit 
voorjaar komt hij ook uit in Griekenland 
en Spanje, maar wanneer Nederland 
aan de beurt is, is nog niet duidelijk. 
Vanaf half april is ‘Le Semeur’ echter te 
koop in dvd-versie. Wel zo handig!

CLIMELEC SERVICE
Claude Ferrer

Specialist in elektrische verwarmingssystemen
pompe à chaleur, airco (in de Hérault)

T. 0467325899    gsm. 0620937340
climelecservice@orange.fr

Claude spreekt langzaam en duidelijk Frans.
U kunt ook een e-mail sturen. Hij reageert snel en komt afspraken na.
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Deze twee termen worden vaak door 
elkaar gebruikt, maar er is een groot 
verschil.
Bij een vide-grenier maken Fransen letter-
lijk hun zolders leeg. Ze hebben besloten 
om wat daar soms jarenlang heeft gele-
gen, te verkopen. De eerste keer dat wij er 
een bezochten was in Donzy (Bourgogne). 
“We reden argeloos naar het dorpje om 
ons dagelijkse broodje te gaan halen maar 
we konden er niet in. De auto moest bui-
ten het dorp geparkeerd worden want er 
was een vide-grenier georganiseerd. Nu we 
er toch waren, wilden we heel graag zien 
wat er allemaal aangeboden werd. Wat 
een oude rommel lag daar op de grond 
en op schragentafels! Ik zag echt niets 
aantrekkelijks. Achteraf denk ik: logisch, 
we waren gewoon veel te laat. Ik herinner 
me nog dat er wat Engelse toeristen voor 
ons liepen die een heel leuk keukenrekje 
bij zich droegen. Een Franse dame had een 
mooie rieten mand gescoord. We leerden 
dat je op tijd moet komen om iets moois 
te bemachtigen: hoe vroeger, hoe groter 
de kans op een trouvaille.”
Een brocante is een verkoop van oude 
spullen, op straat of in een gelijknamige 
winkel. De brocanteurs handelen voor hun 
beroep, staan ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en moeten 
dus hun inkomsten aan de belasting 
opgeven. Marjan Wendels-van den 
Akker is een echte liefhebster van 
brocante. We hebben haar gevraagd 
om iets over haar hobby te vertel-
len. “Als kind was ik altijd bezig om 

Brocante en 
vide-greniers

dingen mooier en gezelliger 
te maken. Van twee pluchen 
eetkamerstoelen van mijn oma 
had ik de poten wat ingekort 
en in mijn kinderkamer gezet, 
kleine krukjes erbij, plankjes 
aan de muur voor mijn boeken 
en gezellig was het. Ik zat al 
vroeg achter mijn moeders 
naaimachine om mijn pop-
pen mooi aan te kleden. Ik kon 
alles gebruiken: wol, lapjes etc. 
Ik maakte er wat van. Later, 
tijdens mijn “arme” periode,  
met kleine kinderen en een 
nog studerende echtgenoot, 
zag onze flat er met de vond-
sten leuk en gezellig uit. 25 
jaar geleden was de Kringloop 
nog niet zo bekend en geliefd 
als nu maar ik kon het niet laten om eens 
per week naar de kringloopwinkel te gaan, 
ondanks mijn drukke baan. Ik kwam altijd 
met iets geweldigs thuis, van serviesgoed 
tot leuke stoeltjes of kastjes. Thuis lekker 
aan de slag met boenwas of kwast, prach-
tig.” Haar ultieme vondst? “Drie prachtig 
met de hand geslepen karaffen in een 
kastje waarin je ze wel kunt zien maar er 

zonder de sleutel niet bij kunt. Een echte 
tantaluskwelling, gekocht voor 250 gul-
den. Ik vond het een hoog bedrag maar zo 
mooi! Heel veel jaren later zagen wij een-
zelfde kastje in het tv-programma Tussen 
Kunst & Kitsch, geschat op 1600€!” De 
reacties van familie, vrienden en bekenden 
op haar hobby lopen uiteen van: “Wat leuk 
dat je van niets iets kunt maken” tot: “Heb 

Door

Antoinette Terlizzi

*Kristallen karaf voor 5€ op de antiekmarkt in 
Limoux gekocht toen de hals en stop nog aange-
slagen zwart waren. Ik gokte (terecht) op zilver. 
De eigenaar was zich kennelijk niet bewust van 
de werkelijke waarde. Rode kristallen bokaal.  
Vide-greniers Limoux.

*Dit is een verzameling met een thema. De antieke bijbeltjes (Em-
maüs) staan hier schuldig te wezen aan de onderdrukking van de 
gekleurde mens. Het lampje komt van de Troc evenals het kristal-
len vaasje. De verzilverde kandelaar van een vriendin gekregen, zij 
vond hem niet mooi en had hem geheel zwart laten worden. En ja, 
na een stevige poetsbeurt!
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Neem je camera 
mee

“Een brocante is een 
leuke plek om te 
fotograferen”, zegt 
Hans van der Bij. 
“Het beste is om ’s 
ochtends vroeg aan 
de slag te gaan. Je 
hebt minder kans op 
overbelichting dan 
later op de dag als de 
zon hoog staat en het 
licht hard is. 
Bovendien is het min-
der druk en wordt er ijverig uit-
gepakt waardoor er meer actie 
is. Vervelend is wel dat je veel 
bananendozen voor je lens krijgt 
als je niet uitkijkt. Het is ook 
boeiend om mensen te fotogra-
feren die aan het onderhandelen 
zijn.” Vervelende reacties zijn er 
ook omdat niet iedereen graag 
op de foto wil. Hans vertelt dat 
dat niet is omdat de make-up 
nog niet is aangebracht maar 
“… omdat men er black staat 
te verdienen. Als ik een nega-
tieve opmerking krijg dan zeg 
ik altijd dat ik fotografeer voor 
mijn cursus. Dat is tot nu toe 
afdoend geweest…”

*Dit mooie en gave theeservies is van Limoges porselein.  
Gekocht voor de prijs van slechts een kopje.  
Brocante Carcassonne.

*Grote visschotel uit Obernai. Dit is een onderdeel van de 
inmiddels zeer uitgebreide collectie borden en schalen etc. in tien 
jaar tijd verzameld.

je nu nog niet genoeg servies en spullen?”. 
Toch komt soms haar hobby goed van pas, 
bijvoorbeeld als er ergens een feestje met 
veel bezoekers wordt gehouden. Ze leent 
haar stapels mooie borden met hetzelfde 
dessin graag aan haar vrienden uit.
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Een vertelling uit de Montagne Noire 

Er was eens een arme weduwe die alleen 
woonde met haar zoon, een dwerg die 
niets liever deed dan slapen en in de zon 
liggen. Op een dag zei zijn moeder hem: 
“Luister, je moest maar eens aan het werk 
gaan. Je vader is dood en wij hebben geen 
stuiver te besteden. Waar moeten we van 
leven?” “Eh, moeder, werken? Vergeet 
dat maar. Ik ben klein en zwak. Niemand 
neemt me aan voor welk werk dan ook.” 
Ze zaten aan het avondeten. Een flinke 
zwerm vliegen zoemde door de keuken 
en zat op de borden. Om ze te verjagen 
gaf de dwerg een flinke klap op de tafel 
en verpletterde er vijfhonderd. Welgeteld! 
“Oh, moeder. Ik wist niet dat ik zó sterk 
was. Vijfhonderd vliegen dood. In één klap! 
Weet je wat ik doe? Ik ga een pet kopen 
en op de klep schrijf ik: de sterke man 
die er met één klap vijfhonderd dood-
sloeg.” De dwerg mocht dan klein zijn, 
aan besluitvaardigheid ontbrak het hem 
niet. Hij kocht op de markt een pet en met 
de intrigerende tekst op 
de klep vertrok hij, zijn 
erfenis meenemend; een 
kanarie in een kooitje, 
een ei, een klos touw. Hij 
liep lang door het bos en 
sliep in een droge beek-
bedding. De volgende 
morgen stevig doorstap-
pend kwam hij bij een 
kruising, waar hij een 
reus, honderd keer groter 
dan hij, zag zitten op de 
stam van een kastanje. 
“Waar ga je heen, kleine 
man,” brulde de reus. 
Toen hij opstond, raakte 
zijn hoofd de boomkrui-
nen. “Iedereen die hier langs wil zal zich 
met mij moeten meten. Als je sterker bent 
dan ik dan word je mijn meester. Zo niet, 
dan dood ik je.”

Op dat ogenblik zag de reus wat de dwerg 
op de klep van zijn pet had geschreven. 

“Zo, jij moet behoorlijk sterk zijn. Vijf-
honderd doden met één klap! Maar laten 
we eens kijken wat er van waar is. Als ik 
een steen gooi, dan duurt het drie dagen 
voor hij valt. Kijk zelf maar.” De reus bukte 
zich en rukte een kei van wel honderd 
kwintalen zwaar, los uit de rotsbodem. 
Met inspanning van al zijn krachten wierp 

hij hem weg. Over huizen en kerktorens, 
steeds hoger en hoger vloog de steen. Drie 
dagen lang gaf hij geen enkel teken van 
vertraging. Aan het eind van de derde dag 
kwam hij met een donderende klap van 
wel duizend bliksem-
schichten terug op 
aarde. Het rotsblok 
maakte in de bosbo-
dem van Ramondens 
een krater zó groot dat 
de Cité van Carcas-
sonne er gemakkelijk 
in zou passen. En 
daarom noemen de 
mensen het meer van 
de negen bronnen tot 
de dag van vandaag 
‘het gat van de reus’. 
“Zo, kleintje,” zei de 
reus, “nu jij.” De dwerg 

opende het deurtje van 
zijn kooi en gooide de 
kanarie omhoog. De 
vogel steeg en steeg. 
Drie dagen gingen 
voorbij en nog steeds 
zweefde hij door. “Oké,” 
zei de reus, “We doen 
een andere test. Als ik 
een steen in mijn hand 
neem, dan kan ik hem 
tot stof fijnknijpen.”
“Dat is knap,” zei de 
dwerg, “maar ik pers jus 
uit een steen.” De reus 

bukte, pakte een steen en verpulverde hem 
tot stof. De dwerg nam het ei, kneep het 
kapot, het eistruif droop van zijn vingers. 
De reus kon zijn ogen niet geloven. “Goed,” 
zei hij, “maar nu zijn we moe door al deze 
inspanningen. We gaan naar huis en we 
eten wat.” Op weg naar huis doodde de 
reus een leeuw en zei: “Om hem te kunnen 
braden hebben we hout nodig. Laten we 
allebei een takkenbos verzamelen. Wie de 
grootste bos heeft is de winnaar.” De reus 
pakte een bijl en begon hier te hakken, 
daar te hakken. Met elke klap velde hij een 
eik. Zijn houtbundel was snel klaar. “Nu 
jij,” zei hij, “kom maar op met je takken-
bos.” 

De dwerg pakte zijn klos touw, maakte 
het begin vast aan een tak en liep met zijn 
klos het hele bos rond. “Asjeblieft,” zei hij, 
“mijn takkenbos. Je neemt hem helemaal, 
of je neemt er niets van.” “Nee, idioot, zo 
gaat mijn hele woud er aan. Laat maar, we 
hebben genoeg hout aan mijn takkenbos.”
Zo werd de dwerg de meester van de reus, 
die hem en zijn moeder een goed leven 
bezorgde. De dwerg hoefde de hele dag 
niets anders meer te doen dan zijn pet te 
laten zien waarop stond geschreven: “De 
sterke man die er met één klap vijfhonderd 
doodsloeg.”

Vertaald door
Kees van der Bas

Voor bij het haardvuur

Het ‘sprookje’ op deze pagina is een volksverhaal, in het  
Occitaans en Frans op schrift gesteld door een zekere  
M. Oustal en gepubliceerd in 1985 in het verhalentijdschrift 
Folklore. Er bestaan vele tientallen versies van het thema van 
de bedrogen reus, l’ogre dupé. En er zijn zoveel verhalen, van 
generatie op generatie doorverteld, dat er geen bijhouden is 
aan de boeken en tijdschriften hierover. Mocht u het op prijs 
stellen, dan wil ik voor de komende nummers van NieuwsNed 
graag nog wat van deze contes doorgeven. U moet er wel zelf 
een knappend houtvuur bij bedenken en ook de rode oortjes 
van de kinderen, ademloos luisterend naar de opa of oma die 
met mimiek, pauzes, gebaren, timbre en tempo van een een-
voudig verhaaltje een spannend avontuur wist te maken. Ach 
ja, vroeger...
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De Tour de France is dit jaar aan zijn 105e 
editie toe. Iedereen kent dit fenomeen dat 
zich sedert 1903 ieder jaar afspeelt in de 
maand juli. Enkel de oorlogsjaren 
1915-1918 en 1940-1946 
zorgden voor een onderbre-
king. Deze ronde is uitge-
groeid tot een spektakel dat 
niet alleen Frankrijk, maar 
ook de gehele wereld beroert 
en boeit. Hoe dat komt? 
Wellicht omdat de wielren-
ners in die vier weken een 
dagelijks wielergevecht leve-
ren dat niet alleen tot onze 
verbeelding spreekt maar 
soms ronduit heroïsch is en 
wielerlegenden creëert zoals 
Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, 
Jacques Anquetil, Bernard Hinault 
en Lance Armstrong. Die laatste 
bleek vals te spelen en bij de Brit 
Chris Froome “ruikt” het ook naar 
pepmiddelen. De ploegleiding en hijzelf 
beweren nu dat hij Salbutamol gebruikt 
tegen astma maar in al die jaren die hij 
koerste was het toen pas dat hij over zijn 
astma sprak. Ik heb zo het vermoeden dat 
de ploegleiding astma naar voor schoof om 
het gebruik van doping te camoufleren.
Of de renners nu doping gebruiken om be-
ter te presteren, persoonlijk stoor ik me er 

De Ronde van Frankrijk
Door 
Roger Naeyaert

niet aan. Ik geniet 
van het moment als 
ze presteren en wanneer achteraf 
blijkt dat het geforceerd was, dan is dit zo, 
ik voel me niet bedrogen. Tant pis voor de 
renner in kwestie dat hij zich heeft laten 
meeslepen, verleid door ofwel het voor-
uitzicht op vet betaalde natourcriteriums 
of een beter betaalde job bij een andere 
ploeg. Wie zich nu nog laat betrappen op 
dopinggebruik is niet goed bezig, zelfs erg 
dom. Twintig, dertig jaar terug was het 
gebruik van pepmiddelen normaal. De on-
derzoeksmethodes waren zwak, ouderwets, 
in een beginfase. Maar tegenwoordig zijn 
er verfijnde technieken, is de technologie 
zeer ontwikkeld, doeltreffend en vlug. Het 
resultaat van een analyse is na enkele uren 
beschikbaar, terwijl men er vroeger weken 
over deed. Onderschat ook niet de functie 
van de sociale media. Men kan alles op de 
voet, bijna seconde na seconde volgen. Als 
renner weet je dat en dus is het dom, ver-
kwansel je je broodwinning als je verboden 
producten gebruikt.
Vroeger waren er geen fitnesszalen, sport-
labo’s, voedingsspecialisten, ploegdokters. 
Enkel de masseurs waren er en hun werk 
mocht er zijn want dit was één van de 
redenen waarom de renners er iedere dag 
stonden en het vol konden houden. 

Ik kan het 
weten want mijn 

vader was masseur van een beroeps-
renner eind jaren 50. Toen ik als 20-jarige, 
in 1968, begon te voetballen en sukkelde 
met stijve, vermoeide spieren, heeft mijn 
vader mij nu en dan gemasseerd met 
als gevolg dat ik niet meer liep op het 
voetbalveld, maar vloog. Typisch voor de 
masseurs uit die tijd was dat ze een olie 
gebruikten die een aangename maar toch 
prikkelende geur verspreidde. Ouderen 
onder ons zullen zich nog wel die geur 
herinneren die bleef hangen als een ren-
nersbataljon voorbijvloog. Ook mijn vader 

Etappekaart 2018

Eddy Merkx, de Belgische 
legende

Joop Zoetemelk. Misschien 
wel de meest kleurrijke Ne-
derlandse renner
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op 60 cm. Onmiddellijk na de druk werd 
alles in een klein vliegtuigje gepropt dat, in 
afspraak met plaatselijke krantenverkopers 
in Oost- en West-Vlaanderen, een over-
eengekomen hoeveelheid dropte in een 
weide. Dit gebeurde altijd nauwelijks een 
uurtje na de aankomst. Het droppingspunt 
was afgebakend met enkele witgeschil-
derde autobanden en er was altijd veel volk 
dat om het krantje vocht. Steeds verliet 
de krantenverkoper de droppingsweide 
zonder één exemplaar maar wel met een 
goed gevuld geldzakje. Ik heb vele van die 
leveringen meegemaakt. 

Weet u dat dit jaar de Tour de France in 
Carcassonne aankomt, een rustdag heeft 
en opnieuw vertrekt tussen 22 en 24 juli? 
Ga eens een kijkje nemen, wielerliefhebber 
of niet. Het is de moeite waard om alles 
live te zien en te constateren welk georga-

niseerd, 
geolied 
evene-
ment de 
tour is. 
Alles is 
uitge-
stip-
peld, de 
auto-
bus-

sen weten reeds maanden vooraf waar ze 
moeten staan, welke wegen ze kunnen en 
moeten nemen enz. Men kan rondlopen, 
de renners zien, de fietsen zijn uitgestald. 
Ik heb nog geen enkele aankomst van de 
tour in onze contreien gemist in de acht 
jaar die ik hier woon. Doen dus: neem er 
de tijd voor!
De grote vraag is nu wie er gaat win-
nen. Zou het weer Froome worden, of de 
Colombiaan Quintana? De Franse hopen op 
Bardet, Nederlanders wellicht op Mollema. 
Als rechtgeaarde Belg is mijn hoop ge-
vestigd op Greg Van Avermaet en Philippe 
Gilbert. Eén ding staat nu al vast: voor mij 
wordt het weer genieten!

bij mij nog altijd. De maand juli is voor 
mij de tourmaand, de mooiste en meest 
intense maand. Als de tourbeelden de 
huiskamer overspoelen dan is dit voor mij 
thuiskomen. En daar blijft het niet bij, ik 
fiets natuurlijk zelf ook, bergop, bergaf, 

hier in de Aude 
en de Ariège en ik 
gebruik ook de te-
genwoordige ver-
fijnde technologie 
en het modernste 
fietsmateriaal. Het 
gebruik en nut van 
een hartslagmeter, 
carbon, het dillema 
ijzeren of alumi-
nium frame, het 
belang van voeding 
en van rustperio-
des na inspanning 
is stof voor een 
ander artikel.

Nog een kleine 
anekdote uit 
mijn jeugd. In de 
jaren 1956-62, 
was er in Oost-
Vlaanderen een 
Gentse krant, Het 
Volk, die tijdens 
de gehele ronde 
van Frankrijk een 
tourkrant uitgaf en 
wel op een speciale 
manier. Iedere dag 
na de aankomst 
van een rit, werd 
het verslag door 
de verslaggever ter 
plaatse getelext 
naar de drukkerij in 
Gent die onmid-
dellijk een speciaal 
krantje drukte. 
Het omvatte vier 
bladzijden en was 
niet groter dan 50 

gebruikte die olie dat hij 
speciaal liet maken bij de 
apotheker. Jammer dat hij 
me de samenstelling nooit 
heeft willen verklappen, 
ondanks mijn gezaag. Mijn 
vader was ook verknocht 
aan de Tour de France en wel 
in die mate dat de Tour de 
France er bijna de oorzaak 
van was dat ik er niet was. 
Ik ben geboren op 25 juli 
1948, een zondag en laatste 
tourdag van de 34e editie. 
Mijn vader was een groot 
liefhebber van Gino Bartali 
die de 34e uitgave zou win-
nen. Hij hing met zijn oor 
aan de radio en gaf geen 
gehoor aan de smeekbede 
van mijn moeder om de 
vroedvrouw te gaan halen. 
Ik moest maar wachten tot na de aan-
komst, was zijn enige commentaar. Ik 
heb naar mijn vader geluisterd en ben ’s 
avonds om 19u ter wereld gekomen.
De microbe, besmetting, invloed van de 
Tour de France op mijn geboortedag bestaat 

Tom Dumoulin, de beste Nederlandse 
renner van nu doet misschien mee aan 
de Tour

Knokken voor de eerste plaats
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8 maart 1908, 110 jaar geleden legden 
vrouwen in de textielindustrie in New York 
voor het eerst het werk neer. Ze staakten 
voor een achturige werkdag, voor betere 
arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Deze 
staking betekende het begin van de strijd 
voor de vrouwenemancipatie en tegen de 
vrouwendiscriminatie. Sindsdien is het op 

8 maart Internationale Vrouwendag, een 
dag in het teken van strijdbaarheid en so-
lidariteit van vrouwen over de hele wereld 
aan de hand van een specifiek thema. Vaak 
wordt aandacht gevraagd voor thema’s zo-
als economische zelfstandigheid, seksueel 
geweld, zorg en arbeid, discriminatie en 
racisme. De VN heeft dit jaar als thema 
gekozen: “Vrouwen en mannen zijn overal 
gelijkwaardig; gelijke rechten op het gebied 
van onderwijs, gezondheid en werk”. Eén 
van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
die de wereld tot een betere plek moeten 
maken in 2030 (www.sdgnederland.nl), is 
het streven naar een gelijke vertegenwoor-
diging van vrouwen en mannen in politieke 
en economische besluitvorming, la parité 
homme-femme.
Misschien denkt u dat het allemaal wel 
meevalt. Maar hoeveel vrouwelijke wereld-
leiders kent u? Even een paar getallen op 
een rijtje: vrouwen verdienen 10% van het 
wereldinkomen, hebben 1% van alle bezit-
tingen, 75% van de arme mensen in de 
wereld is een vrouw, 66% van de analfa-
beten, 75% van de vluchtelingen. In onze 

Tweede Kamer zijn 38% vrouwen, onge-
veer even veel als in de Franse Assemblée 
Nationale. In Nederland verdienen vrouwen 
16,1% minder dan mannen. Nederland is 
trouwens in 2017 tot de 32e plaats weg-
gezakt op de Global Gender Gap Report 
van het World Economic Forum (Bron: NRC 
02-11-17), Frankrijk staat op de 11e plaats. 
Achter landen als IJsland, Rwanda en Niga-
ragua om er maar een paar te noemen.
De meeste leden van de NVLR zijn met 
pensioen en maken geen deel meer uit 
van de arbeidsmarkt maar zijn wellicht 
wél actief in verbanden waar vrouwen 
en mannen samen zijn. Hoe zit het daar 
met de verhouding mannen en vrouwen? 
Hoe zit het met de parité in het politieke 
programma van de partij waar u op stemt? 
Hoe denkt en praat u in uw eigen om-
geving over dit onderwerp? En handelt u 
ernaar? Het is in ons aller belang om er 
aandacht aan te besteden, voor nu en voor 
de generaties na ons. Om Rosa Luxem-
burg (1871-1919) te citeren  « Celui qui ne 
bouge pas ne sent pas ses chaînes » (Wie niet 
beweegt voelt z’n ketenen niet).

In une famille recomposée wonen een of 
meerdere kinderen samen met een ou-
derpaar waarvan minstens één de vader of 
moeder is. Door allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals het stijgende aantal 
(echt)scheidingen en het homohuwelijk, 
doet het verschijnsel zich steeds vaker 
voor. Zo leefden in 2016 in Frankrijk zo’n 
1,2 miljoen kinderen in une famille recom-
posée. Het toenemend aantal mensen dat 
met een nieuwe samenlevingsvorm te 
maken heeft, creëerde de behoefte aan een 
nieuwe terminologie. 
In het Frans zijn geen nieuwe woorden 
ontstaan maar gebruikt men nu veel 
woorden in twee verschillende betekenis-
sen. Dat maakt het soms ingewikkeld, voor 
de Fransen en ook voor buitenlanders. Ik 
heb een aantal van die woorden op een rij-
tje gezet en onderverdeeld in drie groepen 
op basis van het verschil in generaties.
- De grootouders van de nieuwe partner 
heten les grand-parents par alliance. Dat 
kunnen les grands-parents paternels of ma-
ternels (van vaders- of van moederskant) 

tegenkomt  zijn marâtre en parâtre (stief-
vader of –moeder). In analogie met les 
grands-parents par alliance kun je ook oncles 
en tantes par alliance hebben. 
- Broers en zussen, la fratrie, waarmee 
je opgroeit en waarmee je maar één van 
de ouders gemeenschappelijk hebt, heten 
demi-frères en demi-soeurs (halfbroers en 
–zussen). Le beau-frère of la belle-soeur was 
altijd de broer of zus van je partner, of de 
man of vrouw van je broer of zus (zwager 
of schoonzus). Nu is het ook ieder manne-
lijk of vrouwelijk lid van dezelfde genera-
tie als je partner (stiefbroer of –zus). In 
dezelfde generatie kun je er ook cousins of 
cousines par alliance bij krijgen.
In het Nederlands gebruik je de uitdruk-
king “kouwe kant” voor de familieleden 
waarmee je geen bloedverwantschap hebt. 
In het Frans bestaat de term pièce rap-
portée met dezelfde negatieve betekenis. 
Mijn tante Martine die dankzij haar acht 
kinderen en haar vele klein- en achter-
kleinkinderen gezegend is met talrijke 
pièces rapportées heeft zich altijd verzet 
tegen deze term. Zij spreekt in dit ver-
band altijd van valeur ajoutée (toegevoegde 
waarde). Persoonlijk vind ik dat een mooie 
gedachte.

La famille recomposée
Door 
Rose-Line Lentjes

zijn. De kleinkinderen heten les petits-
enfants par alliance.
- Un beau-fils of une belle-fille was vroe-
ger de man of de vrouw van een zoon 
of dochter. Nu kan het ook de zoon of 
dochter van de nieuwe partner aanduiden 
(stiefzoon of –dochter). Le beau-père of la 
belle-mère duidden voorheen de vader of 
moeder van de partner aan. Nu is het ook 
de nieuwe partner van de moeder of vader. 
Ouderwetse termen die je in de literatuur 

Door
Ruth van der Waall

Gelijkheid
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Sommige leden hebben een bijzondere of 
klassieke auto in hun bezit. We laten ze 
graag aan het woord maar hebben de ver-
halen moeten inkorten omdat de betrok-
kenen allemaal honderduit spreken over 
hun passie. Een echt ‘mannenverhaal’? Dat 
lijkt maar zo: het enthousiasme voor la 
voiture leeft ook bij vrouwen. 

Het liefdesverhaal van John en Marianne 
Caous Onze liefde voor de Eend, Geitje 
voor onze Belgische vrienden, is ontstaan 
in het begin van ons huwelijk. Met twee 
kleine kindjes, geen geld en dan toch een 
nieuwe vierdeurs auto 
willen? Onze eerste Eend 
was een feit. Na een week 
hadden we al problemen: 
hij wilde niet accelereren, 
de motor sloeg heel vaak 
af. We dachten: “We zullen 
eraan moeten wennen, het 
is tenslotte een langzame 
auto, geen snelle sportwa-
gen”. Maar na vele moei-
zame kilometers naar een 
vakantiehuisje in Nederland 
hebben we toch maar de 
ANWB erbij gehaald. Het 
was gewoon gevaarlijk 
om ermee te rijden. De 
monteur van de ANWB 
zag meteen het probleem. 
Hij haalde prompt een 
lange pen die de accele-
ratiesproeier blokkeerde 
uit de carburateur. De fabriek plaatste de 
pen om bij het indraaien van de motoren 
brandstof te besparen. Bij aflevering van 
een nieuwe auto moest die door de garage 
eruit gehaald worden maar dat waren ze 
vergeten. We kregen veel excuses en de 
eerste twee servicebeurten gratis. Opeens 
reed onze nieuwe Eend net als elke andere 
auto. We zijn er ook een keer mee naar de 
wintersport geweest. Warme kleding aan 
en dekens mee want in de auto werd het 
tijdens de rit niet veel warmer dan buiten.
Vele jaren later kochten we weer een 
nieuwe Eend, maar dan als tweede auto. 
Het bleek een prima wagentje om over de 
landweggetjes in Drenthe waar wij toen 
woonden, te rijden.
Wij hebben onze huidige Eend, bouw-
jaar 1976, gekocht op een vide greniers in 
Fontiers-Cabardès. Het was een cadeau van 
onze kinderen. “Jullie wonen nu in Frank-
rijk, daar hoort een 2CV bij”, zeiden ze. 
Makkelijk gezegd, maar vind maar eens een 
mooi exemplaar. Wij vonden er een, een 
blauwe, precies de kleur die we zochten. De 
onderkant zag er nog prima uit, geen roest 

of rotte plekken. Er moest alleen van 
alles vervangen worden: het linnen 
dak, de ronde koplampen, de uitlaat, 
de ontsteking, de brandstofmeter en 
de vloermatjes. Alles bleek nog te 
koop voor La Deuche. 
Alleen in de zomer wordt onze Eend 
van stal gehaald. In de winter staat 
ze lekker binnen en onze poes slaapt 
graag op het dak. Ermee rijden in de 
zomer is heerlijk, met het dak volledig 
open en zwaaien naar de Fransen die 
roepen “Ah, une Deuche”. Alleen het 
geluid al maakt dat mensen opkijken.

De Morgan van Kees en Diny 
van Gammeren
Ik heb altijd al van motoren ge-
houden, of ze nu in een vliegtuig 
zaten of in een auto. Mijn eerste 
Morgan Plus 4 heb ik in 1980 
gekocht, tweedehands en twee 
jaar oud. Na een paar jaar in de 
bijna nieuwe Morgan gereden 
te hebben wilde ik zelf een auto 
bouwen. Mijn voorkeur ging 
uit naar een Donkervoort maar 
mijnheer Donkervoort zag ken-
nelijk niets in mijn plannen. Dus 
dat ging niet door. 
Ik kwam in contact met twee mannen die 

een Dax Cobra replica gebouwd 
hadden. Dat sprak mij erg aan. 
Dus heb ik in Engeland een 
body en een chassis gekocht en 
op de sloop een oude Jaguar-
wielophanging en de motor van 
een Rover 3500. Ik heb alles 
gereviseerd, zelf een zogenaam-
de kabelboom gemaakt, een 
samenvoeging van verschillende 
elektrische draden en connec-
toren. Alles handwerk. Nadat 
de auto op kenteken stond en 
goedgekeurd door de RDW heb 
ik er een paar jaar met plezier 

mee gereden. Deze auto had veel meer po-
wer dan de Morgan. Toen we besloten een 
stuk grond in Frankrijk te kopen hebben we 
de Dax Cobra verkocht en van de opbrengst 
de grond betaald om een huis te bouwen. 
Na mijn pensionering en onze verhuizing 
naar Frankrijk kreeg ik plotseling weer tijd 
genoeg voor leuke dingen. We hebben een 
nieuwe Morgan Roadster V6 Ford volgens 
onze wensen in Engeland laten bouwen. Nu 
toeren we er elk voor- en najaar mee rond. 
’s Zomers is het hiervoor wat te warm.

Ze mogen de 
wei weer in

Door 
Gepassioneerden
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De gele Eend van Hans van der Bij 
Tijdens de bouw van ons huis zag ik in een 
naburig dorp een 2CV Charleston staan 
met een bord à Vendre 2000€. Mijn vrouw 
zag de aanschaf van een derde auto op 
dat moment niet zo zitten dus schortte ik 
mijn droom op. Maar nog geen jaar later 
kwam mijn verlangen weer op. Ik kon de 
hand leggen op een ander, weliswaar wat 
minder mooi, exemplaar. Deze was geel, 
met doorgezakte stoelen, hangende ronde 
koplampen en een gekrulde bumper. Ik had 
bij de kooponderhandelingen een Franse 
vriend meegenomen die vroeger chef was 
geweest op de afdeling ontstekingen van 
de Ariane-raket. Ik dacht dat hij er wel 
verstand van moest hebben. Hij schatte 
ter plekke dat er voor minstens 900€ aan 
verspijkerd moest worden. Die opknap-
beurt heb ik deels zelf uitgevoerd. Nu gaat 
ons Eendje elk voorjaar naar buiten en in 
de zomer rollen we het dak op zodat we in 
een heuse cabrio rijden. Neefjes en nichtjes 
genieten volop. Wij ook.

Hans van der Bij

tot de verbeelding. 
De Morgan met 
een uiterlijk uit een 
ver verleden, maar 
technisch volledig 
up-to-date, trekt 
liefhebbers over de 
hele wereld, tot in 

Nieuw Zeeland en Thailand. Bij de Morgan 
Club de France zijn ongeveer 850 leden. De 
Morgan Sports Car Club Holland telt er 
zo’n 500. 
Ik ben zelf geïnteresseerd geraakt in deze 
auto tijdens de Londense autosalon van 
1971. De auto wordt volledig met de hand 
gemaakt. Door het gebruik van houten 
chassisdelen is de auto licht in gewicht. 
De motor heeft veel vermogen (325 pk) 
waardoor hij snel accelereert. Het is wel 
aardig dat je bij het stoplicht vaak men-
sen met moderner uitziende auto’s ge-
frustreerd achter je laat. Dit is extra leuk 
omdat de Morgan niet een echt moderne 
uitstraling heeft.

Het rijden in een Morgan is in 
één woord geweldig. Er is na-
genoeg geen comfort: je zit pal 
op straat. De auto is heel star, 
heeft heel weinig tot geen vering 
en aan het stuur moet je heel 
hard werken. Hij is wel uitgerust 
met rembekrachtiging en dat is 
gezien de acceleratie en topsnel-
heid nodig ook. In deze auto 
is weinig elektronica verwerkt 
zodat je zelf nog problemen kunt 
oplossen. Dit in tegenstelling 
tot moderne auto’s, waarmee je 
direct naar de dealer moet om 
aan de computer aangesloten 
te worden. Waarna rechtstreeks 
naar de kassa.
De auto is zeker niet voorde-
lig in aanschaf maar het grote 
voordeel is dat hij zijn waarde 
vasthoudt. Kortom, het is een 
voorrecht om zo’n auto te mo-
gen rijden.

De Mehari van Clemens Lubberts
In 1978 was ons huis klaar in Pierrerue bij 
St.Chinian. En ja, daar hoorde natuurlijk 
een Frans autootje bij. In Hilversum stond 
een Citroën Mehari te koop. Een familie 
met twee kleine kinderen had spijt van de 
aanschaf. Ik kocht de auto voor een leuk 
bedrag. Volgeladen met meubels en onze 
twee honden reed ik over de binnenwegen 
van Frankrijk naar ons huis in Pierrerue. 
Als vakantieauto deed de Mehari lange tijd 
dienst. Nu bijna veertig jaar later heb-
ben we het autootje nog steeds. Ook in 
Coulobres heeft hij veel plezier gebracht. 

Onlangs deed iemand een bod, vele malen 
hoger dan ik er toen voor betaald heb. Het 
autootje wordt nu ‘een oldtimer’ genoemd.

De krachtbron van Ernest en Yvonne 
Hoogkamer
Morgan Plus 8 Roadster, 3,5 Liter V8 
Rover motor, 928 kg, 325 pk, bouwjaar 
1983. 
De Morgan Motor Company uit 1910 is 
Engelands oudste automobielfabriek die 
nog volledig privé-eigendom is. Wanneer 
de Engelse sportwagen ter sprake komt 
dan spreken naast Morgan ook merken 
als Aston Martin, Lotus en TVR het meest 
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Het zal u niet ontgaan zijn: de Fransman leest 

enorm veel boeken. En van allerlei genres. Onze 

LeClerc heeft een bijzonder breed aanbod aan 

titels maar ook in kleinere supermarkten staan 

vaak heel verschillende boeken te koop. Kom 

daar bij Albert Heijn maar eens om! Boekhan-

dels hebben het echter in Frankrijk ook moeilijk. 

Boeken kunnen immers gemakkelijk op internet 

besteld worden.

In dit land waar iedereen lijkt te lezen is een 

nieuw fenomeen opgekomen: de BookTubers. 

Het zijn veelal jonge vrouwen die meestal voor 

hun boekenkast hun laatst gelezen boeken 

bespreken. Het woord BookTuber bestaat sinds 

2006 en is een samensmelting van Book en 

(You)Tubers, mensen die op YouTube publiceren. 

Ze posten* regelmatig video’s, meestal eens per 

week, en ze proberen om met hun persoonlijk-

heid, enthousiasme en humor hun volgers tot 

lezen aan te sporen. In ongeveer 10 minuten 

vertellen ze op een grappige, originele manier 

over hun laatst gelezen boek, goed of slecht. De 

videootjes zijn meestal goed opgenomen met 

een muziekje op de achtergrond en erg efficient. 

BookTubers zijn trouwens zonder uitzondering 

fetisjisten van het echte, papieren, boek. Hun 

aantal groeit met de dag en het fenomeen heeft 

zich inmiddels over de hele wereld verspreid. 

Het commerciele belang is duidelijk: BookTubers 

in de Verenigde Staten hebben soms meerdere 

honderdduizenden volgers. In Frankrijk heeft 

bijvoorbeeld “Bulledop” er ruim 58.000. Voor 

adverteerders is het dus een interessant medium. 

De BookTuber ontvangt per klik een bepaald 

bedrag, afhankelijk van het aantal volgers. Ook 

voor uitgeverijen is het belangrijk om te weten 

welke boeken besproken worden. Een goede 

recensie kan zomaar de verkoop met 30% doen 

stijgen. Een van de grootste Franse uitgeverijen, 

Gallimard, werkt met BookTubers om hun jeugd-

boeken te promoten.

Meer weten? Kijk eens naar Polandbananas-

BOOKS (380.000 volgers), voor Franse boeken: 

Bulledop (58.000 volgers) of Lili Bouquine. Voor 

Nederlandse boeken: A Bookworm Life of Chi-

nouk Thijssen

* Posten = tekst of foto op internet plaatsen

Booktubers
Door 
Rose-Line Lentjes
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Naar aanleiding van een vraag van een 
van onze leden in het vorige nummer 
van NieuwsNed heeft Roger Naeyaert 
zich bereid verklaard om zijn ervarin-
gen te delen.

Een zonnepaneel is meestal 1 m breed 
en 1m65 lang, ofwel 1,65 m². Zo’n pa-
neel bevat 60 vierkantjes van 15,5 op 
15,5 cm die met hun speciale opbouw 
zonne-energie omzetten in elektrici-
teit van 220 V, dus geschikt voor alle 
apparaten. De maximale opbrengst 
van een paneel is 300 W, voldoende 
om zes lampen van 50 W te doen 
branden. 
In november 2016 heb ik bij mijn 
huis tien panelen laten installeren, niet op 
het dak van mijn huis, maar op de grond. 
Samen produceren ze dus 3000 W die in 
ons bestaand elektri-
citeitsnet worden 
ingebracht door 
speciale omvormers 
op ieder paneel. Ik 
kan dus per uur 3000 
W gratis gebruiken 
voor bijvoorbeeld de 
microgolf (1000 W) 
of de oven (2000 
W). Als de zon op 
de panelen schijnt 
wordt er elektriciteit 
geproduceerd. Hoe 
sterker de zon, hoe 
meer elektriciteit. 
In de winter, als de 
zon schijnt, begint 
de opbrengst rond 8u30 om ‘s middags 
vlotjes 2200 W te bereiken en op te hou-
den rond 16u. Ik heb dus een kleine acht 
uur opbrengst. In de zomer heb ik langer 
rendement, van 7u tot 19u, de klok rond. 
Ikzelf heb in 2016 10167 KW verbruikt en 
betaal hiervoor, taksen en BTW inbegre-
pen, 1781€. Dat betekent 0,175194 € per 
KW. Die prijs is belangrijk 
om te kunnen berekenen 
wat de zonnepanelen 
opbrengen en wat het 
voordeel is. 
In de winter met een 
zwakke zon brengen mijn 
zonnepanelen dagelijks 
een kleine 5 KW op of 
maandelijks een kleine 
150 KW. In de zomer zal 
de opbrengst van mijn 
tien panelen een 30 KW 
(hetgeen het maximum 
is) bedragen per dag, 

900 KW per maand. Gaan we uit van 3 
zomerse maanden en 9 (half)winterse 
maanden dan zou de jaarlijkse opbrengst 

4050 KW bedragen. Mijn winst zou (4050 
x 0,17€) 709,50€ kunnen zijn. Maar zo is 
het niet.
De opbrengst van 709,50€ kan enkel ver-
kregen worden als alle KW die de panelen 
opbrengen worden gebruikt en ik betwijfel 
of dit mogelijk is. In de 9 winterse maan-
den is de opbrengst 5 KW. Die opbrengst 
wordt in de acht uren dat de zon de pane-

len beschijnt langzamerhand opge-
bouwd. Gelukkig kan ik de opbrengst 
per minuut volgen op mijn compu-
ter en op mijn GSM. De  maximale 
opbrengst van 2000 W  is rond de 
middag als de zon op zijn hoogtepunt 
staat, waarna de opbrengst langza-
merhand weer daalt. Een gewoon huis 
heeft een vast verbruik van zo’n 600 
Wh (standby TV, computer, frigo …). 
Ik heb dus een overschot van 1400 
Wh als de panelen rond de middag 
2000 Wh produceren. Het komt er 
dus op aan om die 1400 Wh optimaal 
te benutten. Hoe? Ofwel ik stofzuig 
(1500 Wh) of ik bak (1500 Wh) of ik 
strijk (1500 Wh) of ik laat de was-

machine draaien … In de zomermaanden 
wordt er dagelijks 30 KW geproduceerd. 
Ondanks dat ik dan mijn zwembad gratis 

kan verwarmen kan 
ik dat niet opgebrui-
ken. Misschien de 
helft en de andere 
helft geef ik gratis 
aan EDF die me niet 
wil vergoeden omdat 
de productie te 
klein is. Ze betalen 
slechts 0,16€ per 
KW hetgeen in mijn 
geval op 32€ per jaar 
zou neerkomen. Te 
verwaarlozen …

Ter info: de instal-
latie en aankoop 
van mijn panelen 

kostte 9000€ en als ik erin slaag mijn 
elektriciteitsrekening met 700€ per jaar 
te verminderen dan is de installatie na 13 
jaar afbetaald. Niet efficiënt? Ja en nee. 
Voor mijzelf waren er twee redenen. Die 
9000€ stonden daar op mijn spaarboekje 
en brachten niets op. Ik heb mezelf dus 
een renteloze lening toegekend. Bovendien 

was ik het beu om volle-
dig afhankelijk te zijn van 
EDF. Ieder jaar stijgt hun 
prijs en sta ik machteloos. 
Met die panelen ben ik 
ook nog afhankelijk, maar 
niet meer voor 100%. Ik 
heb het voor een stuk zelf 
in handen, tot mijn grote 
vreugde. U begrijpt dat ik 
met belangstelling uitzie 
naar de elektriciteitsafre-
kening op het einde van 
dit jaar.

Formule om het verbruik per jaar van apparaten te berekenen:
(aantal uren gebruik) x (aantal dagen gebruik) x (vermogen toestel in Wh) = aantal W.
 
Bijvoorbeeld: verbruik van een wekkerradio (die altijd aanstaat)
Uren/dag:  24
Dagen/jaar  365
Vermogen  10 Wh
Verbruik: 24 x 365 x 10 W = 87600 W (87,6 KW) per jaar.

Ander voorbeeld: verbruik van stofzuiger (1x per week, 2u)
Uren/dag  2
Dagen/jaar  52
Vermogen  2000 Wh
Verbruik 2 x 52 x 2.000 W = 208000 W (208 KW) per jaar

Zonnepanelen, panneaux 
solaires photovoltaïques 

Door 
Roger Naeyaert
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Al wandelend met mijn wandelclub kreeg ik 
laatst door een Franse vriendin een briefje 
in mijn handen geduwd met een uitno-
diging voor een uitstapje per touringcar 
naar ergens bij Narbonne. Het was geor-
ganiseerd door de Amicale du troisième âge 
(seniorenclub) van het dorp. Ze zouden 
eerst een miellerie (honingmakerij) bezoe-
ken en daarna naar een theater gaan waar 

geluncht zou worden met aansluitend een cabaret. Ik zag het niet 
zo zitten: Franse (politieke) grappen zijn niet aan mij besteed. 
Maar zij zei dat het meer dans en zingen zou zijn. Ik antwoordde 
dat ik het met Annette zou bespreken en schonk er verder geen 
aandacht aan.

Behalve om gezondheidsredenen ben ik bij de wandelclub gegaan 
om een gelegenheid te hebben om Frans te praten. Tijdens de 
wandeling is de aandacht vaak gericht op het vinden van eetbare 
planten en kruiden in de natuur waarna onder het genot van een 
zelfgemaakte tisane (kruidenthee) en dito gebak uitleg wordt 
gegeven over de werkzame stoffen. Deze keer ging het over de 
Viltige Basterdwederik (Latijns: Epilobium parviflorum). Zo leer je 
nog eens wat!
Eenmaal thuis gaf ik het briefje aan Annette die meteen zag dat 
het niet om een (Nederlands) cabaret ging maar om een bezoek 
aan de “Folies Berchère”, in analogie met de Folies Bergère in Pa-
rijs. Dat maakte het een stuk aantrekkelijker voor mij en we be-
sloten om mee te gaan. Enkele weken later was het zo ver. Toen 
we om 8u45 op het verzamelpunt kwamen zagen we onze reis-
genoten al vanuit de verte staan koukleumen. Gelukkig kwam de 
bus al snel. Een uurtje later stonden we in de miellerie te luisteren 
naar de fijne kneepjes van het bijenhouden. In het Frans na-
tuurlijk. En ja, daarna konden we in het winkeltje allerlei soorten 
honing kopen. Ik begon al trek te krijgen dus hoopte dat we snel 
zouden vertrekken. Het theaterrestaurant was een kwartiertje 
rijden. Het bleek een aftands gebouwtje langs de drukke weg te 
zijn met in rode neonletters Folies Berchère erop. Ik zag het lijk al 
drijven vooral toen ik zag dat er op de parkeerplaats nog andere 
bussen stonden. 
Ik heb na- melijk een 
hekel aan massale 
groepsac- tiviteiten.

We werden door een 
grote, dikke, 
zwaar opge-
maakte, in een rode 
glitterjurk gehesen 
travestiet verwelkomd. Ik had het gevoel of ik in een slechte 
B-film terecht was gekomen. In de zaal hingen rode pluchen 
gordijnen en kitscherige kroonluchters en tafels waar de Kir 
en de rode wijn al klaar stonden. We zaten nauwelijks toen 
het voorgerecht geserveerd werd. De vriendelijke, superslanke 
serveersters liepen af en aan om alle tafels te bedienen. Het 
eten was goed ondanks het grote aantal mensen. Een van de 
serveersters die een doorkijkblouse droeg, gaf ons geplastifi-
ceerde plaatsnummers voor de tribune. De rode glitterjurk kwam 
langs de tafels met een fotograaf om te vragen of we met hem 
op de foto wilden. Gelukkig drong hij niet te veel aan. Na de 
maaltijd kwam een man met een paardenstaart vragen of al-
les naar wens was. Ik zag twee mannen naar een hoek lopen 
waar schijnwerpers en geluidsboxen stonden. Wij gingen naar 
de tribunes met bioskoopachtige stoelen terwijl de serveer-
sters zich haastten om de tafels af te ruimen. Na een half uurtje 
begon het cabaret met een lied gezongen door een mollige man, 
gestoken in een felpaars glitterkostuum. Afwisselend zong en 

Door 
Hans van der Bij

De doorkijkblouse

Het kleine, rustige leven in ons dal
staat deze dagen op zijn kop.
Boosdoener is de koude winter,
zelfs in maart geeft die niet op

De vorst regeert met ijzeren vuist,
overal ligt er een dik pak sneeuw.
Dat Koning Winter zich zo laat gelden
gebeurt maar zelden in een eeuw.

Wij hullen ons in vesten, truien
‘t Blijft maar nat en guur en schraal
Maar het aller-, állerergste 
betreft Renate’s pruim: die blijft maar kaal.

Oké, die dingen gebeuren soms gewoon,
maar in mijn toch al saaie leven
is dit een nauw verteerbaar fenomeen.
Dat verwerk je echt niet zomaar even.

Daar komt bij dat áchter het huis
er iets gebeurt, je gelooft het niet;
op de foto ziet u het bewijs 
van de daar ontstane stalactiet.

Wat is de zin nog van dit leven?
Hier een pruim die niet wil bloeien
en daar, tergend, drup voor drup,
een enorme pegel die maar blijft groeien...

Kees van der Bas

De pruim en de pegel

praatte hij met het publiek maar vrijwel alle grappen ontgingen 
mij. 10 minuten later kwamen drie schaars geklede superslanke 
dames en een man met paardenstaart al dansend op. Vlak voor 
mij, ik zat vooraan op het balkon, danste het meisje van de 
doorkijkblouse maar nu alleen met veren. Later zou de rode glit-
terjurk nog een liedje zingen in verschillende talen maar ik vond 
eerlijk gezegd dat hij beter was in jassen ophangen. Na nog meer 
muziek, dans en grappen waarbij het beperkte aantal artiesten 
razendsnel van kostuums wisselde, kwam de slotact. Het toneel 
werd omgetoverd tot een Parijse boulevard met de Moulin Rouge 
op de achtergrond. Het was duidelijk waar de ambities van de 
artiesten lagen. Na wat vuurwerk was de show over.

Toen we naar buiten liepen zag ik dat de doorkijkblouse alweer 
bezig was om de tafels te dekken voor de avondshow. De rode 
glitterjurk gaf onze jassen aan en wenste ons nog een goede reis. 
Ons uitje zat er weer op.
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Uit een betrouwbaar, onafhankelijk on-
derzoek blijkt dat veel Nederlanders die in 
Frankrijk wonen kinderen hebben uit een 
eerdere relatie. En ook dat soms de relatie 
met die kinderen (nog) goed is, ondanks 
de nieuwe partner, maar soms ook niet. 
Wellicht is dat een goede reden om eens 
na te denken over uw nalatenschap.
Het is sinds augustus 2015 toegestaan 
om de Nederlandse spelregels toe te laten 
passen op de verdeling. Dit kan geregeld 
worden in een Nederlands of in een Frans 
testament. De denkfout die velen maken 
is: “Ik kies voor het Nederlandse erfrecht, 
dus mijn kinderen moeten Nederlandse 
erfrechten betalen”. De verdeling van de 
nalatenschap en het betalen van succes-
sierechten zijn twee verschillende zaken. U 
kunt weliswaar zelf een keuze maken welk 
erfrecht van toepassing is (het Nederland-

Door 
Rob van Schijndel

se danwel het Franse) maar in welk land er 
successierechten verschuldigd zijn, bepaalt 
de Nederlandse en Franse wetgever. 
Woont u in Frankrijk dan moeten Franse 
successierechten betaald worden, onge-
acht de woonplaats van de kinderen. De 
verwantschap met de overleden persoon 
is hierbij van groot belang. Zo hoeft de 
langstlevende partner geen Franse succes-
sierechten te betalen. Maar uw oudste kind 
is 60% successierecht verschuldigd op de 
erfenis van uw nieuwe partner. Tussen hen 
bestaat immers geen bloedverwantschap. 
Zelfs al heeft u in uw testament geregeld 
dat iedereen een even groot deel krijgt, 
de Franse successierechten zorgen ervoor 
dat de uiteindelijke verkrijging heel anders 
is. Het ene kind ontvangt bijvoorbeeld 
€100.000, het andere slechts € 40.000. 
Is dat te voorkomen? Ja, maar dat hangt 

van vele factoren af. Hoe is bijvoorbeeld 
het vermogen vastgesteld? Vaak zit de 
grootste waarde in de woning en dan is het 
minder flexibel. Oplossingen kunnen zijn:
- Een assurance vie
- Een adoptie
- Het correct opstellen van een testa-
ment zodat de kinderen alleen van hun 
“eigen” ouder erven. Vaak kan er dan 
worden gewerkt met vruchtgebruik en 
blooteigendom. 
Per geval dient dit goed bekeken te worden 
door een specialist. Ik heb hier alleen de 
hoofdlijnen willen aangegeven. De betref-
fende specialist dient vooral verstand te 
hebben van het Franse erfrecht. Een Franse 
notaris is derhalve de uitgelezen persoon.  

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl

Erfrecht en kinderen uit een 
eerder huwelijk

Sinds 1980 laat ik jaarlijks mijn gebit reini-
gen door een mondhygiëniste en mede 
daardoor heb ik op mijn 74e nog al mijn 
eigen tanden en kiezen. De Franse tandarts 
reinigt weliswaar beter dan zijn Neder-
landse confrère maar ik vind de Nederland-
se mondhygiënist veel beter. Toen ik laatst 
naar dit beroep vroeg bij mijn Franse tand-
arts vertelde hij dat alleen gediplomeerde 
tandartsen in de mond aan de slag mogen 
in Frankrijk. Het beroep van mondhygiënist 
bestaat dus niet. 

Als er problemen zijn met het tandvlees 
(ontstekingen, terugtrekken etc) dan ga 
je in Frankrijk naar een parodontologue, 
een afgestudeerde tandarts met deze 

Franse paramedische voorzieningen
specialisatie. Gelukkig ga ik jaarlijks naar 
Nederland en boek dan een afspraak bij 
een mondhygiëniste. Ze is altijd verrast dat 
ik zonder verwijzing van een tandarts kom, 
maar wel weer blij met de cash betaling.

Een andere paramedische voorziening 
waarvan ik gebruik maak in Nederland is 
de pedicure. Doordat ik veel loop, ontwik-
kel ik veel eelt en ik laat dat regelmatig 
door een Chinese pedicure in de Haagse 
Chinatown voor een lief tarief verwijde-
ren. De Franse pédicure vertelde mij dat zij 
het mes niet mocht hanteren en ja, met 
schaven krijg je die hoeven van mij niet 
glad. Dus moet ik hier naar een pédicure-
podologue met een professionele uitrusting. 

Maar eerlijk gezegd ben ik meer tevreden 
over mijn Chinese pedicure in de Wagen-
straat op haar krukje met haar teiltje warm 
water en haar simpele mesje.

Wist u trouwens dat er allergologen zijn in 
Frankrijk? Mijn vrouw is daar prima gehol-
pen met een middeltje waardoor ze niet 
meer zo heftig reageert op muskietenbe-
ten. Zij is namelijk heel populair bij deze 
diersoort waarvan het ecologische nut mij 
totaal ontgaat.
De paramedische voorzieningen zijn in 
Frankrijk gewoon wat anders geregeld dan 
in Nederland. 

Henri Bik.
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