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Toubib schrijft rust en 
gezelligheid voorDoor 

Hans Mulder

Ik ben geboren in Zwolle, heb medi-
cijnen gestudeerd in Groningen en ben 
geneesheer-directeur geweest van een 
verpleeghuis in Amersfoort en later in 
Alphen aan den Rijn. 

In 2003 hebben mijn vrouw en ik een 
huis gekocht in Sainte Valière waar ik 
sinds 2006 voltijds woon. Bij de NVLR, 
waarvan we sinds 2012 lid zijn, zit ik 
bij een leesgroep en een filosofieclub. 
De NVLR is ook de plek waar ik mijn 
nieuwe levenspartner vond na de dood 
van mijn vrouw in 2014. Mede daarom 
wil ik me graag voor de NVLR inzetten.

Een van de belangrijkste functies van 
de NVLR is het vormen van een stukje 
Nederlandsheid in Frankrijk. Ik voel 
me in het Nederlands/Vlaams thuis. 

Foto op de omslag:
Margo Vos.
Gemaakt in Béziers 
tijdens de Feria 2017

Natuurlijk ook omdat ik de Neder-
landse en (weliswaar in mindere mate) 
Vlaamse humor en gewoontes ken. 
In het Frans pieker ik toch dikwijls 
meer over “hoe” dan over “wat” ik 
wil zeggen. Mijn belangrijkste taak 
als voorzitter is het brengen van rust, 
erop toe te zien dat alles goed ver-
loopt en alert te zijn op de behoeftes 
van de leden. Het doel van dit inte-
rim-bestuur is te weten wat er in de 
diverse geledingen van de NVLR leeft, 
welke problemen er (eventueel) zijn 
en wat men van het bestuur verwacht. 

Een goede geografische spreiding van 
de activiteiten is een van onze priori-
teiten aangezien een splitsing van de 
NVLR het voortbestaan in gevaar zou 
brengen. Om aantrekkelijk te blijven 

voor onze leden, is namelijk een ze-
kere omvang van de NVLR belangrijk. 
Vandaar dat we extra aandacht willen 
schenken aan het werven van nieuwe 
leden. Het bestuur en de leden zouden 
ingezet moeten worden om ze wegwijs 
te maken in wat de NVLR te bieden 
heeft. 

Vooralsnog bestaat het interim-be-
stuur uit drie leden maar ik verwacht 
dat het compleet is wanneer u dit 
leest. Tijdens de volgende ALV in 2019 
zullen alle bestuursfuncties via een 
verkiezing ingevuld moeten worden.
Tenslotte nog dit: Koningsdag heeft 
laten zien dat de NVLR een enthou-
siaste en gezellige vereniging is. Dat 
willen wij graag zo houden en ik ver-
trouw erop dat dit gaat lukken.

Niet alle leden waren aanwezig bij de alge-
mene ledenvergadering (ALV) van 31 maart 
2018. Daarom wil ik graag terugkomen 
op de situatie binnen het bestuur sinds 
NieuwsNed 94. Daar heeft u gelezen dat 
kort voor de ALV het hele bestuur afgetre-
den is. Vervolgens zijn wat leden bij elkaar 
gekomen omdat ze zich zorgen maakten 
over de continuïteit van onze NVLR. Daar 
is besloten dat Louk Wendels met de afge-
treden bestuursleden contact zou opnemen 
om te vragen of ze tot de ALV aan wilden 
blijven. Daartoe waren sommigen bereid, 
anderen niet. Wat later heb ik me toen 
kandidaat gesteld als voorzitter voor het 
interim-bestuur dat op de ALV zou worden 

voorgesteld. We hebben voor een interim-
bestuur van een jaar gekozen omdat er 
geen tijd was om kandidaten te zoeken 
voor een nieuw bestuur.
Tijdens de ALV werd ik gekozen tot voor-
zitter en Louk tot vicevoorzitter. Marianne 
Lesquillier besloot, met instemming van 
de leden, om voorzitter van de activitei-
tencommissie te blijven. Na de ALV heeft 
Hannie Heemskerk de ledenadministratie 
weer opgepakt en hebben de twee aanwe-
zige kandidaat-bestuursleden zich bij het 
interim-bestuur aangesloten als penning-
meester en secretaris. Het interim-bestuur 
bestaat nu dus uit 6 leden.
We stellen ons 3 doelen. Allereerst willen 

Van onze interim-voorzitter

Ik ben geboren in Amsterdam en heb na de 
middelbare school een opleiding gevolgd in 
de informatie- en communicatietechnolo-
gie (ICT). Na jaren als ICT directeur ben ik 
interim-manager geworden. In 1998 heb-
ben Marjan en ik een paradijselijk stukje 
grond gekocht in Aragon, een huis ge-
bouwd en in 2004 zijn we daar permanent 
gaan wonen. We zijn in 2006 lid geworden 
van de NVLR via Nederlanders die hier ook 
een huis hebben. Vorig jaar zijn we naar 

Domaine Caderonne in Espéraza verhuisd.
De belangrijkste functie van de NVLR is 
het organiseren van ontmoetingen tus-
sen Nederlandstaligen door middel van 
activiteiten die aangekondigd worden 
in NieuwsNed, de nieuwsbrief en op de 
website. Het interim-bestuur stelt zich 
allereerst de taak om de activiteiten en 
communicatie te ondersteunen omdat 
daar de vereniging op steunt. Ook het 
onderhouden van externe contacten met 

Van onze interim- 
vicevoorzitter

Door 
Louk Wendels

we de rust binnen de NVLR terug laten 
keren. We willen bovendien de bestaande 
activiteiten voortzetten. Tenslotte zullen 
we voor de ALV 2019, kandidaat-bestuurs-
leden voorleggen voor een bestuur met de 
normale termijn van drie jaar.
Gelukkig hebben zowel de leden van de 
activiteitencommissie als die van de redac-
tie van NieuwsNed zich bereid verklaard 
om hun werk te continueren. De Nieuws-
brief zal voortaan vanuit de activiteiten-
commissie worden verzorgd. 
Wij zijn optimistisch over het realiseren 
van onze doelstellingen. Natuurlijk houden 
we u op de hoogte. 
H.M

soortgelijke verenigingen in Occitanië en 
landelijk is een punt van aandacht van 
het bestuur. Het tijdelijke bestuur zal ook 
werken aan het voordragen van kandidaten 
voor het op de ALV 2019 nieuw te kiezen 
bestuur. De taak die ik me als interim-
vicevoorzitter voor een jaar stel is de voor-
zitter te ondersteunen en bij te dragen aan 
het succes en de verbreding van de NVLR.   

L.W.
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Agenda NVLR-activiteiten t/m september  2018 

Wandeling “Pechs et vallons”, Ventenac-
Cabardès, met picknick
Woensdag 20 juni 10.00 uur 
Het is juni en dus staat onze wandeling met 
picknick weer voor de deur! Een volledige 
beschrijving: in nieuwsbrief en op website.
Afstand: 8,7km; duur: 2u25; hoogteverschil: 
110m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. Af 
en toe licht stijgen en dalen over gemak-
kelijke paden en grotendeels onverharde 
wegen.
Vertrek: We vertrekken gezamenlijk met 
de auto om 10h00 vanaf de grote parkeer-
plaats naast de Salle Polyvalente naar de 
plek van de picknick waar de wandeling 
start. Rijd vanuit Pennautier naar Ventenac 
(D38), begin dorp is links de parkeerplaats. 
De koffie staat klaar om 9h45 op de par-
keerplaats.
Picknick bij een wijnboer
Wij zorgen dat de ‘rode’ van onze gast-
vrouw en vigneronne klaarstaat om te 
proeven, met glazen en een knabbeltje, 
en uiteraard ook witte wijn. Verder neemt 
ieder z’n eigen lunchpakket mee dat kan 
worden achtergelaten in de auto. Neem 
een opklapbare stoel etc. mee. Zorg voor 
voldoende water en zonbescherming.
Aanmelden deelname: uiterlijk 15 juni
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

Freud en de Mona Lisa
Lezing door Antoinette Freling 
Zondag 24 juni om 15.00 uur
Wat is het verband tussen kunst en psy-
chologie? Deze vraag stelde kunsthistorica 
Antoinette Freling zich toen zij zich bezig-
hield als creatief therapeute. Het leverde 
haar een boek op, getiteld ‘Met Freud in 
de fout’. Op zondag 24 juni  geeft zij over 
dit onderwerp een lezing in de Molen in 
Bram die als titel meekreeg ‘Freud en de 
Mona Lisa’. Na afloop is er gelegenheid tot 
discussie onder het genot van een hapje en 
een drankje. Geef u op E: bram.lemoulin@
orange.fr   
De kosten bedragen € 8,= (incl. een hapje 
en drankje). Antoinette Freling is lid van 
de NVLR. Zij behaalde een HBO-akte voor 
tekenen en stof versieren. Ze studeerde 
kunstgeschiedenis en heeft leertherapie 
gedaan in Gestalttherapie en in relatie-
therapie. In Nederland werkte zij in de TBS 
als creatief therapeute en gaf ze cursussen 
kunstgeschiedenis. Voor deze lezing hoeft 

niemand Freud te hebben gelezen noch 
verstand van psychologie te hebben. Wel is 
enige interesse in het verband tussen kunst 
en psychologie gewenst.

Bezoek museum Hyacinthe-Rigaud 
in Perpignan
Vrijdag 29 juni 10.30 uur 
De Cultuurclub van de NVLR bezoekt  
Perpignan. ’s Morgens gaan we naar het 
museum Hyacinthe-Rigaud waar we de 
expositie van Raoul Dufy bezoeken. Musée 
Hyacinthe-Rigaud is een mooi patriciërs-
huis uit de 18e eeuw waar de hedendaagse 
kunst ruim is vertegenwoordigd o.a.   

Maillol, Dufy, Picasso, Alechinsky en Appel. 
Ook de Spaanse en Zuid Amerikaanse kunst 
nemen een belangrijke plaats in. Na de 
lunch is er een rondleiding in het centrum 
van Perpignan, een stad van kunst en 
geschiedenis.
Raoul Dufy. Kort na 1900 behoorde Dufy 
tot de meest toonaangevende avant-gar-
disten van Frankrijk. Aanvankelijk geïn-
spireerd door het impressionisme, sloot 
hij zich aan bij de fauvisten, waarna hij 
experimenteerde met het kubisme. Later 
ontwikkelde hij zijn eigen stijl, gekenmerkt 
door een uitgesproken kleurrijk palet, 
dynamische lijnvoering en lichte toon.
Naast schilder en illustrator was Dufy 
ontwerper van keramiek en textiel. Hij 
drukte letterlijk en figuurlijk zijn stempel 
op de modewereld van de eerste helft van 
de 20ste eeuw. De kosten bedragen ±€27,- 
pp. (incl. lunch en entree). U kunt zich 
aanmelden bij Ann Israel, e-mail: 
annisrael@nvlr.eu of bij Coby Daverveld, 
e-mail cobydaverveld@nvlr.eu  
Museum Hyacinthe-Rigaud, 21, Rue Mailly,  
Perpignan

Pétanquetoernooi in Montady
Woensdag 18 juli van 10 - 12.00 uur 
De activiteitencommissie van de NVLR gaat 
het pétanque weer organiseren. We spelen 
in de ochtend met aansluitend een lunch.
De nadruk zal liggen op het gemoede-
lijke samen spelen. Naast NVLR-leden zijn 
introducés hartelijk welkom. Indien u inte-
resse heeft dan kunt u zich tot 10 juli a.s. 
aanmelden bij Maja van der Wee, e-mail: 
majavanderwee@nvlr.eu. 
U dient bij het aanmelden aan te geven of 
u wel of niet wilt deelnemen aan de lunch 
en met hoeveel personen. 

Woensdag 20 juni 10.00 uur
Wandeling Ventenac-Cabardès, met picknick

Zondag 24 juni om 15.00 uur 
Lezing ‘Freud en de Mona Lisa’ in Le Moulin, Bram 
door Antoinette Freling

Vrijdag 29 juni 10.30 uur 
Met de Cultuurclub naar musée Rigaud in Perpignan

Woensdag 18 juli 10.00 uur   
Pétanquetoernooi in Montady 

Vrijdag 3 augustus 16.00 uur
NVLR Zomerfeest in La Livinière

Vrijdag 7 september 12.00 uur 
Lunch, boeken- en cd-ruil. Plaats volgt in Nieuwsbrief

Woensdag 20 september 10.00 uur Cabriolet-rit. Caux 

Woensdag 26 september 10.00 uur 
Wandeling. Nadere informatie volgt via de Nieuwsbrief
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NVLR Zomerfeest in La Livinière
Vrijdag 3 augustus  
van 16.00 - 20.00 uur
In 2017 hebben wij voor het eerst een Zo-
merfeest georganiseerd. Een feest waarin 
we elkaar konden ontmoeten in onze tuin 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. De band Fred’s Finest speelde 
gedurende het Zomerfeest hun vrolijke 
muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het feest 
was een groot succes en werd door meer 
dan 100 leden bezocht. We hoefden dan 
ook niet lang na te denken over het besluit 
de komende zomer dit Zomerfeest weer te 
organiseren.Tijdens het Zomerfeest zal de 
band Fred’s Finest u weer verwennen met 
heerlijke en vooral ook gezellige muziek. 
Ze zullen proberen uw 
voetjes van de 
vloer te krij-
gen met tal van 
nieuwe “oldies”. 
Wij zorgen voor 
een hapje eten en 
een lekker glaasje.
Dit muzikale feest in 
hartje zomer mag u 
niet missen! 
Het Zomerfeest vindt 
plaats op vrijdag 3 
augustus van 16.00 
tot 20.00 uur bij Rob 

en Marianne Lesquillier, 8 bis Chemin du 
Moulin a Vent, La Liviniere. Er is plaats 
voor ongeveer 100 deelnemers, dus meldt 
u zich tijdig aan bij mariannelesquillier@
nvlr.eu (uiterlijk 27 juli), om verzekerd te 
zijn van deelname aan dit vrolijke zomer-
feest. De kosten bedragen 15 euro p.p. 

Over de band Fred’s Finest
Fred’s Finest bestaat alweer 6 jaar. Slechts 
éénmaal per jaar komen zij één week 
bij elkaar om gezellig muziek te maken, 
meestal begin augustus. De band bestaat 
uit 8 personen, waaronder 2 geweldige 
zangeressen. Hun repertoire bestaat gro-
ten- deels uit nummers uit de 

jaren 60, 70 en 80, heerlijke 
dans- of luistermuziek. 
Veelal Engelstalig, maar 
ook Nederlandse en Franse 
nummers. Dit jaar ver-
zorgen ze wederom een 
optreden op het Zomer-
feest van de NVLR op 3 
augustus. Het is zeker 
de moeite waard om bij 
hun optreden aanwe-
zig te zijn. De band 
staat garant voor een 
gezellige sfeer. 

Cabriolet-rit Caux
woensdag 20 september 
10.00 -17.00 uur

Wij zijn van plan om een cabriolet-rit te 
organiseren. Alle voertuigen zonder vast 
dak zijn van harte welkom. De start is in 
Caux, melden om 10.00 uur. Hier zal een 
kopje koffie met iets erbij worden geser-
veerd. Iedere deelnemende auto krijgt een 
routebeschrijving mee. Geen nood, we 
zullen in konvooi rijden. De bedoeling van 
de rit is vooral genieten van het landschap.  
Het is dus geen wedstrijdrally en snel-
heid is niet belangrijk. Om 13.00 uur zullen 
we gezamenlijk lunchen in de omgeving 
van Bedarieux. Hierna wordt de rit weer 
voortgezet en zullen we rond 17.00 uur het 
eindpunt bereiken. Er is helaas maar be-
perkt plaats, dus haast u met aanmelden. 
De route kan zo’n 100 tot 120 km zijn. 
De kosten bedragen voor de gehele dag 
incl. lunch ca. €20 p.p.
Start: 11 Route de Fontes  34720 Caux 
Aanmelden: yolande.caux@gmail.com 
T:0467908791 

Kerkdiensten in de regio
Wilt u misschien in de zomerperiode naar 
de (protestantse) kerk? Wellicht heeft u 
gasten die kerkbezoek op prijs stellen? U 
kunt op zondag terecht voor een dienst 
in de temple van o.a. Perpignan, Carcas-
sonne, Béziers, Narbonne. Toeristen zijn 
van harte welkom. Vaak zijn vertalingen 
van sommige teksten beschikbaar maar de 
dienst is natuurlijk in het Frans. Op 1 juli 
en mogelijk nog op andere data, gaat Ruth 
van der Waall-Schaeffer voor in Narbonne. 
De diensten beginnen om 10u30. Na afloop 
is er vaak een pot d’amitié. Het adres in 
Narbonne is: 6 boulevard Condorcet (bij 
SNCF-station). Neem gerust contact met 
Ruth op voor info over diensten elders. 
(0467382048)

Zondag 29 juli  Concert Dingeman 
Coumou in St Chinian
NVLR-lid Nanneke Marra-Coumou maakt 
ons erop attent dat haar broer Dingeman 
regelmatig in Frankrijk optreedt. Eens 
studeerde hij luit en klassieke gitaar aan 
het conservatorium van Utrecht. Later 
perfectioneerde hij zich ook in andere 
stijlen zoals de flamenco en de fingerstyle 
jazz. Behalve solist en begeleider geeft hij 
ook masterclass workshops. Hij is een zeer 
ervaren docent klassieke gitaar en luit en 
hij componeert ook zelf.
Op 29 juli vanaf 17u30 speelt hij in de 
Benedictijnse abdij van St Chinian gitaar- 

We zijn op zoek naar een nieuwe 
locatie! 
Zoals u weet zijn An en Clemens gestopt 
met het organiseren van activiteiten voor 
de NVLR op hun fraaie domaine in Coulo-
bres. Meer dan 10 jaar hebben we kunnen 
genieten van al die mooie en gezellige 
momenten die we bij hen mochten ervaren. 
Met het stoppen van de activiteiten in 
Coulobres missen we een locatie aan de 
oostkant van de regio. Het is van belang 
dat een goede spreiding van de activitei-
ten in de regio blijft bestaan. Spreiding en 
toegankelijkheid zijn daarbij de uitgangs-
punten.
Daarom zoeken we een nieuwe locatie in 
het oostelijk deel van onze regio! 
Het gaat om een plek waar we lezingen, 
voorstellingen enz. kunnen organiseren. Er 
moet plaats zijn voor gemiddeld 30 - 40 
mensen. We moeten er een kopje kof-
fie, een glaasje wijn en zo nodig een hapje 
kunnen gebruiken.
Graag nodigen we u uit om mee te denken 
en ideeën aan te leveren bij Marianne Les-
quillier, voorzitter Activiteitencommissie. 
E-mail: mariannelesquillier@nvlr.eu 

Lunchbijeenkomst met boeken, dvd 
en cd- ruilmogelijkheid
Vrijdag 7 september 12.00 uur
Opgave voor deelname bij Marjan Wen-
dels-van den Akker e-mail: vandenakker-
marjan@gmail.com  Ter bevestiging van 
uw inschrijving ontvangt u bericht.
De locatie volgt via de Nieuwsbrief.

en luitmuziek 
vanaf 1540. De 
oude muziek op 
een renaissance- 
en barokluit, het 
klassieke en mo-
derne repertoire 
op de klassieke 

gitaar. Behalve van de muziek genieten, 
kan de luisteraar dankzij zijn toelichting 
wat opsteken over de luit- en gitaarlitera-
tuur door de eeuwen heen. Meer concerten 
in St Chinian kijk op: www.festivalmusisc.
com
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Rond 600 voor Christus 
vestigden handelslieden 
uit Phoce, een Griekse 
stad op de Turkse kust, 
handelsposten aan de 
kust van de Hérault: 
Mauguio, Mèze, Mar-
seillan en Agde. Rond 
49 voor Christus  an-
nexeerden de Romeinen 
die handelsposten en 
ontwikkelden er stadjes. 
Naast de handel werden 
door gepensioneerde Ro-
meinse legionairs grote 
boerderijen gesticht en 
wijnbouw en oesterteelt 
in de lagunes geïntrodu-
ceerd. Na de Romeinen 
maakte deze streek deel 
uit van het rijk der Visigoten en viel onder 
het koninkrijk Aragon. In de middeleeu-
wen werd de bevolking in opeenvolgende 
oorlogen bijna uitgeroeid en vond herbe-
volking plaats vanuit 
Spanje en Italië. De 
meerderheid van de 
bevolking in het Bas-
sin de Thau, de streek 
rond de Étang de 
Thau is dan ook van 
Spaanse en Italiaanse 
afkomst.

Mèze werd in de 
zestiende eeuw de 
belangrijkste stad 
aan die Étang de 
Thau, destijds nog 
in open verbinding met de Middellandse 
Zee. Wijn uit de hele steek werd naar Mèze 
gebracht en vandaar in tonnen verscheept. 
De tonnellerie was een belangrijke activi-
teit die in de achttiende eeuw meer dan 
1500 tonneliers in Mèze uitoefenden. In de 
negentiende eeuw kwam daar de produc-
tie van Eau-de-Vie bij. De stad telde toen 
rond 8.000 inwoners. Met de crisis in de 
wijnbouw door de Phylloxéra kwam de klad 
in de economie van Mèze en in 1950 telde 
de stad nog maar 6.000 inwoners. Daarna 
begon een opleving in de wijnbouw door de 
instroom van de pied-noirs*, de toene-
mende vraag naar oesters en mosselen 
gefaciliteerd door koelmogelijkheden en de 
start van het toerisme door de effectieve 
bestrijding van de muskietenplaag. In 2017 
werden er elf duizend inwoners geteld, 
hetgeen de burgemeester een salarisverho-
ging opleverde.

Zoals in de hele kuststrook van de Langue-

Door 
Henri Bik

Mèze in de kuststreek 
van de Hérault

doc is er rond de Étang de Thau een in-
stroom van gepensioneerde Noord-Fransen 
en Walen. In alle dorpen worden villawijkjes 
uit de grond gestampt. In Méze worden 
oude gebouwen afgebroken en vervan-

gen door 
moderne 
apparte-
menten. 
Merkwaar-
dig vind ik 
dat de m2 
prijs van 
apparte-
menten 
hoger 
is dan 
die van 
vrijstaande 
huizen. De 

stijgende huizenprijs in Montpellier 
stimuleert eveneens de trek naar 
de dorpen eromheen.

Recentelijk zijn de agglomera-
ties van Sète en Mèze gefuseerd, 
waardoor het openbaar vervoer 
is verbeterd, maar na 20 u rijden 
er geen bussen meer. De jonge 
mensen willen dan toch naar de 
discotheken rond Montpellier en 
elk weekend verongelukken er een 
paar op weg naar huis rond 4 u 
‘s ochtends. De vele kruisjes met 
bloemstukken langs de departe-
mentale wegen zijn de stille getui-
gen van dit droeve fenomeen.

Er zijn twee unieke plaatselijke sporten: 
balle au tambourin en joutes. Tambourin lijkt 
op tennis, maar van het racket is de steel 
weggevallen en lijkt dus op een tamboerijn; 
In plaats van het net zijn er drie strepen 

op de grond en 
er wordt met drie 
tegen drie gespeeld. 
Dit spel wordt ook in 
Italië en zes andere 
Europese landen 
gespeeld, zodat er af 
en toe een Europees 
toernooi in Mèze is. 
Het Tournoi de joutes 
kent als hoogtepunt 
de fête de la Saint-
Louis, eind augustus 
in Séte. Twee joutes, 
roeiboten voorzien 
van een verhoging, 
varen op elkaar af. 
Op de verhoging 
staat de jouteur met 

een lans en een schild, die de jouteur van 
de tegenstanders in het water probeert te 
stoten. Mèze heeft een aantal kampioe-
nen voortgebracht. Mijn straat is naar de 
jouteur Adrien Bernard genoemd.

Mèze is een feestelijk stadje waar elk 
weekend wel iets gevierd wordt. Een van 
de gemeenteraadsleden houdt zich daar 
speciaal mee bezig. Hoogtepunten zijn de 
feestelijke optochten op 1 en 8 mei en die 
tijdens de augustus feestweek, de Corsos 
Fleuris de la Ville de Mèze. Die avonden is er 
bal op de Esplanade bij de Kiosque de Mu-
sique waar jong en oud de musette, tango, 
paso doble enz. dansen. Hoe graag de 
Mézois feest vieren blijkt wel uit het refrein 
van hun lied: C’est la chanson des Mézois ; 
Ami, amie chante la avec moi;  Allez, allez, fait  

la fête avec moi.
Ga eens naar de site van de stad (www.
ville-meze.fr)!

*Pieds-noirs zijn Franse kolonisten die rond 
het einde van de Frans-Algerijnse oorlog in 
1962 vanuit Algerije naar Frankrijk gingen.
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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.

Op 28 en 29 juli reizen de juillettistes 
huiswaarts en andere Fransen voor wie de 
vakantie juist dan begint, de zogenaamde 
aoûtiens, gaan in omgekeerde richting. 
Tijdens het weekend van deze chassé-
croisé is het dus raadzaam om vanwege de 
drukte niet je huis uit te gaan. Topdrukte 
niet alleen op en langs de Franse wegen 
maar ook in hotels, locations (huurhuisjes 
en –appartementen), vliegvelden, attrac-
tieparken, eigenlijk overal.
Vroeger was er een klassenverschil tussen 
beide groepen. De gegoede klasse, cadres 
en professions libérales gingen in juli op reis. 
Ze werden door de anderen beschouwd als 
nietsnutten. Ze begonnen immers weer 
te werken als de economie sowieso op 
een laag pitje stond. In augustus, als de 
fabrieken sloten, gingen de classe ouvrière 
en de salariés op vakantie. Tegenwoordig 
bestaat dat verschil niet meer. Dankzij 
verworven rechten als les 35 heures, en de 

Het aantal septembristes groeit snel en dat 
zijn niet alleen gepensioneerden! In veel 
ondernemingen heb je een handvol werk-
nemers die ervoor kiest om de heisa van de 
rentrée te ontlopen. “Ils filent à l’anglaise*” 
(ze knijpen er stiekem tussenuit), zullen 
hun (jaloerse) collega’s onderling moppe-
ren. Maar, als iedereen weer aan het werk 
is, kunnen zij nog lekker genieten van de 
rust op de weg en in de accommodaties en 
van het vaak nog prachtige weer.

*De uitdrukking filer à l’anglaise heeft 
dezelfde betekenis als de Engelse uitdruk-
king “to take French leave”. De (eufemis-
tisch uitgedrukt) gespannen verhoudingen 
tussen beide landen in het verleden vinden 
ook hun weerslag in de taal!

Juillettistes 
en aoûtiens

Door 
Rose-Line Lentjes

congés payés maar ook 
door de afname van 
het aantal fabrieksarbeiders en de groei 
van de dienstensector, kunnen steeds meer 
Fransen nu kiezen wanneer, hoe vaak en 
hoe lang ze weg willen gaan.
Wij merken dat in juli veel kinderen met 
hun grootouders op pad zijn en in au-
gustus in gezinsverband. Er is ook een 
duidelijk verschil in hoe men vroeger en nu 
vakanties doorbrengt. Massabestemmin-
gen als het strand worden steeds minder 
populair, vacanciers zoeken ook culturele 
en sportieve activiteiten. Gezinnen kiezen 
vaker voor le tourisme vert, stadsvakanties 
of bestemmingen met historisch erfgoed. 
Ook de prijs is niet (meer) bepalend: een 
verblijf in een station balnéaire (kustplaats) 
in Frankrijk kan duurder uitvallen dan een 
tout inclus in het buitenland. Studies wijzen 
trouwens uit dat aoûtiens 30% meer uitge-
ven dan de juillettistes. 

‘Gaat u nog op vakantie?’ vroeg jaren gele-
den de Franse orthodontist die de gebitten 
van onze dochters in het gareel probeerde 
te krijgen. ‘Nee’, antwoordde mijn man, 
‘we wonen immers in een vakantieland.’ 
Ja, we wonen in een vakantieland. Maar 
betekent dat dat we er geen vakantie kun-
nen hebben?

Het woord ‘vakantie’ is afgeleid van vacatio 
(Latijns werkwoord vacare) dat staat voor 
vrij zijn van verplichtingen. Het is een pe-
riode waarin iemand zijn dagelijkse activi-

teiten staakt, zoals naar school of naar het 
werk gaan. Doordat ik in een vakantieland 
wóón, betrap ik me erop dat ik te weinig 
mijn dagelijkse routine staak voor vakantie 
thuis. Ik neem nooit vrijaf, verplichtingen 
gaan door en ik ga nieuwe verplichtingen 
aan. “Ik ben toch thuis, dus het kan wel”, 
denk ik dan. Natuurlijk geniet ik van de 
prachtige natuur, van de zomerse warmte, 
maar toch. Er blijkt een zekere discipline 
nodig om thuis vakantie te houden. Of 
misschien moet je het wel leren. Leren om 
thuis net zo ‘vrij’ te leven als op vakantie, 
om to-do-lijstjes weg te stoppen, me niet 
druk te maken om van alles, mijn wereldje 
klein te houden, met aandacht in het mo-

ment te leven en simpelweg slenteren en 
niets doen. Op vakantie kijk je vaak rond 
met de ogen van een kind, vol verwach-
ting, nieuwsgierig, ontdekkend. Thuis 
schuift er gauw een filter voor je ogen en 
kijk je wel, maar je ziet het niet. 
Maar mij gaat het lukken: deze zomer blijf 
ik ‘gewoon’ thuis, op vakantie.
De zon speelt al buiten! Hij knipoogt: 
Kom je ook? 

Door
Ruth van der Waall

Knipoog van de zon
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Oorspronkelijk is de plant afkomstig uit 
Azië en het Middellandse Zeegebied. In de 
zomer kom je in onze regio wilde venkel 
dan ook regelmatig tegen. De plant is 
bleekgroen van kleur en wordt tussen de 
1,5 en 2 m hoog en een halve meter breed. 
De hele plant ruikt sterk naar anijs. De 
fijngeveerde bladeren, die doen denken 
aan dille, zijn lichtgroen als ze jong zijn. 
Later verkleuren ze tot donkergroen op 
het blauw-groene af. De stevige stengel 
wordt ietwat hol als hij oud 
is en is gegroefd met een 
glimmend oppervlak. Venkel 
bloeit in augustus en sep-
tember. De platte bloem-
schermen zijn goudgeel.  
Het scherm is samengesteld 
uit kleine schermpjes van 
gesteelde bloempjes. 

Waar kun je de plant 
vinden?
Venkel houdt van goed doorlatende, 
lemige en voedzame grond. De plant is dol 
op de volle zon en groeit op braakliggend 
land, op rotsen en hellingen, in weg-
bermen en in de garrigue. 

Wat is eetbaar?
Venkel heeft een wat zoete, anijsachtige 
smaak. Je kunt de blaadjes, stengels, bloe-
men en zaden eten. De oude Egyptenaren, 
de Grieken en de Romeinen maakten er al 
dankbaar gebruik van in hun gerechten. 
1. Blad en stengels
In het voorjaar kun je de jonge malse 
blaadjes en stengels gebruiken als keuken-
kruid in salades, sauzen, groentegerechten, 
ovenschotels en soepen. Je kunt ook een 
heel takje venkel in een vis stoppen, voor-
dat deze gegrilleerd of gebakken wordt. De 
ingedroogde stelen kun je gebruiken om 
er een vuurtje van te stoken. Bij ‘grillade au 

Door
Margo Vos

fenouil’ wordt baars of rode poon op een 
bed van brandende venkel geflambeerd. 
Dit is een bij uitstek Franse delicatesse.

2.  Bloemen
In juli en augustus kun je de bloemen ge-
bruiken in salades, als eetbare decoratie of 
als aroma voor groenten en kruidenolie. De 
bloemen hebben een intensievere smaak 
dan de vlezige stengel. Pluk ze als de gele 
bloempjes open zijn, eerder niet. 

3. Zaden
De zaden rijpen omstreeks september. De 
smaak ervan is zoet 
tot bitter-pikant. 
Het oogsten van 
de zaden moet 
gebeuren als ze 
helemaal rijp, maar 
lichtgroen van kleur 
zijn. Ze mogen 
nooit in de zon 
worden gedroogd, 
de droogtempera-
tuur moet laag zijn. 
En schudt de zaad-
jes regelmatig om 
tijdens het drogen, 
anders worden ze 
zwart. Bewaar ze 
daarna in een papieren zakje. Van de zaden 
kun je vervolgens thee zetten en je kunt 
ze als smaakmaker/specerij gebruiken in 

Venkel is lid van de schermbloemenfamilie (Apiaceae 
of Umbelliferae). Deze familie bevat enkele erg giftige 
soorten zoals de berenklauw, maar ook zeer nuttige 
planten zoals anijs, karwij, venkel, peterselie, pastinaak 
en wortel.  De familienaam spreekt voor zich want de 
plant heeft als bloeiwijze een groot scherm, als een 
omgekeerde paraplu.

kruidenzouten, azijn en sterke drank. In 
vroeger tijden kauwden gelovigen die met 
een nog lege maag naar de kerk gingen 
soms venkelzaad tijdens de kerkdienst. 
Kauwen op venkelzaad onderdrukt name-
lijk het hongergevoel.

Positieve eigenschappen
De zaden staan al eeuwenlang bekend als 
geneeskrachtig. Venkelzaad kan onder 
meer helpen bij maag- en darmproblemen 
en menstruatiestoornissen. De aanwezige 
etherische olie in venkelzaadjes werkt an-
tibacterieel, bloeddrukverlagend, kramp- 
en slijmoplossend. Venkel bezit ook kos-
metische eigenschappen: een masker van 
venkelthee en honing wordt aanbevolen 
om rimpels te bestrijden. 

LET OP 
Het Voedingscentrum en de gezamenlijke 
Nederlandse verloskundigen raden het 
gebruik van venkel(-thee) af voor vrouwen 
die borstvoeding geven. 

Konijn of kip met venkelbloemetjes (met dank aan Onno Kleyn)
4 stukken tam konijn of 8 kippendijen zonder vel maar met bot
1 eetlepel venkelbloemen of gemalen venkelzaad
scheut olijfolie
2 tenen knoflook, geplet

Zet de oven op 200 °C. Wrijf het vlees in met zout, peper en wat 
venkelbloemetjes. Belangrijk is dat er geen steeltjes meer aan-
zitten, gebruik alleen de gele bloemetjes. Laat 10 minuten staan. 
Giet er daarna wat olijfolie over, leg in een passende ovenschaal 
en voeg 3 eetlepels water toe. Leg de knoflook ernaast. Braad 45 
minuten en keer tussentijds een paar keer. Verwijder de knof-
look als hij te bruin wordt. 

Superfood uit de natuur
Wilde venkel. Latijnse doopnaam: Foeniculum vulgare Miller 
Franse roepnamen: Fenouil doux, fenouil sauvage, fenouil commun, 
fenouil officinal
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Met een luchtballon over  
de Duitse linies
Place Gambetta vernoemd naar legendarische politicus

Door
Adrien Vos

In geen enkele Zuid-Franse stad ontbreekt 
een boulevard of een plein vernoemd naar 
Léon Gambetta. Zo ook het plein voor het 
museum in Carcassonne dat in de afgelo-
pen jaren prachtig opgeknapt en opgesierd 
werd met uitbundige bloemperken. De 
Franse gemeentebesturen vernoemen hun 
pleinen naar belangrijke personen. En dat 
is met Léon Gambetta geen uitzondering, 
want hij was een van de grondleggers van 
de Derde Franse Republiek (1870-1940). 
Daarom is in onze serie over invloedrijke 
figuren uit de geschiedenis die we terug-
vinden in de straatnamen in Zuid-Frankrijk 
nu de beurt aan Gambetta.

Léon Gambetta was de zoon van een 
kruidenier uit Cahors. Zijn grootouders van 
vaderszijde waren Italiaanse immigran-
ten. Op jonge leeftijd verloor hij door een 
ongeval het gebruik van zijn rechteroog en 
daarom liet hij zich altijd van zijn linker-
kant afbeelden. Hij studeerde rechten in 
Parijs en werd advocaat. In het Parijse ad-
vocatenmilieu raakte hij bevriend met uit-
gesproken tegenstanders van het bewind 
van keizer Napoleon III. In 1860 verdedigde 
hij de republikeinse journalist Charles 
Delescluze die vervolgd werd omdat hij een 
monument had willen oprichten voor een 
politicus die bij de staatsgreep van 
Napoleon III in 1851 was gedood. 
Delescluze werd veroordeeld maar het 
zeer politieke pleidooi dat Gambetta hield 
maakte hem een held in republikeinse 
kringen. Bij de parlementsverkiezingen van 
1869 was hij kandidaat met een radicaal 
republikeins programma. Hij werd zowel 
in Parijs als in Marseille gekozen. Men kon 
toen in meerdere kiesdistricten kandidaat 
zijn. In Parijs versloeg hij in de tweede 
stemronde Ferdinand de Lesseps, de be-
kende initiator van het Suezkanaal en een 
aanhanger van Napoleon III.

Na het uitbreken van de Frans-Duitse 
oorlog en Napoleons nederlaag in de 
slag bij Sedan, was het Gambetta die, als 
woordvoerder van een groep republikeinse 
afgevaardigden, op 4 september 1870 
de republiek uitriep op het stadhuis van 
Parijs. Hij werd minister van Binnenlandse 
Zaken in de Regering van Nationale Verde-
diging die de strijd wilde voortzetten. Kort 
daarop raakte Parijs helemaal ingeslo-
ten door de opgerukte Duitse legers. Een 
paar Franse ministers waren al naar Tours 
uitgeweken om in de rest van Frankrijk 
nieuwe troepen te lichten. Om hen bij te 
staan verliet Gambetta op 7 oktober het 
belegerde Parijs met een luchtballon. 

Deze daad maakte hem legendarisch.

Vanuit Tours en later Bordeaux, leidde 
Gambetta een regeringsdelegatie die het 
verzet tegen de Duitse invasie organi-
seerde. Hoewel dit geen kentering bracht 
in de oorlog, bleef Gambetta tot het eind 
voorstander van de oorlog. Hij was dan ook 
tegen de wapenstilstand die de regering in 
Parijs op 29 januari 1871 sloot. Als minister 
van Binnenlandse Zaken moest hij ver-
kiezingen organiseren voor een Nationale 
Vergadering die over vrede moest beslis-
sen. Onenigheid met de rest van de rege-
ring leidde op 6 februari tot zijn ontslag 
als minister. Drie dagen later werd hij door 
9 departementen in de Nationale Verga-
dering gekozen. Hij opteerde voor de zetel 
van de Haut-Rhin in de Elzas. Hij nam 
meteen ontslag omdat de meerderheid 
in de Vergadering bereid was om Elzas-
Lotharingen aan Duitsland af te staan. 
Uitgeput trok hij zich in Spanje terug. Hij 
bleef afzijdig tijdens de korte burgeroorlog 
rond de Commune van Parijs in 1871.
Op 3 juli 1871, kort na zijn terugkeer, werd 
hij bij verkiezingen tot afgevaardigde voor 
Parijs gekozen. Hoewel de meerderheid 
in de Nationale Vergadering voorstander 
was van een herstel van het koningschap, 
slaagde Gambetta erin, door het sluiten 
van compromissen, een republikeinse 
grondwet te laten goedkeuren.

Vanaf 1876 hadden de republikeinen defi-
nitief de meerderheid in de Kamer en werd 
Gambetta een van de meest invloedrijke 
politici. Intussen was de kloof gegroeid 
tussen de radicalen en de republikeinen die 
een “opportunistische” houding aanna-
men. Gambetta behoorde tot de laatsten. 

Doordat president Jules Grévy hem wan-
trouwde, bleef hij lang buiten de regering. 
Hij was van 1879 tot 1881 Kamervoorzit-
ter. Pas toen de verkiezingen van 1881 de 
opportunisten een duidelijke overwinning 
hadden opgeleverd, werd Gambetta tot 
premier benoemd. Hij werd tevens minister 
van Buitenlandse Zaken. Zijn kabinet 
voerde enkele belangrijke hervormingen 
door, maar dat stuitte op veel verzet. Het 
kwam al na vier maanden ten val toen het 
parlement een grondwetswijziging afwees. 
Kort daarna werd Gambetta ernstig ziek. 
In november 1882 verwondde hij zichzelf 
per ongeluk terwijl hij oefende in pistool-
schieten. De wond was niet levensgevaar-
lijk maar zijn vijanden verspreidden 
geruchten over een moordpoging. 
Gambetta overleed een maand later aan 
maagkanker. Hij werd begraven bij zijn 
familie in Nice. Zijn hart werd bijgezet in 
het Parijse Panthéon.

(Bron: deels Wikipédia)
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“Het is niet alleen maar zonneschijn 
hier”

Door 
Renate van der Bas

Zeven vragen aan onze Vraagbaak: 

Ruth van der Waall-Schaeffer staat de 
NVLR-leden al meer dan tien jaar bij als 
vraagbaak bij allerlei praktische en meer 
persoonlijke vragen. Hoogste tijd voor een 
update. En voor nieuwe leden is dit wellicht 
een eerste kennismaking met Ruth en wat 
zij voor u kan betekenen. 

Ter introductie: Ruth van der Waall-
Schaeffer is 62 jaar, van beroep theologe 
en onderwijzeres en woont sinds 2002 
Frankrijk. Zij vestigde zich hier toentertijd 
met haar man Hein Schaeffer, die helaas 
in april 2007 is overleden. Ruth en Hein 
leerden elkaar kennen bij het KRO Om-
roeppastoraat in Amersfoort. Hein was 
priester-theoloog en lid van de orde van 
de Dominicanen maar moest zijn rooms-
katholieke functies neerleggen toen hij een 
relatie kreeg met de protestantse theologe.
Ruth is na Heins overlijden in Frankrijk 
gebleven met hun twee toen nog jonge 
dochters. Ze werkt vanuit haar ‘Espace Le 
Figuier’ in Prades-sur-Vernazobres (34) 
waar ze taallessen (Frans, Engels, Ne-
derlands) verzorgt en verdiepende wan-
delingen, cursussen en bijeenkomsten 
organiseert. Ook gaat ze voor in Franstalige 
protestantse kerkdiensten in Narbonne en 
Carcassonne. En geregeld is ze in Neder-
land actief als cursusleidster en theologe. 
Op verzoek verleent ze eveneens pastorale 
en ceremoniële diensten bij alle belangrijke 
gebeurtenissen in het leven. Ruth is lid van 
de Protestantse Kerken Nederland, maar 
voert veel van haar werk los van die kerk 
uit. Vrijzinnig dus. Ruth: “Ik ben er voor 
iedereen die op een eigen manier vorm wil 
geven aan zijn of haar geestelijk leven.“
- Hoe en waarom ben je de vraagbaak van 
de vereniging geworden?
Eerst zat ik in de werkgroep Esprit, met 
andere leden zoals Henk Huyser en Frederik 
Hoekstra. Deze groep hield zich zowel bezig 
met spirituele verdieping als met prakti-
sche hulpverlening. Toen Esprit ophield te 
bestaan, heb ik de afdeling hulpverlening 
voortgezet. 
- Heeft de vereniging dan geen behoefte 
aan verdieping?
Au contraire! Wat mij betreft krijgen de 
levensvragen binnen de vereniging - weer 
- meer aandacht, want het is niet alleen 
maar zonneschijn hier. Alle grote vragen 
des levens blijven, ook al woon je nog zo 
mooi. Relatieproblemen, zorgen over de 
kinderen, onderwerpen als euthanasie: ook 
al leef je hier in een paradijselijke omge-
ving, het gewone leven is nooit ver weg. 

We hebben natuurlijk wel 
de filosofieclub, maar 
persoonlijk vind ik het 
jammer dat niemand 
het levensbeschouwe-
lijke Esprit-stokje heeft 
overgenomen. Esprit 
organiseerde bijvoorbeeld 
Kerstvieringen met een 
koor of ad-hoc zang-
groep. Ik vind het een 
gemis dat dat niet meer 
gebeurt. 
- Wat voor kwesties 
krijgt je Vraagbaak voor-
gelegd?
Met name praktische: 
de vragen gaan vaak 
over Franse verzekerin-
gen, belastingen, het onderwijssysteem, 
bouwvergunningen, huizenverhuur en 
zo voort. Tot en met: weet u een goede 
tuinman en oh, is het een Fransman, wilt 
u dan ook even voor ons bellen? Want dat 
moet me van het hart: het is onvoorstel-
baar hoe slecht sommige Nederlanders zich 
weten te redden in het Frans. Ook als het 
gaat om de simpelste dingen in het leven. 
Soms denk ik: dit lijkt wel een scène uit ‘Ik 
Vertrek’. Vooral aan de telefoon weten Ne-
derlanders zich vaak geen raad. Zelfs niet 
om een lading haardhout of zo te bestel-
len. Misschien een aandachtspunt voor de 
vereniging?
- Los je al dit soort kwesties zelf op?
Veel vragen weet ik zelf te beantwoorden 
of op te lossen, maar vaak bestaat mijn 
hulp uit het doorverwijzen naar echte des-
kundigen. Waarbij ik trouwens een vraag 
heb aan de leden: is iemand onder ons in 
staat een soort juridische praatpaal te zijn? 
En/of goed in financieel-fiscale zaken? We 
hebben natuurlijk wel onze fiscale man Rob 
van Schijndel in de NVLR, maar die heeft 
het al veel te druk met zijn bedrijf en kan 
me vaak niet meer helpen.
- Is er veel armoede onder de leden, dat ze 
niet gewoon zelf de professionals raadple-
gen?
Neen. Maar we zijn wel Nederlanders hè! 
Soms merk je dat men niet graag de por-
temonnee trekt om ‘alleen maar’ advies te 
krijgen. 
- Jij moet zelf ook je brood verdienen. 
Moet je wel eens nee zeggen op een hulp-
verzoek? 
Ik krijg 400 euro per jaar van de vereniging 
als vergoeding voor mijn inzet en kosten. 
Maar daarvan kan natuurlijk niet alles. Zo 
werd eens mijn hulp gevraagd voor iemand 
die in het ziekenhuis van Carcassonne 
lag en graag een aantal gesprekken over 
levensvragen wilde voeren. En een contact-
persoon met de arts nodig had. Dat was 
voor mij toen echt te veel qua tijdsinves-
tering en reiskosten. Gelukkig kon ik een 
geschikt en beschikbaar iemand vinden die 

dichterbij woonde. 
Het is niet prettig zelf over de kosten te 
moeten beginnen. In al die jaren is hiervoor 
geen heldere oplossing gevonden binnen 
de diverse besturen van de NVLR.
- Mensen kunnen je ook inschakelen voor 
meer ceremoniële begeleiding?
Ja, geregeld is er behoefte aan assistentie 
bij de zogenaamde rites de passage. Al dan 
niet tweetalige begeleiding bij de grootse 
momenten in het leven, zoals huwelijken, 
scheidingen en afscheidsceremonies. Denk 
bijvoorbeeld aan het verzorgen van een 
toespraak in het Frans op een begrafenis, 
zodat de buren en plaatsgenoten zich ook 
aangesproken voelen. Dit soort hulp en be-
geleiding doe ik op persoonlijke titel, tegen 
een afgesproken bedrag. Je kan erover dis-
cussiëren of de NVLR dit soort diensten zou 
moeten aanbieden als een verenigingsser-
vice, maar dat bepaal ik niet. 
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L’Arlésienne 
in Béziers 
(34)

Door 
Annette van der Bij

Een trompe-l’oeil houdt letterlijk 
het oog voor de gek. Waar eens 
een saaie muur was, is nu een 
muurschildering waardoor het 
lijkt alsof de muur tot leven is ge-
komen. Ik ken verschillende leuke 
trompe-l’oeil in mijn omgeving 
maar de mooiste vind ik de 
Arlésienne, in Béziers op de hoek 
tussen de Allées Paul Riquet en de 
Rue Böeldieu. De schildering van 
240m² is gerealiseerd door het 
atelier A.Fresco. 

Halverwege de 19e eeuw was er 
in het pand een bekende patis-
sier gevestigd, Maison Cauffopé.  
De dochter van de banketbakker, 
Philippine Marie-Rose Cauffopé, 
was verloofd met de neef van 
de Provençaalse dichter Frédéric 
Mistral. Je ziet haar op de eerste 
verdieping achter het balkonnetje 
staan. Het verhaal gaat dat zij er 
een andere minnaar op nahield 
en dat haar verloofde zelfmoord 
pleegde toen hij daar achter 
kwam. Mistral heeft dit verhaal 
aan zijn vriend Alphonse Daudet 
verteld die zich erdoor liet inspi-
reren en l’Arlésienne schreef, 
een van de Lettres de mon Moulin. 
Op de muurschildering zit-
ten beide vrienden te keuvelen 
rondom een tafeltje met een fles 
witte wijn. Het thema werd later 
gebruikt voor een toneelstuk 
waarvoor George Bizet de muziek 
componeerde. Op de muur staat 
hij achter de deur.
 
Het atelier A.Fresco bestaat sinds 
1978 en heeft al meer dan 300 
muurschilderingen gerealiseerd, 
de een nog origineler dan de 
ander. De stad Béziers heeft een 
wandelroute uitgestippeld langs 
muurschilderingen die niet alleen 
mooi zijn om naar te kijken maar 
die tegelijkertijd de historie van 
de stad vertellen.

De route is: 

1. Place Lavabre. Het werk van Jean Moulin ( opgeleverd 2015)

2. Place des Casernes. De weg naar Santiago de Compostella (2016)

3. Hoek rue des Capucins/rue Saint-Jacques. De opstand van de wijnboeren in 1907 (2016)

4. Avenue Alphonse Mas.  Molière (2016)

5. Place des Bons Amis. De beeldhouwer Jean-Antoine Injalbert (2016)

6. Avenue Colonel d’Ornano. De negen sluizen bij Fonséranes van Pierre-Paul Riquet (2017)

7. Place Saint-Esprit. Camille Saint-Saëns en zijn opéra Déjanire (2017)

8. Hoek van Allées Paul Riquet en la rue Boëldieu. L’Arlésienne van Alphonse Daudet (2015)

9. Rue Tiquetonne. De koperslagers (2016)
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Oesters, vijgen en de Sardane

Door 
Hans van der Bij

Wij zijn eens met onze buurvrouw bij haar 
vriendin Rose naar een feest met sardane-
dansers gegaan. De sardane is een Cata-
laanse volksdans die ook bij Rose, in de 
Pyrénées-Oriëntales, gedanst wordt. Als 
tegenprestatie zorgden wij voor het eten. 
Voorzien van een koelbox gevuld met de 
allerheerlijkste oesters en mosselen van 
Mèze en een bijbehorende droge witte 
wijn kwamen we ‘s middags in Prades aan. 
Rose vond het maar bedenkelijk dat we de 
schelpdieren met koelelementen hadden 
bedekt. “Ze houden niet van de kou” mop-
perde ze maar wij wilden geen risico lopen. 

Na een heerlijk maaltje en een rustige 
nacht werd ik op zondagmorgen in het bed 
van Rose wakker, haar logeerbed wel te 
verstaan. 

In het huis van iemand anders blijf ik 
‘s ochtends altijd liggen luisteren tot ik 
opsta-geluiden hoor of geroosterd brood 
ruik, voor mij het signaal om op te staan 
en om te zien of ik kan helpen. Bij Rose 
was ik daar duidelijk te laat mee. Zij is een 
(bio)dynamische vrouw die er, voordat 
onze wekker was afgegaan, al een halve 
dagtaak op had zitten. Ze had de hond al 
uitgelaten, verse vijgen geplukt en op een 
bodem van vijgenbladeren in een heng-
selmandje gelegd. Ik vertelde in mijn beste 
Frans dat ik ze vroeger als kind niet lekker 
vond. Ze hadden onderweg naar Nederland 
een heel andere consistentie gekregen. Ik 
vond ze maar taai. Nu weet ik dat verse 
vijgen moeilijk te vervoeren zijn. Eigenlijk 
eet je ze het beste versgeplukt onder de 
vijgenboom, als ze nog warm zijn van de 
zon.
Om 10.30 uur begon de mis waar “Cobla 
Mil.Lenària” zou spelen. 

We waren ruimschoots op tijd voor de 
uitleg over de verschillende traditionele 
blaasinstrumenten. Het meest opvallende 
vond ik de flabiol, een fluitje van zo’n 25 
cm met een hoge klank dat met de lin-
kerhand wordt bespeeld. Na afloop van de 
kerkdienst speelde de cobla, het ensemble, 
verder op het kerkplein. 

Als de muziek begint wachten de dansers 
even om in het ritme te komen. Dan ma-
ken ze een kring die steeds groter wordt 
naarmate er meer mensen inhaken. Tradi-
tioneel mag je een stel niet delen, daarom 
maken vrijgezellen vaak een eigen kring. 

De pasjes zijn vrij eenvoudig en je neemt 
het ritme zo over. Na de lunch kwam er 
een tweede cobla bij en verkasten we naar 
de tuin van het gemeentehuis waar de rest 
van de middag muziek werd gemaakt en 
werd gedanst.

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

Markten: Olonzac, Bram, Mirepoix, Limoux en Quillan

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com
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Wat verandert er op zondag 1 juli aan-
staande?
Op 1 juli gaat voor een proefperiode van drie 
jaar de maximum snelheid op veel wegen 
buiten de bebouwde kom (Routes 
Nationales en Départementales) 
naar 80 km per uur. Het gaat 
uitsluitend om wegen met ver-
keer in twee richtingen zonder 
centrale afscheiding, dus waar de 
twee rijstroken slechts van elkaar 
gescheiden worden door een 
witte streep. 

Landelijk gaat het om de 400.000 km weg 
waar 55% van de dodelijke slachtoffers valt. 
Op wegen met een centrale afscheiding 
zoals een vangrail, verandert er niets. 
Op wegen met drie rijbanen blijft de maxi-
mum snelheid van het tweebaansstuk on-

Volgens het artikel R415-6 van de Code 
de la Route moet ieder voertuig bij een 
stopbord volledig* tot stilstand 
worden gebracht. Voor een 
motor moet het voetje aan de 
grond. Vervolgens moet aan ie-
der voertuig dat op de kruisende 
weg rijdt voorrang worden ver-
leend. Daarna mag je pas, als het veilig is, 
doorrijden. Als je je niet aan de regel houdt 
dan kost het je minimaal 90€ (maximaal 
750€) en 4 punten op je (Franse) rijbewijs.
Sommige gendarmes menen dat het een 
paar secondes duurt voordat je kunt on-

STOPSTOPSTOPSTOPSTOP

80 km per uur veranderd terwijl de snelheid op de andere 
baan naar 80 gaat.
De bedoeling is dat het aantal verkeers-
slachtoffers door de maatregel zal ver-
minderen - volgens studies met wel 300 
tot 400 – aangezien 31% het gevolg zijn 
van te hard rijden.  Alleen alcoholmisbruik 

veroorzaakt meer doden in 
het verkeer. De opbrengst 
van de (verwachte) boetes 
die worden opgelegd 
aan snelheidsovertreders 
zal voor 100% gebruikt 
worden voor hulp aan 
verkeersslachtoffers. De 

kosten voor het produceren en plaatsen van 
de nieuwe borden komen voor rekening van 
de overheid.
Weetjes: Als je 90 rijdt is je remweg 70 m, 
als je 80 rijdt 13 m korter.
Als je 90 rijdt doe je 2 minuten korter over 
een traject van 25 km dan als je 80 rijdt. 
R-L. L

verplicht (ook voor buitenlandse auto’s!) 
in een aantal steden

Er bestaan zes verschillende Vignette Crit’Air, 
milieustickers, ieder met een eigen kleur. 
Welke kleur je krijgt is afhankelijk van het 
type voertuig (auto, vrachtwagen, motor), 
de mate van CO2-uitstoot en 
de leeftijd van het voertuig. Hij 
moet op de voorruit van de auto 
geplaatst worden. 
Waar heb je hem nodig?
Franse steden en departementen 
kunnen milieuzones instellen. Er bestaan 2 
verschillende milieuzones:
1. Zone à circulation restreinte (ZCR) 
Hier mag je tussen 8 u en 20 u alleen met 
een Vignette Crit’air rijden. Bijvoorbeeld bin-
nen de périférique van Parijs (de périférique 
zelf valt er dus niet onder), Grenoble, Lille 
(doorgaande wegen zijn uitgezonderd), 
Strasbourg.
2. Zone de protection de l’air (ZPA) 
Hier ben je alleen tijdens periodes van 
extreme luchtverontreiniging verplicht om 

Vignette Crit’air: met een milieusticker rijden. Op de radio en 
op de borden langs en boven de weg wordt 
aangegeven of deze situatie van toepassing 
is. Buiten die periodes hoef je dus geen Vig-
nette Crit’Air te hebben.  ZPA’s zijn bijvoor-
beeld binnen de périférique van Toulouse 
(de périférique zelf valt er buiten, Blagnac is 
altijd bereikbaar), binnen de A86 rond Parijs 
(de A86 valt er dus niet onder maar de péri-
férique wel) en Lyon (de doorgaande wegen 
zijn uitgezonderd). Sommige departemen-

ten zijn in zijn geheel 
een ZPA geworden. Dat 
betekent dat de beperkin-
gen voor het hele departe-
ment gelden bijvoorbeeld 
Bouches-du-Rhône, Gers, 

Hérault en de Drôme (NB de A7, autoroute 
du soleil, ligt volledig in dit departement en 
kan dus tijdelijk verboden worden voor de 
meest vervuilende voertuigen). Het verbod 
geldt pas vanaf de 3e dag na het begin van 
de aankondiging.
De sticker kan alleen online aangevraagd 
worden op certificat-air.gouv.fr. Hij kost 
4,41€ en is de hele levensduur van de auto 
geldig. Heb je niet de (juiste) sticker of is hij 
niet (voldoende) zichtbaar dan kan het je 
68€ kosten.   R-L. L

Huis in NL gezocht
Marita en Karel Lamers zoeken in Neder-
land een goed appartement of gelijkvloerse 
woning, ongemeubileerd, bij voorkeur voor 
onbeperkte duur. Respectievelijk voor 2 à 3 
maanden, gemeubileerd. Locatie: Randstad, 
of meer ten westen van Apeldoorn.  
Contact: c/o drs M.A. Lamers, Gunterstein-
weg 253,  2531 JW Den Haag Tel. 0031(0)6 
82 37 65 73 of e-mail: karel.lamers@orange.fr 

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 installatie.  
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 circusdirecteur. 
Doe uiteenlopende klussen binnen/buiten. 
Informatie/ referenties, Joep Bijnen, 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. Telefoon 
(0033)(0)631611845.

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

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 geestge-
noten een club beginnen. mariannelesquil-
lier@nvlr.eu 

Nedje
Leden kunnen 1 keer per jaar een gratis 
Nedje plaatsen. Voorwaarde is dat be-
taalde Nedjes voorgaan en dat alle tekst 
in één kolom past. Kom maar op met 
die tekst. Max 35 woorden. Wilt u 4 x 
per jaar een kleine rubrieksadvertentie 
“Nedje” plaatsen van max 250 tekens of 
35 woorden incl. spaties stuur uw tekst 
op naar sponsoring@nvlr.eu Kosten 
€18,- voor leden. €24,- voor niet-leden.

derkennen dat je veilig kunt doorrijden. 
Op basis daarvan kun je dus al een boete 

krijgen als je, volgens 
hen, te kort hebt gestopt. 
Als je, nog steeds volgens 
de gendarme in kwestie, 
(te) heftig hiertegen pro-
testeert dan ben je nog 

veel verder van huis. Un outrage à l’agent, 
belediging van een ambtenaar in functie, 
kan je (minimaal) 7.500€ kosten.  R-L. L

*Als je niet (volledig) stopt dan maak je 
een stop glissé en dan ben je dus sowieso 
strafbaar.
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Ken jij de schildpad die Pietje heet? Hij 
woont in een kleine achtertuin in Ne-
derland bij Marietje. Zij geeft hem elke 
dag verse slablaadjes en stukjes tomaat. 
Hij is heel tevreden, maar heeft schoon 
genoeg van het kleine tuintje en de vieze 
regen. Hij heeft geen zin meer om door 
de modder te sjokken en zijn kleine natte 
verkleumde pootjes in zijn huisje terug te 
trekken.

Op een dag pakt 
Marietje hem 
op en zet hem 
in een doos in 
haar kamer. 
Marietje trekt 
allerlei kleren uit 
de kast en stopt 
die samen met 
een bikini en 
handdoek in haar 
koffer. “Ik ga op 
vakantie”, zei ze 
tegen hem. “En 
jij mag logeren 
bij buurman Jan”.
Oh, denkt hij, dat 
wil ik niet! Op de 
tafel ziet hij haar 
lunchbox staan 
en slimme Pietje 
bedenkt een 
plannetje… Eerst 
leunt hij tegen 
de zijkant van de 
doos. 
En boem de doos 
valt om. En pats, ook de lunchbox met drie 
boterhammen valt op de grond. Hij eet 
ze snel op en kruipt in de lunchbox. Vlak 
voordat het dekseltje dichtklapt hoort hij 
de moeder van Marietje roepen, “De auto 
is er, pak je koffer en lunchbox want we 
gaan weg”. 

Pietje zit veilig in de lunchbox en voelt 
zichzelf door de lucht zweven, heen en 
weer slingeren en neerploffen. Hij hoort 
de portieren van de auto dichtslaan en 
het starten van de motor, daarna valt hij 
in slaap. Dat komt vast omdat hij zoveel 
boterhammen heeft gegeten.

Opeens wordt hij wakker van een gil-
letje, het is Marietje! “He Pietje, wat doe 
jij in mijn lunchbox”? Ze pakt hem op en 
zet hem onder de kersenboom. “Warm is 
het hier he”, zegt ze “we zijn in Frank-
rijk!” Hij kijkt Marietje verwonderd aan 
met zijn kleine glimoogjes. “We hebben 
een heeeeele lange reis gemaakt, dood-

Pietje op vakantie                       
Een voorleesverhaal voor kleine gasten

Door Marjon van 
der Staal

vermoeiend! Hier schijnt de zon elke dag, 
zeggen papa en mama. En hier is ook een 
zwembad! Zal ik je dat even laten zien?” 
Maar hij zit een kers te eten en daarom 
gaat Marietje alleen zwemmen. Hij heeft 
heel veel dorst en de kersen zijn lekker 
sappig!

Marietje komt terug en telt 21 kersenpit-
ten op de grond. “Dat is genoeg, nu gaan 

we zwemmen “, zegt ze, en zet hem in 
het zwembad. En blub blub blub, hij zinkt 
naar de bodem. Hij trapt heel erg hard 
met zijn korte pootjes, gelukkig komt hij 
boven. Hij hoest en proest en hapt naar 
adem. Door hard te trappelen lukt het hem 
om te drijven en zelfs te zwemmen! Hij 
zwemt zelfs een heel rondje! Marietje klapt 
in haar handen van plezier. “Oh wat ben 
je een knappe schildpad!” Na drie rondjes 
pakt ze hem op en zet hem terug onder de 
kersenboom.

Dit feest duurt drie weken lang. Pietje mag 
elke dag drie rondjes zwemmen en zoveel 
kersen eten als hij wil. Hij vindt het heerlijk 
in Frankrijk! De zon schijnt elke dag en er 
is genoeg schaduw onder de bomen om 
iedere dag een dutje te doen. Nachts blijft 
hij gewoon lekker buiten slapen.

Op een dag ziet hij Marietje haar koffer 
weer volstoppen met haar kleren. O jee, 
we gaan terug naar dat koude kikkerland, 

dat wil ik niet! Hij verstopt zich onder het 
muurtje achter het zwembad. En hoe ie-
dereen ook zoekt, niemand vindt hem. Zo 
blijft hij in Frankrijk.

Marietje keert verdrietig terug naar 
Holland en hij keert terug naar de ker-
senboom. Maar de kersenboom raakt 
langzaam leeg. Een eindje verderop ziet 
hij een abrikozenboom en hij graaft een 

gat onder het hek 
naar de moestuin 
van de buren. Elke 
dag loopt hij daar 
een rondje, dan 
eet hij wat sla en 
tomaatjes of hapjes 
meloen. Er is zoveel 
lekkers. Soms 
vindt hij een stukje 
perzik, als de gele 
vogel, de wiele-
waal met dat leuke 
deuntje “dudel-
joho”, stukjes laat 
vallen.

Ondanks het mooie 
weer en het lek-
kere eten heeft 
hij heimwee naar 
Marietje. Het was 
toch leuker met 
haar! Om dat te 
vergeten loopt hij 
dan een rondje door 
de paarse laven-
del. De zoete geur 

maakt hem slaperig, dan doet hij een dutje 
en vergeet zijn heimwee.

Nu gaat hij stiekem alleen zwemmen in 
het zwembad. Hij kijkt elke dag of hij Ma-
rietje terug ziet komen. Hij ziet de kleine 
hagedisjes tegen de buitenmuren oplopen, 
ze komen uit spleetjes en verdwijnen in 
kleine gaatjes. Dat zal hij nooit kunnen 
met zijn huisje op zijn rug. Hij is nu een 
echte Franse schildpad aan het worden, je 
zou hem eigenlijk Pierre moeten noemen. 
Het ontbreekt er nog maar aan dat hij 
Pastis drinkt.

Op een dag wordt hij wakker en hoort op-
eens een bekend geluid! Het is de auto van 
Marietje! Hij sjokt zo snel hij kan richting 
de kersenboom dwars door de rozemarijn 
waar hij energie van krijgt en nog sneller 
lopen kan. En ja, daar staat Marietje, ze 
pakt hem op en is zo blij! ‘Pietje, we gaan 
in Frankrijk wonen! En wij blijven altijd bij 
elkaar!’
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Schrijvers, lezers en sponsors: 
u wordt bedankt!

Misschien is dat de moeite waard als je wilt 
weten wat voor fles je in je handen hebt? 
Vooral als je, zoals ik, weinig verstand van 
wijn hebt en vaak een fles uitkiest van-
wege het etiket …

Op iedere fles drank met alcohol zit in 
principe een CRD (capsule représentative de 
droit) met een wit etiket met gekleurde 
rand. De capsule bewijst dat er over de fles 
belasting is betaald en dus verhandeld mag 
worden binnen Frankrijk. 

Wordt de fles geëxporteerd dan kan de 
belasting teruggevraagd worden en dan 
is de capsule dus niet verplicht. Op het 
witte gedeelte staat Marianne en Répu-
blique française, DGDDI (de instantie die 
de belasting int) en het volume van de 
inhoud. Verder staat op de gekleurde rand 
het nummer van het departement van de 
bottelaar, het nummer van de bottelaar en 
er tussenin een R of een N voor récoltant of 
négociant. Soms vind je een E voor entrepo-
sitaire maar dat is in feite hetzelfde als een 
négociant. 

Een récoltant is iemand die zelf zijn wijn 
bottelt van druiven van zijn grond. Hij 
koopt dus geen druiven(sap) van collega’s. 
Een négociant bottelt wijn die niet (uitslui-

Tante Wil en 
Super-8
In onze cave staat een klein, smal eiken-
houten kastje dat ik geërfd heb van mijn 
tante Wil. Er staan spullen in die we nooit 
nodig hebben. Zo ook een kartonnen doos 
waar vroeger ponskaarten in zaten. Deze 
doos kwam uit de tijd dat ik in 1968 van 
mijn eerste salaris een super 8 camera ge-
kocht had. In die doos bewaarde ik al mijn 
Kodakfilmpjes. Al een paar keer bedacht 
ik om al deze films die op grote en kleine 
spoelen zitten, te laten digitaliseren. Een 
maand geleden heb ik eindelijk die stap 
genomen. Leuk om mijn ouders op film te 
zien. Voor mijn nichten en neven mis-
schien ook leuk. 
Ik ben op zoek gegaan naar een adres in 
Nederland omdat ik daar makkelijker dan 
in het Frans vragen kan stellen over een 
spoel, aanloopstukjes en lasnaden. Op 
basis van de degelijkheid van de site en de 
makkelijke rekenmodule heb ik gekozen 
voor Van Eck uit Tilburg. Omdat ik wist dat 
de beelden, op zijn zachtst gezegd niet van 
een Bert Haanstra-kwaliteit waren, heb ik 
gekozen voor een HD + beeldcorrectiemo-
gelijkheid. Ook heb ik de beelden op een 
usb-stick laten zetten zodat ik makkelijker 
films kan delen met familie en vrienden. 
Ik kan zeggen dat ik blij ben dat ik het 
heb gedaan. Ik heb de films wel aangete-
kend verstuurd. Van Eck stuurt alles terug 
via een koerier dus Super-goed. Van Eck 
plaatst in NieuwsNed een advertentie waar 
de nodige informatie in staat. Top.
H.v.d.B

In het eerste nummer dat wij in de zomer 
2017 maakten, vroegen wij u wat u van het 
blad vond. We hebben een aantal reacties 
gekregen waar we zo goed mogelijk reke-
ning mee houden. Zo werd er gevraagd om 
niet te veel lange artikelen op te nemen, 
gebruik te maken van zelfgemaakte foto’s 

en om een vrolijke afbeelding en iets min-
der tekst op de cover te plaatsen. 
Wij proberen om een gebalanceerd aanbod 
te presenteren en staan open voor uw 
suggesties. Is er een onderwerp waar wij 
nog niet of nauwelijks aandacht aan heb-
ben geschonken maar dat wél interessant 

Bekijk de capsule van een fles 
eens beter!

tend) van zijn eigen druiven komt, bijvoor-
beeld omdat hij aanvult met druiven(sap) 
van anderen of omdat hij zelf geen 
wijngaarden heeft. Het kan een onderne-
ming zijn die druiven(sap) opkoopt en de 
wijn bottelt. Zo heb je wijn die in Parijs van 
druiven uit de Bourgogne wordt gemaakt. 
Er staat dus N en 75 op het etiket. De kleur 
van de rand geeft aan wat er in de fles zit 
bijvoorbeeld groen, blauw of donkerrood 
voor verschillende wijnsoorten en geel voor 
cognac en armagnac.

Nu vraag ik me af welke fles wijn ik moet 
kiezen: die met een R of met een N? Die 
met een R komt van 
een onafhankelijke, 
zelfstandige (kleine?) 
producent. Is hij daar-
om beter? Waarschijn-
lijk kan ik toch beter 
naar een caviste gaan 
om wijn te kopen.
R-L. L

is voor onze lezers? Laat het ons weten. 
Voorwaarde is wel dat het met onze streek, 
of met het leven in Frankrijk te maken 
heeft. NieuwsNed is een blad van en voor 
alle leden van de NVLR. Laat ons weten 
wat u ervan vindt!

Wij bedanken onze vaste schrijvers en onze 
nieuwe Belgische en Nederlandse gast-
schrijvers. Onze speciale dank gaat uit naar 
onze sponsors die dankzij hun advertenties 
NieuwsNed bijna helemaal bekostigen. U 
kunt uw reacties kwijt op redactie@nvlr.eu
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Mijn passie: Zeilen 
(Daan Ingerman)

Watersport is altijd echt mijn ding ge-
weest. Mijn eerste bootje kreeg ik al op 
mijn 13e. Het was een Victoria Jol, een 
klein polyester zeilbootje met een gaf-
feltuig, een Oudhollandse tuigage. Op de 
zeilschool van de Kaag leerde ik zeilen. 

Geweldig vond ik het! Kort daarna kreeg 
ik een 1-persoons houten wedstrijd-
bootje, een Solo, herkenbaar aan de 
platte, driehoekige boeg. Hiermee heb ik 
veel wedstrijden gezeild op de Kaag, het 
IJsselmeer en de Friese wateren, altijd 
onder het toeziend oog van mijn vader.

Op zich vond ik zeilen verschrikkelijk 
leuk maar mijn wedstrijdmentaliteit 
ontbrak. Meedoen was belangrijker dan 
winnen, vond ik. Totdat ik, op mijn 17e, 
overstapte op een typisch Hollandse 

Door

Antoinette Terlizzi

2-mans zeilboot, een Schakel. Het was een 
prachtige mahoniehouten boot, gebouwd 
in Enkhuizen. Mijn klasgenoot Thijs werd 
mijn vaste bemanning en samen hebben we 
heel wat prijzen binnengezeild. Wij waren 
vooral voorin te vinden als er tijdens de 
wedstrijd windkracht zes of meer was zoals 
tijdens die ene Sneekweek rond 1968. Toen 
wonnen we vijf van de zes wedstrijden in de 
B-klasse. Geen boot kon ons bijhouden, zo 
hard waaide het. Toen ik 18 was, kocht ik 
een volkswagenbusje met een trailer voor 
de Schakel. Zo hebben we heel wat wed-
strijden in Nederland afgereisd.

Na de middelbare school heb ik de Scha-
kel verkocht en vervangen door een Hobie 
Cat, een 2-mans catamaran. Die ging in 
de zomer op het dak van het volkswagen-
busje mee naar Griekenland. Het zeilen op 
de Egeïsche en de Adriatische Zee is echt 
een feest, vooral ’s middags. Dan trekt de 
wind aan tot zo’n windkracht vijf en kun je 
met een Cat heerlijk over het water rag-
gen. Weer later heb ik die ook weggedaan 
en nog een tijdje een 1-mans Cat gevaren, 
onder andere bij Valras-Plage. 

Daarna was het een tijdje stil rond het 
zeilen maar de Middellandse Zee bleef 
trekken. Dus heb ik een paar jaar geleden 
in Nederland een oude motorsailer gekocht 
en een beetje opgeknapt. Komende zomer 
varen we die binnendoor naar Cap d’Agde. 
We gaan op de motor de Maas op, de kana-
len van Noord Frankrijk door en vervolgens 
de Saône en de Rhône af. De mast van zo’n 
elf meter hebben we twee jaar geleden al 
op een trailer naar Zuid-Frankrijk vervoerd. 
Die ligt nu in de voortuin te wachten tot hij 
weer overeind mag.
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Door 
Annette van der Bij

Het liefdeslied 
van de cigales

In onze regio weet je dat de zomer begint als 
het zingen van de cigales (zingcicaden) weer 
begint. Sommige Amerikaanse soorten maken 
een geluid van 100 decibel. Dat is vergelijk-
baar met een straaljager op 300 m hoogte! Zo 
erg is het bij ons gelukkig niet maar op cam-
pings schijnt het voor vakantiegangers vaak 
een bron van ergernis te zijn. Voor mij hoort 
het bij de warmte en het lome genieten in de 
zomer.

Maar waar komt dat geluid, dat cymbalisatie 
heet, nou eigenlijk vandaan? Kort samenge-
vat: sterke spieren laten een membraan in de 
buik van het mannetje trillen, tot wel 900 x 
per minuut. De buik van de cigale is groten-
deels hol en dient dus als klankbord. Van-
daar die heibel. Cigales zingen om vrouwe-
lijke soortgenoten te trekken. En dat zonder 
dralen want hij heeft nog maar vier weken te 
leven voor zich!

Een cigale begint als een eitje, bijvoorbeeld 
op de bast van een boom. Dat eitje valt op de 
grond en blijft daar vier tot zes jaar begra-
ven. Pas wanneer de verpopping na jaren is 
voltooid komt de larve uit de grond en breekt 
uit zijn cocon om te vliegen, zich te voeden 
met het sap van de bomen en zich voort te 
planten. 
Het lied van de cigales klinkt in onze regio 
meestal tot half augustus maar soms tot wel 
september. Daarna daalt de temperatuur en 
zijn alle cigales verdwenen. 

In het Frans is een cigale iemand die zich geen 
zorgen maakt voor de toekomst, dit naar 
aanleiding van een van de fabels van Jean de 
la Fontaine, La Cigale et la Fourmi, uit 1668. 
De hoofdpersoon is een cigale die als het koud 
wordt honger krijgt. Hij vraagt aan buurman 
de mier om wat met hem te delen maar deze 
weigert. “Wat heb je de hele zomer uitge-
voerd?” vraagt de mier.
“Ik heb gezongen” luidt het antwoord. “Als je 
de hele zomer hebt verspild aan zingen, dan 
moet je nu maar dansen.” 
Dat enerzijds de cigale aan het eind van de 
zomer dood is en dus geen honger kan heb-
ben en anderzijds de mier als het koud wordt 
onder de grond zit en de cigale dus niet kan 
horen, kan de La Fontaine niet schelen. Zijn 
fabels zijn allemaal heel beeldend geschreven 
en hebben een duidelijke moraal. 
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Door
Kees van der Bas

Na op de kop af twintig jaar in Frankrijk 
heb ik, vind ik, het recht verworven hier 
te verklaren dat het rare jongens zijn, die 
Fransen. Het is natuurlijk wel de mening 
van een oer-Hollander, die zelf ook niet 
zonder eigenaardige trekjes is. Het is bo-
vendien grotendeels gebaseerd op mijn di-
recte omgeving, de Haute Vallée de l’Aude. 

Zelfs Fransen uit andere streken reageren 
altijd met een zekere gegeneerde aarzeling 
als ik ze vertel waar ik woon. Je zou het 
hier kunnen vergelijken met ‘ons’ Oost-
Groningen, alwaar mijn vrouw en ik jaren 
geleden een mevrouw op straat vroegen of 
zij de weg kende naar een museum. Nim-
mer zullen wij haar antwoord vergeten: “Ja, 
hoezo?”

Nou, in zo’n streek wonen wij dus ook, 
maar dan aan de voet van de Pyreneeën 
met in de tuin wilde orchideeën en dito 
zwijnen en met lieve Franse buren, die 
altijd wel een praatje willen maken en 
razend nieuwsgierig zijn naar hoe het er 
allemaal bij ons van binnen uitziet, maar 
die nooit een stap op je erf zullen zetten 
tenzij je er expliciet op aandringt. 

Bijna achttien jaar hadden we als directe 
buren de aardigste oude boerenmensen 
van de wereld;  nooit hebben ze een voet 
over onze drempel gezet, terwijl wij bij hen 
altijd op een glas van een of ander zelfge-
maakt goedje werden onthaald. “Jaja, we 
komen een keer langs. Jaja, dan eten we 
graag mee. Binnenkort.”

Het kwam er nooit van. Er was altijd een 
dokter te bezoeken. Of ze moesten naar 
Andorra om suiker te smokkelen. Dan 

speelde de hernia weer op of was er een 
wees geworden wild zwijntje op te voeden. 
Nu zijn ze er niet meer; een paar jaar na 
elkaar overleden. Wij hoorden er in beide 
gevallen pas maanden later van, tijdens 
een toevallige ontmoeting in de super-
markt met hun dochter. Zelfs zij had ons 
niets laten weten toen het gebeurde.

De basis van die terughoudendheid is zeker 
geen onwil; het is onzekerheid. Fransen 
kunnen ons niet goed peilen, weten niet 
hoe wij dingen doen en zijn niet zeker over 
wat er van hen wordt verwacht. Neder-
landers hebben die onzekerheid ook, maar 
met die mentale klompen van ons dende-
ren we over alle aarzeling (én etiquette!) 
heen. Een goed glas wijn, een gulle lach en 
wij voelen ons overal thuis.

Wij hadden ooit een Frans echtpaar bij 
ons te eten. Hij was, net als ik, een veel te 
groot pand aan het verbouwen en zij was 
lerares. Leuke lui, gezellige avond. Maar 
wij zijn nooit teruggevraagd. Heel veel 
later hoorden we van een andere kennis 
waarom. “Jullie hadden allemaal dezelfde 
borden en glazen op tafel. Daar schrok-

ken ze van.” De - Franse - moraal van dit 
verhaal? Als je bij elkaar gaat eten gaat het 
om de gezelligheid en de vriendschap, niet 
om wie de mooist gedekte tafel heeft.

Ziedaar de kloof waar Fransen en Ne-
derlanders voor staan. Wij Nederlanders 
vinden dat we een beetje ons best moeten 
doen om het ‘gezellig’ te maken als vrien-
den komen eten. Dan heb je eindelijk weer 
eens plezier van dat gehaakte tafelkleed of 
het familiezilver. Fransen zien er juist iets 
opschepperigs in.

Anderzijds is daar het Air France-KLM ver-
haal over de Nederlandse lunchcultuur. Of 
liever: het gebrek daaraan. Het periodieke 
topoverleg van dit noodlijdende concern 
vindt tegenwoordig, zo wil het verhaal, 
alleen nog in Parijs plaats. Bij hun eer-
ste bezoeken aan het KLM-hoofdkantoor 
hebben de Parijzenaren geschokt moeten 
toezien hoe hun Hollandse collega’s tijdens 
de lunchpauze enthousiast aanvielen op de 
schalen met broodjes kaas. Het Air France 
van nu zou misschien best gebaat zijn bij 
een KLM-directeur, maar een broodjes-
kaaseter aan het hoofd van Air France? Het 
is gewoon een brug te ver.

Nederlanders houden van een straat waar 
je ‘s avonds bij de buren naar binnen kunt 
kijken. Fransen, las ik ergens, vinden die 
felverlichte huiskamers met grote tv-
schermen en een buikige man met een blik 
bier op de bank geen gezicht. “Exhibitio-
nistisch vertoon,” vond de schrijver.

Nederlanders zien graag van veel dingen 
de lol in en, ook als ze elkaar amper ken-
nen, kunnen ze binnen een paar minuten 
hun hele privé hebben-en-houden op 

tafel hebben gelegd. Fransen vinden 
dat ‘choquant’. “Bent u eigenlijk ooit wel 
eens serieus?” vroeg onze dorpsnotaris 
ons toen we weer eens ergens over in 
de lach schoten. Haar blik sprak duizend 
woorden: bij een notariële transactie 
past geen lichtzinnigheid. Ze had net een 
enorme, stokoude rekenmachine uit haar 
bureaulade gehaald om uit te rekenen 
hoeveel 5 % van € 500.000 was. Dat was 
op zich al grappig, maar we konden ons 
niet meer inhouden toen er ook nog eens 
een ànder bedrag uit kwam dan u zojuist 
hebt berekend. En ze had nog gelijk ook! 
Hoe dat kan vertel ik u graag een vol-
gende keer.
Het zijn maar een paar voorbeelden van 
hoe verschillend wij zijn. Fransen en 
Nederlanders kijken als het ware naar 
dezelfde foto en zien toch andere dingen. 
Is dat erg? Nee, tenzij je vindt dat er 

iemand gelijk of ongelijk moet krijgen. 
Of, erger nog, dat je vindt dat ze moeten 
weten dat wij het ‘bij ons’ beter doen. 

Ik neem mij bij deze voor om te stoppen 
met (voor)oordelen. Mijn nieuwe motto is: 
waarnemen en waarderen. 

Oh, oh, als dat maar lukt.

PS. Hopelijk krijgen we, na dit typische 
Nederlandse voorjaar, weer een echte 
Franse zomer.

Broodjeskaaseters 
in Frankrijk
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