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De huiskamer van de NVLR
Door 
Hans Mulder
Voorzittter

Verenigingen hebben doorgaans een vaste 
plek waar leden elkaar treffen. Voor de 
NVLR is dat niet zo voor de hand liggend. 
De leden wonen verspreid over een gebied 
van duizenden vierkante kilometers, met 
name rond Carcassonne, Narbonne en 
Béziers. NVLR-activiteiten vinden daarom 
doorgaans verspreid in de Languedoc-
Roussillon plaats. Toch zijn er in de loop 
van de tijd enkele “pleisterplaatsen” 
ontstaan: in Bram, waar Adrien Vos zijn 
lezingen houdt, en in Coulobres, l’Adrienne 
Basse, het domaine van An en Clemens 
Lubberts dat ik eens “de huiskamer van de 
NVLR” heb genoemd. L’Adrienne Basse is 
echter niet meer beschikbaar, het Do-
maine is verkocht en An en Clemens gaan 
terug naar Nederland waar ze in Baarn een 
nieuwe stek gevonden hebben. 
De 10e koningsdag op hun domein, in 
2017, was een goede gelegenheid om An 
en Clemens in het zonnetje te zetten. We 
herinneren ons die koning(inne)dagen als 
gezellige en ontspannen feesten. An en 

Clemens zijn ge-
moedelijke personen, 
wars van vertoon en 
met oprechte aan-
dacht voor mensen. 
Ik herinner me ook 
een “Jazz- en Poë-
ziefeest” waar leden 
soms eigen werk en 
vaak dat van bekende 
Nederlandse dichters 
voordroegen. Nog 
zo’n goede herinne-
ring: het feest van de 
Vin Primeur. Je zou 
kunnen zeggen dat het meer Nederlands 
dan Frans is, maar wat maakt dat uit, het 
was gezellig en daar gaat het om. Behalve 
een mooie locatie voor feesten in de open 
lucht, had de vereniging in l’Adrienne 
Basse ook de beschikking over veel ruimte 
onder dak. Door het hele jaar heen werden 
regelmatig lezingen verzorgd die zeer uit-
eenlopend van onderwerp waren. Naast de 
lezing zelf was het onderling contact voor 
velen een reden om te komen.
Het wegvallen van Coulobres stelt de NVLR 
voor een uitdaging want het is voor onze 

Foto op de omslag:  
Hans van der Bij
Na een aantal weken op het 
dashboard te hebben gele-
gen mocht mijn gele hesje 
genieten van een Noorder 
bries die in onze regio soms 

dominant aanwezig is. 
Opname: 1/250 sec. f/10 41 mm ISO 100. 

Een nieuw jaar, een nieuwe start en tijd om 
de contributie voor 2019 te gaan betalen.
Om de kosten van het innen van de 
geringe contributie te beperken (papier/
toner/porto) hebben wij besloten vanaf 
dit jaar geen facturen meer te sturen. Veel 
leden hebben trouwens de contributie voor 
2019 inmiddels al overgemaakt.
In verband hiermee verzoek ik vriendelijk 
aan de leden die nog niet hebben betaald 
voor 2019 de contributie ad Euro 50,00 
voor duo-leden en Euro 30,00 voor solo-
leden over te maken op:
IBAN nr.:  FR76 1348 5008 0008 9114 2122 
183 t.n.v. Association NVLR bij de Caisse 
d’Epargne te Olonzac 
Wilt u alstublieft bij de overschrijving 
duidelijk uw lidmaatschapsnummer ver-
melden? Uw lidmaatschapsnummer staat 
voortaan boven uw NAW-gegevens op de 
envelop.
IWilt u betaling per cheque vermijden? 
Dit om extra kosten te beperken.De bank 
berekent namelijk voor elke handmatige 
verwerking bankkosten die ook weer ten 
laste van de vereniging komen.
Ik vertrouw op uw begrip, maar mochten 
er toch nog vragen en/of opmerkingen 
zijn, dan kunt u altijd een e-mail sturen 

vereniging van groot belang dat leden el-
kaar ergens kunnen treffen. Dat persoon-
lijke contact is voor de leden alsook voor 
de vereniging van wezenlijk belang. Het 
bestuur is zich ervan terdege bewust dat 
de NVLR heel veel dank aan An en Clemens 
verschuldigd is. In de Algemene Leden-
vergadering van 13 april zal het bestuur 
daarom voorstellen om An en Clemens te 
benoemen tot ereleden. 
Mocht u ze nog gedag willen zeggen, dat 
kan. Zij hebben toegezegd op de Konings-
dag, 27 april, aanwezig te zullen zijn.

Bericht van onze penning-
meester

naar penningmeester@nvlr.eu. 
Zijn er wijzigingen van uw persoonlijke 
gegevens (of wijziging van telefoonnum-
mer  of e-mailadres) dan verzoeken wij u 
dit door te geven via ledenadministratie@
nvlr.eu.

Danielle de Goeijen
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gewijd, maar er is ook meer. Zo laat men 
aan de hand van kaarten de periodes zien 
waarin die oude culturen handeldreven en 
elkaar opvolgden.
Programma
13.30 uur Ontvangst met koffie in café ‘La 
Maison 1852’ in Sigean;
14.00 uur Rondleiding in Musée des Cor-
bières;
15.30 uur Met de auto naar Pech Maho (ca. 
10 min rijden), rondleiding tot 17.00 uur 
18.30 uur Diner in Sigean.
Parkeren: bij het Gymnasium, 1 Chemin de 
la Palme, neem in centrum Avenue de Port 
La Nouvelle, na stoplichten rechtsaf.
Ontvangst in café ‘La Maison 1852’ (1 Av 
de Narbonne, centrum Sigean).

Musée des Corbières, Place de la Libéra-
tion, Sigean. 
De kosten bedragen ongeveer 30€ inclusief 
entree en diner. Er kunnen maximaal 25 
personen deelnemen. U kunt zich aanmel-
den tot uiterlijk zaterdag 30 maart bij: 
Ann Israel: annisrael@nvlr.eu of bij 
Coby Daverveld: cobydaverveld@nvlr.eu

Bijpraatlunches
woensdag 10 april, 8 mei, 12 juni, 
vanaf 11.30 uur

In overleg met het bestuur is besloten 
om de maandelijkse bijpraatlunch (BPL), 
die een geslaagde start heeft gehad op 
23 januari en 20 februari, voortaan op de 
tweede woensdag van elke maand te orga-
niseren. Hiermee valt de BPL niet, of in elk 
geval zo min mogelijk, samen met andere 
activiteiten van de NVLR. 
De locatie blijft voorlopig restaurant La 
Tavernat, 8 Avenue de Roujan, 34320 
Gabian. De BPL start om 11u30 met een 
drankje op het terras of binnen. Afhan-
kelijk van het aantal aanmeldingen is er 
het dagmenu of een speciaal keuzemenu. 
Mede daarom is aanmelding minimaal een 
week van tevoren noodzakelijk. De prijs 
van een menuutje, exclusief drank, ligt 
momenteel rond de 14€. Iedereen rekent 
na afloop, ca 14u00, voor zichzelf af. 
Wie regelmatig of incidenteel aan de BPL 
wil deelnemen, kan zich laten bijschrijven 
op de BPL-mailinglist: bijpraatlunch@
gmail.com. Zoals bij andere NVLR-
activiteiten zijn introducés, zoals logés of 
‘langswaaiende’ kennissen, ook welkom, 
mits ze zijn aangemeld. De eerstkomende 
BPL-data zijn 10 april, 8 mei en 12 juni. 
Graag tot dan.

Algemene Ledenvergadering
zaterdag 13 april, 10.30 uur 

Het interim-bestuur van de NVLR nodigt 
alle leden van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op zaterdag 13 april. 
Dit jaar zal de vergadering plaatsvinden 
in Bistro d’Alex in Florensac, voor velen 
een bekend adres. Tijdens de vergadering 
zal het interim-bestuur aftreden en dient 

Agenda NVLR-activiteiten t/m 26 juni 2019

Cultuurclub: Excursie naar Musée 
des Corbières en Pech Maho, Sigean 
vrijdag 5 april, 13.30 uur 

We zijn blij dat onze leden Willy Freriks 
en Ernst van Hoorn met het idee kwa-
men voor deze interessante excursie. De 
voorbereidingen zijn inmiddels begon-
nen. ‘s Middags worden we rondgeleid in 
het Musée des Corbières en daarna in het 
opgravingsgebied Pech Maho en afsluitend 
dineren we in Sigean.
Over de vestiging van de Romeinen aan 
onze kust is bijvoorbeeld in Narbonne veel 
te zien. Minder bekendheid wordt gegeven 
aan de culturen die lang daarvoor aan de 
kust verbleven. Langs onze en de Iberische 
kust ontstonden versterkte dorpen met 
handelsposten, zoals vanaf 560 BC het 
oppidum Pech Maho, waar gedurende drie 
eeuwen Grieken, Puniërs, Iberiërs en Etrus-
ken aanmeerden om handel te drijven. Nú 
is het voor archeologen een pareltje dat 
volledig verscholen ligt tussen bosjes en 
wijnvelden op een klein plateau zo’n 2km 
ten NW van Sigean. Gefascineerd kijk je 
vanaf het emplacement met restanten 
van de verblijfsruimtes naar wijngaar-
den waar ‘toen’ de schepen aanmeerden. 
Bij opgraafwerkzaamheden zijn prachtig 
aardewerk, teksten op loodtabletten en 
gebruiksvoorwerpen gevonden, waarmee 
een reconstructie van de diverse verblijfs-
ruimtes kon worden gemaakt. Onderzoe-
kers typeren Pech Maho naar aanleiding 
van de vondsten als een comptoir com-
mercial of ook comptoir lagunaire, zeg maar 
een verkoopbalie aan zee. Het Musée des 
Corbières in Sigean is helemaal hieraan 

Vrijdag 5 april  13.30 uur Met de Cultuurclub naar Musée des 
Corbières en Pech Maho, Sigean

Woensdag 10 april  11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian

Zaterdag 13 april   10.30 uur
Algemene Ledenvergadering in Florensac

Woensdag 17 april   10.00 uur
Wandeling “La Capoulade”, Gruissan

Zondag 21 april   15.00 uur Vernissage expositie 
Hélène Temminck in Galerie Le Moulin, Bram

Zaterdag 27 april   13.00 uur
Koningsdag op Domaine L’Herbe Sainte in Mirepeisset

Vrijdag 3 mei   12.00 uur
Boekenlunch. Nadere info in nieuwsbrief en op de website

Woensdag 8 mei   11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 15 mei Wandeling Creissan. 
Nadere info in nieuwsbrief en op de website

Zaterdag 1 juni   12.00 uur
Brasucade in Mèze

Vrijdag 7 juni
Cultuurclub. Nadere info in nieuwsbrief en op de website

Woensdag 12 juni   11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 19 juni  Wandeling met picknick in Olonzac. Nadere 
info in nieuwsbrief en op de website

Woensdag 26 juni   12.00 uur
Jubileumfeest in Chateau Roquelune, Pézenas
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een nieuw bestuur te worden gekozen. 
Uw stem is daarbij van groot belang! De 
secretaris stuurt u ruim van tevoren de 
vergaderstukken toe. U wordt vanaf 10.00 
uur ontvangen met een kopje koffie en de 
vergadering zal om 10.30 uur starten. Na 
afloop kunt u deelnemen aan de lunch.
Zowel voor deelname aan de vergadering 
als voor de lunch dient u zich vóór 6 april 
op te geven bij 
mariannelesquillier@nvlr.eu
Voor de lunch wordt u verzocht € 25 p.p. 
over te maken op: bankrek. FR 76 1348 
5008 0008 9114 2122 183 van Association 
NVLR, o.v.v. ALV. 
U ontvangt dan een keuzemenu.

Wandeling “La Capoulade”, Gruissan 
woensdag 17 april, 10.00 uur

Ongemerkt bouwden we afgelopen jaren 
aan een mooie wandeltraditie: het voorjaar 
lonkt en dus gaan we lekker even uitwaai-
en aan de kust. De paden in de Montagne 
de la Clape kennen we een beetje maar aan 
de zuidkant ligt het bijzondere plateautje 
La Capoulade vanwaar je prima kunt zien 
hoe gevarieerd in vorm en kleur de omlig-
gende waterlandschappen en étangs zijn. 
Kilometers ver kijk je uit over een haast 
Nederlands aandoende vlakte met slootjes 
en kanalen met aan de einder Narbonne. 
De eerste stappen gaan laag langs riet-
kragen, heide en plassen, de habitat van 
tal van vogels hetgeen prima past bij 
een voorjaarswandeling. Op het plateau 
gaat de route langs smalle paadjes door 
pijnboombosjes, op het pad terug naar 
beneden fotogenieke blikken van Gruissan 
aan een stil binnenmeer.
Afstand: 6,6km, duur: 2u05, hoogtever-
schil: 55m. Moeilijkheidsgraad: gemak-
kelijk. Vlakke wandeling over boswegen en 
paadjes, enkele korte stijgingen met soms 
stenige gedeeltes, een steile afdaling via 
een trap. Op enkele delen van de route 
moeten de honden aan de lijn.
Vertrek: 10h00 parkeerplaats langs de D32 
even buiten Gruissan.
Komend uit ri. Narbonne gaat u bij Gruis-
san rechts om het centrum heen: rechtsaf 
op de 1e, 2e, 3e en 4e rotonde, houd 
steeds het water aan de rechterhand. U 
komt bij een brug rechts, hier overheen, 
aan de overkant weer rechtsaf (D32, bord 
Narbonne). Na 1,8km rechtsaf een onver-
harde weg in, na 100m rechts bij een gele 
ijzeren brug is het verzamelpunt. Om 9h45 
staat de koffie klaar.

Aanmelden deelname en/of lunch: uiterlijk 
12 april
Paula Droppert tel: 0468 91 51 57, 
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

Opening expositie in Galerie Le Moulin 
te Bram zondag 21 april, 15.00 uur
De landschappen van Hélène Temminck. 
In Galerie Le Moulin te Bram worden van 
21 april tot en met 26 mei schilderijen 
tentoongesteld van Hélène Temminck. De 
feestelijke vernissage vindt plaats op 21 
april, eerste Paasdag, om 15u00. Iedereen 
is van harte welkom. De expositie met 
hoofdzakelijk markante landschappen uit 
de Montagne Noire, de Corbières en de 
Pyreneeën is daarna elk weekend geopend 
van 13 tot 18 uur.

Hélène Temminck woont en werkt sinds 
vele jaren in Zuid-Frankrijk waar het niet 
ontbreekt aan inspiratiebronnen voor haar 
landschappen. Oorspronkelijk komt ze 
uit Zutphen waar ze al vroeg bekendheid 
kreeg als portretschilderes. Ze ontwikkelde 
een breed pallet aan expressiemiddelen, 
vooral na haar opleidingen aan de Kunst-
academies van Groningen en Maastricht. 
Zelf schrijft ze op haar website: “Reeds 
een halve eeuw ben ik met het teken- 
en schildersvak bezig. Mijn werk is heel 
gevarieerd en heeft wat impressionistische 
trekken. Dat was er al vroeg ingeslopen. 
Maar ik ben dan ook een bewonderaar-
ster van de impressionistische stijlperiode. 
Toch heb ik mijn eigen stijl en kleurge-
bruik, die daardoor ook altijd herkenbaar 
blijven. Mijn sterke punten zijn portretten 
en afbeeldingen van mens en dier, vruch-
ten en landschappen. Deze onderwerpen 
boeien me ook het meest. Ik schilder het 
liefste buiten; lekker in de frisse lucht, 
midden in de natuur. Snelle schetsen zijn 
voor mij een waardevol basismateriaal. Een 
serie ontstaat als er vraag naar is of na het 
opsparen van hetzelfde genre. Omdat ik 
veeleisend ben, maar ook graag afwissel, 
maak ik tussendoor werk van een andere 
orde o.a. plateelwerk, keramiek en beelden. 
En zo is die diversiteit vanzelf ontstaan. 
Ook ben ik dol op felle kleuren. De natuur, 
de zon en de fluitende vogels zijn voor mij 
van grote betekenis en hebben een duide-
lijke invloed op mij en mijn werk.”

Koningsdag 2019
zaterdag 27 april, 13.00 uur
Het bestuur van de NVLR nodigt de leden 
uit voor het traditionele Koningsfeest op 
zaterdag 27 april 2019. Voor de tweede 

keer wordt dit feest gehouden op Do-
maine L’Herbe Sainte in Mirepeisset. Uit 
de ervaring van vorig jaar weten we dat dit 
een zeer geschikte locatie is waar we zowel 
met mooi weer als met regen terecht kun-
nen.
De activiteitencommissie van de NVLR or-
ganiseert een vrijmarkt, hapjes en drank-
jes en zorgt voor heerlijke haring! U kunt  
deelnemen aan een wijnproeverij die de 
eigenaar van Domaine L’Herbe Sainte aan-
biedt. Het Koningsfeest begint om 13.00 
uur en eindigt om 18.00 uur. 
Wilt u deelnemen aan dit feest, geeft u 
zich dan vóór 24 april op bij :
mariannelesquillier@nvlr.eu 
5€ p.p. voor leden, 10€ voor introducés 
overmaken op bankrek: FR 76 1348 5008 
0008 9114 2122 183 van Association NVLR, 
o.v.v. Koningsfeest.
Wilt u een stand reserveren voor de vrij-
markt? Geef u ook op bij mariannelesquil-
lier@nvlr.eu. U wordt dan een uur voor 
aanvang verwacht.

Brasucade in Mèze 
zaterdag 1 juni, 12.00 uur
In de Etang de Thau worden veel mosselen 
gekweekt en rond die binnenzee worden 
wijndruiven verbouwd. In de zomer worden 
in deze streek Brasucades gehouden: fees-
ten waarbij mosselen op vuren van oude 
wijnstokken worden gegrild en er gedanst 
wordt. Mijn vrouw en ik vinden dat leuke 
feesten en doen daar graag aan mee: bij 
onze wijnboer, met de Pompiers, op de 
Jour du Patrimoine, met de bejaardenclub 

EN met de ‘Association des Pensionnés de la 
Marine du Bassin de Thau’.
Mogelijk kunnen 30 NVLR-leden op 1 juni 
2019 deelnemen aan die Brasucade van 
de gepensioneerde varensgasten in Mèze. 
Iedereen brengt eigen glazen, borden en 
bestek mee. 
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met een driegangenmaaltijd. Het feestje 
duurt tot 18.00 uur. De muziek wordt 
verzorgd door Michel Aubenas, een ervaren 
artiest met een prachtig repertoire.
Voor deelname kunt u zich tot uiterlijk 19 
juni melden bij: 
mariannelesquillier@nvlr.eu
Kosten: 25€ voor leden en 30€ voor intro-
ducés over te maken op: FR 76 1348 5008 
0008 9114 2122 183 van Association NVLR 
o.v.v. Jubileumfeest, met vermelding van 
eventuele dieetwensen.
We zien u graag op 26 juni, Chateau de 
Roquelune, Route de Caux, Pézenas
(www.roquelune.com)

Mijn woonomgeving: 
de Minervois

Door 
Marianne Lesquillier

Klussen in en rond het huis
Ik ben Joep, woon in Tarassac, heb ruime 
ervaring als meubelmaker, timmerman, 
pizzaoven- tentenbouwer en circus-
directeur. Ik doe uiteenlopende klussen 
binnen/buiten. Informatie/ referenties, 
Joep Bijnen, 0033-(0)6 63 94 43 82 
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)6 31 61 18 45

Overwinteren in Spanje?
Er even heerlijk tussenuit, net even wat 
betere temperaturen? Pieter en Gea Vos 
verhuren een luxe appartement te Calpe, 
150m van strand en centrum. Snelle wifi-
verbinding (4G) NL en BE Tv-zenders. Per 
week € 250, in hoogseizoen € 625 p/w, 
excl. elektriciteit en schoonmaakkosten.  
www.apart-calpe.com   
E: p.vos@wanadoo.fr   
T: (0031) (0) 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 geestgenoten een club 
beginnen. mariannelesquillier@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.

Het begint om 12h met een aperitief, 
ca 13h gegrilde mosselen, ca 14h maca-
ronade fruits de mer, ca 15h fromage en ca 
16h dessert. Tussendoor en na afloop is er 
ouderwetse dansmuziek en gaan de voetjes 
van de vloer. 18h is het einde. Kosten rond 
26€ per persoon inclusief de vin à volonté.
De capaciteit van de locatie is beperkt en 
uiteraard hebben de leden van de eigen 
associatie voorrang. Pas begin mei is 
duidelijk of en hoeveel plaatsen er voor 
NVLR leden beschikbaar zijn. U kunt u 
aanmelden per e-mail bij: bikhenri@gmail.
com tot 1 mei 2019. Begin mei hoort u van 
mij of u bij die gelukkige deelnemers bent 
en hoe u kunt betalen. ‘First come first 
served’.

25-JARIG JUBILEUMFEEST
woensdag 26 juni, 12.00 uur
Dit jaar bestaat de NVLR 25 jaar!
Reden voor een feestje. Het bestuur nodigt 
u uit om op woensdag 26 juni dit jubileum 
te komen vieren bij Chateau de Roque-
lune in Pézenas. Op deze prachtige locatie 
wordt u om 12.00 uur ontvangen. Vervol-
gens zal er om 13.30 uur gestart worden 

We ontdekten de Minervois 22 jaar geleden 
bij een bezoek aan vrienden die toen een 
huis bouwden in La Livinière. We waren 
onder de indruk van de vele wijngaarden 
met een eigen AOC en van de omliggende 
bergachtige gebieden. Het dorp ligt tegen 
de Montagne Noir, in een gebied dat deels 
in de Hérault en deels in de Aude ligt. Het 
heeft een aangenaam klimaat door de lig-
ging tussen verschillende gebergten. We 
kwamen al snel tot de conclusie dat we 
ons in dit gebied wilden vestigen. 
Twee jaar later betrokken we ons nieuw 
gebouwde huis in La Livinière. Ons dorp 
heeft ruim 560 inwoners. Het dorp wordt 
herkend aan het 12e-eeuwse kerkje dat 
boven het dorp uittorent en een klok-
kentoren heeft die lijkt op een kleine 
minaret. Het dorp dankt haar naam aan 
Lavinius, een Romeinse legionair die zich 
op de plek van het huidige dorp vestigde. 
Anderen zeggen dat de naam afkomstig is 
van vinièra dat wijngaard in het Occitaans 
betekent. Aanvankelijk waren we onder 
de indruk van de natuur en pas daarna 
ontdekten we de rijke cultuur van het 
gebied. Je vindt er grotten uit de Paleoli-
thische tijd (25 miljoen jaar geleden).  Vlak 
bij ons dorp is een dolmen uit het Neoli-
thische tijdperk, zo’n 11000 voor Chr. Je 
treft ook sporen uit het Romeinse Rijk aan, 
vanaf 120 voor Chr. De naam Minervois 
stamt uit die tijd, naar de godin Minerva. 

De Visigoten, 500 na Chr., lieten even-
eens sporen achter waaronder een aantal 
graven. Er zijn ook tal van overblijfselen 
van de katharen, 12de eeuw, zoals het dorp 
Minerve waar veel katharen uiteindelijk op 
de brandstapel belandden na achtervolging 
door de pauselijke troepen. In de 18de en 
19de eeuw bouwden de boeren in dit ge-
bied hun capitelles, waarin ze verbleven. Je 
treft er nog verscheidene aan in de Miner-
vois. La Livinière was in de 18de eeuw een 
belangrijke leverancier van molenstenen. 
Alleen in dit gebied werd een zeer hard 
gesteente aangetroffen dat geschikt was. 
De gemeente heeft ter plekke een parcours 
aangelegd waar je een beeld krijgt van hoe 
in die tijd de stenen werden uitgehakt en 
gevormd tot molensteen.
We wonen hier nog altijd met veel plezier 
en door te wandelen in dit gebied ontdek 
je niet alleen de prachtige natuur maar ook 
de vele historische schatten. Ik nodig u uit 
een bezoek te brengen aan mijn woonom-
geving: de Minervois.

Ik geef de pen door aan Neeltje van Woer-
kum.
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Door 
Nanneke 
Marra-Coumou

“Belgische en Franse pétanquespelers 
gebruiken volop doping”, althans volgens 
meervoudig Nederlands kampioenen Kees 
Koogje en Edward Vinke in een interview 
met de Nederlandse site van Vice Sports. 
De mannen, die ook op EK’s en WK’s uit-
komen, pleiten in het interview voor meer 

Dopingbeschuldigingen in pétanque: 
‘Na wc-bezoek gooiden ze niets fout’

dopingcontroles in hun sport die op cam-
pings beter bekend staat als jeu de boules.
Spelers gebruiken volgens Koogje en Vinke 
onder meer Ritalin, dat de concentra-
tie moet verbeteren, en cocaïne. “Ik ken 
genoeg Belgische spelers die coke gebrui-
ken. Die gaan dan even naar het toilet en 

gooien geen bal meer fout als 
ze terugkomen. Ze voelen zich 
dan echt de koning”. Vinke 
Koogje maakte iets soortgelijks 
mee op een toernooi in Frank-
rijk tegen spelers uit Madagas-
kar. “We stonden ver voor en 
speelden foutloos. Toen gingen 
zij even tien minuten naar 
de wc, en kwamen terug met 
enorme ogen. Alles ging ineens 
goed bij die gasten.”
De Pétanque Federatie Vlaan-

deren (PFV) noemt de uitspraken in het 
interview “schokkend”. “We horen weleens 
wat, maar het is heel gevaarlijk om zomaar 
mensen te beschuldigen. Daar moeten we 
erg voorzichtig mee zijn”, zegt een woord-
voerder van de PFV. De nationale pétan-
quebonden staan onder toezicht van de 
Confédération Mondiale du Sport des Bou-
les (CMSB) die aangesloten is bij de World 
Anti-Doping Agency (WADA). Sporters 
worden daardoor geregeld gecontroleerd 
op doping aan de hand van de WADA-lijst 
met verboden middelen. Maar volgens 
Vinke worden spelers op normale toer-
nooien in de praktijk amper gecontroleerd. 
Elke controle kost geld en vergeleken met 
andere sporten gaat er in pétanque weinig 
geld om. In Nederland valt er voor spelers 
hooguit 1000€ te winnen op een toernooi, 
in Frankrijk 5.000€.               (Foto: ANP)

Vrijwillig naar de gevangenis

Nanneke Marra-Coumou woont al vele 
jaren in St Gely du Fesc, een dorp dicht-
bij Montpellier. Ze werkt als psychia-
trisch verpleegkundige in het Centre 
Hospitalier Universitaire in Montpellier, 
momenteel met jongeren tussen 15 en 
25 jaar die men met behulp van medi-
catie en therapie weer op de rails, terug 
op school en terug in de maatschappij 
probeert te krijgen. Ze is secretaresse 
van de Nederlandse Vereniging Mont-
pellier en lid van de NVLR. Ze is ook 
al meer dan tien jaar vrijwillig bezoe-
ker/helper van Nederlanders die om 
wat voor reden dan ook in een Franse 
gevangenis zijn beland. We laten haar 
graag aan het woord over dat wel heel 
bijzondere vrijwilligerswerk.

Het kwam op mijn weg, zeg ik wel eens, 
door een ontmoeting met Heleen Faure, 
een Nederlandse uit Montpellier, die 
inmiddels een goede vriendin is. Ze had 
dit vrijwilligerswerk al tien jaar gedaan en 
zocht indertijd een vervanger. In mijn werk 
als psychiatrisch verpleegkundige ben ik 
veel met mensen bezig en daar geniet ik 
intens van. Ik heb er dus niet lang over na 
hoeven denken om het van haar over te 
nemen.
Ik bezoek de gedetineerden ongeveer één 
keer in de maand. In de gevangenis word 

ik over het algemeen goed ontvangen. Ik 
heb een prima verstandhouding met de 
bewakers en ook een goed contact met de 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion, de Franse reclassering. Het is belang-
rijk om een goede relatie te hebben met 
alle partijen. Mede daardoor word ik vaak 
direct ingeseind als er een Nederlander is 
opgepakt. Soms hoor ik ook van de ge-
vangenen die ik al bezoek dat er weer een 
landgenoot is aangekomen. 
Ik geef dit altijd meteen door 
aan de ambassade en aan het 
Bureau Buitenland van de 
Nederlandse Reclassering. 
Als vrijwilliger sta ik de gede-
tineerden bij tijdens hun de-
tentie. Niet alleen het sociale 
aspect is daarbij belangrijk. Ik 
praat met ze over hun situ-
atie en hun toekomstplannen 
en help hen bij het regelen 
van allerlei praktische zaken. 
Het feit dat je ineens bent 
afgesneden van je familie 
en je werk, van het normale 
leven zeg maar, zorgt vaak 
voor grote problemen. Tij-
dens mijn eerste bezoek leg 
ik duidelijk uit wat mijn rol is, 
wat ik wel en niet kan doen 
om vooral geen verkeerde 
verwachtingen te scheppen. 
Ik inventariseer meteen hoe 
iemands situatie in elkaar 
steekt op het gebied van 

gezondheid, financiën, wonen. Dan blijkt 
vaak dat er snel allerlei zaken moeten 
worden geregeld. Zoals een huurbetaling in 
Nederland die niet of wel moet doorgaan 
op straffe van huuropzegging of boete. 
Die dingen koppel ik terug aan Bureau 
Buitenland die er direct mee aan de slag 
gaat en die het contact met de families en 
de officiële instanties onderhoudt.
Ik merk dat de gedetineerden uitkijken 
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me. Voor de gevangene is het een stukje 
thuisland dat zijn cel binnenkomt.
Men vraagt mij wel eens hoe ik mensen 
kan helpen die iets op hun kerfstok heb-
ben. Mijn antwoord is dat ik achter het 
delict de mens wil zien. Iedereen moet je 
een kans gunnen om weer opnieuw te be-
ginnen. Door hen te ondersteunen probeer 
ik ze, samen met Reclassering Buitenland, 
weer op het juiste spoor te zetten en je 
hoopt dat ze een nieuwe start kunnen 

maken als ze weer vrijkomen
Het valt me op dat de gedetineerden vaak 
verbaasd zijn dat ik dit werk vrijwillig doe, 
hier tijd insteek en er geen betaling voor 
krijg. Ik voel dan ook een zeker respect van 
hun kant wat stof tot gesprek geeft. Het 
contact met mensen, hoe verschillend ook, 
is boeiend. Ik vind wat ik als vrijwilliger 
doe dankbaar werk dat mijn leven enorm 
verrijkt.

naar mijn komst. Velen spreken geen Frans 
en dat bemoeilijkt hun communicatie met 
de gevangenisleiding en met medegede-
tineerden enorm. Het doet hen goed om 
zich te kunnen uiten in hun eigen taal. In 
de gevangenis zijn er mogelijkheden om 
Franse les te volgen en ik stimuleer ze om 
dit op te pakken. De meesten doen het 
ook. Het regime verschilt erg per gevange-
nis en kan soms erg streng zijn. De gedeti-
neerden zijn gedwongen zich aan te passen 
hetgeen niet altijd meevalt zoals wanneer 
iemand het totaal niet kan vinden met een 
celgenoot. Ik help dan met het opstellen 
van een brief in het Frans om overplaat-
sing aan te vragen. Dat heeft vaak een 
positief resultaat.
Ik vraag nooit waarom iemand in de ge-
vangenis terecht is gekomen maar bijna 
altijd vertellen ze het zelf. Dat geeft een 
opening om te praten over waardoor en 
hoe iemand in zo’n situatie verzeild is ge-
raakt. Je hoopt mensen aan het denken te 
zetten. De meeste gedetineerden zijn ver-
oordeeld voor druggerelateerde delicten. 
Geldproblemen zijn vaak de drijfveer. Ik 
wijs ze bijvoorbeeld op de mogelijkheden 
van schuldsanering. Vaak weten ze niet 
dat ze in aanmerking kunnen komen voor 
dergelijke hulp. 
Ik heb toestemming om Nederlandse 
boeken en tijdschriften mee te nemen. 
Iedereen in mijn omgeving bewaart ze voor 

Centre Pénitentiaire in Béziers. Die acht 
krijgen elke maand bezoek van Nanneke 
Marra-Coumou. Zij is één van de 300 
vrijwilligers, verspreid over 46 landen, 
van Bureau Buitenland van de Neder-
landse reclassering. In Frankrijk zijn 25 

vrijwilligers actief. 
Eens per jaar komen 
ze in de ambassade 
in Parijs bij elkaar 
voor trainingen en 
het uitwisselen van 
ervaringen.

In meer dan de helft van de gevallen gaat 
het om druggerelateerde zaken. Volgens 
de statistieken die de Nederlandse over-
heid regelmatig publiceert pakt Duitsland 
de meeste Nederlanders op, 430 in 2017. 

In Frankrijk 200 in 2017. 
Op het ogenblik bevinden 
zich in totaal tenminste 
acht Nederlanders on-
der de bewoners van La 
Maison d’Arrêt te Nîmes, 
de strafinstelling in Vil-
leneuve Maguelone en Le 

Jaarlijks belanden rond 2000 Nederlanders 
achter de tralies in het buitenland

Robin Hood had al een geel hesje aan. Hij 
vocht in de 12de eeuw tegen hoge be-
lastingen opgelegd door Prins Jan zonder 
land, koning van Engeland van 1199 tot 
1216. In onze tijd wordt het verschil tussen 
arm en rijk steeds zichtbaarder. Gigan-
tische multinationals als Apple, Google, 
Microsoft, Amazon en Facebook trek-
ken alsmaar meer macht naar zich toe en 
vergaren onze data, vaak op een onethi-
sche manier. Waar in de Bijbel gesproken 
werd over de Romeinse overheersing en 
het daarbij onvermijdelijke innen van 
belastingen om zo aan de macht te blijven, 
krijgen we nu te maken met vergelijkbare 
Tech-overheersers. Zij zorgen, net zoals 
de Romeinen, voor spelen in theaters en 
arena’s, in de vorm van apps. Ook weten 
ze tot in detail hoe we eruitzien, wat onze 
wensen zijn, waar we op vakantie willen 
gaan en welke medicijnen we nodig heb-
ben, omdat we een keer gegoogeld hebben 
op ‘etalagebenen’. Wij, schapen, laten het 
voorlopig (?) gebeuren.
Hebben we het te goed om op de rotonde 
te staan in een geel hesje? Ik vraag me 

Gele hesjes: van alle tijden?
Door 
Hans van der Bij

weleens af: als we allemaal gaan demon-
streren, gaan dan de beurskoersen op 
den duur naar beneden en worden we op 
termijn gekort op ons pensioen? 
We zijn nog maar net bekomen van 
de financiële crisis of we staan aan de 
vooravond van andere snel veranderende 
omstandigheden: de Europese herverde-
ling, het wel of niet overgaan op elektrisch 
rijden, het veranderen van eetpatronen 
(wel of niet meer groenten, geen vis meer 
uit kweekvijvers, minder vlees), vakan-
tiepatronen (op de fiets of lekker toch 
vliegen naar verre landen of op die 
cruise). Een alleenstaande moeder 
hoeft daar niet over na te denken. 
Zij is alleen maar bezig met de 
vraag of en hoe ze die dure 
IPhone voor haar kinderen kan 
kopen. Weet u dat het koelen 
van de datacentra waarmee 
wij in verbinding staan als we 
gebruikmaken van internet, 
heel veel energie verbruikt? Energie die 
opgewekt moet worden door kerncentra-
les, of door windmolens die niemand in z’n 

achtertuin wil? Of ze worden gekoeld door 
zeewater, maar dat riekt weer naar opwar-
ming en zeespiegelstijging… Het zal niet 
meevallen om een oplossing te vinden!
 
Maar ik heb een idee: ga naar je kelder 
of voorraadkast. Pak de doos waar de 
champagne in zat en scheur die doos met 
een lach aan flarden, schrijf met een dikke 
viltstift jouw pleziertjes op het maagdelijk 
witte karton en besef: het leven is kort en 
laat het niet verpesten!
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Wat me als speler nooit is gelukt, heb ik 
nu op middelbare leeftijd toch voor elkaar 
gekregen. Ik heb me gekwalificeerd voor 
het FIFA WK Vrouwenvoetbal, dat zich deels 
in mijn woonplaats Montpellier afspeelt. 
Als vrijwilliger weliswaar, en langs de zijlijn, 
maar toch! Een droom gaat in vervulling: ik 
mag het toernooi aller toernooien van nabij 
meemaken!

In gedachten zweef ik terug naar mijn 
eerste acties met een bal. Met mijn broers, 
zussen en buurjongens speelden we op 
straat de sterren van de hemel. Daar werd 
de basis gelegd voor het verdere verloop 
van mijn voetbalcarrière. We woonden 
onder de rook van het voormalig Ajaxsta-
dion in de Watergraafsmeer en elke zondag 
parkeerden horden supporters hun auto’s 
bij ons in de straat op de stoep en in de 
plantsoenen. We volgden de wedstrijden 
van onze favoriete club op de radio, maar 
wisten eerder dan de verslaggever dat er 
gescoord was. Bij elk doelpunt trilden onze 
ruiten en hoorden we live het gejuich van 
de tribunes. Ook ging ik als meisje elke 
week met mijn vader naar de wedstrijden 
van DVAV. Ik kreeg dan een rolletje King en 
een flesje Exota.
Toen de buurtverenigingen damesvoet-
balteams gingen samenstellen, meldde ik 
me als negentienjarige aan. De geweldige 
voetbalcapaciteiten van mijn teamgenoten 
ten spijt werden we er door onze vijftien-, 
zestienjarige tegenstanders uitgelopen. 
Mijn carrière bereikte zijn hoogtepunt 
tijdens een wedstrijd waarin de stand tot 
kort voor het einde 0-0 was. Ineens kreeg 
ik een pass op maat en kwam vrij voor de 
keeper. Rustig stiftte ik de bal over haar 
heen in het doel. Tot mijn verbazing werd 
ik meteen gewisseld. En dat was géén 

Door
Els Hekkenberg

Mijn toernooi

publiekswissel. De teamleider vond dat ik 
te veel risico had genomen en dat ik de 
keeper had moeten uitspelen. Mijn ego was 
beschadigd. Wel speelde ik nog jarenlang 
toernooiwedstrijden met een damesteam 
van mijn werkgever. Als enige vrouwelijke 
informaticus speelde ik mee met de dames 
van het bedrijfsrestaurant. Wij wonnen alle 
wedstrijden. Ik maakte vrijwel alle doelpun-
ten en hield er daarna elke dag een extra 
kopje koffie aan over van de koffiejuffrouw. 
Inmiddels ben ik een gebroken voet en een 
gebroken knie verder, moet ik elke bal tot 
mijn grote frustratie voorbij laten rollen, 
en projecteer ik mijn ambities op mijn 
achterneefje.
In juli 2018 rolde de oproep van de FIFA om 
vrijwilligers over mijn scherm. Mijn hart 
klopte direct sneller. Ik schoof mijn werk 
opzij en begon met het invullen van het 
inschrijfformulier. In oktober werd ik opge-
roepen voor een onderhoud in het Maison 
Départementale des Sports. Daar kreeg ik 
eerst een sporttenue aangemeten. Vervol-
gens moest ik een tekening maken met als 
onderwerp Ettie, de dochter van Footix en 
de mascotte van het toernooi. Tekenen kan 
ik niet, dus ik heb er maar flink veel kleur 

tegenaan gegooid. 
Tot slot volgde een 
gesprek met een 
wervingsspeci-
alist die wilde 
weten wat 
mijn motivatie 
was en welke 
ervarin-
gen ik 
met het 
orga-
niseren 
van internatio- nale 
bijeenkomsten had. Ook moest ik een 
anekdote over mijzelf vertellen waardoor 
ze me niet meer vergeten kon. Ik moest 
iets grandioos bedenken want van de 800 
kandidaten zouden er maar 250 gekozen 
worden. Dat is kennelijk gelukt want een 
maand later kreeg ik de verlossende mail: 
ik was geselecteerd als responsable contact 
presse in Montpellier. In maart begint de 
opleiding en in juni het echte werk. Wat het 
werk precies inhoudt, weet ik niet, maar 
ook al moet ik koffiezetten, ik ben blij, ik 
ben erbij! Wordt vervolgd...

Het WK vrouwenvoetbal wordt gehouden van 
7 juni tot 7 juli in Frankrijk. De wedstrijden 
vinden plaats in de steden Grenoble, 
Le Havre, Lyon, Parijs, Nice, Montpellier, 
Valenciennes, Reims en Rennes. Er doen 24 
landen mee die in de groepsfase verdeeld 
worden over zes groepen van vier. De num-
mers één en twee van elke groep gaan naar 
de achtste finales, samen met de vier beste 
nummers drie.
De Oranje-leeuwinnen, die huidig EK-kam-
pioen zijn, zijn ingedeeld in groep E met Ca-
nada, Kameroen en Nieuw-Zeeland. Frank-

rijk is ingedeeld in groep A met Zuid-Korea, 
Noorwegen en Nigeria. 
In Montpellier worden vier groepswedstrijden 
gespeeld en één achtste finale. Nederland en 
Frankrijk spelen hun groepswedstrijden niet 
in Montpellier. 
Als u een van de wedstrijden in 
Montpellier of elders wilt bezoeken, kunt u 
tickets bestellen op de website van de FIFA 
https://fr.fifa.com/womensworldcup/
organisation/ticketing/. 
U kunt al vanaf 25€ een pack voor drie wed-
strijden bestellen.
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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.

Enten op oude wijnstokken 
is niet zonder risico

Door 
Hans van der Bij

Op mijn middagje pierres sèches (muur-
tjes maken met droge stenen) kwam ik 
Florence tegen die vertelde dat haar man 
oude druivensoorten ent op bestaande 
wijnstokken. Aangezien ik er graag meer 
over wilde weten, werd ik uitgenodigd op 
hun Domaine La Grange de Bouys. Het is 
een biologisch wijndomein van 6 ha, vlakbij 
Neffiès en Roujan, met biodynamische 
werkmethoden waar Florence en Stephane 
Monmousseau in 2010 aan de verwezenlij-
king van hun droom begonnen. Hun missie 
was om geen chemicaliën op het domein te 
gebruiken maar alleen biologische pro-
ducten en planten om schimmel en andere 
ziektes te bestrijden. Biodynamica brengt 
volgens hen leven in de bodem, versterkt 
de natuurlijke afweer van de wijnstokken 
en geeft een fruitige en uitgebalanceerde 
wijn.

Stephane stapte van het bedrijfsleven 
over naar de wijnbereiding en ging naar 
Bourgondië om het vak van vigneron te 
leren. Zijn familie was al vele jaren actief 
in de wijnhandel in het Loiredal. Florence 
had haar eigen stoffeeratelier. De veran-

dering was radicaal, maar het nieuwe 
leven was uitdagend en de moeite 
waard. De ervaringen uit hun vroegere 
beroepsleven kwamen goed van pas in 
het wijndomein: van het ontwerpen van 
etiketten tot commerciële zaken en het 
omgaan met regelgeving.
Florence en Stephane werken graag 
met zogenaamde WWOOF-ers, mensen 
uit de hele wereld die willen leren 
over biologische landbouw. Zij helpen 
ongeveer 5 uur per dag om ervaring op 
te doen in ruil voor eten, een slaapplek 
en soms vriendschap. Op het Domaine 
La Grange de Bouys helpen ze met 
het bouwen van droge stenen muren, 
het snoeien van olijf- en moerbeibo-
men, en werken ze in de zogenaamde 
permacultuurtuinen waar ecologisch 
interessante sierplanten en eetbare 

planten steeds 
meer ruimte innemen. 
De WWOOF-ers zijn 
meestal gemotiveerde 
mensen die op zoek 
zijn naar een nieuwe 
ervaring en graag met 
hun handen werken.
Naast de keuze om 
biologisch te produ-
ceren, heeft Stephane 
besloten om zich te 
concentreren op lokale 
en oude druivensoor-
ten die hij plant of ent 
op bestaande wijn-
stokken. Zodoende zijn 
de nieuwe druiven-
soorten aangepast aan 
het terroir en wordt 

het broeikaseffect tegengaan. Enten is 
gebaseerd op een “T” knoptechniek en 
wordt uitgevoerd door experts afkomstig 
uit Argentinië. Vanwege phyloxera - een 
dodelijke druifluis - worden de meeste 
wijnstokken op een Amerikaanse onder-

stam in een kwekerij geënt. Het is mogelijk 
om knoppen van nieuwe druivensoorten 
“over te planten” om de soort druiven te 
veranderen.
Het is een beetje riskant omdat 98% van 
de productieve wijngaard wordt getrans-
formeerd. De enting vindt plaats tijdens de 
bloeiperiode omdat dan de kans op succes 
het grootst is. Het voordeel is dat al het 
eerst daaropvolgende jaar geoogst kan 
worden in plaats van 3 of 4 jaar te moeten 
wachten wanneer nieuw wordt geplant. 
Enten was tot de 70-er jaren heel gebrui-
kelijk in Frankrijk voordat de kwekerijen de 
aanvoer van wijnstokken overnamen.

http://grangedebouys.fr/
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Internationaal
verhuizen?

Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt uw 
internationale verhuizing tot in de puntjes. Met meer dan 
80 jaar ervaring is uw waardevolle inboedel bij Kuiper 
in goede handen. Wekelijks rijden er luchtgeveerde 
verhuiswagens naar en vanuit onder meer Frankrijk, 
Spanje, Portugal, Zwitserland en Italië. Een persoonlijke 
en professionele benadering garanderen een zorgeloze 
verhuizing. U pakt uw koffertje...wij de rest!

 Zuid-Europa

bestemming

bestemmingen
gunstige en concurrerende 

tarieven!

IAM
International Association of Movers

TM

Bel gratis
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Het langste palindroom is het werkwoord 
ressasser (herhalen, steeds opnieuw opra-
kelen). Je kunt het woord beide kanten op 
lezen. In het Nederlands is “meetsysteem” 
het langste palindroom.
Institutionalisation is het langste woord 
zonder “e”.
Guérison (genezing) en soigneur (behan-
delaar, verzorger) zijn anagrammen. Ze 
bestaan uit dezelfde letters. Endolori (pijn 
hebben) en indolore (pijnloos) zijn ook 

Rare feitjes van de Franse 
taal

Door 
Rose-Line Lentjes

anagrammen maar betekenen het tegen-
overgestelde.
Squelette is het enige woord dat op “-ette” 
eindigt en mannelijk is.
Où is het enige woord waarin de u een 
accent grave krijgt. Alleen voor dat woord 
bestaat op het Franse toetsenbord een 
speciale toets.
Zoek maar niet naar een Frans woord dat 
rijmt op simple, triomphe, quatorze, quinze, 
pauvre, meurtre, monstre, belge, goinfre of 

larve. Dat bestaat niet.
Délice (zaligheid), amour en orgue zijn 
mannelijk in het enkelvoud, maar vrou-
welijk in het meervoud. Dus: l’ancien orgue 
maar: de grandes orgues.
Oiseaux is het langste Franse woord waar-
van je geen enkele letter uitspreekt zoals 
hij geschreven wordt. 
Dus je hoort geen o, i, s, e, a, u of x … Het 
is ook het kortste Franse woord waarin alle 
klinkers voorkomen.

In 2004 lieten we ons huis bouwen. Onze maître 
d’oeuvre, de aannemer, maakte ons wijs dat het niet 
plaatsen van dakgoten geen invloed zou hebben op 
het huis onder de mom van: ‘Het regent hier toch niet 
vaak’. Achteraf hebben we daar spijt van. De gevel is 
na ruim tien jaar op sommige plaatsen zwart geworden 
en het herstellen daarvan kost vele malen meer dan 
dakgoten. Uiteindelijk hebben we aluminium gouttières 
laten plaatsen door de firma Dal-services van Franck 
Delbeke die een geweldig stuk werk heeft afgeleverd. 

De basis bestaat uit een rol van 30cm gelakt aluminium 
die ter plaatse aan één stuk wordt geplooid tot een 
dakgoot (zie foto rechts). De kleur kun je zelf uitzoe-
ken aan de hand van stalen die hij in zijn camion heeft 
hangen. Frank plaatst in NN een advertentie. Weer een 
sponsor erbij. HvdB

Had ik eerder moeten doen

Frank Delbeke

gouttieres
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Het bleef bij troosteloze bezichtigingen, 
totdat hij aan het eind van die deprime-
rende middag zijn auto door de smalle 
straatjes van een dorp manoeuvreerde, 
een mij bekend pleintje opdraaide en 
stopte bij zijn “klapstuk” van de dag: een 
oude bakkerij, op het Place de la 
Révolution in Fontcouverte, op steenworp 
afstand van boekhandelaar Claude.

Jean-François wees naar een statig en 
klassiek pand, eigenlijk te imposant voor 
het gehucht. “Dat is ook te koop.” 
Hij wist dat hij na een middag vruchte-
loos rondtoeren eindelijk beet had. Van de 
bakkerszoon mochten we het binnenste 
van het pand bezichtigen. Zijn taartjes 
waren meer dan flets en het interieur was 
nog vunziger. Maar ja, al die mooie oude 
trappen naar de twee hogere etages, die 
oude plavuizen en dan ook nog die impo-
sante eeuwenoude steunbalken op zolder.

En, dat kwam er ook nog eens bij, al-
les pal op het zuiden. Het had nogal wat 
voeten in de aarde maar eind 2003 werd 
ik hoofdeigenaar van de oude bakkerij. De 
eerste weken sliep ik op zolder, want het 
barstte er van de kakkerlakken. 

Drie maanden heeft het me gekost om 
binnenshuis de eindoverwinning op hen te 
behalen: met gif en met een stofzuiger om 
’s ochtends eindeloos die zwarte viezerik-
ken op te slokken, in de stofzuigerslang 

weer gif erin spuitend om vervolgens dicht 
te stoppen met vellen van de keukenrol. 
Tenslotte kwamen ze alleen nog buiten uit 
de riolen, het publieke domein dus. Een 
gemeentewerker maakte daar met bijna 
Gaullistisch machtsvertoon eveneens een 
einde aan. Vervolgens duurde het bijna 

De jonge kastanje

Mooie boom maar groot

Tijdens een vakantie in de Zuid-Franse 
Languedoc, in de Corbières om precies te 
zijn, kreeg mijn romantische illusie van 
een levendig Frans dorpsleven weer een 
impuls. Het was 1994. Ik trapte wat rond 
op mijn mountainbike en opeens zag ik 
een aanwijsbordje met “Tweedehands 
boekwinkeltje 20e eeuw”. 

Omdat rondsnuffelen tussen oude boeken 
mij op het lijf is geschreven, volgde ik het 
bordje en peddelde ik omhoog naar de 
kern van het dorp, het Place de la Révo-
lution. 

Dat pleintje van Fontcouverte, zo bleek 
het dorp te heten, was qua oorspronke-
lijkheid adembenemend. 
Hollandser kon “de Franse droom” niet 
zijn: schaduw biedende groene bomen, 
een klaterend fonteintje met een ander-
halve meter hoge gietijzeren vruchtbaar-
heidsgodin er bovenop en geen spoor van 
moderniteit te bekennen.

Op dat pleintje dreef bouquiniste Claude 
zijn eenkamerboekhandeltje.In de vroege 
zomer van 2003 trok ik wederom naar de 
Corbières met het doel om me er 
“ergens” te vestigen. Wanhopig moest 
ik echter constateren dat een huisje van 
ooit 70.000 haalbare Franse franken nu 
70.000 onhaalbare Europese euro’s moest 
opbrengen. Reken de inflatie maar uit. 
Toch stapte ik na een biertje binnen bij 
een makelaar. 

Immers: niet geschoten is altijd mis. 
De makelaar stelde zich voor als Jean-
François en maakte aanstalten om vrien-
den met me te worden. “Gérard, ik laat je 
morgenmiddag een aantal objets zien”. 

Door 
Ger Verhoeve

De kastanjeboom
twee jaar voordat het pand er van binnen 
enigszins uitzag en de gevel een frisse 
kleur had gekregen.

Echter, een van de twee immense kas-
tanjes die voor het huis van bouquiniste 
Claude stonden, tastte met zijn takken 
mijn gevel aan. Met zijn bruine bladeren 
leek die kastanje trouwens aan het einde 
van zijn Latijn, tenzij er ingegrepen zou 
worden. Kortwieken zou sowieso welkom 
zijn, want het gevaarte nam ’s ochtends 
de zon weg van mijn zitje. 
Regelmatig kwamen vrienden op bezoek 
en zij, voor geen kleintje vervaard, wisten 
raad. “Die kastanje, die gaan we snoeien!” 
Ik knikte, maar zei dat ik eerst aan Claude 
wilde vragen of hij dat goed vond. 
Hij vond het allemaal wel best. En zo 
kwam het tot een “aanvalluh!”. 

De aluminium ladder werd steeds verder 
geschoven, er werd gezaagd en geleidelijk 
begon het me angst in te boezemen, want 
de boom werd ook nog eens van zijn kruin 
ontdaan. Het gebeuren riep herinneringen 
bij mij op aan een hilarische sketch van 
Wim de Bie waarin hij een rozenstruik al 
snoeiend te grazen nam en ten slotte nog 
maar een ieniemienie stam met wat arm-
zalig bleke wortelsliertjes in handen hield. 
Hoe dan ook, aan het einde van de middag 
was op het pleintje een boom gekortwiekt 
en zijn resten tot biomassa verknipt. Kort 
daarna ontving ik een angstaanjagende 
brief, persoonlijk door de burgemeester 
van Fontcouverte ondertekend en door een 
rond gemeentestempel vereeuwigd. Waar 
het relaas van de burgemeester op neer 
kwam was kort maar krachtig: ik had met 
mijn fikken van het publieke domein af te 
blijven zonder voorafgaande toestemming. 

Halverwege



NieuwsNed voorjaar 2019   13   

Sterker nog, als de kastanje de ingreep 
niet zou overleven dan moest ik deze 
vervangen door een kastanje van dezelfde 
omvang. Van dezelfde omvang? “Mijn 
God”, dacht ik, “waar haal ik die vandaan 
en wie gaat dat dan doen?” Het werd lente 
en Claude’s oude kastanje gaf geen sjoege, 
zo dood als een pier. Kort daarna reed er 
indrukwekkend mechanisch materieel het 
pleintje op, een hoogwerker en, zoals later 
bleek, tevens een diepgravende holle boor 
die ook nog eens kon “uittillen”. 

Uiteindelijk restte niet meer dan een diep 
donker gapend gat. Na een paar dagen 

reed een oplegger het pleintje 
op met een jonge kastanje en 
die werd ingegraven, zonder 
dat er ook maar enige autoriteit 
met sjerp aan te pas kwam. Tien 
centimeter telde de stam van 
die jonge kastanje in diameter, 
niet de vijftig van die oude.

“Zou dat qua rekening sche-
len?”, vroeg ik me af. Gebeurde 
dit alles op mijn kosten? Ik had 
toen nog niet de Franse te-
genwoordigheid van geest om 

die werkers aan te spreken aangaande de 
“richtlijnen en voorwaarden”. 

Maar waarschijnlijk wisten zij zelf ook niet 
van de hoed en de rand. Sindsdien heb ik 
nooit meer iets van de affaire vernomen. 
Die jonge kastanje uit 2005 is inmid-
dels ruim tweemaal zo dik en de kruin 
tweemaal zo hoog. Mij resten niet meer 
de jaren om die vijftig centimeter in de 
rondte mee te maken. Ook andere bomen 
op het pleintje zullen afsterven en hopelijk 
vervangen worden. Maar het pleintje zal 
de tand des tijds wel doorstaan. Daarvoor 
zijn de muren van de huizen veel te dik.

(Dit artikel is in 
najaar 2018 ook ver-
schenen in Maison 
en France)

Niks weggooien
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Dol op felle kleuren
Over  
Hélène Temminck

Kunstenares in Frankrijk 

Hélène de Klerk-Temminck (1949 Den 
Bosch) verhuisde als peuter met haar 
ouders naar Australië. Een warm welkom 
‘down under’ bleef uit. Na 3 verhuizingen 
keerde het gezin terug naar Nederland 
en trokken ze in bij grootouders aan een 
Amsterdamse gracht. 
Als meisje was zij dol op tekenen en 
schreef er graag verhaaltjes bij. Het 
tekenblok nam ze overal mee naar toe. 
Haar grootouders hadden nauwe ban-
den met kunstenaars. Als 10-jarige kreeg 
ze tekenles van Hein Kray. Na schooltijd 
nam ze ook pianoles. Haar bijziendheid en 
gehoorproblemen weerhielden de jonge 
Hélène er niet van om lid te worden van de 
ijsvereniging en op balletles te gaan. Op de 

middelbare school vielen haar talenten op: 
talen, tekenen en muziek. Met een leraar 
Frans die viool speelde, en Hélène op de 
piano studeerde ze Franse chansons in.

Op haar 17de deed ze toelatingsexamen op 
de Minerva-academie in Groningen, koos 
voor de vrije richting en kwam in aanra-
king met verschillende materialen. Lessen 
in modeltekenen, schilderen, boetseren en 
grafiek maakten van haar een veelzijdige 
kunstenares. 
Later in Assen zette zij het portretteren 
voort. Inmiddels kwam er een gezinsleven 
op gang. Zes jaar later verhuisde Hélène 
naar Brummen en kwam alleen te staan, 
daar kreeg volksschilderen haar belang-
stelling. In Zutphen kreeg de intussen 
alleenstaande moeder een baan als docent 

tekenen en schilderen. Hélène leerde daar 
haar huidige man kennen. Na het behalen 
van een vakdiploma glas en keramiek werd 
ze lid van de Kunstkring Noordoost Veluwe 
en legde zich toe op muurschilderingen.
De familie besloot in 1998 een huis in de 
Midi te kopen dat beetje bij beetje werd 
opgeknapt. Het werd de vakantieplek waar 
zij de omgeving verkende en kluste aan 
het huis. Inmiddels zijn ze residenten in 
La France. Het mooie is dat Hélène als lid 
van de NVLR op Koningsdag 2019 belang-
stellenden zal gaan portretteren. Ik kijk er 
naar uit. 

HvdB
Meer zien? www.helenetemminck.nl
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De gele hesjes van nu en de 
ontembaren van Sète

Na de Place Carnot een Place Macron?
De recente plunderingen en gewelddadig-
heden van de gele hesjes zijn niets nieuws 
in de geschiedenis van Frankrijk. Het is na 
de revolutie in 1789 vrijwel onafgebroken 
onrustig geweest. De studentenrellen van 
mei ’68 liggen ons nog redelijk vers in het 
geheugen, maar verder terug waren er vele 
anarchistische bewegingen die al dan niet 
tot grote koerswijzigingen in de politiek 
hebben geleid. Op dit moment lijkt Macron 
standvastig om zijn noodzakelijke hervor-
mingen door te voeren ook al wordt hem 
stevig de voet dwars gezet met geweld-
dadige activiteiten, die de meesten van 
ons met afschuw vervullen. Ook in de jaren 
1892-1894 vonden in Frankrijk tientallen 
anarchistische aanslagen plaats die breed 
uitgemeten werden in de pers. Ze brachten 
de bevolking in grote beroering. Eén van 
de meest spraakmakende was de dodelijke 
aanslag op de toenmalige president. Ter 
nagedachtenis aan deze moord hebben 
bijna alle Franse gemeenten een groot 
plein naar hem vernoemd: de Place Carnot. 

Wie was deze man en wat leidde tot zijn 
dramatisch einde? 
Marie François Sadi Carnot (Limoges, 
1837 – Lyon, 25 juni 1894) was de vierde 
president van de Derde Franse Republiek 
van 1887 tot zijn dood. Hij was de zoon 
van de politicus Hyppolyte Carnot en een 
kleinzoon van Lazare Carnot. Hij werd 
Sadi genoemd naar zijn oom, de wiskun-
dige Sadi Carnot. Carnot volgde de Ecole 

Door
Adrien Vos

De geschiedenis achter de 
straatnaamborden

Polytechnique die hij in 1863 beëindigde 
als majoor. Vervolgens werd hij benoemd 
tot hoofdingenieur van het departement 
Haute-Savoie. In 1871 werd hij volksverte-
genwoordiger voor het departement Côte-
d’Or en daarna prefect van Seine-Inféri-
eure. Enkele ministerposten volgden, zoals 
Financiën in 1885. De zittende president 
Jules Grévy werd in december 1887 wegens 
de Wilsonschandalen gedwongen ontslag 
te nemen. Carnots reputatie van integriteit 
was de aanleiding om zich beschikbaar te 
stellen voor het presidentschap. Hij werd 
met 616 van de 827 stemmen gekozen.
Carnot werd president in een kritieke pe-
riode, toen de republiek werd aangevallen 
door de rechts radicale generaal Boulanger, 
die hij in 1889 verdreef. Het president-
schap van Carnot was populair, met name 
tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 
in Parijs. Het Panamaschandaal berok-
kende in 1892 veel schade aan de Repu-
bliek maar voor Carnot werd het respect 
alleen maar groter. Toch broeide er, zoals 
nu met de gele hesjes, veel onvrede. Vooral 
in anarchistische kringen. Het was dan ook 
een anarchist, Sante Geronimo Caserio, die 
uitgeweken was uit Italië, die Carnot naar 
het leven stond. 

Op 24 juli 1894 om 21.00 uur begaf pre-
sident Carnot zich stapvoets in een open 
Landauer naar de stadsschouwburg te Lyon 
om de wereldtentoonstelling te openen. 
Plotseling kwam er uit het publiek langs de 
weg een jongeman met een bos bloemen 
naar voren. Het was Caserio. In de bos 
bloemen had hij een mes verborgen en 
onder het roepen “leve de revolutie” stak 
hij Carnot diep in zijn buik. Caserio werd 
ter plekke gearresteerd maar het scheelde 
een haar of het publiek had hem gelyncht. 
Carnot stierf drie uur later. 

Caserio stamde uit een grote boerenfamilie 
en werd godsdienstig opgevoed. Hij verloor 
op jonge leeftijd zijn vader en verliet het 
ouderlijk huis al op tienjarige leeftijd. In 
Milaan werd hij bakkersleerling en kwam 
hij in contact met anarchistische krin-
gen. Toen hij wegens het verspreiden van 
anarchistische geschriften tot 8 maanden 
gevangenisstraf werd veroordeeld vluchtte 
hij naar Lugano, vervolgens naar Wenen 
en uiteindelijk in 1893 via Lyon naar Sète, 
waar hij opnieuw als bakker werk vond. In 
Sète sloot hij zich aan bij de anarchistische 
vereniging ‘De ontembaren’.

Voor journalisten liep het proces tegen 
Caserio uit op een teleurstelling. Hij ver-
klaarde dat hij Carnot had gedood omdat 

deze geen gratie had willen verlenen aan 
de anarchist Auguste Vaillant, maar verder 
werd het geen grootse vertoning, zoals dat 
in eerdere processen tegen anarchisten het 
geval was geweest. Caserio’s monotone 
antwoorden kwamen almaar op hetzelfde 
neer: dat zijn daad gezien moest worden 
als propaganda voor het anarchisme. Al-
leen toen zijn moeder ter sprake werd ge-
bracht toonde hij zich ontroerd en begon 
te huilen. Humor hield hij echter ook. Toen 
de aanklager vroeg of hij bevriend was met 
een kapper die anarchist was antwoordde 
hij: “Ik kan mijn haar toch moeilijk door 
een bakker laten knippen.”
Op 16 augustus 1894 werd Caserio publie-
kelijk geguillotineerd, 20 jaar oud. Toen hij 

voor de guillotine verscheen, deinsde hij 
volgens ooggetuigen geschrokken terug. 
Hij mompelde nog wat laatste woorden, 
maar deze werden niet verstaan en niet 
meer opgetekend.

Het anarchisme kreeg niet waar het op 
hoopte, want de Republikeinse rege-
ring werd steeds populairder en overal in 
Frankrijk werden pleinen naar Carnot ver-
noemd, alleen niet in Sète. Hier is een brug 
naar hem vernoemd die trouwens onlangs 
werd afgebroken: de Pont Sadi-Carnot. 
Ondanks technische tegenslagen hopen de 
gemeente en de 25000 automobilisten die 
dagelijks gebruik van die brug maakten dat 
de reconstructie in juni voltooid zal zijn.
(Bronnen: Wikipedia NL, Wikipedia F en 

  Wikipedia It)

De vermoorde president Sadi Carnot

Illustratie van Caserio’s terechtstelling
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Franse visverwerkende industrie 
vreest voor voortbestaan
Na de zalm zijn nu in Frankrijk de con-
serven van tonijn, makreel en sardines 
aan de beurt voor een forse prijsstijging. 
De prijzen van de grondstoffen lijken met 
30-50% op hol te zijn geslagen. Ruim 70% 
van de totale productiekosten betref-
fen juist die grondstoffen. Denk hierbij 
aan olijfolie, die 30% duurder werd. Dit 
zal, ondanks de harde, soms moordende 
prijsonderhandelingen met de supermark-
ten, zonder twijfel een forse prijsstijging 
in de winkel tot gevolg hebben. De Franse 
conservenfabrieken vrezen voor hun be-
staan omdat ze denken dat de consument 
de prijsstijging niet zal accepteren of niet 
kan betalen. Als de visconservenproducen-
ten hun prijzen niet iets kunnen verhogen, 
zijn grote reorganisaties in de branche niet 
te voorkomen. In deze sector werken ca. 
2500 mensen. Het gevolg zou kunnen zijn, 
dat er mogelijkerwijs volgend jaar minder 
ingeblikte vis in de schappen ligt. Dit zou 
heel jammer zijn, want juist visconserven 
leveren een groot deel van de hoogwaar-
dige eiwitten en goede vetzuren tegen een 
betaalbare prijs.

Delpeyrat is een van de toonaangevende 
fabrikanten van gerookte zalm in Frankrijk. 
Begin dit jaar zijn na een zeer kritische 
televisiereportage over kweekvis zeker 
twee miljoen consumenten gestopt met 
het kopen van gerookte zalm.
Kweekzalm is een lastig onderwerp dat 
altijd goed is voor een stevige discussie 
op verjaardagspartijtjes. Er wordt heel wat 
afgerommeld met de kweek van deze roze 
roofvis. Televisiekok Herman den Blijker 
noemt kweekzalmen “opgepompte vette 
kweekbiggen die in leven worden gehou-
den met pesticiden en antibiotica”.
In Parijs deed een journalist onderzoek 
naar biologische zalmen, gekocht bij de 
visboer. Vier van de tien bevatten spo-
ren van besmetting met metalen en/of 
dioxines, PCB’s en pesticiden, maar deze 
verontreinigingen overschreden geen van 
alle de reglementaire maxima en waren 
dus veilig voor de gezondheid.
Kweekzalm leeft voornamelijk op een 
plantaardig rantsoen, maar krijgt ook 
vismeel en soms levende makrelen en 
langoustines. Een zalm is immers een 

vleesetende roofvis. In Schotland zijn en-
kele visfarms die biologisch werken zoals 
de mannen van Loch Duart. De biologische 
zalm is herkenbaar aan het Freedom Food 
label. 
Voor een écht lekker stukje zalm moet je 
dan toch maar vragen naar wilde zalm uit 
Alaska. Daar vangen de Yup’ik Eskimo’s 
schitterende zalmen. Deze mannen en 
vrouwen leven en vissen nog in harmonie 
met de natuur 
en hun visserij is 
officieel erkend 
als duurzaam. 
Kwaliteit boven 
kwantiteit!

Bron: Alimenta-
tion générale-la 
platforme des 
cultures du goût 
(Dit artikel ver-

scheen eerder in een 

uitgave van Les Amis 

de Drop of Stroop-

wafels) 

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

Markten: Olonzac, Bram, Lézignan Corbières, Limoux en Quillan

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com
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Door 
Ankie Nolen

Ik vertrek: hoe het verder 
ging in Camurac

Programma’s als Het Roer Om en Ik 
Vertrek: we kunnen er niet genoeg van 
krijgen! Met verbazing zien we hoe men-
sen vaak volkomen onvoorbereid, zonder 
de taal te spreken, zonder de vereiste 
vergunningen en vaak zelfs zonder een 
eigendomsakte te hebben getekend vol 
goede moed en optimisme naar een ver 
buitenland vertrekken. Hoe meer ellende, 
hoe hoger de kijkcijfers: leedvermaak is 
wellicht de belangrijkste emotie die het 
succes van deze programma’s verklaart. 
Lekker thuis op de bank kijken hoe ande-
ren de moed hebben een avontuur aan te 
gaan dat ook jouw droom is, maar dat je 
zelf niet durft te wagen. Als het dan niet 
lukt, heb je weer een goede reden om je 
zekerheden niet op te geven. Toch blijken 
die dappere landgenoten vaak geweldige 
doorzetters te zijn, die hun droom ondanks 
alle tegenslagen weten waar te maken. 
Het is leuk om die verhalen soms van heel 
dichtbij te kunnen volgen en de hoofd-
personen te leren kennen want ik kan je 
verzekeren dat er dan geen sprake meer is 
van leedvermaak als hun plannen anders 
lopen. Je leeft intens mee en hoopt dat het 
uiteindelijk goed komt…
Camurac is het enige skigebied in het 
departement Aude en ligt op een hoogte 
van 1400 tot 1800 meter, met elf pistes 
en drie liften. Voor beginners zijn er een 
skischool en een gebied met een touwlift, 
terwijl de kinderen zich kunnen amuseren 
in de speeltuin en op de sleebaan. Ook 
liefhebbers van langlaufen en sneeuw-
schoentochten komen aan hun trekken 
in de prachtige natuur. Vergeleken met 
andere skigebieden – Les Angles, Formi-

guères, Puyvalador, Font Romeu - is het 
Pays de Sault kleinschalig en daarom ide-
aal voor familievakanties. Het is er minder 
druk, dus geen eindeloze wachttijden bij 
de skiliften, en bovendien veel goedkoper. 
Omdat er ook in de zomer veel te doen is, 
besloten Rodrique en Marjon Clijsen, ooit 
deelnemers aan het televisieprogramma ‘Ik 
Vertrek’, het kasteel van Camurac te kopen 
en daar met dochter Anouk en zoon Olav 
een nieuw bestaan op te bouwen. 
Zoals dat in het veelbekeken programma 
vaker het geval is, ging het verwezenlij-
ken van de droom gepaard met de nodige 
aanloopproblemen. Toen Marjon het idee 
opperde om iets heel anders te gaan doen, 
bleek Rodriques secretaresse Telma met 
haar man Niels dezelfde plannen te heb-
ben: in Frankrijk een accommodatie zoeken 
waar het hele jaar gasten konden worden 
ontvangen. Zij besloten gezamenlijk het 
avontuur aan te gaan en na een lange 
zoektocht werden ze in december 2008 de 
gelukkige eigenaren van het Château de 
Camurac. Toen ze echter in maart 2009 
de inboedels naar Frankrijk lieten trans-
porteren om het nieuwe leven te begin-
nen, waren hun huizen door de crisis van 
2008 nog niet verkocht en konden ze ook 
niet allemaal fulltime naar Frankrijk. De 
mannen bleven noodgedwongen achter 
in Nederland om de kost te verdienen. In 
Frankrijk had de vorige eigenaar een aantal 
onbetaalde rekeningen achtergelaten. Dat 
betekende onder meer geen (onontbeer-
lijke) telefoon en internet. Er was ook veel 
achterstallig onderhoud, zoals een lekkend 
dak. Tot overmaat van ramp bleek na een 
paar maanden baby Julian van Telma en 

Niels hersenvliesontsteking te hebben, 
waardoor Telma uitviel om bij haar zoontje 
in het ziekenhuis te blijven. Gelukkig heeft 
hij de ziekte overleefd, maar omdat hij aan 
beide oren doof bleek te zijn, besloten zijn 
ouders hun droom op te geven en terug 
te gaan naar Nederland om daar de best 
mogelijke zorg voor hun kind te vinden. 
Marjon stond er dus aan het begin van 
het hoogseizoen alleen voor. Haar eerste 
uitdaging was een groep van 25 Franse 
motorrijders! Dankzij de onvolprezen hulp 
van familie, vrienden en vrijwilligers heeft 
ze het gered, maar het was een loodzware 
start!
Sinds dat moeilijke begin hebben Marjon 
en Rodrique niet stilgezeten. De oud-
ste delen van het Château dateren uit de 
16e eeuw en het is sindsdien een paar 
keer uitgebreid. Vanaf 1975 was het een 
vakantiekolonie voor Franse jeugd en sinds 
2005 worden er kamers en appartementen 
verhuurd. Die zijn gemoderniseerd en de 
eetzaal is verbouwd tot een gezellig 
restaurant. Terwijl ouders tafeltennis-
sen, jeu-de-boules spelen, schaken op 
het enorme schaakbord of gewoon lekker 
loungen, vermaken hun kinderen zich in de 
speeltuin met schommels, een grote tram-
poline en in de zomer een zwembad.
De familie Clijsen voelt zich thuis in de 
Franse Pyreneeën en geniet, net als hun 
vele gasten, van alles wat de omgeving 
te bieden heeft. Dat is bijna te veel om 
op te noemen, want behalve de winter-
sportmogelijkheden is er een groot aanbod 
aan andere activiteiten, zoals zwemmen, 
vissen, raften, klimmen, mountainbiken en 
wandelen. 

Ook de regionale weekmark-
ten en dorpsfeesten zijn 
toeristische trekpleisters.  
De ligging van Camurac tus-
sen Andorra en de Middel-
landse Zee is ook interes-
sant, want beide zijn een 
goede bestemming voor een 
dagtocht. Marjon en Rodri-
que geven graag informatie 
over andere trips, zoals naar 
het Parc de la Préhistoire 
bij Tarascon-sur-Ariège of 
het wolvenpark Maison des 
Loups in Orlu.
Een groot deel van de gasten 
komt om de plaatsen te be-
zoeken waar de geschiede-
nis van de katharen sporen 
heeft achtergelaten, zoals 
de burcht van Montségur 
en Montaillou, dat op een 
half uur lopen van Camurac 
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Een mooi domaine ergens in Zuid-Frankrijk. 
En er dan samen met vrienden gaan wonen…

 
U hebt er vast al eens aan gedacht. 

www.caderonne.fr

Domaine de 
Caderonne 

depuis 1095

ligt. Het is beroemd geworden als het 
dorp waar alle inwoners in het begin van 
de dertiende eeuw in de strijd tegen de 
katharen zijn opgepakt door de inquisitie, 
die de bevolking tot in detail aan de tand 
voelde over hun geloofsopvattingen. 

De minutieuze verslagen van hun verhoren 
vormden de basis voor Montaillou, een 
ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324 
van de Franse historicus Emmanuel Le Roy 
Ladurie. Het is een fascinerende recon-
structie van het dagelijkse leven van de 

dorpelingen in die tijd. 
De meeste huidige bewoners zijn afstam-
melingen van die middeleeuwse voorou-
ders en veel van de familienamen op de 
graven van het kerkhof komen voor in de 
verslagen van de inquisitie.
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Door 
Margo Vos

SUPERFOOD UIT DE 
NATUUR - Wilde asperge

Latijnse doopnaam: Asparagus acutifolius
Franse roepnamen: Asperge sauvage, asperge 
à feuilles piquantes /aiguës
Occitaanse roepnaam: espargoule

Het voorjaar staat voor de deur en dus 
breekt de tijd aan dat we weer van asperges 
kunnen gaan genieten. Op de markt en in 
de supermarkt zijn ze bij het verschijnen van 
deze NieuwsNed waarschijnlijk al weer volop 
te koop. Groene asperges hoef je echter niet 
te gaan kopen, want met een beetje zoeken 
vind je ze in maart en april overal in de vrije 
natuur. Nou ja, overal, je moet de vaste 
plekjes waar ze jaarlijks uit de grond schie-
ten natuurlijk wel kennen. En hopen dat niet 
alles al is weggeplukt door de lokale Fransen 
die gek zijn op de ‘wilde asperge-jacht’. Mijn 
Franse buurvrouw kan bijna niet wachten 
tot ze weer boven de grond uitkomen en 
verheugt zich er enorm op binnenkort weer 
op pad te kunnen gaan. 

De wilde asperge is een meerjarige plant 
met één of meer houterige stengels die 
gemakkelijk 1-2 meter lang worden. Aan 
de zijtakjes zitten groene ‘blaadjes’ die flink 
prikken. De wilde asperge doet zijn naam 
zeker eer aan, want de plant vormt een 
wirwar van stengels die door elkaar heen 
groeien. Vanaf begin maart – of soms al 
eerder - tot eind april komen er uit de 
ondergrondse wortelstok nieuwe scheuten 
boven de grond uit. Dat zijn de asperges 
die we kunnen oogsten. Wilde asperges 
zijn aanzienlijk kleiner en dunner dan de 
gecultiveerde asperges die we kennen, maar 
hebben zeker zo veel smaak. 

Waar kun je ze vinden? 
In Europa komen twaalf verschillende 

soorten wilde asperge voor en in Frankrijk 
groeien er daarvan zes. In Zuid-Frankrijk 
gaat het vooral om de asparagus acutifolius. 
Deze groeit op dorre, droge, rotsachtige 
gronden, in de volle zon maar ook in half-
schaduw onder bomen of langs de rand van 
de vele stenen muurtjes. Als de planten het 
op een bepaalde plek naar hun zin hebben, 
dan bedekken ze snel grote stukken grond. 
Het is simpel: je zoekt de aspergeplant en 
gaat in de buurt van de stengel op zoek 
naar de jonge scheuten. Zeker bij warm 
weer groeien ze razendsnel. 

Waar moet je op letten bij het oogsten?
Je kunt wilde asperges het best zo vroeg 
mogelijk in het seizoen oogsten, wanneer 
de scheuten nog jong en mals zijn. Breek de 
scheuten gewoon af met je handen. Dat is 
meteen een goede manier om te testen of 
ze al niet te ‘houterig’ zijn geworden. Buigen 
ze mee of moet je moeite doen om ze te 
breken, dan ben je waarschijnlijk te laat 
en moet je weer een jaartje wachten. Trek 
in ieder geval nooit de hele scheut uit de 
grond, want dan stopt de groei van dat deel 
van de wortelstok. Zonde dus. 

Wat doe je met wilde asperges?
Eet ze het liefst snel op, dan hebben ze de 
meeste smaak. Als het nodig is, kun je ze 
natuurlijk ook in de koelkast bewaren, bij 
voorkeur in een vochtige theedoek. Wilde 
asperges hoeven niet geschild te worden 
voor gebruik, maar je moet ze wel goed 
wassen. Om ze vooraf te garen, kun je ze 
heel even blancheren, stomen of kort bak-
ken in de koekenpan. Ze zijn dan heerlijk 
in salades, soepen, pastagerechten, risotto, 
hartige taarten, omelet of roerei. Je kunt 
eigenlijk alle recepten gebruiken waarin 

groene asperges voorkomen. 

Eenvoudig recept voor een hartige taart 
met asperges
Kook of stoom de asperges zodat ze beet-
gaar zijn. Bekleed een deegvorm met pâte 
brisée of pâte feuilletée’.  Klop in een kom 2 
of 3 eieren los (afhankelijk van de grootte 
van je bakvorm) en voeg crème-fraîche, 
zout en peper en een beetje geraspte 
gruyère toe. Leg de asperges op het deeg en 
schenk het mengsel over de asperges. Bak 
de taart in een half uur goudbruin op 180 
graden.

Positieve eigenschappen
Asperges zijn niet alleen erg smakelijk maar 
ook nog eens goed voor je gezondheid. Bijna 
iedereen weet wel van de vocht afdrijvende 
werking van asperges. Dat komt onder 
andere omdat er veel kalium inzit. Asperges 
bevatten verder weinig calorieën, veel vezels 
zoals inuline en de nodige vitamine C en B-
vitamines. Bij het koken verdwijnen helaas 
nogal wat voedingsstoffen in het kookvocht, 
dus voeg dat later gerust toe aan een soep 
of saus. Ben je bezig met een voorjaars-
reinigingskuur? Kook dan ca. 100 gram 
asperges in een halve liter water en drink 
de bouillon verdeeld over de dag met kleine 
slokjes op. Mensen die een zoutarm dieet 
moeten volgen zijn vaak blij met asperges 
omdat ze ook zonder toevoeging van zout 
een duidelijk eigen smaak hebben. Maar let 
op: hoe gezond asperges ook zijn, mensen 
met jicht dienen ze met mate te gebruiken 
door de aanwezigheid van purines.

Succes met zoeken… en daarna lekker 
genieten van deze heerlijke wilde staafjes 
gezondheid!
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Koning onder de groenten
Asperges worden wel de ‘koning(en)’ onder 
de groenten genoemd. 
Lodewijk XIV, bekend smulpaap, was verzot op 
de kleine groene scheutjes die in de kassen van 
Versailles werden opgekweekt. Vanaf december 
tot het eind van de zomer moesten er groene 
asperges op de koninklijke tafel komen. 

De zonnekoning heeft niet meer de komst naar 
Frankrijk mogen beleven van de grote wit-paarse 
asperges. 
Die zijn de Fransen namelijk pas in de achttiende 
eeuw gaan verbouwen, op basis van Nederlandse 
import trouwens, hetgeen ze uiteraard al lang en 
breed zijn vergeten!
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Het wordt een beetje vervelend voor u als le-
zer. Weer een column over de Franse sociale 
premies. Het bovenstaande schreef ik ook in 
2016, en nu weer. 
In het verleden is er door velen van u succes-
vol bezwaar gemaakt tegen de prélèvements 
sociaux (hierna: Franse sociale premies). Per 
01/01/2016 is de Franse wet gerepareerd 
en werd de Franse heffing wel toegestaan, 
omdat het belastingen werden. En dus ging 
de Franse belastingdienst weer Franse sociale 
premies heffen over uw Nederlandse lijfren-
ten en kapitaalinkomsten zoals: dividend, 
rente, verkoopopbrengsten aandelen en 
verhuur. 
Maar de reparatie blijkt achteraf niet hele-
maal correct te zijn uitgevoerd. Volgens La 

Cour Administrative d’Appel de Nancy blijft 
er in de huidige reparatiewetgeving een re-
latie bestaan tussen de sociale zekerheid en 
het innen van de premies. Die relatie is niet 
toegestaan bij inwoners van Frankrijk die el-
ders zijn verzekerd, zoals via het CAK (mid-
dels het E121 formulier). Er moet nog een 
definitieve beslissing volgen maar alles wijst 
momenteel op een bevestiging van de Nan-
cy-uitspraak. U kunt daarom waarschijnlijk 
met succes bezwaar maken tegen de Franse 
sociale premies in de belastingaanslagen 
van 2016 en 2017 (Les Avis 2017 en 2018). 
Indien u een leuke lijfrente hebt ontvangen 
of hoge rente- of dividendinkomsten, kan 
dat een groot voordeel opleveren. Ook voor 
de Nederlanders die hun Franse vakantiewo-
ning in 2017 of 2018 met plus-value hebben 
verkocht, kan dit een leuke bonus zijn. 

Door 
Rob van Schijndel

Prélèvements sociaux: 
nogmaals

Vanaf 01/01/2019 is de Franse sociale wetge-
ving opnieuw gerepareerd. Dit keer is er dik-
ker plakband gebruikt om het lek te dichten. 
Over de kapitaalinkomsten vanaf 2018 en 
verkopen vanaf 2019 is een sociale premie 
verschuldigd van 7,5% (Prélèvement de Soli-
darité). Het normale tarief van de Franse so-
ciale premies is 17,2%. Vooralsnog lijkt deze 
reparatie voldoende te zijn, maar dat schreef 
ik ook over de reparatie per 01/01/2016. 
Ik beloof plechtig dat een volgende column 
over een ander onderwerp gaat. Over de her-
invoering van de Franse vermogensbelasting? 
Nee, dat verwacht ik niet. Over de opvolger 
van Macron? Ik hoop het niet. Wellicht weer 
eens over het erfrecht want dat blijft een 
populair onderwerp bij mijn cliënten (mede 
gezien het aantal overleden cliënten in 
2018).

Tenslotte wens ik iedereen een gelukkig en 
vooral gezond 2019!
Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl

De gastvrouw en gastheer, Katrien en Kris Leirs nodigen u uit in hun sfeervol restaurant waar u kunt genieten van creatieve en smak-
elijke gerechten. De chef-kok wil u graag zijn specialiteiten laten ontdekken om zo uw smaakpapillen te prikkelen. De uitgebreide 
wijnkaart biedt veel keuze om de gerechten te begeleiden. Het restaurant beschikt over een mooie veranda en er is een gezellige 
huiskamer met open haard en in de zomer is er een groot terras. Welkom op maandag en dinsdag van 12.00- 14.00, donderdag - 
zondag 12.00-14.00 en van 19.00-22.00 uur. ‘s Woensdags gesloten. Vanaf Pasen tot 1 nov. ook maandagavond open. 

• Verkoop service voor diepvries snacks zoals bitterballen, frikandel, kroketten, loempia, ... laselette@outlook.com

5 Route Départementale 11120 Bize Minervois (Cabezac) T: 04 68 46 28 64 www.laselette.fr

Fraude
Wanneer je een e-mail ontvangt ga je ervan 
uit dat het bericht van iemand afkomstig is 
die je kent (en die jou kent). Ik heb het nu een 
paar keer meegemaakt dat een Franse kennis 
me in een mail liet weten dat ze een paar da-
gen niet bereikbaar is vanwege een vervelen-
de kwestie. Ze vraagt om een bijdrage in de 
kosten om het e.e.a. op te lossen. Het is een 
vriendin dus ga je aan de slag. Je antwoordt 
en vraagt wat je voor haar kunt doen. 
Tien minuten later ontvang je een bericht met 

het verzoek om 500€ over te maken naar een 
bank of geldkantoor, vaak de Western Union, 
of je wordt verzocht om naar de tabac te gaan 
om kortingsbonnen TRANSCASH à 250€ per 
stuk te kopen en de nummers per e-mail op 
te sturen. Uiteraard wordt beloofd dat je het 
geld snel terugkrijgt. Je wordt belazerd, je 
wordt bedonderd…
Wanneer je zo’n verzoek krijgt leg de mail 
even apart om na te denken en bel die vrien-
din. Of delete direct het bericht. Haar boite 
mail est piratée, inclusief haar adresboek.

Voorbeeld van zo’n fake mail, met meestal 
(veel) fouten:
Hallo, 
Ik hoop dat het goed met je gaat? 
Aan mijn kant, sommige angsten in verband 
met gezondheidsproblemen waarover ik graag 
zou willen praten. Als u een beetje tijd hebt 
om mij te helpen, aarzel dan niet om mij per 
e-mail te antwoorden, want ik ben buiten 
dienst bij tel. Ik wil graag dat onze e-mails 
vertrouwelijk blijven. Geef je me snel nieuws? 
Om je heel snel te lezen.

Zwembad heropstarten
Wie vroeg start voorkomt problemen en 
heeft minder producten nodig. Wanneer 
het water tussen de 12-15 graden is kun je 
beginnen. Het water is nog koud en algen 
en bacteriën zijn nog niet gevormd, als de 
overwinteringsbehandeling is uitgevoerd. 
Hiermee wordt ‘hivernage’ bedoeld, een 
product dat je in december en februari in 

het water doet. Tijdens de winter laat ik 
de pomp een paar uur per nacht draaien. 
Bladeren in het zwembad haal ik voor het 
opstarten weg met een schepnet. Wanneer 
de PH in orde is dan doe ik chloortabletten 
in de skimmers. Als de temperatuur op-
loopt laat ik de pomp langer draaien. Wan-
neer je de pomp te kort laat lopen kun je 
problemen verwachten zoals troebel water, 

algengroei, groene aanslag en de onzicht-
bare bacteriën. Hoe warmer het weer hoe 
sneller het water verdampt en de chloor 
ook. Degenen die een elektrolysesysteem 
hebben moeten kijken of er nog voldoende 
zout in het water zit. Veel zwemplezier. 

HvdB



NieuwsNed voorjaar 2019   23   

Lid worden van de vereniging kan door 
het digitale aanmeldingsformulier in te 
vullen op de website: www.nvlr.eu ofwel 
een e-mail te sturen naar:  
ledenadministratie@nvlr.eu met uw 
NAW-gegevens, e-mailadres en 
telefoonnummer. 
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Collectief verzekeren betekent:
• aanzienlijk lagere premies
• geen keuring dus geen uitsluiting
• een polis die afgestemd is op uw situatie
• actuele voorlichting over de zorg en verzekering
• een Nederlandse helpdesk bij de verzekeraar
• belangenbehartiging bij problemen

U woont in Frankrijk en bent verplicht verzekerd bij het 
Franse “ziekenfonds” CPAM? Dan is het goed te weten dat 
de CPAM uw ziektekosten slechts ten dele vergoedt. Een 
aanvullende verzekering kan wenselijk zijn.
Om een collectieve verzekering voor de Franse wet te 
kunnen afsluiten is er een vereniging opgericht. De vereni-
ging CMUNF (Club van Medische Uitvoerders voor Ned-
erlanders in Frankrijk). Hierdoor is het mogelijk geworden 
om zich als Nederlanders en Belgen goedkoper te verze-
keren bij Assurances Secara 3000* een tussenpersoon die 
alle polissen onderbrengt bij April International Care, een 
internationale verzekeringsgroep die 30 jaar bestaat en 
actief is in 31 landen. Naast de opties van 150% en 300% 
dekking van de met de CPAM overeengekomen tarieven 
biedt Assurances Secara 3000 u ook  de mogelijkheid 
een goedkopere polis af te sluiten die alleen de kosten 
voor ziekenhuisopnames dekt. Voor direct afsluiten: www.
secara.fr/ziektekostenverzekering

Huisverzekering www.secara.fr/woning

Doorlopende reisverzekering
Sinds kort is er ook een zeer betaalbare reisverzekering 
met (aanvullende) medische dekking voor reizen bin-
nen en buiten Europa. Deze verzekering is op maat af te 
sluiten, ook doorlopend voor een jaar.

Autoverzekering 
Een breed scala aan garanties. Selecteer via https://www.
secara.fr/autoverzekering/ één van de 3 opties en vul uw 
verzekering met a la carte opties.
Een aantrekkelijke prijs. Ontvang tarieven voor uw profiel 
die u toelaat om geld te besparen.
Autoverzekering is verplicht voor het vergoeden van de 
schade die u aan anderen veroorzaakt. Maar wat gebeurt 
er in geval van schade aan uw auto of aan u? Om u te 
beschermen biedt Allianz een oplossing op maat: Allianz 
Auto, met zijn 3 formules van verzekering en veel extra 
opties.die ervoor zorgen dat u rustig op weg kunt gaan.

De meest uitgebreide collectieve zorgverzekering 
bij Assurances Secara 3000


