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Van de  
voorzitter

Door 
Hans Mulder
Voorzittter

Voor u ligt nummer 101 van 
NieuwsNed. De mijlpaal van het 100e 
nummer ligt achter ons. Een mooie 
gelegenheid om namens het bestuur 
onze grote waardering uit te 
spreken voor het werk van de redactie. 
NieuwsNed is een blad om trots op 
te zijn!
In een van mijn “Van-de-voorzitter” 
stukjes stelde ik dat de NVLR een ge-
zelligheidsvereniging is. 
Als reactie gaf een van de leden een 
lijstje van wat dat in kan houden: het 
deelnemen aan een leesclub, wan-
delingen op plekken waar je zelf niet 
gauw komt, maar ook vriendschap en 

steun in moeilijke tijden. 
Daar ben ik het volkomen mee eens. 
Jammer genoeg kunnen wij dit alles 
als vereniging niet organiseren, maar 
wél kunnen wij hiervoor het kader 
scheppen. Voor mij is dat een belang-
rijke reden om me voor onze vereni-
ging in te zetten.
Verenigingen functioneren slechts 
dankzij de vrijwillige inzet van leden 
en daar hebben we binnen de NVLR 
niet over te klagen. 
Als bestuur wil je graag weten wat er 
onder de leden leeft. Daarom, we-
derom, de volgende vraag: wat vindt u 
van het idee om (uiteraard op vrijwil-

Coverfoto
Een frisse zondag-
ochtend in Mèze

Woensdag 8 jan. 11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian

We drinken iets aan de bar of in het zon-
netje buiten op het terras, daarna gaan we 
à table. Kosten ca 16€. 
Iedereen rekent voor zichzelf af. De BPL 
is elke tweede woensdag van de maand in 
restaurant La Tavernat, 8 Avenue de  
Roujan in Gabian.  Wilt u op de hoogte 
blijven dan zetten we u op de mailinglist. 
U krijgt dan steeds een menuvoorstel 
toegestuurd. Opgeven via: bijpraatlunch@
gmail.com 
 
Zondag 12 januari 12.00 uur
NVLR Nieuwsjaarsreceptie in Cabezac
Het bestuur van de NVLR nodigt u van har-
te uit om samen te toasten op een mooi en 
gezond 2020. De receptie is van 12u00 tot 

AGENDA NVLR-activiteiten januari  t/m maart 2020
Woensdag 8 januari 11.30 uur  
Bijpraatlunch in Gabian

Zondag 12 januari 12.00 uur   
NVLR Nieuwsjaarsreceptie in Bize-Minervois

Woensdag 15 januari 10.00 uur  
Wandeling bij Brousses-et-Villaret

Vrijdag 7 februari 10.30 uur  
Bijeenkomst Cultuurclub. Nadere informatie volgt.

Woensdag 12 februari 11.30 uur 
Bijpraatlunch in Gabian

Woensdag 4 maart 10.00 uur  
Wandeling in Oupia

Vrijdag 6 maart 12.00 uur
Boekenlunch in Lagrasse

Woensdag 11 maart 11.30 uur  
Bijpraatlunch in Gabian

13u30 in de prachtige nieuwe zaal van de 
Cave à Vins Le Grand Celièr, naast Auberge 
La Selette, in Cabezac (Bize-Minervois). 
Aansluitend kunt u deelnemen aan de 
lunch à € 29,50 p/p. Zowel de receptie als 
de lunch worden door de chef van Auberge 
La Selette en zijn personeel verzorgd. Zij 
bereiden voor ons een uitgebreid koud 
en warm buffet met ook vegetarische 
gerechten. Natuurlijk sluiten we af met een 
dessert en koffie. Aanmelden tot 4 januari 
2020 bij Marianne Lesquillier;  
e-mail: mariannelesquillier@nvlr.eu
Uw lunchaanmelding is definitief na over-
making van € 29,50 pp op: 
IBAN: FR 76 1348 5008 0008 0047 6908 
943 van Association NVLR.
Het aantal plaatsen is beperkt. Wacht niet 
te lang met aanmelden!

Woensdag 15 januari 10.00 uur
Wandeling bij Brousses-et-Villaret

Als er één constante factor is op onze 
wandelingen, afgezien van ons plezier, dan 
is het de wijngaarden: altijd en overal. Zo 
niet in Brousses. ”We hébben hier geen 
wijngaarden, alleen bossen, mooi afgewis-
seld door weilanden”, verontschuldigde 
een lid van onze wandelgroep en wonend 
in Brousses zich. Ook is er de Moulin à 
Papier. Aanvankelijk vermaalde men er de 
papiervezels in een plat raam met hamers, 
maar na 1770 gebruikte men de veel effi-
ciëntere Pile Hollandaise (foto). Een revolu-
tionaire versnelling van de fabricage én 
een Nederlandse uitvinding! Een beetje 
trots laten we de papiermolen achter ons 
en gaan op zoek naar de aangekondigde 
weilanden. Dat lukt: de stilte op ons pad 
naar Fraisse wordt plots verstoord door het 
vérdragende geluid van koeiebellen, dus 
hulde aan onze bron.

lige basis) de kundigheid van het ene 
lid, ten dienste te stellen van andere 
leden? De NVLR heeft zonder twijfel 
veel kennis en deskundigheid in huis. 
Helaas zijn die niet bij het bestuur be-
kend. Wij willen graag begin volgend 
jaar door middel van een enquête die 
kennis en kundigheid inventariseren. 
In mijn stukje in de vorige NieuwsNed 
heb ik dat wat uitvoeriger beschreven. 

Dit is het laatste nummer van 2019. 
Namens het bestuur wens ik u prettige 
feestdagen en een goed 2020. Wij wil-
len er weer een mooi NVLR-jaar van 
maken. Samen met u!
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Joel de Groot
Afkomstig uit de Minervois, help ik u graag met:

• Diverse bouwbegeleidingen bij rénovaties

• Nieuwbouw

• Verkoop van uw vastgoed

Bel gerust: 0033 (0)6 58 37 35 62 of stuur een 

email aan: degroot@immoboulevard.com

www.immoboulevard.com • Siren: 838 776 698

gehucht, uitgehold door de ondiepe rivier 
l’Orbieu, met een prachtige abdij. 
Het is een zeer rustige plek om gewoon 
rond te wandelen door de oude gepla-
veide straten en om de fortachtige kerk 
te bewonderen.  Als u wandelt over de 
elfde-eeuwse brug heeft u een fantastisch 
uitzicht over de stad, vooral als de zon 
schijnt. Loop in ongeveer 5 minuten naar 
de andere kant en je komt aan bij de abdij 
van Ste-Marie d’Orbieu, een van de regio’s 
oudste monastieke huizen, opgericht ten 
tijde van het achtste-eeuwse  
Karolingische Rijk. Opgave voor deelname 
bij Marjan Wendels-van den Akker 
email: vandenakkermarjan@gmail.com. 
Ter bevestiging van uw inschrijving 
ontvangt u bericht.

Woensdag 11 maart 11.30 uur
Bijpraatlunch in Gabian
Om elkaar op een ongedwongen manier 
te ontmoeten organiseren 4 NVLR-leden 
maandelijks een lunch. Na eerst een 
drankje op het terras of aan de bar gaan 
we aan tafel. Iedereen rekent na af-
loop zelf af. Kosten ca. 16€. Elke tweede 
woensdag van de maand in restaurant La 
Tavernat, 8 Avenue de Roujan in Gabian. 
Wilt u op de hoogte blijven dan zetten we 
u op de mailinglist. U krijgt dan steeds een 
menuvoorstel toegestuurd. Opgeven via: 
bijpraatlunch@gmail.com

Afstand: 8km; duur: 2u25; hoogteverschil 
100m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Vlakke wegen en bospaden; enkele lichte 
stijgingen over gemakkelijke wegen.
Vertrek: 10u00, parkeerplaats bij de Mairie 
van Brousses. Ga op D103 komend uit 
oostelijke richting in Brousses r.a. naar de 
mairie (geel bordje).
Om 9u45 staat de koffie klaar.
Aanmelden deelname en/of lunch: uiterlijk 
10 januari Paula Droppert, tel: 0468 91 51 
67, drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum, tel: 0468 43 67 51 of 
07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn, tel: 0468 91 56 99 of 07 
80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Woensdag 12 februari 11.30 uur 
Bijpraatlunch in Gabian
Alle nvlr-leden zijn welkom op deze 
ongedwongen laagdrempelige bijeenkomst. 

Rond 11.30 drinken we een kopje kof-
fie aan de bar of op het terras en daarna 
schuiven we aan de voor ons gedekte tafel. 
Een mooi moment om met elkaar bij te 
praten. Restaurant La Tavernat, 8 Avenue 
de Roujan in Gabian. Kosten ca. €16. Wilt 
u op de hoogte blijven dan zetten we u 
op de mailinglist. U krijgt dan steeds een 
menuvoorstel toegestuurd. Aanmelden op: 
bijpraatlunch@gmail.com

Woensdag 4 maart 10.00 uur
Wandeling in Oupia

Nadere informatie volgt nog. Noteert u 
alvast deze datum.

Vrijdag 6 maart 12.00 uur
Boekenlunch in Lagrasse

12.00 uur start boeken- en CD-ruil, om 
13.00 uur begint de lunch
We worden op vrijdag 6 maart gastvrij 
ontvangen door Elisabeth Ceulemans van 
La maison d’Elisabeth in Lagrasse. Dit is 
een van de meest pittoreske dorpen in 
de Corbières. Het is een klein ommuurd 

In mijn familie is het opschrijven van 
dingen een soort levensbehoefte om zaken 
niet te vergeten. Dit gaat verder dan het 
maken van dictaat en boodschappenbrief-
jes. Mijn vader schreef voor een regionale 
Friese krant zijn jeugdverhalen op en ik 
kreeg in 1990 een column in onze plaatse-
lijke krant over gezondheid. 
Als diëtist mocht ik me overal mee be-
moeien zolang het maar ter bevordering 
was van de gezondheid van de inwoners 
van ons dorp. Met veel plezier vulde ik 
vijftien jaar de mij toebedeelde rubriek van 
duizend woorden. Toen moest ik wijken 
voor advertenties. 

Samen met een col-
lega maakte ik 15 (dieet)
kookboeken, leverde ik 
culinaire 
recensies en stelde ik de 
richtlijn ‘Voeding voor 
ouderen’ en de richtlijn 
‘Voeding na bariatrie’ 
(gewichtreducerende 
operatie) op. Hier hoorde 
natuurlijk een kookboekje 
bij. Sinds wij vijf jaar ge-
leden in Nissan neerstre-
ken startte ik met mijn 
columns voor DROP en 
vermaak ik mij wekelijks 
met mijn verhaaltjes over voeding voor 
onze eigen website www.uwdietist.eu. Het 
was spannend om een digitale bijscholin-
gen over bariatrie en diabetes te maken 

voor collega’s en mijn laatste 
grote vakinhoudelijke klus 
behelst de certificering door 
het RIVM van het leefstijlpro-
gramma Gezond&Vitaal voor 
het Reinier de Graaf Gasthuis 
in Delft. 
Dit proces nadert zijn einde, 
dus is er ruimte in mijn hoofd 
voor nieuwe zaken zoals de 
redactie van NieuwsNed. 
Nooit eerder was ik redac-
trice. Het lijkt mij boeiend en 
leerzaam om medeverant-
woordelijk te mogen zijn voor 
de bewerking van de inhoud 

van NieuwsNed. In de hoop nog veel van 
jullie verhalen onder ogen te krijgen, wens 
ik eenieder veel leesplezier. 

Nienke ten Hoor-Aukema

Nieuw  
redactielid erbij
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pvw@free.fr

Binnen het bestuur heeft de werving van 
nieuwe leden veel aandacht. Met name 
Louk Wendels (vice-voorzitter) zet zich 
daarvoor in, met als gevolg dat we regel-
matig nieuwe leden kunnen inschrijven. 
Het bestuur besloot om op 8 oktober een 
kennismakingbijeenkomst voor hen te 
organiseren zodat ze zich snel bij de ver-
eniging thuis zouden voelen. 
In Auberge La Selette (Bize-Minervois) 
heette Louk twaalf nieuwe leden welkom 
en stelde dat de bijeenkomst niet alleen 
bedoeld was om vragen te stellen over de 
vereniging en over het leven in Frankrijk, 
maar ook om elkaar een beetje te leren 
kennen. Hans Mulder (voorzitter) lichtte 
toe wat de vereniging kan betekenen voor 
de in Frankrijk wonende Nederlanders 
en Belgen. Maja van der Wee (activitei-
tencommissie) ging vervolgens in op de 
vele activiteiten die door de vereniging en 
door de leden zelf georganiseerd worden. 
Gesproken werd over de jaarlijks terug-
kerende activiteiten als de ALV, Konings-
dag en de Nieuwjaarsreceptie, maar ook 
over kleinschaliger activiteiten zoals de 
wandelingen, de culturele uitstapjes en 

Huishoudelijke mededeling van het bestuur
Namens het gehele bestuur voor iedereen 
alvast de allerbeste wensen voor 2020. 
Een nieuw jaar, een nieuwe start en tijd 
om de contributie te betalen.

Gezien de geringe contributie en vooral 
ook ter besparing van extra kosten voor 
de vereniging (papier/toner/porto) stuur 
ik geen facturen.
Ik verzoek u vriendelijk om na 01-01-
2020 de contributie (€ 55,00 voor 

duo-leden en € 35,00 voor solo-leden) 
over te maken op:
Association NVLR, Caisse d’Epargne te 
Olonzac. IBAN: 
FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183

Wilt u duidelijk uw lidmaatschapsnummer 
vermelden?
Het staat boven uw NAW-gegevens op de 
envelop.

Maak geen gebruik van een cheque. De 
bank berekent anders bankkosten.
Mocht u vragen of opmerkingen heb-
ben dan kunt u een e-mail sturen naar 
penningmeester@nvlr.eu. Wijzigingen van 
uw persoonlijke gegevens kunt u aan de 
ledenadministratie doorgeven via leden-
administratie@nvlr.eu.

Danielle de Goeijen
Penningmeester NVLR

Informatiebijeenkomst 
voor nieuwe leden

de leesclubs. Het 
zijn evenzoveel 
gelegenheden 
voor leden om 
met elkaar in 
contact te komen. 
Maja sprak ook 
nog kort over 
de maandelijkse 
nieuwsbrief waar 
zijzelf verantwoordelijk voor is en over de 
website die door Coby Daverveld wordt 
verzorgd. Hans van der Bij (redactie) gaf 
informatie over NieuwsNed.

Daarna stelden de aanwezigen zichzelf 
voor en vertelden iets over hun beweegre-
denen om naar Frankrijk te komen. Som-
migen waren na hun pensionering naar 
Zuid-Frankrijk gekomen. Maar er was ook 
een stel dat al lang in Frankrijk woonde en 
werkte, in de agrarische sector. Ze waren 
onlangs verhuisd om in onze omgeving 
een amandelboomgaard te beginnen. (Zie 
het artikel “Alles komt goed. Altijd.” Pag. 
14) Als attentie hadden ze voor iedereen 
een proeve van hun product meegebracht. 

Iemand anders was nog maar zo kort hier 
dat de verhuisdozen nog lang niet allemaal 
waren uitgepakt. 
Tijdens de apéro en lunch werden tele-
foonnummers en e-mailadressen uitge-
wisseld. Men had elkaar gevonden en naar 
later gezegd werd ”men had de NVLR ge-
vonden”. Iedereen vond het een geslaagde 
en nuttige bijeenkomst.
De volgende introductie voor nieuwe leden 
zal op 22 januari 2020, weer in Auberge La 
Selette in Bize-Minervois worden gehou-
den. Nieuwe leden en zij die op 8 oktober 
niet konden komen, krijgen een uitnodi-
ging.
Nieuwe leden: noteer deze datum alvast in 
uw agenda.

Van de redactie
Het is altijd prettig om complimentjes te 
krijgen. Zo waren de recensies op het 
vorige nummer in het algemeen lovend. 
De 100ste NieuwsNed stak inhoudelijk 
goed in elkaar en de opmaak was feeste-
lijk. 
Helaas was niet iedereen even content. 
Het verhaal over de burgemeester viel bij 
een aantal lezers niet in goede aarde. Dat 
is jammer, maar de redactie kan het niet 
altijd iedereen naar de zin maken. 
Bovendien staat in de disclaimer van NN 
dat de verantwoordelijkheid bij de auteur 
ligt. De auteur van dit stuk heeft laten 
weten absoluut niet de bedoeling te 
hebben gehad om mensen te beschadigen.
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De geschiedenis van Frankrijk weerspie-
gelt zich in de straatnamen. Dat heb ik 
aangetoond in de voorbije afleveringen 
van NieuwsNed. Dat is echter maar een 
halve waarheid want waarom zijn er in 
heel Frankrijk maar sporadisch straten te 
vinden die vernoemd zijn naar Napoléon 
Bonaparte? En een straat genoemd naar 
de grote held uit de Eerste Wereldoorlog, 
Maréchal Pétain, vind je nergens meer. 
Niet eens een achterafsteegje. Vandaag 
dus een aflevering over de geschiedenis 
van Frankrijk aan de hand van een paar 
straatnamen die we zelden terugvinden.
In Parijs bestaat een gewoon straatje dat 
rue Bonaparte heet. Het tekstplaatje duidt 

aan dat hier gerefereerd wordt aan de 
dynastie van de Bonaparte, een                        
adellijk geslacht uit Corsica, en niet aan 
de generaal en latere keizer. Veel Fransen 
vinden het een groot gemis, dat, vooral 
in Parijs, geen avenue of boulevard naar 

Geen Place Napoléon of 
Rue Pétain in Frankrijk  

Door
Adrien Vos

de eerste Franse keizer is vernoemd. Hun 
argument is dat hij één van de meest em-
blematische figuren uit de geschiedenis is. 
Je hoeft hem niet meteen te vereren of zijn 
daden te waarderen, maar toch… hij is één 
van de Fransen wiens naam onmiddellijk 
in je opkomt als je het over Frankrijk hebt 
naast Zidane en De Gaulle. En Daft Punk 
niet te vergeten. Toch vind je zijn naam 
bijna nergens terug in de stratenplan-
nen. Natuurlijk, hoor je de tegenstanders 
zeggen, het was een tiran, een slager, hij 
verraadde de Revolutie, een despoot, had 
bloed aan zijn handen. OK, maar wie had 
in die tijd geen bloed aan zijn handen? 
Er zijn maar weinig figuren als Mandela. 
Wat te denken van De Gaulle bijvoorbeeld. 
Hij was de grote generaal die Frankrijk 
bevrijdde van het Duitse juk, maar nog 
geen twintig jaar later kleefde er ook bloed 
aan zijn handen door de Algerijnse kwestie. 
Toch is Napoléon Bonaparte wellicht de 
beroemdste Fransman ter wereld. Aan 
hem danken de Fransen de middelbare 
scholen, het baccalaureaat, vele univer-
siteiten, Saint-Cyr, de Arc de Triomphe, 
het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van 
Strafrecht, de Kamers van Koophandel, 
de Rekenkamer, de Banque de France, het 
Légion d’Honneur. Ja zelfs de vervanging, 
in de theaters, van het koningsblauwe 

podiumgordijn door een rood gordijn! Na-
poleon moet het in Frankrijk stellen zonder 
een naar hem genoemd plein, een straat 
of een steeg. Op een paar na: één nabij het 
Palais Malmaison in Parijs en één in Aix-
en-Provence. 
De oude held uit de Eerste Wereldoorlog, 

Maréchal Pétain, onderging een ander lot. 
Omdat hij als bevelhebber van het Franse 
leger in de Tweede Wereldoorlog al vrij 
snel capituleerde en in Vichy zijn vazal-
regering leidde, werd zijn grote roem over-
vleugeld door zijn verraad. Toch werd pas 
in 2013 de laatste naar hem vernoemde 
straat in Dernancourt (Picardië), omge-
doopt in Rue de l’ Australie ter ere van de 
Australische soldaten die het leven lieten 
in die regio tijdens WO I. Drie jaar eerder 
werd Pétains naam gewist uit het straat-
beeld in Parpeville (Aisne). Die straat heet 
nu Rue de la Paix.
Is dit nu geschiedvervalsing of vegen de 
Fransen gewoon hun straatje schoon? 

Nú begrijp ik pas dat deze microbeads de 
rimpels moeten opvullen, omdat er meer 
en meer door vrouwen en meisjes wordt 
gerookt. Het lijkt op een perfect georkes-
treerde samenwerking tussen de tabaks-, 
en cosmetica-industrie. Zij zijn mede de 
kwalijke vervuilers van oceanen. Wil je hier 
meer over weten, google eens ‘microbeads’ 
of ‘microplastics’. 

Door 
Hans van der Bij

Tijdens mijn eerste serieuze 
verkering overnachtte ik 
vrijdag bij haar oom en 
tante in Amstelveen, 
naast Café Anno 1890. 
De volgende dag ging ik 
naar de kapper even verderop. 
Die kapper, daar moest je naar toe, 
hadden mijn vrienden gezegd. Of ik ook 
mijn haar heb laten knippen herinner ik 
me niet meer, maar de scheerbeurt wel. 
En zeker de fles waaruit ik na afloop werd 
besprenkeld. Het was in de begintijd van 
reclame en marketing. De fles was groot, 
doorzichtig en het spulletje groen. Toen 
het met een grote hoeveelheid op mijn pas 
geschoren huid kwam, prikte het. Eigenlijk 
stak het. Het was een gezichtsverzorging, 
een aftershave zei de kapper en hij prees 
het spulletje aan alsof hij net les had ge-
had van de verkoper van Unilever.  

Maar het bleef niet bij aftershave. Dat 
was pas het begin van alle ellende. Na 
de aftershave volgden legio huidver-

zorgingsproducten van firma’s als 
Nivea, L’Oréal, Clearasil, Johnson 
& Johnson, Biotherm en Avène. In 

nagenoeg alle cosmetische produc-
ten zijn minuscule korreltjes plastic 

verwerkt. Dit zijn micro-
plastics die in 
de cosmetica-
industrie mi-

crobeads genoemd 
worden. Ze zijn 
kleiner dan 1 mm 
en worden onder 
andere verwerkt 
in shampoo en 
scrubs, maar ook in 
andere cosmetische 
producten zoals, 
zonnebrandcrème, 
moisturizers, make-
up en dag- en 
nachtcrèmes. 

Het onschuldige begin van de plastic soep?
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Het wil maar niet afkoelen. We schrijven 
begin november en buiten schijnt de zon 
dat het een aard heeft. Het zou zo maar 
weer 20 graden kunnen worden vandaag. 
We hebben de kachel zelfs nog niet aan 
gehad! Spartaans, vindt de buurvrouw dat. 

Maar ik hunker naar de kou, mijn lichaam 
is onrustig. Het wil andere dingen, anders 
leven. Sloffen. Wol. Spek. En binnenblijven.
Vanavond komen vrienden eten en denkend 
aan mijn boodschappenlijstje zie ik warme 
stoofpotten traag op het fornuis staan. Weg 
met de tomaten, komkommers, paprika’s en 
radijzen. 

De laatste zomerse spullen die ik nog in 
mijn koelkast vond heb ik gisteren verwerkt 
in een paar potten eigenzinnige piccalilly. 
Niet te versmaden bij winterse eenpans-
gerechten. Mmm, groene kool. De eerste 
notentaarten hebben mijn oven inmiddels al 
verlaten. 
Gemaakt met walnoten van eigen erf, door 
mijn hamsterende echtgenoot vakkundig 
weggrist voor de klauwtjes van de ADHD-
eekhoorns die ‘onze’ noten overal op het 
terrein verstoppen en ze dan vergeten. Ik ga 
deze winter ook eens zelf zuurkool wecken, 
heb ik me voorgenomen. En een lekker 
voorraadje confit d’oignons maken, met uien 

die ik vorig weekend kocht bij de coöperatie 
van het Plateau de Sault.
Dat plateau is een wonderschoon boerenge-
bied hier vlakbij, een opmaat van de echte 
ruige Pyreneeën. Afgelopen weekend was 
daar de jaarmarkt van Espezel. Twee dagen 
lang kronkelen dan duizenden en duizenden 
streekgenoten omhoog naar het plateau om 
te ruiken en te voelen aan het boerenbe-
staan. Enerzijds is dit een markt voor boeren 
zelf. Je kan er demonstraties zien van mon-
sterlijke machines, die wel raad weten met 
zware grond of balen stro. Er worden ook 
koeien en geiten verhandeld en je ruikt er 
overal eerlijke, verse mest. Hier geen trendy 
outdoor getut; bij de Gasconne-koeien 
hingen keiharde doodsaankondigingen: 
‘Gekocht door Supermarkt 8-à-8 in Couiza, 
aldaar verkrijgbaar vanaf 6 november’. De 
zomerse dagen waren geteld voor het mooie 
grijze beest met de zwarte natte neus, dat 
eronder stond te kauwen. 

Anderzijds is deze foire gewoon een gezel-
lige markt waar je dikke sokken koopt, 
geblokte vaatdoeken, tweedehands zooi en 
waar je goed kunt snacken. Het fijne is: hier 
is snoepen volledig verantwoord. En zelfs 
bijna een religieuze missie. Want via de 
geluidsinstallatie werden we enthousiaster 
dan ooit opgeroepen toch vooral locavore 
te zijn. Locavore? Het woord staat pas sinds 
2010 in de Larousse en het wil simpelweg 
zeggen: consumeer lokaal. Koop uw verse 
seizoensproducten en andere etenswaren 
zoveel mogelijk van boeren en producenten 
uit je directe omgeving. Dus: steun elkaar, 
koop regionale waar.
Nou, geen probleem op deze markt. Overal 
lonkten bordjes met warm vlees en lekkere 
kaas uit de buurt, en hete soep gemaakt 
met légumes du terroir. Omdat het ook tij-
dens de markt nog overdreven zonnig was, 
voelde ik een grote aantrekkingskracht van 
de ijskraam, ondanks de lange rij die ervoor 
stond. Tientallen mensen wachtten als 
makke lammetjes op hun ijsje van schapen-
melk, met wonderlijke smaken als zoethout, 
viooltjes, rozenblaadjes en zonnebloemzaad. 
Tijdens het langzame oplikken van dit lek-
kerste ijsje ooit voelde ik de koelte mijn 
lichaam inglijden. En ik werd er warm van. 
Bijzonder toch, al stond mijn wiegje meer 
dan duizend kilometer verderop, me hier 
thuis voelen kost geen enkele moeite. Je 
bent wat je eet. Tu es ce que tu manges. 

Ook nog tien kilo aardappels van het pla-
teau naar de vallei gesleept. 
Kom nou maar winter, ik ben er klaar voor. 
En vrienden: het wordt stamppot.

Door 
Renate van der Bas

Liever l’hiver 
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In de NieuwsNed van afgelopen juni schreef 
ik over onze rijbewijsperikelen in verband 
met het omwisselen van ons Nederlands 
rijbewijs in een Frans exemplaar. Ik vat het 
verhaal even kort samen.
 
We denken ruim op tijd te zijn als we in 
oktober 2018 de formulieren met onderlig-
gende stukken naar het Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS) in Nantes stu-
ren. Die dienst is sinds eind 2017 belast met 
de omwisseling van de rijbewijzen van alle 
buitenlanders. Wij ontvangen beiden een 
Attestation de dépôt de permis de conduire 
geldig tot 12 oktober 2019 en sturen op hun 
verzoek, na natuurlijk kopieën gemaakt te 
hebben, onze beide rijbewijzen (geldig tot 
augustus 2019) aangetekend naar Nantes. 
Na enige keren bellen met ANTS krijgt Theo 
op 22 mei 2019 zijn felbegeerde Franse 
bewijs. So far so good. Nu het mijne nog! 

Na een mailtje en een telefoontje door een 
behulpzame Franse vriendin laat ANTS op 
31 mei weten dat de aanmaak van mijn 
rijbewijs gestopt is. “Il faut patienter”, is het 
antwoord. Niemand weet hoe en waarom 
want “C’est dans le service technique”. 
Waarna een wekenlange radiostilte volgt. 
Toch maar weer bellen. Men raadt ons aan 
om een briefje te sturen om de aanmaak 
opnieuw te laten starten. 

De zomerperiode breekt aan met alle ge-
volgen van dien wat betreft de arbeidspro-
ductiviteit in Frankrijk.
Op 3 september wagen we er weer een 
mailtje aan met de vraag of de aanmaak 
van het rijbewijs opnieuw op gang is ge-
komen. En zo niet, waarom niet. De dag 
erna adviseert ANTS mij om opnieuw het 
aanvraagformulier in te vullen. In hoofdlet-
ters, met zwarte pen, en voorzien van een 
andere pasfoto, niet ouder dan 6 maanden, 
en die te sturen naar NUMEN SERVICES in 
Tours. Dat doe ik onmiddellijk. En aan-

Door 
Ina Opdam

Rijbewijsperikelen:  
een feuilleton met een 
happy end! 

getekend. 
Opnieuw 
wekenlang 
geen reactie. 
Dan toch 
maar weer bellen. ANTS meldt dat het 
formulier met gewone post gestuurd had 
moeten worden. 

Een robot maakt daar namelijk de post 
open en aangetekende brieven schuift de 
robot terzijde. Wij vragen ons af wie het 
aangetekend stuk in ontvangst heeft geno-
men en daarvoor het Accusé de Reception 
(AR) heeft getekend. 

Na het zoveelste telefoontje verklaart ANTS 
dat de aanvraag goed behandeld is, maar 
dat de aanmaak van het rijbewijs opnieuw 
is onderbroken! “C’est dans le service techni-
que” … Niemand weet waarom. 

Op 2 oktober een brandmailtje naar ANTS 
met de boodschap dat het nu toch wel erg 
kort dag wordt gezien de vervaldatum van 
de attestation (12 oktober). Hun antwoord 
op 3 oktober luidt: wat is het motief van 
de aanvraag, naam, geboortedatum en 
emailadres? 
En of ik opnieuw het CERFA formulier wil 
invullen, met hoofdletters, met zwarte pen, 
en voorzien van een recente pasfoto, en 
per gewone post wil opsturen naar CTN in 
Tours. Natuurlijk doe ik dat, maar ten einde 
raad vraag ik me af of er in Frankrijk niet 
een ombudsman of institutie is die je kunt 
raadplegen.

Iemand adviseert me om de hulp in te roe-
pen van de défenseur des droits. Deze werkt 
op grond van artikel 71-1 van de Constitu-
tion en heeft ongeveer 500 vertegenwoor-
digers, verspreid over het hele land. Hij 
bemiddelt in alle zaken waarin de rechten 
van de burger met de staat of een institutie 
worden geschonden. 

Aan de plaatselijke vertegenwoordiger stuur 
ik op 12 oktober een mail. En ook gelijk aan 
onze ambassadeur in Parijs met de gedach-
te dat de ambassade er is om de belangen 

van een Nederlands onderdaan in 
Frankrijk te beschermen. Geen reac-
tie. De wanhoop slaat toe. Ik heb nu 
geen geldig rijbewijs meer.

Enkele dagen later krijg ik van ANTS 
een verrassend berichtje. Ik zou me 
gewend hebben tot het Centre de 
Contact Citoyens waar een anomalie 

is geconstateerd waardoor een aanvullende 
technische handeling nodig is. 

En ook dat ik ervan verzekerd kan zijn dat 
zij alles in het werk zullen stellen om zo 
snel mogelijk een oplossing te vinden. Daar 
ben ik al lang niet zo zeker meer van! 

Een bezoek aan de préfecture in Carcassonne 
loopt uit op een enorme teleurstelling. Dan 
nóg maar eens naar ANTS gebeld en een 
wonder geschiedt: “Le titre est en production 
depuis le 5 novembre” wordt er gemeld. Ik 
kan het niet geloven en bel de volgende dag 
opnieuw. Zelfde boodschap. Zou het dan 
eindelijk?

En zowaar: op 12 november brengt onze 
factrice een aangetekend stuk. Uit Nantes. 
Het is mijn Franse rijbewijs. Uitgiftedatum: 
een paar weken eerder dan dat van Theo. 
Maar het maakt me niets meer uit.

Moraal van het verhaal: 
•	 Begin	heel	tijdig	met	de	aanvraag.	Een		
 wachttijd van een jaar (en langer!) is  
 eerder regel dan uitzondering.

•	 Mails	en	telefoontjes	hebben	geen	zin.		
 De telefonisten kunnen niets zeggen.  
 De service technique, waar alle proble- 
 men zich kennelijk opstropen, is voor  
 het publiek niet bereikbaar.

•	 Neem	bij	problemen	contact	op	met	de		
 défenseur des droits. Deze benadert 
 blijkbaar het Centre de Contact Citoy- 
 ens van ANTS waarna de procedure heel  
 spoedig wordt afgewikkeld. 

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

Markten: Olonzac, Mirepoix (donderdag), 
Limoux, Quillan, Espéraza
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Na een druk leven als zelfstandig kap-
ster in Brielle besloot ik (Henny Rottier) 
om naar Afrika te verkassen. Ik had door 
heel hard werken eindelijk mijn schaapjes 
op het droge en ging naar Afrika om de 
mogelijkheden te onderzoeken om me daar 
te vestigen. Ik zocht de natuur, rust en 
warmte, wilde net zo bruin zijn als de da-
mes die ik jarenlang in mijn kapsalons had 
gezien. Op vakantie in Kenya ontmoette 
ik Nederlanders met wie ik het goed kon 
vinden. Zij haalden mij over om eens bij 
hen te komen kijken, in Zuid-Frankrijk. En 
zo ben ik hier ruim dertien jaar geleden 
terecht gekomen. Ik ga nooit meer weg, 
heb hier gevonden wat ik in Afrika zocht. 
Ik kocht een stuk grond met een fantas-
tisch uitzicht in Escales en liet er twee 
huizen op bouwen: een om in te wonen 
en een voor de verhuur. Inmiddels ben ik 
volkomen gesetteld, spreek redelijk goed 
Frans, kijk Franse televisie, heb veel Franse 
en ook buitenlandse contacten in mijn 
woonomgeving, ben lid van de plaatselijke 
boules-vereniging. Iedereen kent la petite 
Hollandaise! 
Dat ik creatief was, dat wist ik al lang. 
Wat mijn ogen zien, kunnen mijn han-
den maken. Dus toen ik een paar jaar 
na aankomst wat meer tijd kreeg ben ik 
begonnen met schilderen. Op de plaats van 
het terras kwam een eigen ateliertje. Ik 
heb wel wat cursussen gevolgd, maar ben 
toch vooral autodidact. Zo heb ik ontdekt 
dat je een heel apart effect krijgt als je de 
ondergrond ruw maakt met zand. Zes jaar 

Interview door 
Rose-Line Lentjes

Kleur en glans in 
mijn leven

geleden ben ik me gaan toeleggen op het 
maken van sieraden door middel van bead 
embroidery. Dit is een techniek waar-
bij hele kleine kraaltjes op vilt of op leer 
worden geborduurd.  Ik gebruik meestal 
glazen kralen en halfedelstenen maar 
ook wel ander materiaal zoals tandwiel-
tjes van klokken en horloges die ik krijg 
van een klokkenmaker uit Nederland. De 
meeste materialen vind ik op vide-greniers, 
internet of in winkeltjes maar ook vaak 
bij mensen die er niets mee doen. Ik vind 
het heerlijk om lekker aan de slag te gaan 
met al die spulletjes. Aangezien 
ieder onderdeeltje twee keer op de 
ondergrond genaaid wordt, gaat 
er heel wat tijd zitten in het ver-
vaardigen van een sieraad. Soms 
wel 100 uur! Maar dan heb je ook 
een uniek, origineel, fantasie- en 
kleurrijk sieraad. Onlangs ben ik 
micro-entrepreneur geworden om 
mijn spulletjes legaal te kunnen 
verkopen, exposities te organise-
ren of in een galerie te exposeren. 
Niet dat mijn hobby me niets kost 
maar met de opbrengst koop ik 
nieuwe materialen. Rijk zal ik er 
niet van worden. Ga eens op mijn 
site kijken (hennybijoux.etsy.com) 
of, beter nog, kom bij me langs. 
Bel wel van tevoren even op zodat je 
niet voor niets komt (04 68 45 20 88/
06 02 23 51 48). Trouwens: NVLR-leden 
krijgen 30% korting.
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LE CROCHET

Il est mon ami, mon confident, mon amant. 
Il connaît toutes mes pensées, mes 
angoisses, mes tourments.
J’aime le prendre dans mes mains,
Le faire glisser entre mes doigts malins : 
Tous deux, nous ne faisons plus qu’un.
C’est moi le maître et lui le matin. 
Avec lui, c’est certain : je fais des ouvrages 
magnifiques !
Il est ma drogue, mon extasy, mon 
antidépressif.
Collée dans mon fauteuil, le dos appuyé sur 
mon coussin,
Je compte les mailles et ne pense plus à 
rien. 
Il comble ma solitude, il ne me contrarie 
jamais. 
Je passe avec lui la plupart de mes journées : 
Quelques mailles et hop ! le cafard envolé !

Door 
Peter Jansen

Nummer 3 in de reeks gedichten 
van Maïté, een wijze oudere vrouw 
uit Escales, met een vertaling door 
Michonist.

Grâce à lui, je peux faire plaisir
Aux amies qui me remercient.
Pour moi, qu’elle belle récompense
Quand je vois dans leurs yeux la brillance,
De dessus de lit en coussins 
De centre de table en rideaux à dessins, 
Combien de fois est-il passé entre mes 
doigts dénoués.
Je le fais pirouetter, virevolter, danser, 
Je m’active, et quand l’ouvrage est terminé, 
Dans ma tête court toujours une nouvelle 
idée.
Afin de combler le grand vide, 
Je prends mon crochet et je fais des brides.

Maité (11)

HET HAAKWERK

Het is mijn vriend, mijn geliefde, mijn ver-
trouweling. 
Het kent al mijn gedachten, mijn angsten, 
mijn kwelling. 
Het ter hand nemen is mij zo lief, 
Het door mijn vaardige vingers te laten 
glippen tot mijn gerief. 
Zo samen zijn we niet minder dan een een-
heid haast. 
Hij de trouwe hond, maar ik ben de baas. 
Een ding is zeker: wat ik maak is 
magnifiek. 

Het is mijn doping, mijn vervoering, mijn 
antidepressief. 
Aan mijn stoel geplakt, de rug tegen de 
leuning aan, 
Tel ik de steken en laat me volledig gaan. 
Het vult mijn eenzaamheid, het hindert mij 
nimmer. 
Het merendeel van mijn dagen vul ik ermee. 
Wat een steken, en hop! de neerslach-
tigheid tabee! 
Dankzij dit handwerk kan ik vrienden ple-
zieren 
Die mij daarvoor bedanken op vele 
manieren. 
Voor mij, wat een beloning, niet, 
Als je de glinstering in hun ogen ziet. 
Van kussens tot beddenspreien 
Van tafelkleden tot patroongordijnen, 
Hoeveel malen is het niet uit mijn 
meedenkende vingers gekomen. 
Ik laat het rondtollen, rondfladderen, 
dansend stromen.
Ik haast mij voort en als het werk is 
afgelopen, 
Dan komt er altijd wel een nieuw idee in 
mijn hoofd geslopen. 
Om het grote Niets niet met mij aan de haal 
te laten gaan, 
Pak ik mijn haakwerk op en haal de 
leidsels aan.

 
vertaling: Michonist (34)
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Tautavel, in het hart van de Corbières in 
de Pyrénées-Orientales, is een van de 
belangrijkste prehistorische vindplaat-
sen ter wereld. Drie kilometer verder, 
richting Vingrau, ligt de door de rivier de 
Verdouble uitgesleten Gorges de Gouley-
rous. Hoog in de rotswand bevindt zich de 
Caune de l’Arago, de grot van Arago, waar 
bijna 700.000 jaar voor onze jaartelling al 
nomaden leefden.
De grot biedt een schitterend uitzicht op 
de vallei van Tautavel en was dan ook 
een ideale uitkijkpost voor prehistori-
sche jagers. Van bovenaf konden zij het 
wild observeren: hun prooien kwamen 
drinken aan de oever van de Verdouble, 
aan de voet van de rots. In de buurt van 
de voormalige ingang van de grot loopt 
een pad naar een ander jachtgebied: het 
uitgestrekte plateau boven de grot. Het 
was ooit een steppengebied, bevolkt door 
bizons, paarden, rendieren, moeflons, 
neushoorns, holenberen, leeuwen, wolven 
en wilde honden. Uit de fossiele stoflagen 
in de grot blijkt dat het klimaat tijdenlang 
droog en koud was maar uit onderzoek 
van stuifmeel is gebleken dat er in andere 

tijden olijven, groene eiken, pijn-
bomen en wilde wijnranken 

groeiden. 

In 1828 wer-
den in 

de 

De Man van Tautavel
Door 
Ankie Nolen

grot botresten ontdekt, waarvan toen werd 
aangenomen dat ze afkomstig waren van 
dieren. Toen er in 1963 ook primitieve 
stenen werktuigen werden aangetrof-
fen, was dat voor onderzoekers van de 
universiteit van Montpellier onder leiding 
van professor Henry de Lumley aanleiding 
met opgravingen te beginnen. Vrijwilligers 
vanuit heel de wereld nemen daaraan deel. 
Er zijn al 600.000 voorwerpen opgegra-
ven, daterend van 80.000 tot 700.000 
jaar geleden.
De eerste menselijke resten werden in 
1969 blootgelegd en inmiddels zijn over-
blijfselen gevonden van minstens twintig 
personen, botten van tienduizenden dieren 
en ook ijzeren voorwerpen. Een bijna com-
plete onderkaak met zes tanden bleek van 
een 40 tot 55 jaar oude vrouw. In 2015 is 
in de grot een 560.000 jaar oude snij-
tand – Arago 149 genoemd, het 149e daar 
gevonden voorwerp - opgegraven, die zo’n 
100.000 jaar ouder is dan wat er tot dan 
toe was aangetroffen. Uit hun opgegra-
ven afval blijkt, dat deze verre voorouders 
voornamelijk jaagden op planteneters. 
Omdat er geen brandsporen zijn aange-
troffen, konden zij waarschijnlijk nog geen 
vuur maken.

De grootste ontdekking dateert van 22 juli 
1971: de 450.000 jaar oude fossiele sche-
del – Arago 21 - van de Man van Tautavel. 
Hij was niet ouder dan twintig jaar en uit 
zijn sleutelbeen kon worden afgeleid, dat 
hij 1,60 tot 1,65 m groot was en robuust 
gebouwd. Hij had een plat terugwijkend 
voorhoofd, mensaapachtige wenkbrauw-

bogen en een groot gezicht met rechthoe-
kige oogkassen. Deze Man van Tautavel 
is de oudste mens van Frankrijk en was, 
totdat in Spanje de voorkant van een men-
selijke onderkaak met vijf tandresten van 
1.200.000 jaar geleden werd gevonden, 
de oudste Europeaan. Hij behoorde tot de 
eerste mensen die rechtop liepen en wordt 
de Homo erectus tautavelensis genoemd. 
Het is een uitgestorven mensensoort, die 
niet alleen wordt gezien als een directe 
voorvader van de uitgestorven neander-
thalers, maar ook van de moderne mens, 
de Homo sapiens. 
Aan de hand van de overblijfselen die 
tijdens de opgravingen zijn gevonden, zijn 
in het prehistorisch museum – tevens het 
Centre Européen de Préhistoire - het leven 
en de omgeving van de Man van Tautavel 
gereconstrueerd. De Caune de l’Arago is 
er op ware grootte nagebouwd, de echte 
grot kan ’s zomers onder begeleiding van 
een gids worden bezocht. Het museum is 
ook bekend van de recreatieve en culturele 
activiteiten die de bezoekers gedurende 
het hele jaar de mogelijkheid geven kennis 
te maken met het leven van hun voor-
ouders. Het is jammer dat alle originele 
artefacten zich bevinden in het Instituut 
voor Menselijke Paleontologie in Parijs. 
Ieder jaar worden er twee grote evene-
menten georganiseerd in Tautavel: het 
Feest van de Man van Tautavel in juli en 
het Feest van de Prehistorie in augustus. 
Er zijn gratis animaties, ontmoetingen met 
onderzoekers en prehistorische banketten, 
waar bizon en damhert geserveerd worden. 
In mei wordt het kampioenschap schieten 
met prehistorische wapens gehouden.
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Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik 
regelmatig in het Spoorwegmuseum in 
Utrecht kwam als begeleider van kleinkin-
deren of als bezoeker van NS-afscheids-
recepties, inclusief die van mijzelf. Er is een 
interessante verzameling stoomlocomotie-
ven. Eén van die locs viel mij op omdat op 
een groot wiel een voor mij toen onbegrij-
pelijk woord prijkte: “Bédarieux”. Fabrieks-
naam, type, stad? Maar ik vergat het uit te 
zoeken en zo vergat ik ook Bédarieux.
10 Jaar geleden waren wij met een Eriba 
volgestouwd met huisraad komend van de 
A75 en langs de rivier de Orb op weg naar 
ons nieuwe huisje in Mons La Trivalle. Eén 
van de plaatsen waar we ons door moesten 
wringen blonk uit door verleptheid, ver-
waarlozing en leegstand. Dat was Béda-
rieux. Waar kende ik die naam van? Toen 
het kwartje eindelijk viel, was de volgende 
vraag: Hoe kan hier een locomotievenfa-
briek zijn geweest? Dat wilde ik weten en 
heb me dus een beetje in het industriële 
verleden van Bédarieux verdiept. 
Wat bleek? In het verleden was Bédarieux 
een bloeiende industriestad met drukke 
straten vol met voetgangers, koetsen, 
rokende fabriekspijpen en lawaai. Het 
aantal inwoners was in 1850 ca. 10.000. 
De industrie is sindsdien gekrompen en het 
inwonersaantal ook, naar ca 6000. Maar 
de huizen en fabrieken staan er nog! Geen 
wonder dat de stad er niet zo fris bij staat.
Bronnen van voorspoed waren er genoeg. 
Allereerst is er de waterkracht geleverd 
door de rivier de Orb en door de beek de 
Vebre die in Bédarieux in de Orb stroomt. 
De schapen uit de Cevennen zorgden voor 
wol en huiden. De natuurlijke omgeving 
leverde steenkool, kalk, kleiachtige aarde 
voor steenbakkerijen, hout en hars, grond-
stof voor lijm. En later ook bauxiet. 

Wol was de basis voor de textielnijver-
heid die de drijvende kracht werd voor de 
ontwikkeling van Bédarieux. De textiel 
was weer aanleiding voor allerlei onder-
steunende bedrijven zoals smederijen 
en bedrijven voor bouwmaterialen zoals, 
kalk, cement, stenen en dakpannen. Men 
ging ook lijm, naalden, keramiek, glas en 
verf fabriceren. Lijm was nodig voor het 
maken van textiel- en leerproducten. De 
naalden werden in de textielmachines 
gebruikt.
Naast textielfabricage namen in de 18e 
en de 19e eeuw ook het leerlooien en de 
leerbewerking 
sterk in betekenis 
toe. Er ontstond 
een nieuwe 
bedrijvigheid op 
basis van leerafval 
voor het maken 
van kleine lederen 
voorwerpen zoals 
handschoenen, 
petten, hoeden, 
schoenen, tassen 
etc.
Omdat water-
kracht de voor-
naamste energie-
bron was, waren 
de fabrieken aan 
de oevers van de 
Orb en de Vebre 
gevestigd. Soms 
in meerdere rijen 
achter de oevers 
dankzij pijpleidingen. De processen in de 
fabrieken vonden op verschillende étages 
boven elkaar plaats om zoveel mogelijk 
van dezelfde pijp te kunnen profiteren. 
De activiteiten die zware machinek-
racht, water of zware grondstoffen nodig 
hadden werden beneden gelokaliseerd 
en de ververijen en droogruimten op de 

bovenste verdiepingen. 
De fabrieken leken qua 
architectuur op grote 
woongebouwen met 
weinig vensters en een 
zadeldak. De bovenste 
verdieping werd veelal 
gekenmerkt door grote 
open vensters afgedekt 
met lamellen ten be-
hoeve van het droog-
proces. Nu nog te zien in 
Bédarieux.
Steenkool was het be-
langrijkste mijnproduct. 
De steenkool werd ge-
dolven in het bekken van 
Graissessac, een plaats 
gelegen ca 15 km ten 
noorden van Bédarieux. 

Het kolentransport naar het Canal du Midi en 
naar de zeehavens bleek veel te omslachtig. 
In de 30’er jaren van de 19e eeuw ontstonden 
al plannen om het bassin met een spoorlijn 
te verbinden met Bédarieux en verder naar 
Béziers en Sète. De bouw begint ongeveer 20 
jaar later want het was zowel financieel als 
technisch een heel karwei, vooral technisch: 
naast massale grondwerken over 53 km, 11 
tunnels, 17 bruggen langer dan 8m, met als 
klapstuk een enorm lang spoorwegviaduct: 
le Grand viaduc over de Orb: 37 bogen met 
een hoogte, boven de rivier, van 20m. Voor 
de verbinding met Faugères ten zuiden van 

Bédarieux is nog een tunnel van 1861m 
aangelegd. Aan het zuidelijk eindpunt van 
het viaduct wordt een station gebouwd met 
een primitief reizigerscomfort. Het is ook 
voornamelijk als overslagpunt opgezet. In 
1858 waren de werken klaar en 26 jaar later 
was het over. Het viaduct had zijn betekenis 
verloren. Door de aanleg van de verbinding 
naar het noorden, was een nieuw knooppunt 
nodig. Op dat knooppunt kwam het huidige 
station Bédarieux te liggen met ruime over-
slagmogelijkheden en veel betere reizigers-
voorzieningen. Het station heeft in 1903 een 
indrukwekkende overkapping gekregen met 
een staalconstructie style Eiffel. Bédarieux 
had nu goede verbindingen naar 4 richtin-
gen en dus met grote plaatsen als Parijs, 
Montpellier, Béziers en Mazamet-Castres. 
Het station heeft ook grote betekenis gehad 
voor het vervoer van de kuuroordgasten naar 
Lamalou-les-Bains. Er kwam dan ook een 
net stationshotel tegenover het station, zoals 
het hoorde in het pré-auto tijdperk.
Le Grand viaduc bleef in gebruik voor een 
dagelijkse lokale kolentrein en werd daar-
voor zelfs geëlektrificeerd. Vanaf begin 20e 
eeuw tot 1974 werd het oude station nog 
gebruikt voor overslag van het bauxiet dat in 

Door
Henk Streefkerk

“Sneu Bédarieux”

Droogzolder met lamellen

 Le Grand viaduc
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de berg achter het station gewonnen werd. 
Er was zelfs een kabelbaan naar het station 
aangelegd. In 1974 staakte Péchiney de 
exploitatie en sindsdien ligt het viaduct te 
versterven. Het oude station is inmiddels 
onder begroeiing begraven.
Terug naar Bédarieux in het midden van de 
19e eeuw: de mooiste jaren voor de stad. 
Een grote bloeiende textiel- en leerindus-
trie, een krachtige bedrijfstak voor voort-
brenging van bouwmaterialen, die door de 
spoorwegwerken extra gestimuleerd werd. 
En een sterke ondernemersklasse. Men 
investeert in elkaars ondernemingen, helpt 
elkaar bij faillissementen, fuseert. Men 
trouwt in elkaars families. 
Aan de onderkant is het anders. Vrouwen- 
en kinderarbeid, lage lonen, beroerde en 
ongezonde arbeidsomstandigheden. De 
bevolking is van oudsher strijdbaar. Zowel 
bij de revolutie van 1848 als de staatsgreep 
van 1851 ging men de barricaden op. Aan 
de uit de Franse revolutie stammende maar 
nog altijd levende leus : ‘Ni Dieu, Ni maître’ 
werd ‘Ni châteaux, Ni chaumières (krotten)’ 
toegevoegd. Het leger greep hard in met 
als gevolg gewonden, doden, gevangen-
nemingen en verbanningen. Veel van de 
strijders droegen familienamen die je terug 
kunt vinden in de analen van het verzet 
tegen de bezetter in WOII.
Overigens bleek deze opstand later ge-
volgen te hebben. Vanaf de vijftiger jaren 
zakte de textielindustrie in elkaar door 
de concurrentie van Noord-Frankrijk dat 
veel gunstiger lag ten opzichte van het 
voornaamste afzetgebied: Londen. Het 
bleek dat de Franse centrale overheid niet 
geneigd bleek Bédarieux te helpen van-
wege de revolutionaire onlusten. Dit in 
tegenstelling tot andere steden die een 
beroep deden op de Staat. Ook gingen de 
ondernemers toen in andere bedrijfstakken 
investeren bv. mijnbouw dat een extra im-
puls kreeg in en na 1870 toen Lotharingen 
in Duitse handen viel.
De textielindustrie reageerde eerst met 
werktijdverkorting en ontslagen. Sommige 
bedrijven specialiseerden zich nog op één 
of enkele fasen van het voortbrengings-
proces bv op bestelling wassen van wol. Als 
geheel vond een sterke inkrimping plaats. 
Ca 1870 was de bedrijfstak vrijwel failliet. 
Vrijkomende fabrieken werden door de 
leerindustrie gebruikt. Zowel voor leerlooi-
erijen als voor fabricage van klein leer (le-
deren gebruiksartikelen). De laatste hadden 
een langer leven dan de eerste.
Toch werden in deze tijd van krimp nieuwe 
activiteiten ondernomen, vooral machine-
bouw. Zo werden machines voor de textiel-
productie, wijnbouw en landbouw gefa-
briceerd. Ook waren er metaalsmelterijen 
en -gieterijen. En natuurlijk een smederij. 
In de steen- en dakpanfabricage werd de 

lopende band geïntroduceerd. 
Er kwam voorts een bescheiden 
agrarische nijverheid op. Een ko-
renmolen, een oliemolen en een 
beschuit- en confiturenfabriek. 
De naaldenfabriek, toeleveran-
cier aan de textielfabricage, en 
de bauxietmijnen noemden we al 
eerder.
Hoe is het nu? Het aanzien van de stad 
is nu grondig anders. Immers door gas 
en elektriciteit is de afhankelijkheid van 
stromend water verdwenen. Uitbreidingen 
van de stad kunnen nu buiten het oude 
centrum plaatsvinden, omdat de fabrie-
ken en werkplaatsen niet meer verticaal 
van structuur zijn, maar horizontaal. De fa-
brieksgebouwen van vroeger zijn getrans-
formeerd in woningen. De bovenverdieping 
is dichtgemaakt en gelijkvloers zijn de 
garages en opslagruimten.
Textielfabrieken zijn er niet meer. De 
fabriek die naalden voor breimachines 
maakte is verbouwd tot fabriek voor be-
schermende kleding. Het vroegere aantal 
werknemers is geslonken van 100 naar 
50. Er is nog één schoenenfabriek over-
gebleven die werk biedt aan 5 personen. 
De grote steen- en dakpannenfabriek met 
de rollende band en kabelbaanvoer van 
grondstoffen over de Orb, is verbouwd tot 
een productiebedrijf van bouwelementen 
van voorgespannen beton. Voorts is nu 
in Bédarieux de centrale opslag gevestigd 
van de dermo-kosmetische fabriek Avène. 
In de door Péchiney verlaten bauxietmijn 
wordt op zeer kleine schaal bauxietresten 
gewonnen ten behoeve van de productie 
van bouwmaterialen. Maar de meeste van 
de niet meer in gebruik zijnde terreinen 
zijn inmiddels ingericht als park met zon-
nepanelen. Met de gewonnen energie kan 
een plaats van de orde van grootte van 
Bédarieux worden voorzien.
En het spoor? De 
lijn naar Grais-
sessac waar het 
allemaal mee be-
gonnen is, is niet 
meer. Noch de lijn 
naar Mazamet en 
de directe verbin-
ding met Mont-
pellier via Fau-
gères. Het trotse 
stationshotel aan 
de overkant van 
het station is nu 
een polikliniek. 
Wat van het sta-
tion nog wel be-
staat is de enorme 
stationskap boven 
een aantal veelal 
verlaten perrons. 

Alleen de geëlektrificeerde trein Béziers-
Clermont Ferrand komt nog een enkele 
keer per dag langs. De SNCF is niet echt blij 
met deze treinverbinding zoals blijkt uit 
herhaalde berichtgeving in de Midi Libre
Tot slot. Het is natuurlijk een verhaal van 
vergane glorie geworden zoals voor zoveel 
kleinere steden kan worden gehouden. Het 
verhaal van een oude held in een te grote 
en versleten jas. Er is ondernomen, gewerkt 
en sociaal gestreden. Nu is Bédarieux een 
kleine plaats met 6000 inwoners en leuke 
feesten. Maar het is ook het regionaal 
verzorgingscentrum van een gebied met 
22000 inwoners en in de goede jaargetij-
den met veel meer. Er zijn winkels, super- 
en bouwmarkten, en een aantal specialis-
tische bedrijven. En er is een geschiedenis. 
Onder de lelijkheid heeft elk straatje en elk 
gebouw een interessant verhaal te vertel-
len.
Maar niet van de locomotief met dat wiel. 
Geen locomotievenfabriek gevonden, geen 
smederij van spoorwegonderdelen. Het 
spoorwegmuseum in Utrecht heeft geen 
Franse locomotieven. Misschien een tijde-
lijke tentoonstelling zei het museum. “Gaat 
U maar naar het museum van de SNCF, 
la Cité du Train, in Mulhouse”. Een goed 
idee voor als mijn voorraad elzas-wijn op 
is. Maar de Viognier van les Hauts cantons 
heeft voorlopig voorrang. Overigens wordt 
Bédarieux veelal als informele hoofdstad 
van deze streek gezien.

Eens hotel, nu polikliniek
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Van gemengd bedrijf naar 
permacultuur

Het verhaal van Ard en Pauline houdt het 
midden tussen ‘Boer zoekt vrouw’ en ‘Ik 
vertrek’, maar dan anders. Ard en 
Pauline zijn enthousiaste causeurs. Hier 
hun verhaal.

In 2000 gebeurde het allemaal. Ard 
wilde weg uit de Wieringermeer, waar hij 
opgroeide op de boerderij van zijn ouders 
en zelf ook enkele jaren samen met zijn 
vader boerde. Het bedrijf werd verkocht, 
zodat zijn vader met pensioen kon en Ard 
vertrok. Hij begon zijn zoektocht dicht bij 
huis in Wallonië, maar zakte al snel af naar 
Spanje en Portugal. 

Hij had zijn zinnen gezet op circulaire 
landbouw en droomde ervan om de groot-
ste biologische, zelfvoorzienende varkens-
boer van Europa te worden. Hij landde 
uiteindelijk in Rosnay tussen Chateauroux 
en Poitiers, kocht een bedrijf en begon in 
zijn dooie pieren uppie, nadat alle Franse 
formaliteiten geregeld waren, zijn eigen 
veestapel op te bouwen. 

Hij deed alles alleen, maar kreeg niet de 
tijd om een zielige eenzame jonge aan-
trekkelijke boer voor ‘Boer zoekt vrouw’ te 
worden, want op een goede dag in maart 

van het volgende jaar kwam Pauline met 
een wederzijdse vriendin op bezoek. Ard 
en Pauline woonden jarenlang 10 km bij 
elkaar vandaan, zaten op dezelfde middel-
bare school, maar ontmoetten elkaar 900 
kilometer verderop.

Pauline werkte intussen al enkele jaren 
bij de Rabobank en had letterlijk een heel 

nare allergische reactie voor geld ontwik-
keld. Na dertien jaar in het bankwezen 
nam zij ontslag en was op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Eenmaal een paar dagen 
op bezoek bij Ard in Frankrijk, ervoer zij 
rust en voelde dat dit de juiste plek was 
om te gaan ontdekken wat zij verder met 
haar leven wilde gaan doen. Weer thuis in 
Noord-Holland besloot ze Ard te bellen en 
te vragen of ze op “Snuffelstage” mocht 
komen en hem te helpen op de boerderij. 
Tijdens deze twee weken sloeg de vonk 
over en had de boer zijn vrouw gevonden: 
L‘amour est dans le pré.

Na de logeerweken besloot ze om zes 
weken Nederland en dan weer zes weken 
in Frankrijk te zijn. Dit duurde precies 
tot eind van het jaar. Samen bouwden ze 
het bedrijf op, investeerden in nieuw vee, 
stallen, schuren, machines. De veestapel 
groeide uit tot 450 varkens en 170 koeien 
en bij de meren organiseerden ze vis-
vakanties voor karpervissers. 

Voor Franse begrippen werd het een groot 
bedrijf en voor verveling was geen tijd, 
wel voor muziek en andere hobby’s zoals 
natuurvoeding en meubels restaureren. 
Ard kon zich met zijn wasbord uitleven 
in zijn bandje ‘The Hands’. Héél af en 
toe probeerde hij tijd vrij te maken om 
een rondje te rijden op z’n diesel motor. 
Pauline is een alleskunner. Zij houdt van 
tuinieren, heeft een moestuin, is dol op 
koken en natuurlijk op gezond, goed eten, 
gaf oude meubels een tweede of misschien 

Alles komt goed.  
Altijd!Interview

Door Nienke
ten Hoor-Aukema
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dakgoten en dakreparaties

wel ‘n derde     leven. Dochter Maaike werd 
in 2004 geboren en zoon Giel in 2005. 

In 2009 luidden de dorpsklokken en werd 
het stel door de Tilburgse pastoor van een 
nabijgelegen dorp in de echt verbonden. 
Het werd een prachtig tuinfeest, thuis op 
de boerderij met alle vrienden en familie 
uit Nederland en de nieuwe vrienden uit 
Frankrijk. Het motto van deze huwelijksdag 
was: “Alles komt goed. Altijd.” Hier staan 
Ard en Pauline nog steeds, vol vertrouwen, 
achter. 

Het ging het gezin voor de wind. De 
geitentak werd uitgebreid, omdat de prijs 
voor geitenmelk goed en stabiel was. Er 
werd een nieuwe melkstal neergezet en 
varkens en koeien werden verkocht. De 
geitenmelk werd aan een lokale melk-
fabriek geleverd voor de rauwmelkse AOC-
kaas Pouligny Saint-Pierre. De akkerbouw 
werd biologisch en het bedrijf werd omge-
zet in een andere rechtsvorm. 

De naam werd Linquenda, in navolging 
van het gedicht van de Romeinse filosoof 
Horatius: “Eens moeten wij deze grond en 
dit huis verlaten.”

Het was nooit Ard en Pauline’s doel om in 
Rosnay te blijven. Het gezin wilde graag 
nog een keer samen een nieuw avontuur 
beginnen ergens aan de Middellandse Zee. 
Hun wens was om iets heel anders, zonder 
dieren te beginnen zonder zaaien en alleen 
nog maar oogsten. Misschien een olijf-

gaard of iets dergelijks? 

Het oude bedrijf werd te koop aangebo-
den en de nieuwe zoektocht leidde hen 
uiteindelijk naar een amandelgaard in de 
zonnige warme Languedoc-Roussillon 
tussen Narbonne en Perpignan in de buurt 
van Leucate. En weer is er knetterhard 
gewerkt door het hele gezin. De impact 
van de beslissingen is groot met een ver-
huizing, nieuwe scholen en sporten voor 
de kinderen, wederom allerlei juridische en 
administratieve zaken om de Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée te regelen, 
maar de eerste oogst is binnen! 

Ard speelt weer in een nieuwe band en 
heeft zelfs iets meer tijd om motor te 
rijden. De kinderen leren surfen en Pauline 
verheugt zich reuze op de eerste kerst én 
jaarwisseling sinds 20 jaar in Nederland. 
Wedden dat ze tassen vol zelfgebakken 
lekkers van amandelspijs meeneemt? 

Op de introductiebijeenkomst voor nieuwe 
leden is het idee geopperd om in het 
voorjaar een bloesemlunch te organiseren 
op het amandelbedrijf. We houden u op de 
hoogte.
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We waren ruim op tijd met de winterban-
den dit jaar. Sterker nog, ze zaten er hal-
verwege de vorige winter al op. Geen stress 
dus voor glibberpartijen in ons Alpendorp. 

Met een volgepakte auto en een zwaar 
beladen dakdoos kwamen we een paar 
dagen voor Kerstmis aan. Gladheid bleek 
niet echt aan de orde, want er lag amper 
sneeuw. Het was veel te warm. Het dunne 
laagje sneeuw dat nog wel op de weilanden 
lag, regende de volgende dag weg. 
Mist en miezer. Een veelbelovend begin 
van de feestdagen. Everzwijn stond er op 
het Kerstmenu dit jaar. Ook dat nog.

Echtgenoot had notabene kort geleden 
een wild zwijnmoeder met elf jongvolwas-
sen kinderen over het veld zien hollen, dat 
was indrukwekkend geweest. Nu lag er een 
vers geschoten poot in de dakdoos. Niet 
van echtgenoot natuurlijk, daar is hij veel 
te lief voor, maar van een fervent jager uit 
het dorp en via de werkster in ons bezit 
gekomen. We zaten er een beetje mee in 
onze maag. Ik had op internet een heerlijk 
recept gevonden met portsaus en tijm, 
maar dan moest de poot wel eerst in hap-
klare brokjes worden omgetoverd.

Geëmancipeerd als ik ben, vond ik dat 
typisch een mannenklus en echtgenoot 
beloofde dapper het hakgebeuren op zich 
te nemen. Zijn onbewuste weerzin was 
echter dusdanig groot dat hij het karwei 
steeds verder uitstelde en dat bleek een 
uitstekende tactiek. Geduld is niet mijn 
allersterkste eigenschap en zo’n zwijn 
moet wel minstens vier uur pruttelen. 
Opeens vond ik mijzelf staand aan de 
eettafel, met een hongerige poes op de 
schouders en een hakmes in de hand, 
fanatiek houwend in het grote donkerrode 
been.

Ik had me vrij snel 
over het zielige 
‘doodgeschoten-
zwijntjesgevoel’ heen 
gezet. Het beest had 
tenslotte een veel 
beter leven gehad 
dan al die miljarden 
sterloze varkens zon-
der staarten in kleine 
hokjes die in hun 
eigen uitwerpselen 
staan. Biologischer 
dan dit kon eigenlijk 
niet. 

Gelukkig was het 
slechts een poot en 
niet een compleet 
dier dat ik in mootjes 
moest hakken, anders had mijn levendige 
inbeeldingsvermogen mij waarschijnlijk 
meer parten gespeeld. Het gerecht was 
uiteindelijk buitengewoon lekker. Ook zoon 
at zonder een greintje medelijden en met 
veel smaak zijn wildzwijnstoof met port. 
Hoe anders was zijn ontzetting bij de fa-
taal aangereden kat een paar dagen later. 
Ik zat in het restaurant met mijn moe-
der voor onze gebruikelijke roddellunch 
toen zoon in alle staten binnenkwam. Hij 
was behoorlijk overstuur. Ze zijn inmid-
dels wel wat gewend in het dorp met la 
famille hollandaise, want we hebben daar 
heel wat afgejankt aan de tafels van de 
diverse café/restaurants. Het zijn tenslotte 
geen gemakkelijke dagen, die donkere. 
De ober liet tactvol onze borden met côte 
d’agneau nog even in de keuken staan om 
dit zielroerende moment niet te verstoren. 
Mijn grote zoon zat bij mij op schoot. Op 
de fiets naar huis had hij het beestje langs 
de weg zien liggen. Het leek eerst of het 
sliep, maar dichterbij gekomen zag zoon 

bloed op de neus van de kat en voelde het 
dier akelig koud aan. Vader had in eerste 
instantie wat onverschillig gereageerd, de 
ongevoelige zak, vandaar dat zoon nu bij 
mij in het restaurant huilend op schoot 
zat. Toen hij even later wat gekalmeerd 
was, weer terug naar huis fietste en mijn 
moeder en ik op onze niet meer zo heel 
warme lamskoteletjes konden aanvallen, 
had vader de ernst van de situatie inge-
zien. Samen gingen ze op zoek naar de 
mensen die van de poes hadden gehouden. 
Het was het eind van de middag, de de-
cemberduisternis viel alweer veel te vroeg. 
Het huis waar de poes had gewoond werd 
niet gevonden. Zoon tilde liefdevol de kat 
in een kartonnen doos en met z’n drietjes 
reden we naar de enige dierenarts op het 
plateau, twee dorpen verderop. De dame 
beloofde ons haar uiterste best te doen om 
de verdrietige huisgenoten van de poes te 
vinden. Zoon was tevreden, meer konden 
we niet doen. 
Huisdieren stoof je nou eenmaal niet in de 
port.

Door Dorine van 

der Marel

Janken en 
schransen
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Verkoop en plaatsing van:

•	Badkamermeubelen
•	Toiletten
•	Douches	/	baden
•	Sanitair	kraanwerk
•	Warmwatertoestellen
•	Waterverzachters
•	Airco
•	Totaalrenovatie	badkamers
•	Nieuwbouw
•		Herstellingen

Wim de Smet 
Loodgieter
Maison de l’eau
Rue	du	Temps	Libre	3
34460	Roquebrun

Tel:	0033	(0)4	30	72	45	68
Mob:	0033	(0)6	28	68	64	84
Mail:	wimdesmet@sfr.frlid van de NVLR

Van een lid van de NVLR vernam ik dat hij 
via internet een nieuwe auto had gekocht 
bij ARAMIS www.aramisauto.com. De site 
adverteert met kortingen van 25 tot wel 
38%. Wanneer je een auto, een nieuwe 
of een recent gebruikte op het oog hebt, 
dan ga je naar een van hun kantoren in de 
buurt. Samen met de verkoper kun je ter 
plekke de auto naar jouw wens uitzoeken 
en bestellen. Het is zelfs mogelijk om de 
garantie te verlengen tot 5 jaar voor ca. 
39€ per maand. 

Auto (ver)kopen via internet
Meestal is de auto binnen 1 à 2 weken 
leverbaar. Je kunt er ook je auto 
verkopen, een lening of een 
leasecontract aangaan.

Andere vergelijkbare 
aanbieders zijn KIDIOUI 
https://voiture.kidioui.fr of 
DISTINXION www.autos.fr. 
Ze werken allemaal volgens 
hetzelfde principe.

De inwoners van Langouët (minder dan 
600 inwoners) zijn trots op hun ‘maire 
courage’. Burgemeester Daniel Cueff be-
sloot in mei van dit jaar dat boeren geen 
bestrijdingsmiddelen meer mogen gebrui-
ken binnen een straal van 150 meter rond 
huizen en bedrijven.
 
In het lichaam van kinderen uit het dorpje 
was het omstreden glyfosaat aangetroffen, 
met waarden ‘die dertig keer zo hoog zijn 
als normaal’, aldus de burgemeester. Cueff 
wilde met de maatregel zijn bewoners be-
schermen, maar de Franse overheid sleepte 
hem voor de rechter omdat hij daartoe niet 
bevoegd zou zijn.
President Macron maakt nu een flinke 
draai, ten gunste van de dorpsburge-
meester. Hij wil, net als Cueff, strengere 
regels voor het gebruik van landbouwgif in 
de buurt van woonhuizen. “Die middelen 
zijn gevaarlijk voor de gezondheid, laten 

Maire courage we daar eerlijk over zijn. We hebben het 
gezien bij de wijnbouw’’, aldus Macron. “Er 
moeten nieuwe richtlijnen komen voor het 
sproeien met landbouwgif.’’

De toezegging van de president volgt op 
de rechtszitting die vorige week werd 
gehouden. “Kan een burgemeester de 
gezondheid van zijn inwoners negeren?’’, 
vroeg Cueff tijdens die zitting aan de rech-
ter. “Europa vraagt ons al sinds 2009 om 
burgers te beschermen tegen bestrijdings-
middelen, maar er gebeurt niets. Er wordt 
gespoten met gif, niet met vitaminen!’’

De rechtszaak leidde tot verhitte debatten 
en protesten voor de rechtbank. Veel Fran-
sen vonden het vreemd dat de landelijke 
overheid de burgemeester voor de rechter 
had gesleept, terwijl de regering ook strijdt 
tegen bestrijdingsmiddelen.
“Niet iedereen kan zomaar zijn eigen 
regels opstellen’’, zei minister Elisabeth 
Borne (Milieu) toen haar om een reactie 
werd gevraagd. “Maar we moeten bewo-
ners wel beter beschermen. Daarmee zijn 
we ook bezig en binnenkort maken we 
bekend hoe.’’

President Macron sluit zich daar nu bij 
aan. “De wet moet worden nageleefd in 
Frankrijk, maar de argumenten van de 
burgemeester zijn terecht. Daarin steun 
ik hem.’’ De president zegde toe de regels 
voor landbouwgif te zullen aanscherpen. 
“En we zullen met de boeren in overleg 
moeten, want het zal boeren geld gaan 
kosten. Maar we moeten het beleid nu snel 
veranderen.’’

Frank Renout, voor AD-nieuws

Acht jaar geleden kochten wij een Robinia 
Pseudoacacia, een prachtboom die ik in het 
vorige najaar heb moeten weghalen omdat 
hij een storm niet had overleefd. Toen we 
van de zomer terugkwamen van tien dagen 
Nederland werden we echter onaangenaam 
verrast. 

Pseudo-acaciaplaag 
Er stonden wel honderd kleine boompjes in 
een cirkel van acht meter rond de stomp 
van de afgezaagde boom op de aan de  
oppervlakte achtergebleven wortels. 
Het opgraven van de wortels, die soms wel 
een polsdik zijn, is geen sinecure. Na onge-

veer honderd uur werken denk ik dat ik de 
Robiniaplaag voor 80% onder de knie heb. 
Het schijnt met veel geduld mogelijk te zijn 
om na een paar jaar de vlag te hijsen. Mijn 
advies: koop nooit een Pseudoacacia!

HvdB
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U kent ze wel: die Nederlanders, immer 
present op iedere NVLR-activiteit, altijd 
keurig op tijd met de auto met een Frans 
kenteken maar nog altijd officieel woon-
achtig in Nederland. Vaak in verband met 
de AOW-opbouw. Of dat nu zo slim is?
Voordat we gaan rekenen: de fiscale 
woonplaats wordt bepaald door de feite-
lijke omstandigheden: waar iemand het 
langste verblijft op jaarbasis (of het voor-
nemen heeft). Dus meer dan 183 dagen in 
Frankrijk betekent woonachtig in Frankrijk. 
Kort door de bocht, maar laten we dat 
maar even aanhouden. Iemand die altijd 
aanwezig is op iedere NVLR-activiteit, zal 
voldoen aan die 183 dagen, want aanwe-
zig bij de nieuwjaarsborrel, de lezing in 
februari, paaseieren verven in april, in mei 
aanwezig bij de wandeling etc.

Stel nu dat het (volledig fictieve!) echt-
paar 63 jaar is, beiden 40 jaar werkzaam 
geweest en nu genietend van een ver-
vroegde pensioenuitkering van €35.000, 
zonder andere inkomsten. Ingeschreven in 
Nederland bij hun zoon en al jaren feitelijk 
woonachtig in Frankrijk. 

Ze betalen in Nederland de volgende 
kosten:
•	 de	nominale	ziektekostenverzekering		
 van circa €100 per maand. €1.200 per  
 persoon per jaar. Dus €2.400 in totaal.
 
•	 de	inkomensafhankelijke	bijdrage	voor		
 de zorgverzekeringswet van 5,7% over  
 het pensioeninkomen à €1.995 per  
 persoon = €3.990 in totaal. 

•	 de	inkomstenbelasting	op	jaarbasis	zo’n		
 €11.315 per persoon (dat wordt normaal  
 reeds maandelijks ingehouden als loon- 
 belasting). Jaarlijks €22.630.

Per saldo betalen ze dus €29.020 en 
bouwen dan onder andere jaarlijks de AOW 
op (de premies AOW zitten verwerkt in de 
inkomstenbelasting/premies volksverzeke-
ringen). 

Hoeveel zouden ze betalen als ze toch 
emigreerden, in overeenstemming met de 
daadwerkelijke situatie? Allereerst de CAK-
premies:
•	 Nominale	premie	€115,42	x	woonland-	
 factor 0,8316 x 12 maanden x 2 perso- 
 nen: €2.304 in totaal

•	 Inkomensafhankelijke	premie	zorgver-	
 zekeringswet 5,7% over het pensioen- 
 inkomen x woonlandfactor 0,8316 =  
 €3.318

•	 Inkomensafhankelijke	bijdrage	WLZ:		
 in totaal voor het echtpaar zo’n €3.200  
 (9,65% over €34.300, verminderd met  
 heffingskorting en dan vermenigvuldigd  
 met de woonlandfactor). 

De CAK-premies bedragen dus zo’n 
€8.822. Ze kunnen dan zowel gebruik 
maken van de zorg in Nederland en Frank-
rijk. Bij het horen van dergelijke bedragen 
wordt er vaak besloten: wij blijven lekker 
(op papier) in Nederland wonen. Maar of 
dat nu zo slim is?

Vervolgens krijgt het echtpaar 
nog te maken met de Franse 
inkomstenbelasting. Er is €5.614 
verschuldigd op jaarbasis. De 
totale kosten zijn €8.822 CAK + 
€5.614 Franse inkomstenbelasting 
= €14.436. 

Het verschil tussen de Nederland-
se en Franse fiscale woonplaats 
bedraagt €8.194 netto per jaar. 
Omgerekend naar twee menus 
du jour van in totaal €30, is dat 
273 dagen uit eten. Ziet u dus de 
komende tijd opeens bepaalde 
Nederlandse echtparen opvallend 
vaak uit eten gaan, dan heb-
ben ze vermoedelijk deze column 
gelezen! 

Zijn er dan geen andere nadelen/ 
voordelen aan zo’n emigratie? 

Door 
Rob van Schijndel

Emigreren of 
toch maar niet? 

Ja, er vindt geen AOW-opbouw meer 
plaats. Dat scheelt ongeveer €200 bruto 
per jaar per persoon vanaf de AOW-datum. 
Maar: de auto kan op Frans kenteken gezet 
worden, geen Nederlandse wegenbelas-
ting meer, BPM teruggaaf, geen belasting 
op de plus value bij verkoop van de Franse 
woning, lagere taxe d’habitation, hogere 
vrijstellingen schenkingsrecht etc.

Al met al het overwegen waard toch?

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl



NieuwsNed winter 2019/20   21   

Citrusdroom met vijgen  
en Roquefort

Door Nienke
ten Hoor-Aukema

Citrusmarmelade
Het woord marmelade is ontleend aan het Portugese woord voor kweepeer; 
marmeleiro. Het is dus niet zo dat marmelade altijd van citrusvruchten wordt 
gemaakt, zoals ik jaren heb gedacht. Kweeperenmarmelade schijnt ook de 
moeite waard te zijn om te maken, maar een lastig klusje, omdat de vrucht bijna 
steenhard is en dus lastig om te snijden of raspen.

Ingrediënten: 3 perssinaasappels, 1 rode grapefruit, 1 citroen, 200gr suiker, 
400gr geleisuiker, 2 lege jampotten. 
Bereiding: Was de vruchten en schil deze met een dunschiller of zesteur. Breng 
de citrusschillen in een pan met 500ml water en suiker aan de kook. Laat de 
massa ca. 25 min. zacht doorkoken. Giet af door een plastic zeef en bewaar de 
schilletjes (zeste). 
Ontdoe de vruchten van de witte vliesjes alsof je een appel schilt in een rond-
draaiende beweging. Snijd het vruchtvlees in stukjes en verwijder harde stukjes 
en pitten. Breng dit met de geleisuiker in een pan aan de kook. Laat de massa 
ca. 15 min zacht doorkoken. Pureer de massa met de staafmixer. Voeg de zeste 
aan de vruchtenpuree toe. Breng de marmelade nog enkele minuten aan de 
kook om de massa te steriliseren en schenk de marmelade in de brandschone 
jampotten. Draai de deksel erop en laat de potten ondersteboven afkoelen om 
vermenging met lucht te voorkomen.

Sinaasappellikeur
Likeur behoort tot de sterke alcoholische dranken (15% tot 71% alcohol) en 
zijn mierzoet (200-400 g suiker per liter). Een likeurtje wordt geschonken als 
digestief bij de koffie na een diner. Ook lekker is likeur in cocktails en longdrinks 
of op ijs. 
Ingrediënten: 5 nieuwe oogst handsinaasappels, 0,5l wodka of jenever, 500gr 
tafelsuiker
Bereiding: Was de sinaasappels. Schil ze met een dunschiller of zesteur heel dun. 
Doe de schillen samen met de alcohol in een ruime weckfles. Laat de schil-
len macereren in de gesloten pot en schud de fles af en toe, zodat de schillen 
van plaats veranderen. Schenk na 10 dagen de alcohol en de schillen door een 
kunststof zeef en vang de alcohol op, giet hem terug in de weckpot en sluit 
goed af voor later gebruik. Kook de van alcohol dronken schillen met 7dl koud 
water in een pan ca. 5 minuten. Roer de suiker erdoor en verwarm dit al roerend 
op laag vuur tot de suiker is opgelost. Laat de massa afkoelen. Niet iedereen 
vindt de sinaasappelzeste lekker, dus kun je die er ook uitzeven. Schenk de 
alcohol op de sinaasappelsiroop in een grote glazen wijnfles. Sinaasappellikeur is 
lekker bij ijs of als slaapmutsje of in het Sinaasappeldroomtoetje.

Sinterklaasliedjes leerden ons al dat de ap-
peltjes van oranje uit Spanje komen en rijp 
zijn in december. Dus wat past er beter in het 
kerstmenu dan een citrustoetje? 
Bovendien zijn in de herfst de vijgen rijp en 
heb je daar misschien al jam van gemaakt. 
Voor de blauwe kaas kies ik het liefst Roque-
fort. De marmelade en vijgenjam kun je van 
te voren maken (zie recepten hieronder), of 
je koopt het in de supermarkt. Dit geldt ook 
voor de sinaasappellikeur: leuk om zelf te 
maken (zie recept hieronder) maar je kunt 
ook een fles Grand Marnier, Cointreau of 
Drambuie nemen.

Bon Appétit

Vijgenjam
2kg verse vijgen, sap van 2 citroenen, 700gr 
geleisuiker 
Bereiding: Was de vijgen en snijd ze in kleine 
stukjes. Laat de vijgen, het citroensap en de 
suiker in de pan ca. 15 min zachtjes al roe-
rend doorkoken. 

Schenk de jam kokendheet in twee brand-
schone jampotten. 
Draai de deksel erop en laat de potten on-
dersteboven afkoelen om vermenging met 
lucht te voorkomen. 

Citrusdroomtoetje  
(6 personen)
250ml fromage blanc (entier), 75gr sinaas-
appelmarmelade, 3 eetl sinaasappellikeur, 
100gr vijgenjam, 50gr Roquefort.
Roer de fromage blanc glad. Voeg de sinaas-
appelmarmelade en de likeur toe 
Vul de dessertglaasjes of kommetjes met 
de citrusdroom. Schep hierop 3 theelepels 
vijgenjam en verkruimel de Roquefort over 
de toetjes.
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B&B villa d’illouvre
Nieuw in Babeau Bouldoux / Saint 
Chinian (Herault). Nagelnieuwe B&B: villa 
d’illouvre, een B&B / chambre d’hotes 
voor volwassenen. 50 € per nacht voor 
2 personen (exclusief ontbijt). Eigen 
ingang en eigen douche/toilet. Website 
is in de maak. Voor boekingen: E: 
vanwoerkumneeltje@gmail.com 
T: (0033) (0) 6 406 55 403 Albert & 
Neeltje van Woerkum

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-(0) 6 
63944382. www.joepbijnen.webnode.nl

Overwinteren in Spanje?
Er even heerlijk tussenuit, net even wat 
betere temperaturen? Pieter en Gea 
Vos verhuren een luxeappartement te 
Calpe,150m van strand en centrum. 
Snelle wifi-verbinding (4G) NL en 
BE Tv-zenders. Per week € 250,00, 
in hoogseizoen € 625,00 p/w, excl. 
elektriciteit en schoonmaakkosten. www.
apart-calpe.com  E: p.vos@wanadoo.fr  
T: 0031 6 24 95 55 52

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

Nedjes
Leden kunnen 1 keer per jaar een gratis 
Nedje plaatsen. Voorwaarde is dat 
betaalde Nedjes voorgaan en dat alle 
tekst in één kolom past. Wilt u 
4 x per jaar een “Nedje” plaatsen van 
max 35 woorden, stuur dan uw tekst naar 
sponsoring@nvlr.eu. Kosten €18,- voor 
leden. €24,- voor niet-leden.

In het vorige nummer van NN hebben enkele nieuwe leden zichzelf geïntroduceerd. We 
hebben ook aan alle andere nieuwe leden een e-mail gestuurd om hen te vragen iets over 
zichzelf te schrijven (mail misschien in de spam terechtgekomen?). Nieuwe leden kunnen 
een stukje tekst (max. 60 woorden) en een foto opsturen naar redactie@nvlr.eu.  
Niets is verplicht, maar het is wél een lekkere binnenkomer!

John en Jakobje Belgrove
We wonen sinds juli 2012 in Montbrun des Corbières. Ons is van 
Zuid-Afrika, en woonde in Gonubie aan de oostkust. Ons het ‘n 
zaak in vastgoedonwikkeling en nu wordt gerund door onze 2 
zonen. Onze jongste zoon zit hier in Frankrijk in de 5eme-klas. 
We vonden het een geweldig idee om lid te word van de NVLR om 
mensen te ontmoeten en onze Nederlandse taalvaardigheden te 
verbeter.

Pauline Datema
De belevenissen van Pauline en haar gezin zijn te lezen op pag. 

14 en 15.

Hans Dirven
Ik ben Hans Dirven uit Roosendaal, 
en in de jaren 80/90 heb ik de Lan-
guedoc ontdekt. Veel rondgetrokken 
aldaar. Nog even gewoond, maar na een kort zakelijk avontuur 
(watersport) moest ik terugkeren. Jaren zijn er verstreken, maar 
nu wil ik in 2020 gaan ontdekken of ik er nog steeds echt zou 
willen wonen of deels. Ik werk als zelfstandige (Flitzbliz/Dir-
ven Ambulante Hulpverlening) en kan zowel in Nederland als in 

Frankrijk werken. Ik vind het fijn om via de NVLR mensen te leren kennen. E mail: hansdir-
vendam@gmail.com

Wim Geerts en Anja Geerts-Poppelaars
Graag stellen wij ons aan u voor. Wim: net met pensioen, was 
werkzaam als vormgever. Anja: trainer/coach communicatieve 
vaardigheden. Wij wisselen Beaufort (dorpje vlakbij Olonzac, in 
het departement Hérault) af met Breda. We verhuren ons huis 
in Beaufort tijdens de zomermaanden. Verder zijn we zoveel 
mogelijk in ons geliefde Frankrijk en genieten we daar van de 
prachtige omgeving. We hebben in oktober de kennismakings-
bijeenkomst voor nieuwe leden bezocht. Dit was een goed begin! 

Ons mailadres: wimgeertsbreda@gmail.com

Marja Romijn-Jochemus en Hans Romijn 
Nadat Marja 6 jaar in de 90-er jaren in St Nom la Brete-
che (Yvelines) heeft gewoond en verliefd op Frankrijk werd, 
heeft zij ook Hans aangestoken met dit prettige virus. Beiden 
zijn nog werkzaam in Haarlem, Hans als Overname Expert en 
Marja als eigenaar van een lunchrestaurant. Vandaar dat zij 
nog niet fulltime naar het prachtige Espéraza en Domaine de 
Caderonne kunnen komen, alwaar zij een appartement heb-

ben gehuurd bij Renate en Kees van der Bas. “Maar als we er zijn, komen we net als de 
laatste keer met de Nederlandse schlagermiddag, graag weer!!” mjochemus@online.nl en  
romijn@overname-experts.nl

Sonja de Wit
C’est un beau roman, c’est une belle histoire... 
Bonjour allemaal, mijn naam is Sonja de Wit en sinds 30 maart 
2019 getrouwd met mijn Franse jeugdliefde en voor hem naar 
Marseillan verhuisd! Na jaren pendelen tussen Nederland en 
Frankrijk heb ik de knoop doorgehakt en besloten hierheen te 
komen. Huis verkocht, baan als leerkracht opgezegd (ai, ai en die 
hebben ze zóoo hard nodig in Nederland) en de grote stap ge-
waagd. Ik moet zeggen dat het behoorlijk wennen is. Een nieuw 
sociaal netwerk opbouwen kost tijd. Ik zou hier graag iets op willen starten voor kinderen/ 
jongeren (met bv. autisme) die specifieke begeleiding nodig hebben. Als iemand daar tips of 
ideeën voor heeft dan houd ik me aanbevolen! Het is natuurlijk heel fijn om samen te kun-
nen genieten van het leven... dat kunnen ze wel hier! 
Mocht u in de buurt van Marseillan wonen en af en toe zin hebben iets te ondernemen... 
mail me gerust: sonjadewit1964@gmail.com. Peut-être à bientôt. 

Nieuwe leden stellen zich voor
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Ledenbestand: 
Nieuwe leden vanaf 1/10/2019:
Dhr/Mevr. Boin, 34290 Servian  
Dhr/Mevr. Helder, 11300 Bourigeole
Dhr/Mevr. Hoppezak, 11260 Esperaza
Dhr. Kievit, Bussum
Dhr/Mevr. Prager, 34480 Magalas
Dhr/Mevr. Spaander, 11700 Castelnau d’A.
Dhr/Mevr. van Oossanen, Ridderkerk
Mevr. D. van Vugt, 12300 Firmi
Dhr/Mevr. Zuidema, 11230 Chalabre

Bestuur
Voorzitter 
Hans Mulder
7 Rue Salle des Fêtes
11120 Ste Valière
Tel. +33 (0)7 50 29 09 23
voorzitter@nvlr.eu

Vicevoorzitter
Louk Wendels
1 Côte de Caderonne /app 12
11260 Espéraza
Tel. +33 (0)468 20 23 24
vice-voorzitter@nvlr.eu 

Secretaris 
Neeltje van Woerkum
4 Rue les Berges d’Illouvre
34360 Babeau Bouldoux
Tel. +33 (0)6 40 65 54 03 
secretaris@nvlr.eu

Penningmeester 
Danielle de Goeijen
58 Rue de la Teouliero
11200 Escales
Tel. +33 (0)7 68 44 84 45 
penningmeester@nvlr.eu

Ledenadministratie 
Hannie Heemskerk-v.d. Vaart
125 Rue des Mimosas
34290 Valros
Tel. +33 (0)467 90 17 84 
ledenadministratie@nvlr.eu

Activiteitencoördinator 
Marianne Lesquillier
8bis Chemin du Moulin à Vent
34210 La Livinière
Tel. +33 (0)468 43 22 71
mariannelesquillier@nvlr.eu
  

Activiteitencommissie
Voorzitter: Marianne Lesquillier
Leden: Ab Bergshoeff, 
tel. +33 (0)468 26 38 93
veenenborgh@gmail.com
Coby Daverveld,  
tel. +33 (0)468 76 38 53
cobydaverveld@nvlr.eu
Ann Israel,  
tel. +33 (0)468 91 56 99
annisrael@nvlr.eu
Maja van der Wee,  
tel.+33 (0)966 81 42 21
majavanderwee@nvlr.eu

Lidmaatschap
De contributie voor de NVLR bedraagt per
jaar: € 35,-. Voor een volgend gezinslid
€ 20,-. Jaarlijks uiterlijk voor 31 januari
te voldoen door overschrijving per bank
IBAN: FR76 1348 5008 0008 9114 2122
183, t.n.v. Ass. NVLR, met vermelding
van lidmaatschapsnummer. Dit nummer
vindt u op het adresetiket van de envelop
waarin NieuwsNed verzonden wordt.

Adverteren  
Voor 4 advertenties per jaar  
in NieuwsNed betaalt u slechts
1/8 pag. € 120  1/4 pag. € 200
1/3 pag. € 300  1/2 pag. € 360
1/1 pag. € 540 Adverteren op de website  
of in de nieuwsbrief is ook mogelijk. 
Informatie: Hans van der Bij  
Tel. +33 (0)4 67 25 37 13  
sponsoring@nvlr.eu

Colofon
NieuwsNed is een uitgave van de 

Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon / Cercle 

Pays-Bas Languedoc-Roussillon (vereniging zonder 

winstdoel / association sans but lucratif, loi 

1/7/1901).

Aangesloten bij FANF, de federatie van Nederlandse 

verenigingen in Frankrijk.

NieuwsNed verschijnt vier maal per jaar 

in maart, juni, september en december.

Redactie 
Nienke ten Hoor, Rose-Line Lentjes, Annette van der Bij,
Hans van der Bij.  redactie@nvlr.eu

Tekstbijdragen in dit nummer van:  
Renate van der Bas, Hans van der Bij,
Nienke ten Hoor, Peter Jansen, Rose-Line Lentjes,
Dorine van der Marel, Ankie Nolen, Hans Mulder,  
Ina Opdam, Rob van Schijndel, Henk Streefkerk, Adrien 
Vos, 

Opmaak: Katrine Høyer

Druk: Le Magasin du Print, Paris 

Verzending: Hannie Heemskerk-v.d. Vaart

Website

Uitgebreide informatie over onze vereniging, de 

activiteiten en het leven in Frankrijk vindt u ook op 

onze website www.nvlr.eu.  

Redactie: Coby Daverveld, Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu

 

De Nieuwsbrief 

verschijnt 11x  per jaar  digitaal aan het eind van de 

maand (behalve in juli). 

Redactie: Maja van der Wee.  

Kopij sturen naar: activiteiten@nvlr.eu 

 

Auteursrechten

De auteursrechten van de artikelen in NieuwsNed 

berusten bij de auteurs en/of de redactie. Het staat de 

zusterverenigingen vrij om redactionele informatie over 

te nemen mits met vermelding van de initialen NVLR en 

het nummer van de betreffende uitgave.

Voorbehoud

De redactie streeft objectiviteit, juistheid en neutraliteit 

na. Zij behoudt zich het recht voor om ingezonden 

artikelen niet of in gewijzigde vorm te plaatsen. Bestuur 

en redactie zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk 

voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie.

Het volgende nummer van
NieuwsNed (nr. 102) verschijnt in

maart 2020
Uiterste inleverdatum voor kopij:

8 februari 2020

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.

Afmeldingen:
Mevr. Braat/Dhr. Blankert
Dhr. M Hage
Dhr./Mevr. Hans van Brakel
Dhrn. Pessers en Wilke
Mevr. V. Echten/van Ree 
Mevr. A. Meijer
Dhr. Frijlink 
Mevr. Niehe
Mevr. Grimm
Dhr./Mevr.  W. v.d. Akker
Mevr. van Ledden Hulsebosch
Mevr. T. Ernsting



Stuur een aanvraag naar: 
Peter de Jong
Assurances Secara 3000
5/7 Place Saint Clément
38480 Le Pont-de-Beauvoisin
www.secara.fr.
Of e-mail naar: peter.de.jong@secara.fr
Bellen kan ook 0033(0)4.76.37.05.22

*Orias: 07 000 448   www.orias.fr    ACPR: 4  Place de Budapest    75436 Paris     www.acpr.banque-france.fr 

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


