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Van de voorzitter
Door 
Hans Mulder
Voorzittter

Dit stukje gaat, helaas alweer over de 
coronakwestie. Het virus SARS-CoV-2 
veroorzaakt de ziekte Covid-19. Dat wij 
die corona noemen past in onze traditie 
van naamsverandering. Zo was tuberculose 
eerst de vliegende tering en dit werd later 
via TBC afgekort tot TB. Wanneer iemand 
over K praat, weten we ook hoe laat het is. 
Mensen willen best iets benoemen, maar 
als dat te ‘eng’ wordt, is een naamaanpas-
sing het gevolg. 

Natuur en Cultuur
Wat valt er onder het begrip cultuur? 
Velen beperken dit begrip tot de kun-
sten en dan vooral de ‘hogere’, maar het 
begrip is veel ruimer. Cultuur is dat wat de 
mens schept. Alles wat met uitvinden en 
denkvermogen van doen heeft, of wordt 

ontwikkeld behoort tot het begrip cultuur. 
Dat geldt zowel voor een autogarage, als 
voor de Nobelprijs. Vakantie vieren en het 
ontwikkelen van een atoombom vallen er 
ook onder. Alles is deel van onze cultuur. 
Tegenover cultuur staat natuur. Dat wat 
aangeboren is, spontaan en zonder men-
selijk toedoen is ontstaan.

Cultuur en natuur botsen momenteel gi-
gantisch. Dat wij mensen de natuur nega-
tief beïnvloeden, is de laatste decennia wel 
duidelijk geworden. Milieuvervuiling zou 
je ook natuurvervuiling kunnen noemen. 
Zodra je een disbalans krijgt tussen cultuur 
en natuur, ontstaan er ziekten. Onvoor-
spelbare, enge ziekten die qua naamgeving 
een verbale camouflage ondergaan.

Wat mij bij het voorbereiden van dit stukje 
ineens opviel is de uitdrukking ‘we gaan de 
natuur in’. Het suggereert dat wij ergens 
naar toe gaan, maar hoe kun je de natuur 

Coverfoto
De okerkliffen van Roussillon-en-Provence.
Het hartje van de Luberon staat bekend om zijn 
okerkliffen en groeven, een bijzonder natuurverschijn-
sel dat je op Franse bodem niet snel zou verwachten. 
Een speciaal gebied gedomineerd door kleurenpracht. 
In de omgeving van Roussillon zijn er twee 
mogelijkheden om de kliffen en steengroeven te 

bewonderen: de Colorado Provençal in Rustrel en de 
Sentier des Ocres in Roussillon. Reisblogger Stepha-
nie maakte een verslag en ik maakte een foto van de 
poederige oker-laag waar de grond mee is bedekt.  
 HvdB. 
https://www.passievoorfrankrijk.nl/sentier-des-
ocres-roussillon/

Woensdag 16 september 10.00 uur
Cabrioletrit vanuit Caux
Wij zijn door verschillende leden benaderd 
om in september nog een cabrioletrit te 
organiseren en dat willen we heel graag 
doen. Wij hebben erover nagedacht hoe we 

intrekken, als je er zelf deel vanuit maakt 
en zelf helemaal van natuurlijk materi-
aal bent? Wij weten dat een deel van de 
elementen in ons lichaam afkomstig is uit 
de kosmos. Dat, om het bijbels te zeggen, 
wij “uit stof gevormd zijn en tot stof zullen 
terugkeren”. 
Kijk dan nog eens naar de corona, pardon 
Covid-19 crisis. Dat betekent voor onze 
mensenwereld, met name de menselijke 
cultuur, een enorm probleem. Wij zijn 
met onze neus op onze natuurlijke aard 
gedrukt. Gaat u graag met vakantie? Het 
is geen absoluut recht, maar een deel van 
onze cultuur. Nu laat de natuur merken 
dat die zich van onze cultuur niets aan-
trekt. Een virus onderhandelt niet, het is 
er gewoon. Daar moeten wij rekening mee 
houden. De ouderen wat meer, maar ook 
jongeren zijn natuurlijk deel van de natuur. 
Samen moeten wij trachten het evenwicht 
tussen natuur en cultuur te herstellen.

Een volgende keer zal ik het hebben over 
Covid-19 en de gevolgen voor de NVLR. 

Blijf voorzichtig, maar vergeet niet te 
leven!

Woensdag 16 september 10.00 uur
Cabrio-rit vanuit Caux

Dinsdag 22 september 11.30 uur
Bijpraatlunch Aude en Herault in Aigne

Woensdag 23 september 10.00 uur
Wandeling met picknick in Cessenon-sur-Orb

Donderdag 1 oktober 10.00 uur
Pétanque in La Livinière

Zondag 11 oktober 14:00 uur 
Rondwandeling: Historie van Béziers 

Woensdag 14 oktober
Bijpraatmoment 

Vrijdag 16 oktober 12.00 uur
Boekenlunch in Château l’Horte in Montbrun-des-Corbières

Dinsdag 27 oktober 11.30 uur
Bijpraatlunch Aude en Herault in Aigne

Woensdag 28 oktober 10.00 uur
Wandeling bij St-Pierre-la-Mer

Vrijdag 6 november 10.30 uur
Cultuurclub.  Nadere informatie volgt

Woensdag 11 november
Bijpraatmoment

Dinsdag 24 november 11.30 uur
Bijpraatlunch Aude en Herault in Aigne

Woensdag 9 december
Bijpraatmoment

Woensdag 9 december 10.00 uur
Wandeling. Nadere informatie volgt 

Dinsdag 22 december 11.30 uur
Bijpraatlunch Aude en Herault in Aigne

AGENDA NVLR-activiteiten van september t/m december 2020

dit op een goede en veilige manier kunnen 
doen. Afstand houden van elkaar is geen 
probleem, want iedereen rijdt in zijn eigen 
cabrio achterelkaar aan. De lunch zal dit 
keer niet in een restaurant zijn, maar we 
houden een picknick. Iedereen neemt voor 
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zichzelf een opvouwbare stoel mee en een 
lunchpakket. Wij zorgen voor een grote 
schaduwrijke picknickplek, zodat iedereen 
op veilige afstand van elkaar kan zitten. 

Voor de start komen we om 10 uur bij 
elkaar in het huis van Nick en Yolande Mol, 
11 Route de Fontes, 34720 Caux.
Aanmelden: yolande.caux@gmail.com,  
tel. 04 67 90 87 91

Dinsdag 22 september, 27 oktober, 24 
november en 22 december
Bijpraatlunch Aude en Herault in Aigne 
11.30 uur 
Een aantal jaren geleden kende de NVLR 
naast de lunchbijeenkomsten in Béziers, 
Pradines-les-Hauts, ook lunchbijeenkom-
sten in het westelijk gedeelte van de uitge-
strekte Languedoc-Roussillon, namelijk in 
Aigne, en steeds genoten hier veel deelne-
mers van. Nu heeft een groepje liefhebbers 
besloten om opnieuw een maandelijkse 
lunch te organiseren in Aigne op elke 4e 
dinsdag van de maand.
Ieder rekent voor zichzelf af en de kosten 
bedragen € 16.- incl een 1/4 wijn. Er is een 
keuzemenu voor vlees, vis, of vegetarisch.
De eerstkomende lunchbijeenkomst is op 
dinsdag 22 september in Restaurant Lo 
Cagarol, Place de la Fontaine in Aigne.
Opgave voor deelname bij Henny Gort-
Rottier: 
bijpraatlunch.aude.herault@gmail.com

Woensdag 23 september 10.00 uur
Wandeling in Cessenon-sur-Orb met 
picknick aan de Orb
Er mag weer gewandeld worden!

Niet alle dorpen zijn even leuk. Vaak laat je 
rijdend door het land het ene na het andere 
dorp moeiteloos achter je op weg naar 
het volgende plaatsje. Zo niet het leven-
dige Cessenon. Al snel bereik je het door 
platanen overdekte dorpshart met pleintjes 
waar café-restaurants je laten stoppen om 
een terrasje te pakken. En hoe staat het 
met de Orb? Onze routekaart toont hoe 
fraai de rivier dicht langs het dorp mean-
dert en het landschap opdeelt in percelen 
met toegangswegen. We volgen een tijdje 
het rivierdal, daarna gaat het over gemak-
kelijke wegen omhoog en bezoeken we 
La carrière de Marbre de Coumiac. Niets 
anders dan marmer vermoedend gaan we 
de groeve in totdat een informatiepa-
neel vertelt dat het marmer van Coumiac 
ooit diende ter verfraaiing van La Maison 
Blanche in Washington. We hebben wat te 
bespreken bij de lunch!
Afstand: 8 km; duur: 2u30; hoogteverschil 
85 m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Vlakke wegen en bospaden; 15 min stijgen 
over een gemakkelijke weg.
Idee: Wil je niet meewandelen maar wel 
meedoen aan de picknick dan is deze loca-
tie heel geschikt om ‘s ochtends onder de 
platanen of op een van de terrassen in het 
dorp te vertoeven. 
Vertrek: 10h00, parkeerplaats bij de cam-
ping La Plage de l’Orb. Neem vanuit het 
centrum de D136, direct na de brug over de 
Orb linksaf naar de camping.
Om 9h45 staat de koffie klaar.
Picknick: Ieder neemt z’n eigen lunchpak-
ket mee dat kan worden achtergelaten in 
de auto.  Neem stoel en tafeltje mee. Zorg 
voor voldoende water en zonbescherming.
Voor een wijntje, glazen en een knabbeltje 
zorgen wij.  
Voorzorgen i.v.m. Covid-19
Ook grotere groepen mogen weer de na-
tuur in, maar we vragen wel eenieder de 
volgende regels in acht te nemen: we 
houden afstand zoals we inmiddels gewend 
zijn.
Neem een mondkapje mee, níet voor tij-
dens de wandeling (!) maar ervoor en erna 

als je dicht bij elkaar bent. Heb je sympto-
men van Covid-19 gehad of nog verkoud-
heidsklachten, ga dan niet mee.
Dit zijn dezelfde regels die de wandelclubs 
van de FFRP (Fédération Française de la 
Randonnée pédestre) momenteel hanteren.
Aanmelden deelname: uiterlijk 18 sep-
tember Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, 
drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 
mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Donderdag 1 oktober om 10.00 uur
Pétanque-toernooi in La Livinière
We gaan weer pétanquen, en wel op don-
derdag 1 oktober a.s.
We spelen van 10.00 tot 12.00 uur met 
aansluitend een lunch in La Livinière.
De nadruk zal liggen op het gemoedelijke 
samen spelen. Naast NVLR-leden zijn  
introducés van harte welkom.
Indien u interesse heeft dan kunt u zich tot 
25 september aanmelden bij Maja van der 
Wee, emailadres: majavanderwee@nvlr.eu.
Wilt u bij het aanmelden aangeven of u wel 
of niet mee wilt lunchen.

Zondag 11 oktober 2020 14:00 uur 
Rondwandeling: Historie van Béziers in 
15 trompe-l’oeils
De stad Béziers heeft een prachtig wandel-
project in het historisch centrum, met als 
thema de geschiedenis van de stad, haar 
cultuur, tradities, erfgoed en grote man-
nen. 
De geschiedenis van de stad is uitgebeeld 
in 15 fresco’s, die aangebracht zijn als 
trompe-l’oeil. Dit is een schildertechniek 
die bedrieglijk realistisch aandoet. Het 
woord trompe-l’oeil betekent letterlijk 
“bedrieg het oog”, ofwel gezichtsbedrog. 
Op vervallen, lelijke blinde muren zijn nu 
kleurrijke taferelen geprojecteerd waardoor 
de stad een beter aanzicht krijgt, maar 
tegelijkertijd gerestaureerd wordt, omdat 
de camouflagetechniek duurzamer is dan 
direct te schilderen op de ondergrond. 
Hierover zondag 11 oktober meer. 
Verzamelen: Allées Paul Riquet voor het 
Theater om 14.00 uur
Wilt u een voorproefje? Kijk in NieuwsNed 
95 – zomer 2018 (pag. 13).
Opgeven voor de wandeling bij: 
n.m.aukema@gmail.com. Na aanmelding 
ontvangt u een digitale routebeschrijving 
met uitleg over de fresco’s.

Woensdag 14 oktober, 11 november en 9 
december - Bijpraatmoment
Elke 2de woensdag van de maand was er 
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maar nu St-Pierre-la-Mer? Toegege-
ven, een ritje langs zijn boulevard met 
rijen saaie en aftandse flatjes maakt niet 
enthousiast, maar wát sfeervol en verstild 
zijn de paden en uitzichten daarachter! Het 
landschap biedt eerst open laag struikge-
was, dennenbosjes en de indrukwekkende 
rotsformaties van La Clape. We ronden 
L’Oeil Doux en worden hier verrast door 
het uitzicht op de étangs en de kustlijn; een 
laatste stukje langs moerasland maakt de 
variatie compleet. En dan dat ‘Oog’, een 
ronde diepe put met grondwater jazeker, 
maar hoe is hij ontstaan? Geologen en zelfs 
de onvolprezen oceaanonderzoeker Jacques 
Cousteau hebben zich ermee bemoeid, men 
kwam er niet uit.
Afstand: 7,3km; duur: 2u45; hoogteverschil 
115m. Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk. 
Vlakke wandeling over goed begaanbare 
boswegen en bospaden, één korte wat 
stenige stijging. Een wandelstok kan van 
pas komen. NB: Na de lunch moeten we 
een kleine 20 minuten lopen om terug te 
komen bij de auto’s. 
Vertrek: 10h00, parkeerplaats direct vóór 
de brug bij de jachthaven St Pierre. Vanuit 
de ri. Narbonne Plage (D168) vindt u de 
brug/jachthaven aan het begin van het 
dorp. Om 9h45 staat de koffie klaar. Voor 
de lunch proberen we een buitenlocatie te 
vinden.
Voorzorgen i.v.m. Covid-19 (zie tekst bij 22 
september)
Aanmelden deelname en/of lunch: uiterlijk 
23 oktober, Paula Droppert tel: 0468 91 51 
67, drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 
mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

een Bijpraatlunch in Gabian. Tot Covid-19 
toesloeg. Iedereen heeft deze bijeenkom-
sten gemist. Wij hebben de vaste bezoekers 
een e-mail gestuurd met de vraag of we 
op een of andere manier toch bij elkaar 
kunnen komen. Een bijpraatwandeling 
in Pézenas, een douwtrapwandeling, een 
bijpraatborrel en een potje pétanque waren 
de ideeën. Zolang we met een kleine groep 
zijn en ons aan de coronaregels houden 
kunnen we weer van start. We vragen jul-
lie: laat ons weten wat jullie willen en wij 
coördineren de activiteit. Aanmelden via: 
bijpraatlunch@gmail.com  

Vrijdag 16 oktober 12.00 uur
Boekenlunch in Château l’Horte in 
Montbrun-des-Corbières
Voor de traditionele boeken- en cd-ruil 
strijken wij voortaan 3x per jaar neer in 

Montbrun-des-Corbières in het mooie 
Château de l’Horte. De eerste keer staat 
vrijdag 16 oktober op het programma. Voor 
de liefhebbers staan dan om 12.00 uur 
zoals gebruikelijk de boeken, dvd’s en CD’s 
voor 1 euro per stuk op tafels uitgestald. 
Ook staat het bekende spaarvarken weer 
uitnodigend op u te wachten. 
De opbrengst gaat jaarlijks naar een goed 
doel.
U kunt zich aanmelden bij Maja van der 
Wee, majavanderwee@nvlr.eu  of Coby Da-
verveld, cobydaverveld@nvlr.eu.  De lunch 
kost € 26,= p.p.
Het adres van het mooie Château de l’Horte 
is Route d’Escales, Montbrun-des-Corbiè-
res. website:  http://www.chateaudelhorte.
com/nl/index.htm

Over Château de l’Horte
De familie van Jean Pierre Biard maakt al 
ruim 600 jaar wijn in Montbrun-des-Cor-
bières. De opa van Jean Pierre bouwde de 
Cave Cooperative van Montbrun en de va-
der van Jean Pierre leidde deze coöperatie 
waarbij de wijnboeren uit het dorp geza-
menlijk hun druiven inbrachten waarvan de 
wijnen van Montbrun werden gemaakt.
Château de l’Horte ligt tussen de wijngaar-
den net buiten Montbrun-des-Corbières. 
De Marquis de Saint Félix bouwde het 
Château in 1755. Het werd een grote 
boerderij met wijngaarden, vee en lande-
rijen vol gewassen. In de loop van de tijd 
verwisselde het domein van eigenaren en 
een groot deel ervan kwam leeg te staan en 
begon in verval te raken. In 1987 kochten 
de Nederlandse Johanna van de Spek en 
haar echtgenoot de wijnboer Jean Pierre 
Biard een groot deel van het Château en 
gingen dat beetje bij beetje opknappen. In 
1989 maakten ze hun eerste wijn 
op het Château. De wijnen werden 
al snel een succes in verschillende 
landen, waaronder Nederland.

Woensdag 28 oktober 10.00 uur
Wandelen bij St-Pierre-la-Mer
Ongetwijfeld trekken onze 
wandelaars er regelmatig op uit 
maar wanneer heeft u voor het 
laatst wat kilometers aan de kust 
afgelegd? Ruim een jaar geleden 
is het al dat onze groep gretig het 
voorjaar opsnoof bij La Franqui; 

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

Een van de fresco’s in Béziers



6   NieuwsNed herfst 2020

pvw@free.fr

Van de redactie
We zijn blij te zien dat er weer een gevulde 
activiteitenagenda is. Een beetje lucht, 
al is het achter een mondkapje. Zoenen 
doen we niet meer dus daar zijn we vanaf. 
Luchtzoenen kan wel maar op gepaste 
afstand en in de buitenlucht of een goed 
geventileerde ruimte. Het is me wat.

Wij vragen uw aandacht voor de adverten-
tie op pagina 15. Het is eigenlijk een drin-
gende oproep. Denk je dat het misschien 
wel iets voor je is, stuur dan een reactie. 
Wil je teksten nalezen / corrigeren of al-
leen de planning doen en/of de bestanden 
ordenen? Je staat er zeker niet alleen voor. 

Het bestuur van de Fanf deelt 
ons mee dat de vice-voorzitter 
van onze koepelorganisatie, de 
heer Arnold van Veenendaal, in mei is 
overleden ten gevolge van het corona-
virus. Lees meer op de website:  
www.fanf.fr

Introductie kandidaat-penning-
meester Nelleke Streefkerk (Mons-
la-Trivalle)
Sinds we hier wonen, zo’n 10 jaar, zijn we 
lid van de NVLR en trouwe deelnemers aan 
de wandelingen en de cultuuruitstapjes. 
Ook bezochten we vaak de activiteiten die 
An en Clemens organiseerden. Hierdoor 
zijn er diverse vriendschappen ontstaan. 
Het is heerlijk ontspannen om af en toe 
gewoon je “moerstaal” te kunnen gebrui-
ken. In de loop van de jaren heb ik weleens 
gezegd, dat als we het volledige jaar in 

Frankrijk zouden wonen ik best wat voor 
de vereniging zou willen doen. En hoewel 
we dus ook een gedeelte van het jaar in 
Nederland wonen, werd ik een paar weken 
geleden aan die uitspraak herinnerd omdat 
er een vacature in het bestuur was. Er is 
een aantal gesprekken geweest en er werd 
vastgesteld dat, als we in Nederland zijn, 
de taken van de penningmeester ook op 
afstand gedaan kunnen worden. En er is 
inmiddels voldoende ervaring met verga-
deren op afstand.
Ik vind het belangrijk dat de vereniging 
blijft bestaan en ik wil me daarvoor graag 
inzetten.

Introductie kandidaat-ledenadmi-
nistrateur Henk de Klerk (Pépieux)
Vanaf mijn jeugdjaren heb ik al interesse 
gehad in de techniek; de schoolopleidingen 
allemaal gedaan in de B-vakken. Ja dan 
moet je in dienst en tijdens de dienstverle-
ning voor het vaderland had ik genoeg tijd 
om te kijken welke kant het later op zou 
gaan: wordt het verder de studie afma-
ken in de exacte vakken aan de Uni, of de 
technische kant? Ondernemer zijn leek me 
ook wel spannend, maar de inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel was in de jaren 
70’ en 80’ streng te noemen: vakdiploma’s 
waren niet genoeg; je moest ook beschik-
ken over afgeronde opleidingen voor be-
drijfsbeheer, bedrijfsvoering en administra-
tie. Met de introductie van de PC werd de 
taak voor de administratie natuurlijk veel 
makkelijker. Wie kent nog het eerste online 
bankieren o.a. Girotel en online bestellen 
van producten: wat een gemak. Dankzij 
onze buurtvereniging in Nederland leerden 
we iemand kennen die reeds een huis in 
Frankrijk bezat en op een beurs maakte 
mijn vrouw kennis met Eugène de Graaf, 
gevestigd met een 
bemiddelingsbureau 
in Zuid-Frankrijk. 
Aldus zijn we eind 
1998/99 terechtge-
komen in Pépieux en 
sinds 2018 is dit ons 
primaire woonver-
blijf!
Nog even verder over 
de PC: ook voor mij blijft dit een tover-
kastje met ontzettend veel mogelijkheden, 
maar net als een tovenaar moet je toch de 
goede spreuken zoeken in het toverboek!

EEN HART ONDER DE RIEM
Een tijd geleden heeft het bestuur van 
de NVLR het bloemetje voor ernstig 
zieke leden afgeschaft. Het bestuur 
heeft dit besluit heroverwogen met 
als uitkomst dat ze terugkomt op dit 
standpunt, omdat ze zeer betrokken 
is bij het wel en 
wee van de leden. 
Daarom willen we 
onze zieke leden 
een hart onder de 
riem steken door 
middel van een 
attentie. 
Het is voor het 
bestuur echter 
vaak moeilijk op 
de hoogte te zijn 
van onze ernstig 
zieke leden. Daar-
om een oproep 
aan alle leden: 
wilt u het bestuur 

informeren als er zich in uw omgeving 
ernstig zieke leden bevinden? U kunt dit 
doen door een e-mail te sturen naar: 
vanwoerkumneeltje@gmail.com

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het Bestuur van de NVLR
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Aan de ene kant is dit het land van de es-
thetiek, de grandeur, de haute couture. Aan 
de andere kant is een gammel wit plastic 
tafeltje ook goed. Oftewel: wat kunnen ze 
hier in de horeca toch aanrommelen, ‘die 
Fransen’!

In verloop van misschien wel meer dan 
drie jaar heb ik het zien groeien, het meest 
recente restaurantje aan de route dépar-
tementale onder de rook van Carcassonne. 
Op een verlaten bedrijfsterreintje stond op 
een dag een oude schoolbus, een lading 
pallets, een hoop ondefinieerbare zooi. 
Wat er gebeurde was vaag. De zooi nam 
wel steeds andere vormen aan. Er was ook 
een keer een flinke fik, maar min of meer 
organisch leek er toch ‘iets’ te ontstaan 
rond die bus. Op een dag verscheen langs 
de weg een zelfgemaakt reclamebord 
zonder uitgesproken stijl. Het repte van 
pizza’s. Geen haar op mijn hoofd die eraan 
dacht om eens op de rem te trappen. Maar 
gisteren reed ik er tegen het middaguur 
weer langs en er was een terras gekomen 
met vrolijk rood meubilair en parasols. En 
er stonden wel tien auto’s geparkeerd! Zag 
ik alles dan weer verkeerd? Met mijn nog 
altijd Nederlandse horeca-ogen, die vinden 
dat de kwaliteit van het interieur iets zegt 
over de kwaliteit van het eten?

Ik zal het er binnenkort misschien toch 
eens op wagen. Al zegt het tegenwoordig 
niet meer écht iets, dat waar veel auto’s 
staan het wel goed zal zijn. ‘Want de Fran-
sen weten wel waar je het beste eet’. 

De hamburgercultuur rukt hier ook op, 
met enorme schreden. Zo waren manlief 
en ik eind juni onderweg naar huis vanuit 
het moederschip dat Nederland heet en 
strandden we semi-toeristisch in Verdun, 
waar je hartje stad leuk kunt eten langs de 
Maas. Het trieste was dat op alle terras-
sen de menukaarten inwisselbaar waren 
geworden. Salade chèvre of Caesar, pizza’s, 
burgers, steak frites, ijsje toe. Dat werk. 
Fijn een avond tafelen met een heilige 
drie-eenheid van entrée, plat et dessert mai-
son? Het lukte ons niet op loopafstand een 
goed adres te vinden.  
De volgende avond - en laatste avond 
van het reisje - dus met veel zorg een 
ouderwetse Logis de France uitgezocht, 
met restaurant, in een dorpje tegen Lyon 
aan. Want ze bestaan natuurlijk nog wel, 
die echte étappe-adressen. Wij daalden in 
in Tante Yvonne in Quincieux. En waren 
er gelukkig met de tafelkleden, de jonge 
obers in hun bedrijfskleding, de ruime 
wijnkaart en de hoffelijke aandacht die we 

Door 
Renate van der Bas

kregen. Dat achter ons op het terras de kat 
van dienst rustig een muis zat te verorbe-
ren, het paste helemaal in het plaatje. Hier 
nam iedereen de tijd om goed te eten.

Ach, en verder zijn wij zelf voor de horeca 
natuurlijk ook onbetrouwbare honden. 
Want de volgende ochtend sloegen we 

het ontbijt af. We dachten vanwege de 
nog volle maag, en ook uit een raar soort 
‘zuunigheid’: we halen wel wat aan de 
pomp, dan kunnen we vroeg weg. 

Daar word je per saldo natuurlijk helemaal 
niet blij van, van zo’n laffe fabriekscrois-
sant en een plasticje automaatkoffie. Maar 
het uitzicht op dat zonnebloemveld maak-
te weer veel goed, vertelden we onszelf. 

Zo klooien we maar wat aan in het leven.

Pour le plaisir 
des yeux 

De Franse staat zal met 8 miljard euro de 
auto-industrie steunen om te zorgen dat 
een voor Frankrijk zo belangrijke tak van 
werkgelegenheid niet omvalt. Zo’n 20 % 
komt direct ten goede aan de consument. 
Denkt u over het aanschaffen van een 
nieuwe auto, overweeg dan een plug-in-
hybride of een volledige elektrische auto te 
kopen. Heeft u nog een oude diesel staan 
dan krijgt u daarvoor € 5000 slooppremie. 
En bij de nieuwe koop nog eens €7000 
aanschafpremie. 

Subsidies op elektrisch 
vervoer Op de fiets naar de bakker of het werk? 

De Franse overheid steekt ook geld in de 
mobiliteit. 20 miljoen euro is beschikbaar 
voor fietspaden, stallingen en trainingen. 
Ruim 50% van alle verplaatsingen zijn 
korter dan 5 kilometer. Vorig jaar kreeg je 
nog € 100 aanschafpremie bij de aanschaf 
van een velo ‘a assistance electrique’ (e-
bike) nu is het bedrag opgetrokken naar € 
250. Een en ander hangt af van je inko-
men. Helm op want je fietst snel te hard. 
En vergeet niet buiten de bebouwde kom 
een fluorescerend vest aan te doen. Dat is 
verplicht bij wet.  
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Het zijn voor ondernemers hectische 
tijden. Het coronavirus heeft wereldwijd 
het bedrijfsleven in haar greep. Overheids-
maatregelen om verspreiding van het virus 
tegen te gaan, hebben grote invloed op de 
bedrijfsvoering. Ook Frankrijk zuchtte en 
kreunde onder alle coronamaatregelen. De 
coronacrisis vroeg veel creativiteit en ge-
duld van de ondernemers. De Languedoc-
Roussillon kent diverse Nederlandsspre-
kende ondernemers. Wij vroegen Kris en 
Katrien Liers hoe zij hun schade beperkten 
en of zij nieuwe kansen zagen? 

Hoewel sommige bedrijven in Frankrijk al 
op 11 mei hun deuren weer mochten ope-
nen, hadden Kris en Katrien in het kader 
van het deconfinement minder geluk. Zij 
moesten hun ziel in lijdzaamheid bezit-
ten tot 2 juni, de start van fase 2 van het 
heropeningsplan. 

Sinds die datum mocht hun Auberge de la 
Selette (de ontvangstkamer) in Bize Mi-
nervois in het departement Aude, midden 
in de groene coronazone Occitanie, weer 
gasten ontvangen. Dat was na 3 maanden 
verplichte sluiting hard nodig. Niet dat ze 
in die tijd hebben zitten duimendraaien, 
nee allerminst. Zij deden aan groot on-
derhoud, werkten in en aan hun gîtes en 
uitbreiding van het restaurant dat pal aan 
de D5, de doorgaande weg van Béziers naar 
Carcassonne ligt. Vader Kris en zoon Arne, 
die samen in de keuken werken, bouwden 
een soort serre voor de koelvitrines waarin 
vlees geklimatiseerd kan besterven, in het 
aquarium zwemmen kreeften en de wijn 
wacht gekoeld op consumptie. 

Arne gaat samen met zijn Lea te zijner tijd 
het bedrijf overnemen. Door de coronacri-
sis is deze overname enige tijd uitgesteld, 
omdat deze 3 maanden confinement er 
financieel flink in gehakt hebben, ondanks 
de staatssteun. Dit leek in het begin heel 
genereus van de regering Macron, maar 
bleek uiteindelijk een druppel op de gloei-
ende plaat te zijn.

Ondernemen in tijden van corona

Interview 
door Nienke
ten Hoor-Aukema

Nieuwe ideeën werden uitgewerkt, maar 
niet alle plannen waren even levensvat-
baar in het departement l’Aude. Met Pasen 
waren de paasmenu’s een uitvinding, een 
week later was de vraag al gehalveerd en 
het volgende weekend bleek er nog slechts 
een kwart van de bestellingen over te zijn. 
De harde les was, dat afhaalmenu’s mis-
schien in de grote steden succesvol zijn, 
op het platteland springt moeder vrolijk en 
met gemak zelf weer achter het fornuis.
Hoewel zij de menukaart enigszins ver-

anderden, zijn de gerechten nagenoeg 
hetzelfde gebleven onder het motto dat 
je aan een goed concept niet teveel moet 
sleutelen. La Selette kent een trouwe 
clientèle van Franse, Belgische en Neder-
landse gasten. Op mijn vraag of er grote 
voorkeurverschillen zijn tussen de diverse 
nationaliteiten was Katrien duidelijk. In het 
algemeen waarderen Belgen alle maaltijden 
als er maar voldoende saus bij zit. Fransen 
kiezen voor een mooi en graag groot stuk 
vlees en raken de groente nauwelijks aan 
en onze compatriotten zijn geen nieuws-
gierige eters. Zij houden het bij voorkeur 
op bekende gerechten zoals steak-frites en 
vinden soms carpaccio al heel frivool. 

Nederlanders eten ook bijna altijd het 
vooraf geserveerde brood al voor de maal-
tijd op. 
Het broodmandje was om hygiënische 
redenen vervangen door een geestig bak-
kerszakje. Nieuwsgierig geworden openden 
ook wij voor de maaltijd het zakje. Daar zat 
overheerlijk zelfgebakken vers brood in. Als 
echte Hollanders hadden ook wij moeite 
om niet het zakje voor de maaltijd leeg te 
peuzelen. Vooral het volkoren-olijvenbrood 
gedoopt in de olijfolie was zeer smakelijk, 
net als de ingelegde groene olijven bij het 
aperitief. Het olijvenbrood had ook niet 

misstaan bij het kaasplateau.
Samen met onze oudste zoon en zijn 
echtgenote kozen wij voor de lunch, niet 
traditioneel Nederlands. Ten eerste had-
den wij bijna allemaal iets anders om van 
elkaar te kunnen proeven. Jan Pieter en ik 
begonnen met zelfgemaakte foie gras met 
overheerlijke gekonfijte zilveruitjes, werke-
lijk een fantastische combinatie. Achteraf 
had hij het glaasje muscat, dat hij bij zijn 
nagerecht pas ontdekte, misschien liever 
bij het voorgerecht gehad. Volgende keer 
beter. Zijn hoofdgerecht bestond uit souris 
d’ agneau, die om te zuigen was en spon-
taan van het bot viel. De saus was rijkelijk 
besprenkeld met olijfolie van de buren van 
de olijvencoöperatie l’Oulibo. Werkelijk een 
feest voor carnivoren. 
Sophie kreeg ceviche van merlu, die er niet 
alleen prachtig uitzag, maar ook heerlijk 
op smaak gebracht was met rode pepertjes 
en tuinkruiden. Haar hoofdgerecht was 
een forse plak kalfslever met gestoomde 
groente en een bolletje aardappelpuree. Zij 
had hier graag de gekonfijte uitjes van de 
foie gras bij willen hebben, maar was verder 
dik tevreden. Mijn combinatie van zeewolf 
met knapperig gebakken scampi’s was lek-
ker. Het mini citroentaartje met meringue-
topping zag er zeer verzorgd uit. JP’s 
kaasplankje was niet opwindend, maar hij 
was blij verrast alweer een ander superlek-
ker zelfgebakken broodje te krijgen. Bij de 
koffie werd een jeneverglaasje met iets wits 
geserveerd. Het bleek panna cotta met een 
vleugje kokos te zijn. Precies goed.

De wijnen die men in la Selette schenkt 
zijn allemaal afkomstig van wijnboeren uit 
de buurt, die ook bij hen komen eten. De 
Chardonnay, Viognier en rosé die wij dron-
ken waren van prima kwaliteit. 

Hoewel het terras op slechts 2 meter van 
de drukke weg ligt, verbaasde het ons 
dat we niet meer hinder hadden van het 
langsrazende verkeer. Waarschijnlijk kwam 
dit doordat wij steeds verblijd werden door 
heerlijkheden. De familie Liers heeft geen 
sterrenambities, maar streeft naar een 
evenwichtige prijs-kwaliteit verhouding. 
Zij zijn daar wat ons betreft helemaal in 
geslaagd. Wij voelden ons alle drie reuze 
voldaan en verwend.
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door
Rose-Line Lentjes

Anglicismen

De Académie Française, die in 1635 werd 
opgericht door kardinaal Richelieu, heeft 
als taak de Franse taal vast te leggen in 
de Dictionnaire de l’Académie française en 
mede daarmee de Franse taal te bewa-
ken. Zij wordt bemand door 40 leden die 
ze zelf benoemen en Immortels worden 
genoemd. Niet dat ze onsterfelijk zouden 
zijn, maar de naam refereerde oorspron-
kelijk aan de Franse taal die als onster-
felijk wordt beschouwd en later aan de 
postume eeuwige eer die de Académiciens 
toekomt*. 

Het betreft 5 vrouwen en 35 mannen: 
dichters, wetenschappers, kunstcritici, 
filosofen, artsen, geestelijken enz. Ze wor-
den verondersteld een goede afspiegeling 
te zijn van de Franse intellectuele elite. 
In de 19e eeuw stelde de schrijver Arsène 
Houssaye voor om een denkbeeldige 41e 
zetel op te dragen aan al die grote schrij-
vers die nooit lid van de Académie zijn 
geweest zoals Descartes, Molière, Rous-
seau, Balzac, Baudelaire, Zola.

Het bewaken van de Franse taal tegen 
buitenlandse, in het bijzonder Engelse,  
invloeden is een taak die de Immortels 
niet licht opvatten. Regelmatig stellen  
ze alternatieven voor om het gebruik van 
Engels vocabulaire te voorkomen. Voor 
Nederlanders behoren veel van die  
anglicismen tot de gangbare woorden-
schat. Neem bijvoorbeeld het werkwoord 
“liker” (“laaikee” in het Frans uitgespro-
ken) om aan te geven dat je een bericht 
op internet waardeert, het ermee eens 
bent, ervan houdt of mooi vindt. Daar be-

staan natuurlijk heel wat Franse 
equivalenten voor zoals apprécier, être 
d’accord, aimer, adorer, estimer. Andere 
anglicismen op computergebied zijn 
bijvoorbeeld “follower” (in het Frans 
“folo-eur” uitgesproken) dat gemak-
kelijk, afhankelijk van de context, ver-
vangen kan worden door disciple, parti-
san, admirateur, fidèle. Denk ook aan se 
défriender (uitgesproken: se deefrèndee) 
om aan te geven dat je het niet meer 
eens bent met iemand op een sociaal 
netwerk zoals Facebook. Een Frans al-
ternatief kan zijn se déconnecter of ces-
ser d’être ami. Ook op andere gebieden 
sluipen anglicismen de Franse taal bin-
nen. Wat te denken van en distanciel en 
het hieruit afgeleide en présentiel in de 

betekenis van “op afstand” en “in 
aanwezigheid”. Sinds 1939 bestaat 
in Frankrijk de mogelijkheid om 
kinderen onderwijs per correspon-
dentie (dwz niet in een klaslokaal 
maar thuis) te bieden dankzij het 
Centre National d’Enseignement à 
Distance (CNED). Laatstgenoemde 

anglicismen kunnen dus gemakkelijk 
vervangen worden door à distance en en 
présence. En wie maakt er tegenwoordig 
geen gebruik van un drive of van un click 
and collect (in het Frans: point de retrait 
automobile of en magasin)? Of van une com-
pagnie low cost dat ge-
makkelijk in het Frans 
kan worden omgezet 
in une compagnie à prix 
bas/réduit/petit? In het 
huidige coronatijd-
perk wordt het woord 
cluster (kluustère) ook 
steeds meer gebezigd 
waar Franse equiva-
lenten als amas, ag-
glomérat, groupe, agrégat of foyer beschik-
baar zijn. 
Een anglicisme dat door veel Nederlanders 
wordt gebruikt in verband met een televi-
sie-uitzending is sur la télévision. Deze uit-
drukking kun je alleen gebruiken voor de 
voorwerpen die je op je tv-toestel neerzet, 
hoewel dat met de écrans plats nauwelijks 

meer voorkomt. Hanteer daarom liever à la 
télé(vision).

Een Engels/Amerikaanse promotiecam-
pagne om het toerisme naar Frankrijk te 
bevorderen heeft de leus “Choose France” 

meegekregen hetgeen 
natuurlijk een doorn in 
het oog van de Immortels 
is, aangezien choisissez la 
France meer recht doet aan 
het feit dat in Frankrijk nou 
eenmaal Frans gesproken 
wordt. 
En dat moet zo blijven!

# Overigens is het voorgekomen dat een 
Immortel uit zijn functie bij de Académie 
werd ontheven vanwege ernstige schen-
ding van de eer zoals Philippe Pétain en 
Charles Maurras vanwege politieke incor-
rectheid.
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Recentelijk kregen 
wij van Orange een 
telefoontje waarin een 
vriendelijke mevrouw 
ons vertelde dat we 

tijdelijk geen telefoon en internet zouden 
hebben vanwege werkzaamheden van 
Orange. Wel bood Orange als service aan 
dat we een bepaald nummer konden bellen 
en dan zou naar een tijdelijke oplossing 
worden gezocht.

We voelden meteen al dat het geen zui-
vere koffie was. In het verleden hebben 
we nooit meegemaakt dat storingen van 

Orange en phishing
Door 
Ina Opdam

tevoren worden aangekondigd. Als er 
werkzaamheden moeten worden verricht 
doet Orange dat gewoon en zit je een tijd 
zonder telefoon en/of internet zonder dat 
je weet waarom of hoe lang. Zou Orange 
haar service verbeterd hebben?? Die ge-
dachten gaan wel door je hoofd.
Geallarmeerd door alle phishing-berichten 
namen we het bericht voor kennisgeving 
aan en ‘verfranst’ als we zijn, hebben wij 
het gesprek afgesloten met het stereotype 
antwoord ‘nous sommes désolés’ vanwege 
taalproblemen begrijpen we er niets van!  
Mevrouw probeerde het toen in iets wat 
Engels moest voorstellen, maar ook die 

taal spreken we 
niet!! 
Nadien kregen we 
van betrouwbare 
zijde informatie 
dat het inder-
daad om oplich-
ting gaat.  Als we het gesprek nog verder 
zouden hebben aangehoord hadden we het 
advies gekregen om een bepaald nummer 
te bellen. Dan zou Orange op onze bank-
rekening een ‘vergoeding voor de overlast’ 
hebben gestort! 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Kunst kijken
Mijn kunstwerken wil ik graag 
met u delen. Onder invloed van 
het impressionisme maak ik mijn 
schilderijen. Het liefst van mensen, 
dieren, vruchten en landschappen. Ik 
werk graag buiten, lekker in de frisse 
lucht. Wilt u met mij mijn passie 
delen, dan hoor ik dat graag. Hélène. 
helenetemminck@outlook.com  
Tel:  0031(0)629975740  
www.helenetemminck.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

LOCATION TERRASSEMENT VALIENTE
Verhuur van machines
Graafmachines klein, groot evt. met 
telescoop. Kiepwagen groot en klein. 
Met of zonder bediening.
T: 06 09 53 56 57
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De orgelpijpen 
van Îlle-sur-Têt

Door 
Ankie Nolen

In de Pyrénées-Orientales, in het hart 
van de vallei van de rivier de Têt, ligt ten 
noorden van het dorpje Îlle-sur-Têt het 
indrukwekkende erosiegebergte Les Or-
gues. Als je van bijzondere landschappen 
houdt, dan is een bezoek aan dit grillige 
natuurschoon zeker een aanrader!

Miljoenen jaren geleden kwam de Middel-
landse Zee veel verder landinwaarts dan 
nu het geval is en lag de zeespiegel veel 
hoger. Toen het klimaat kouder werd en 

de zee zich terugtrok, werd de zandstenen 
bodem van de zee bedekt met een dikke 
laag van steen en puin, meegevoerd door 
de gletsjers uit het hooggebergte. Het 
weer werd warmer, het ijs smolt en de 
rotsachtige laag bleef achter op de zachte 
zandsteen. Door invloeden van zon, wind 
en water waaide en spoelde het zand 
onder de harde bovenlaag weg en door 
de erosie kregen de rotsen hun grillige 
vormen. Ze doen denken aan orgel- 
pijpen, vandaar de naam, maar ze worden 

ook wel de Cheminées des elfes genoemd, 
de schoorstenen van de elfen. Sommige 
dragen nog een toplaag van hard gesteen-
te, begroeid met bomen en struiken. De 
wortels houden de ‘hoed’ bij elkaar. Omdat 
het erosieproces nog steeds voortduurt, zal 
dit kwetsbare landschap jammer genoeg 
langzaam maar zeker verdwijnen: iedere 
druppel water neemt een zandkorreltje 
mee.

Les Orgues is sinds 1981 een beschermd 
natuurgebied en om het te bekijken moet 
je toegang betalen. Het is niet heel erg 
groot, maar zeker de moeite waard. Aan de 
D2 richting Montalba ligt de Belvédère Or-
gues D’Îlle, een uitkijkpunt met een oriën-
tatietafel waar je een spectaculair uitzicht 
op deze unieke rotsformatie hebt.

Les Orgues d’Ille sur Tet
Chemin de Régleilles.  
http://lesorgues.ille-sur-tet.com 
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Murfy redt onze 
afwasmachine van de sloop

Sinds het confinement en geïnspireerd 
door NVLR-lid Henk van der Kwast, 
heb ik besloten om mijn koopgedrag 
te veranderen. Door het thuiszitten 
en het ontbreken van sociale 
activiteiten had ik tijd genoeg om 
na te denken over waar ik de laatste 
50 jaar mee bezig ben geweest: de 
natuur naar de verdoemenis helpen 
omwille van meer voor minder 
geld. Was voorheen Leclerc mijn 
belangrijkste voedselleverancier, nu 
ik heb besloten dat ik er wat voor 
over moet hebben om de producteurs 
locaux te steunen. Als ik daarmee ook 
de natuur een handje help, dan is dat 
mooi meegenomen.  
Zo koop ik tegenwoordig mijn brood 
in Roujan waar een bakker in een 
loods zijn brood bakt, uiteraard met 
bio-meel. Het was wel even wennen. 
Dit brood heeft niets te maken met de 
lekkere baguette van mijn plaatselijke 
bakker. Maar ik heb geleerd (ook) dit 
zware brood te waarderen al was het 

In december 2019 sputterde onze in 2004 
aangeschafte Fagor afwasmachine dat hij 
geen water kreeg en liep het water onder 
uit de machine. De leverancier verwees 
ons naar hun repara-
teur de heer C. Deze 
kwam nog diezelfde 
week. Hij schroefde 
een zijpaneel los, 
bekeek de inhoud 
en vertelde ons: “la 
pompe est morte”. 
Gezien de leeftijd van 
de machine zou die 
pomp wel niet meer 
leverbaar zijn dus de 
sloop naakte voor 
deze brave Spaanse afwasmachine.
Heer C. bood aan een Bosch afwasmachine 
te leveren voor 650 euro, waarvan hij dan 
de 70 euro die wij voor zijn interventie be-
taalden zou aftrekken; ergo 580 euro netto 
inclusief levering, installatie, inname van 
de Fagor en zo nodig Service Après Vente. 
Wij zegden toe over zijn aanbod na te 
denken en vonden dezelfde Bosch afwas-

Wel wat duurder … 
Door 
Hans van der Bij

Door
Henri Bik

machine op Internet voor 350-410 euro. 
Hierover geïnformeerd zijnde kon Heer C. 
tot 520 euro zakken. Gezien het feit dat 
ik die Fagor ook zelf had geïnstalleerd, 

hetgeen bestaat uit 
het invoeren van de 
afvoerslang in de 
afvoerpijp en van 
de stekker in het 
stopcontact, lieten 
wij het aanbod van 
heer C. aan ons 
voorbij gaan.
Een nader onder-
zoek op Internet 
naar de levensduur 
van afwasmachines 

leverde op dat die 1500-2000 afwas-
beurten is. Wij realiseerden ons dat wij 
de 900 nog niet eens gehaald hadden, 
dat de pomp pompte, maar geen water 
kreeg, dus niet dood was. Kortom dat 
de prioriteiten van heer C. niet de onze 
waren en zijn diagnose fout was. Nu wil 
het geval dat ik een zondagskind ben en 
ziedaar: kort daarop las ik in de Midi Li-

bre dat er in Montpellier een vestiging van 
de firma Murfy was gekomen. Dit bedrijf 
heeft de ambitie om huishoudelijke ap-
paraten te repareren zodat ze niet gesloopt 
hoeven te worden en men wil zodoende 
positief bijdragen aan het leven op deze 
planeet. 
Via hun website een afspraak voor repa-
ratie gemaakt, een jongeman verscheen, 
ging aan de 
slag en stelde 
vast dat 
het slange-
tje, dat het 
water naar 
de verwar-
mingseenheid 
leidt, was 
losgescho-
ten. Slange-
tje opnieuw 
bevestigd, een extra klem erop gezet en 
onze Fagor wast weer als vanouds, niet zo 
goed als de voorganger van Miele, maar 
veel beter dan ikzelf.  
Onze redders: www.murfy.fr 

maar omdat je van dit brood een stuk minder 
eet, hetgeen op mijn weegschaal te zien is.  
Ik ga sinds kort ook naar een ‘echte’ slager 
voor mijn vlees.  
Het is er zo een die grote karkassen van 

koeien en varkens aan haken heeft 
hangen.  
 
Fred snijdt daar voor je neus het 
stuk uit waar je om vraagt en 
haalt er op verzoek ook nog vet en 
eventuele zenen uit. Al zijn vlees 
komt, net als hijzelf, uit de Tarn. 
Fred vertelt graag dat hij in een 
vorig leven aan het Élysée leverde. 
Ik neem aan dat hij dat een 
aanbeveling vindt voor zijn vlees. 

Groenten koop ik tegenwoordig in 
wat ik “mijn saaie mannenwinkel” 
noem omdat je er zelden een 
vrouw aantreft. Alles is natuurlijk 
bio, en régional. Ik moet er nog wel 
aan wennen dat de tomaten wat 
vreemde plekjes vertonen en dat 

de bladgroenten enigszins verlept 
zijn.  
De prijs valt ook tegen, moet ik 
toegeven.  
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Door Dorine van 

der Marel

De pedante Peugeot

Ik heb er nog niet in durven rijden, de 
nieuwe aanwinst van echtgenoot. Hij is 
groot, chic en vooral nieuw. Elk blutsje of 
krasje dat er nu opkomt zou het eerste 
zijn. Zal je net zien. Parkeer je braaf dat 
bakbeest langs de hoofdstraat, staat daar 
opeens een paaltje. Dit ontdek je 
natuurlijk pas als je de achterkant 
van de bolide er omheen hebt 
gevouwen. Schromelijk overdreven 
zal echtgenoot dit vinden … 
Zo groot is ‘dat bakbeest’ niet. 
Bovendien zal de auto zélf dat 
paaltje wel zien. Deze narcistische 
wagen kijkt namelijk kritisch met je 
mee, weet alles beter en corrigeert 
arrogant.
Te dicht bij de witte lijn, stuurt 
ie zelf bij. Te dicht op een 
voorligger, remt ie zelf af. Te 
donker, grootlicht aan. Voor- of 
tegenligger, grootlicht uit. Ideaal, 
vindt de man die doorgaans flink 
wat kilometers maakt en best 
wil worden bijgestuurd af en toe. 
Ik daarentegen kan het al niet 
uitstaan als een auto opdringerig 
gaat jammeren dat ik geen gordel 
om heb, laat staan dat hij ook 
nog aan je stuur gaat trekken. Ik 
moet wel eerlijk toegeven dat ik 
het automatische grootlicht best 
handig zou vinden. Nooit meer je 
hand angstvallig bij het lichtpookje 
op donkere weggetjes, om de cruciale 
balans tussen zelf wat zien en de ander 
niet verblinden in stand te houden. Toch 
is zelfs díe bemoeienis laatdunkend. Als 
de betweterige te vaak moet ingrijpen, 
krijg je een preek van je dashboard, dat 
je je handen aan het stuur moet houden. 
Wijsneus. ’s Mans favoriete foefje van deze 
patserbak is de achterklep. Als je met je 
handen vol spullen aan komt lopen, hoef 
je alleen maar even met je voet onder de 

achterbumper te zwaaien en floep, de klep 
gaat open. Tenminste, dat is mijzelf tot op 
heden nog niet gelukt. Balancerend op één 
been zwabber en zwaai ik driftig onder de 
achterbumper, maar niks dat er opengaat. 
Tot groot afgrijzen van echtgenoot trapte 

ik daarbij éénmaal ook nog per ongeluk 
te hoog, tegen de bumper zelf aan. Ik ben 
hier blijkbaar veel te ongedurig voor. Ik 
zwabber zo druk dat de klep denkt: ‘Ik 
moet open, oh nee dicht, toch open, dicht, 
open, dicht.’ Zo werkt het dus niet bij deze 
pedante Peugeot, je moet één bescheiden 
zwabber doen en dan rustig afwachten 
tot de bagageruimte opengaat. Wel voor 
de zekerheid een stapje achteruitzetten, 
zodat niet de hele zooi, waar je je handen 

mee vol had, met de openslaande klep 
door de lucht wordt geslingerd, of erger 
nog, dat je een uppercut wordt geslagen 
door de gedistingeerde vijfde deur. 
Toen echtgenoot laatst, iets langer dan 
zijn wagen lief was, in de kofferbak zat te 

rommelen besloot deze dat het welletjes 
was en de achterpoort weer te sluiten. 
Gelukkig was manlief zelf ook nog een 
beetje alert, anders had hij daar mooi in 
de penarie gezeten, zwabberend met zijn 
benen uit de bek van zijn ego-vergrotende 
welvaartsmobiel, machteloos roepend 
om hulp. Het zou geen enkele zin hebben 
gehad. Deze auto denkt, ziet en oordeelt, 
maar luisteren …? 
Daar doen narcisten niet aan.

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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Op zoek naar informatie over onze ver-
eniging stuitte ik op nog meer NVLR’s 
waaronder de Nederlandse Vereniging 
voor LevensmiddelenRecht. Deze laatste 
vereniging blijkt een boeiend platform 
voor onafhankelijke discussie over het 
(inter)nationale levensmiddelenrecht in 
de breedste zin. Zo vallen o.a. consumen-
tenrechten, dierenwelzijn en diervoeders 
hieronder. De verenigingsactiviteiten 
hebben zowel betrekking op publiek- als 
privaatrecht, op nationaal als Europees 
recht alsmede op de vergelijking met 
andere rechtsgebieden, zoals reclamerecht 
en tabak.
De vereniging genereert kennis en 
verspreidt deze door middel van bijeen-
komsten, studiedagen en publicaties. Zo 
draagt de vereniging ertoe bij dat het 
levensmiddelenrecht in Nederland zich 
ontwikkelt tot een zelfstandig vakgebied.

Van boer tot bord
Die NVLR is op 16 oktober (Wereld Voed-
seldag) 2003 opgericht in Amsterdam. 
De bestuursleden zijn veelal afkomstig uit 
de wetenschap, zuivelindustrie, ministerie 
van landbouw en advocatuur. De leden 
komen uit alle schakels van de voedsel-
keten, overheden, brancheverenigingen, 
consultants en advocaten. Allen nemen op 
persoonlijke titel deel aan de discussies. 
Zij vertegenwoordigen dus geen commer-
ciële of politieke belangen en spreken niet 

door Nienke
ten Hoor-Aukema

Meerdere NVLR’s

vanuit hun functie. Zij behoren in hun 
functie dus ook niet te worden aange-
sproken op standpunten die zij hebben 
ingenomen. Zo draagt de NVLR bij aan 
een vrije meningsvorming en een open 
debat. 

Discussieonderwerpen
Malafide ondernemers proberen al eeu-
wenlang consumenten te bedotten. Denk 
aan melk met water, koffie met zand, 
meel met kalk, melk met melamine; te 
veel om op te noemen. Aanvankelijk rea-
geerden wetgevers door receptwetgeving: 
product Y mag uitsluitend de ingrediën-
ten A, B en C bevatten, anders bent u in 
overtreding. Tegenwoordig ligt de nadruk 
op een algemeen verbod de consument te 
misleiden en een algemene verplichting 
op productinformatie op het etiket. Als de 
consument vooraf op de hoogte is gesteld 
dat het vlees dat zij/hij koopt is ingespo-
ten met water, dan hoeft de wetgever zich 
er niet over uit te laten of dit wel of niet 
een goede praktijk is. Het is fraude als 
de inspuiting plaatsvindt 
zonder mededeling. Zo was 
er gesjoemel met paarden-
vlees, biologische eieren, 
vervalste vis en aangelengd 
bier in de Verenigde Staten. 
Dit soort zaken gillen om 
herbezinning en discus-
sie. Onlangs beboette de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA) enkele bedrijven vanwege mis-
leiding van de consument. Hun lamsvlees 
bleek vermengd met kalkoen- of met 
rundvlees.
Kortom, een interessante club, net als de 
onze!

O ja, er bestaat ook een Frans kledingmerk 
dat NVLR heet, als afkorting van NouvelR. 
Het is een «Urban Class» kledinglijn met 
kleding en accessoires voor rappers en 
andere hippe vogels. Ze hebben, volgens 
hun website, geduld, doorzettingsvermo-
gen, uithoudingsvermogen, oprechtheid en 
wilskracht hoog in het vaandel staan.
Zoek de overeenkomsten met “onze” 
NVLR!

Hondenpoep verdrongen

Alhoewel wij in ons dorp slechts 100 inwoners hebben is er in de 
zomer een restaurant. Weliswaar op de kleine camping maar toch. 
Gisteravond was het dan zover. We hadden ons netjes aangekleed. 
Gewapend met mondkapjes, zoekend naar de handgel wachtten wij 
bij de ingang van het eenvoudige restaurant dat grotendeels buiten 
is, op de gastheer. Een van de eigenaars kwam naar ons toe en moest 
om onze mondkapjes lachen. Niet omdat ze er leuk uitzagen. Het 
voelde of hij ons belachelijk maakte. Ik vond dat niet netjes. De toon 
was gezet. 
Een Vlaamse dame die daar elk jaar een aantal maanden woont, 
kwam na een tijdje naar ons toe en begon zich bij ons te beklagen 
over het nonchalante gedrag van de gasten en de bediening die geen 
mondkapjes op hebben. En de tafeltjes staan ook nog eens te dicht bij 
elkaar. Zo kun je toch geen afstand houden. Ik kon haar alleen maar 

gelijk geven. Ja dacht ik; 
hondenpoep stond altijd 
op nr. 1 van de lijst met 
grootste ergernissen, 
maar nu is dat 
“geenafstandhouden” 
geworden. 

HvdB
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Door 
Ina Opdam

Het woord trottinette heeft voor mij een 
vrolijke, zwierige en vrije klank. En dat 
gevoel wordt nog versterkt door al die 
jongeren en ouderen die vrolijk en vrijelijk 
op hun elektrische step over de trottoirs 
zwieren met een vaartje van 20km/u. Het 
is een nieuw vervoermiddel, net zoals het 
skateboard, hoverboard en de onewheel. 
Maar al die vrolijkheid en vrijheid heeft 

La trottinette électrique 
(elektrische step)

ook een keerzijde. De voetganger die op 
het trottoir loopt wordt belaagd door dit 
nieuwe fenomeen.

De Franse overheid heeft dit probleem 
onderkend en heeft daarom besloten om 
al die “free riders” in de Code de la Route 
onder te brengen. Sinds 1 oktober 2019 
zijn nieuwe regels van kracht.

Die regels lijken sterk op die 
van de fiets, met enkele spe-
cifieke kenmerken. Natuurlijk 
geldt dat de gebruiker zich 
voorzichtig moet gedragen, 
voor hun eigen veiligheid en 
die van anderen. Het is verbo-
den om van het vervoermid-
del gebruik te maken onder 
invloed van alcohol of drugs. De 
minimale leeftijd is 12 jaar en je 
mag er maar met 1 persoon ge-
bruik van maken. Koptelefoon 
en muziekspelers en het gebruik 
van de telefoon met één hand 
zijn verboden. 
Een verhuurder moet een 
verzekering afsluiten voor zijn 
klanten. De privé-eigenaar 
moet daar zelf zorg voor dra-
gen. Maar daarmee ben je er 
nog niet. Het dragen van een 
helm is weliswaar niet verplicht, 
maar wordt sterk aangeraden.  
‘s Nachts of overdag bij onvol-
doende zicht moet een retro-
reflecterende kleding of uitrus-

ting worden gedragen, bijvoorbeeld een 
hesje of armband. Vanaf 1 juli 2020 wor-
den verlichting (voor en achter), reflecto-
ren, een remsysteem en een bel verplicht. 
Je mag met het vervoermiddel niet harder 
rijden dan 25 km/u. En ook niet meer op 
de stoep rijden, tenzij de burgemeester 
daar toestemming voor geeft. Op de stoep 
mag je alleen met het vervoermiddel aan 
de hand lopen. In stedelijke gebieden is 
men verplicht gebruik te maken van de 
fietspaden als die er tenminste zijn. 
Zijn die er niet dan mag je met het ver-
voermiddel op de weg rijden waar een 
maximale snelheid van 50 km/u geldt. 
Buiten de stedelijke gebieden, is het 
rijden op de openbare weg verboden en 
mag alleen gebruik worden gemaakt van 
fietspaden als die er tenminste zijn. In de 
toekomst zal de toezichthoudende autori-
teit het vervoermiddel op bepaalde wegen 
kunnen toestaan. Parkeren op het trottoir 
is alleen toegestaan als de voetganger 
niet wordt belemmerd. Bovendien geeft 
de nieuwe mobiliteitswet aan burgemees-
ters de mogelijkheid om preciezere regels 
in te stellen.
En er is natuurlijk ook een boetesysteem. 
Het niet respecteren van de verkeersregels 
kost je 35€. Het rijden op de stoep of op 
een opgevoerd vervoermiddel 135€. En 
enfin et surtout: het rijden op een vervoer-
middel waarvan de maximumconstruc-
tiesnelheid hoger is dan 25 km/u kan je 
1500€ kosten.
Het rijden op een trottinette is veel minder 
vrolijk en vrij dan het lijkt!
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Steeds meer mensen gaan over op vege-
tarische maaltijden en laten vaker vlees en 
vis staan. Er beginnen echter twee soorten 
vegetariërs te ontstaan. De ene groep is 
flexibel en eet ook als het zo uitkomt een 
keertje vlees of vis mee, de andere catego-
rie is streng in de leer, tot zeer strengge-
lovig. Deze laatste probeert vaak de ander 
van zijn opvattingen te overtuigen. 

Ook bij ons aan tafel ontstaan zo boei-
ende gesprekken over hoe streng en strikt 
je moet zijn of worden. Nu behoor ik zelf 
tot de rekkelijke soort, die haar carnivoor 
al omgetoverd heeft tot pescivoor en nog 
slechts heel af en toe vlees eet, maar wij 
hebben ook te maken met meer rabi-
ate aanhangers van het vegetarisme en 
veganisme. Enkele kwesties uit de veelal 
levendige discussies wil ik je niet onthou-
den. Misschien herken je iets?
Moet iedereen aan tafel vega eten als er 
één vegetariër is?
De een zegt: ’Hoe moeilijk kan het voor 
de gastvrouw en -heer zijn om een keer 
een vegetarische maaltijd te bereiden. De 
ander poneert de stelling, dat wij carnivo-
ren het prima vinden om bij iemand een 
keer geen vlees te eten, wij passen ons 
aan, maar waarom passen jullie je dan niet 
ook een keertje aan? De derde vergelijkt 
vegetarisch eten met een medisch of een 
religieus voedingpatroon. 

Kijk, dan is het mijn tijd om me beroeps-
halve in de discussie te mengen. Het is wel 
zeer onattent en kwalijk om iemand met 
bijvoorbeeld een pinda-allergie saté met 
pindasaus voor te schotelen of iemand met 
coeliakie hamburgers in een broodje. Net 
zo onbehoorlijk is het om een moslim of 
jood een karbonade te serveren.  

door Nienke
ten Hoor-Aukema

Vegetarisch dispuut
In mijn optiek valt het vlees voor de vege-
tariër in deze zelfde rubriek. 

Wat doe je met een veeleisende vegetariër?
Er zijn gedreven vegetariërs, die zeer hoge 
eisen stellen aan hun maaltijden en soms 
bekruipt mij het gevoel, dat het meer op 
religie gaat lijken dan op een voedings-
wijze. Hoe pak je het aan als iemand zo 
extreem veeleisend is, dat er alleen maple-
syrup, agave stroop, kokosbloesem of 
honing gebruikt mag worden i.p.v. suiker, 
zelfs geen rietsuiker. Dat er alleen maar 
gebakken mag worden in kokosvet en 
alle ingrediënten honderd procent vers en 
biologisch moeten zijn? 
Hier komt een heel ander probleem boven 
tafel. Natuurlijk mag een gast van tevoren 
melden wat de dieetrestricties zijn, maar 
eisenstellen aan de gastvrouw is van een 
andere orde. Een goede gast gedraagt 
zich dienovereenkomstig. Het is net als bij 
een klant, die koning is, zo lang hij zich 
koninklijk gedraagt. Zo niet, dan gaan er 
andere regels gelden, toch?

Zijn alle kazen vega?
De meeste vegetariërs krijgen als zij bij 
een omnivoor aan tafel aanschuiven al snel 
een gerecht met kaas, maar hoe vegeta-
risch is kaas? Het wordt immers bereid 
met stremsel uit de lebmaag van geslachte 
kalveren (sic). Stremsel is een complex van 
spijsverteringsenzymen om kaas structuur 
te geven door de eiwitten te laten coagu-
leren. Dit stremselenzym wordt niet meer 
aangemaakt door volwassen koeien en 
komt alleen voor in de magen van pas-
geboren kalveren. Gelukkig is er plant-
aardig stremsel uit brandnetels en distels, 
maar dit heeft het nadeel niet consistent 
te werken en kan een bittere smaak aan 
de kaas geven. Resteert microbiologisch 
stremsel dat in het laboratorium bereid is. 

Zijn alle vegetarische instinkertjes bekend?
De collegae voedingsdeskundigen van de 

Vegetariërs-
bond hebben 
de bekendste 
instinkers voor 
je op een rijtje 
gezet (https://
www.vegeta-
riers.nl/be-
wust/veelge-
stelde-vragen/
vegetarische-
instinkers). 
Hoe zit het 
met al die 
voedingsmid-
delen waar 
het dode dier 
onherkenbaar 
in verstopt 
zit en die niet 

expliciet op het etiket vermeld staat? Hoe 
zit het bijvoorbeeld met gelatine, drop en 
kauwgom? Niet alle E-nummers passen 
binnen een vegetarische voeding, omdat 
ze bijvoorbeeld van slachtvet gemaakt 
zijn, of van insecten. Heel lastig wordt het 
met voedingssupplementen die vegetariërs 
toch echt vaak nodig hebben ter aanvulling 
van tekorten. Neem nu chondroïtine tegen 
artrose. Dit wordt gewonnen uit kraakbeen 
van haaien of uit de luchtpijp van runde-
ren. Een ander voorbeeld is glucosamine, 
om het kraakbeen stevig te houden, dat 
gefabriceerd wordt van de schildjes van 
schaaldieren zoals krab, kreeft en garna-
len. Twistpunt kan dan zijn dat het niet 
het vlees van het dier betreft, maar zijn 
pantser. Eigenlijk gaat het dan om een 
afvalproduct. 

Zo’n zelfde dispuut kun je aangaan over 
leer. Mag een vegetariër wel producten 
dragen die gemaakt zijn van koeien- en 
varkenshuiden? Kortom, met een vegeta-
riër aan tafel ben je naast een spannende 
maaltijd met nieuwe smaken verzekerd 
van een levendig tafelgesprek.
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Verkoop van verse groene,  in de 
dop en gekraakte amandelen

Ard Rademaker en 
Pauline Datema

Mas La Rigole
66600 Salses le Chateau

amandes.med@orange.fr
06 73 15 63 85  of  06 40 69 68 46

Toch een concertgevoel
Nanneke Marra-Coumou, een 
van onze NieuwsNed schrijfsters, 
laat weten dat haar broer, gitarist 
die graag voor NVLR-leden een 
concert geeft, een nieuwe website 
heeft. Daar kun je luisteren naar 
korte fragmenten van zijn fabuleus 
gitaar- en luitspel. Spelen is voor 
Dingeman Coumou emotie en 
levenservaring. www.coumou.nl 
Veel luister- en leesplezier.

De herfst en de winter zijn uitgelezen 
seizoenen om in de natuur materiaal 
te zoeken om een mandala te maken. 

Elk jaar wanneer mijn nichtje bij 
ons komt logeren maakt ze er 
eentje van bladeren, bloemen en 
vruchten. Je kunt ook steentjes, 
schelpen en ander materiaal 
gebruiken. 

Zelf als je niet naar buiten kunt 
gaan kun je met een passer een 
mandala maken. 

Voor ideeën kijk je op 
internet. Veel plezier. 

Resultaten fotograferen en 
opsturen naar redactie@nvlr.
eu . 

HvdB.

Vanwege Covid-19 en de Amerikaanse 
sancties worden steeds minder Franse 
wijnen geëxporteerd.

In de eerste vijf maanden van 2020 is in 
vergelijking met dezelfde periode van 2019 
de verkoop buiten de grenzen met 26% 
gedaald.

 . Foto: Mark Ralston / AFP

In mei 2020 is het niveau van de Franse 
export van alcohol sterk gedaald: -45%. 
Een slechte prestatie die bijna verge-
lijkbaar is met die van april. Als gevolg 
hiervan kende de stroom van wijnen 
en gedistilleerde dranken die buiten de 
grenzen stroomde gedurende de eerste vijf 
maanden van het jaar een sterke daling, 
met een geschat bedrijfsvolume van 4,1 
miljard euro, 26% vergeleken met dezelfde 

Franse wijnboeren in de knel
periode van 2019, volgens gegevens van 
de Federatie van exporteurs van wijn en 
sterke dranken van Frankrijk (FEVS).
De klap is des te groter omdat deze eco-
nomische sector er trots op was jaar na 
jaar bij te dragen aan het terugdringen van 
het tekort op de Franse handelsbalans. 
Helaas, de motor liep in de loop van de 
maanden vast, nog voordat de Covid-19-
crisis een groot deel van de planeet in het 
confinement stortte. De wolken pakten zich 
geleidelijk samen boven het hexagonale 
wijnbouwlandschap.

Een positief signaal
De eerste echte schok dateert van 18 
oktober 2019. Als onderdeel van het 
Airbus-Boeing-conflict, dat zich verzet 
tegen Europa en de Verenigde Staten, 
heeft de Amerikaanse president Donald 
Trump besloten een bepaald aantal Eu-
ropese producten, waaronder wijnen, te 
belasten. Franse mousserende wijnen niet 
inbegrepen. Sinds die datum wordt elke 
fles Bordeaux, Bourgonje of rosé uit de 
Provence belast met 25% bij binnenkomst 
op de Noord-Amerikaanse markt. Deze 
sancties werden op 15 februari 2020 met 
een periode van zes maanden verlengd. 
Tegelijkertijd verstoorden de gebeurtenis-
sen die Hong Kong op zijn kop zetten ook 
de verkoop.
In deze zeer gespannen context heeft de 

coronapandemie de situatie nog verergerd. 
Bars en restaurants zijn in veel landen 
gesloten. Het luchtverkeer is opgeschort, 
waardoor luchthavens en hun “belasting-
vrije” winkels hun reizigersstroom wordt 
ontnomen. Als gevolg hiervan daalde de 
verkoop van Franse wijnen en gedistil-
leerde dranken in hun belangrijkste mark-
ten. Zo daalde in de Verenigde Staten, de 
eerste bestemming voor Franse alcohol, de 
uitvoer met 59% in mei en met 29% over 
de eerste vijf maanden van het jaar, voor 
een totaalbedrag van één miljard euro. In 
China en Hong Kong daalden ze in mei met 
51% en sinds januari met 40%. Terwijl de 
vermindering bijna 29% bereikt in Groot-
Brittannië.
Volgende stap, 12 augustus. Het wijn-
beroep weet dan of de Verenigde Staten 
de belasting op wijn al dan niet voor zes 
maanden handhaven. Aan deze kant van 
de Atlantische Oceaan is een positief 
signaal gegeven door de beslissing van de 
vliegtuigbouwer Airbus om te voldoen aan 
de voorschriften van de Wereldhandelsor-
ganisatie (WTO). Dat besluit is op 24 juli 
officieel gemaakt. Een noodzakelijke voor-
waarde voor een onderhandeld vertrek uit 
een conflict. Europa heeft er in het kielzog 
bij de Verenigde Staten op aangedrongen 
hun sancties onmiddellijk op te heffen. Het 
antwoord van Donald Trump valt nog te 
bezien.

Bron: Laurence Girard (Le Monde)
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Ecologie
“De uitdaging van de 21e eeuw is om het welzijn van 
iedereen te garanderen met respect voor de biosfeer.”
Echte ecologische groei vereist de implementatie 
van koolstofquota en planning op territoriale schaal, 
zegt een groep specialisten waaronder Pierre Calame, 
Dominique Méda en Michèle Rivasi in een forum op “Le 
Monde”

In zijn algemene beleidsverklaring op 15 juli in de 
Nationale Vergadering riep premier Jean Castex 
Frankrijk op om de weg van de “ecologische groei” in 
te slaan. Emmanuel Macron en Bruno Le Maire nodigen 
ons uit om ons economisch model opnieuw op te zetten. 
Maar geen van de drie stelt een concrete manier voor 
om dat te doen. Zal “ecologische groei” zich aansluiten 
bij “groene groei”, “duurzame landbouw” en “duurzame 
ontwikkeling” in de grote bazaar die in de afgelopen 
dertig jaar is gesmeed om het onverzoenlijke te 
verzoenen: om door te gaan op de weg van de groei en 
niet om de planeet te vernietigen?

Meer dan ooit moeten we luisteren naar Kenneth 
Boulding (1910-1993): “Degene die gelooft dat 
exponentiële groei in een eindige wereld oneindig lang 
kan doorgaan, is of een dwaas of een econoom”. Het 
is inderdaad aan de kant van de economische dogma’s 
dat we moeten zoeken naar de bron van de waanzin: de 
illusie dat alles met alles te beginnen is door middel van 
een enkele rekeneenheid: geld. Jean-Pierre Dupuy heeft 
in de kolommen van Le Monde niets anders gezegd over 
de waarde van de dood. 

Projet écologique italien de biosphère immergée.
Olivier Morin/AFP

Het enige bewijs dat inhoud kan geven aan het 
concept van ecologische groei is de noodzaak om de 
ontwikkeling van menselijke relaties die essentieel 
zijn voor ons welzijn, waarbij werk lange tijd een 
structurerend element blijft, los te koppelen van het 
verbruik van fossiele energie en niet-hernieuwbare 
grondstoffen, de bron van de geprogrammeerde 
vernietiging van de planeet. De uitdaging van de 
eenentwintigste eeuw is om het welzijn van iedereen 
te garanderen met respect voor de biosfeer, door alle 
menselijke arbeid en creativiteit te mobiliseren voor 
dit doel. Dit is letterlijk de 18e eeuwse definitie van 
“economie”, gegeven door de grote botanicus Carl von 
Linné: de regels (nomoï) voor het beheer van onze 
huiselijke ruimte (oïkos).

Ik wacht hier genietend van de avondzon. 
Bewust vroeg gekomen; zodat ik dit schil-
deren kon. 

Het wachten is op de dinsdagavondgroep. 
Na drie kwartier staan ze allen op de stoep. 
Ze zien hoe ik hier heerlijk van geniet. 
Dat geeft te denken als je hen zo ziet. 

Ik maak gebruik van het meubilair van het terras. 
Dat komt mij als schilderes nu heel goed van pas. 

De Eekhoorn heet dit broodjeshuis. 
Want vele eekhoorns hebben hier rondom hun huis. 

We schilderen in deze horecagelegenheid. 
De eigenaar was hiertoe bereid. 
Zijn schoondochter schildert met ons mee. 
Van hen nemen we frisdrank, koffie en thee. 
Vaak zitten we tot in de late uurtjes te lachen en te praten. 
Als we uiteindelijk met vele moppen de tent verlaten.

Hélène Temminck

De Eekhoorn
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Gevulde mosselen  
à la Sétoise

Een heerlijk, maar zwaar, tra-
ditioneel recept dat de Sétois 
(= inwoners van Sète) nog 
steeds na aan het hart ligt. Gevulde mosselen werden in Sète 
vaak bereid voor gezinsmaaltijden op zondag. Zelfs vandaag 
de dag verrukt dit karakteristieke gerecht de gasten die het 
proeven tijdens een gezellige en gastronomische maaltijd.

Ingrediënten voor 4 personen:
24 grote (Bouzigues) mosselen om te vullen

Voor de vulling:
400 g worstvlees of een mengsel van worstvlees en runder-
gehakt
1 klein bosje bladpeterselie
3 tot 4 teentjes knoflook
2 eieren
3 plakjes oudbakken brood
Zout en peper

Voor de saus:
Een groot blik met geplette tomaten
Een klein glas witte wijn
Een ui

Voor de aïoli:
6 of 8 teentjes knoflook (naar smaak)
1 eidooier
20 tot 25 cl olijfolie
zout en peper

Voorbereiding van de  
vulling
Hak de peterselie en knoflook 
fijn.
Week het oudbakken brood in 
water zodat het opzwelt en 
knijp het vervolgens met de 
hand licht uit. 
Meng het gehakt met de knoflook, peterselie, ei en brood 
(het brood wordt gebruikt om de vulling lichter te maken) en 
meng goed tot een zeer homogene vulling.
Breng op smaak met peper en zout (tip: kook een kleine hoe-
veelheid van de vulling in een pan om te proeven of er genoeg 
kruiden in zitten).

Voorbereiding van de 
mosselschelpen
Gebruik alleen ongebroken en 
gesloten mosselen. Als mos-
selen enigszins openstaan, 
oefen dan lichte druk uit op 
de schelp of klop ze op het 
werkblad: ze moeten onmid-
dellijk sluiten.
Ontbraam de schelpen: verwijder de “Byssus” (vezelachtige 
draden waardoor de schelpen zich aan een drager hechten) 
door deze met uw vingers of een mes te knijpen en naar de 
achterkant van de schelp te trekken.
Was en schraap de schelpen om eventuele onzuiverheden die 

eraan vastzitten te verwijderen.

Mosselen openen:
Duw horizontaal en voorzichtig tegen de bovenschaal om de 
schelp iets te verschuiven en er een klein mes in te kunnen 
steken zonder het scharnier te breken (zodat het kan worden 
gesloten bij het koken).
Als je een probleem hebt met het openen: kook een beetje 
water in een grote pan en doe de mosselen er 1 minuut in 
zodat ze een beetje openbarsten.
Garneer de schelpen met vulling en sluit ze voorzichtig (de 
vulling moet de vorm gesloten houden, anders bind je een 
braadkoord om de mossel).
Bewaar in de koelkast.

Bereid de saus voor:
Bak de gesnipperde ui en knof-
look lichtbruin in een pan.
Voeg de geplette tomaten toe, 
bevochtig met de witte wijn en 
kook enkele minuten al roerend.
Leg de mosselen plat in een 
grote braadpan (eventueel op 2 niveaus) en giet de saus 
erover. De mosselen moeten ondergedompeld zijn, anders een 
beetje water toevoegen.

Kook gedurende 20 tot 30 minuten op laag vuur. Houd dit in 
de gaten: de saus moet dikker worden en een coating vormen.

Bereid de aïoli voor
Alle ingrediënten moeten op 
kamertemperatuur zijn (haal het 
eigeel een paar uur eerder uit de 
koelkast). Voeg de olie niet te 
snel toe, anders zal de aïoli niet 
hard worden.
Verwijder, afhankelijk van de sterkte van de knoflook en uw 
tolerantie voor deze smaakmaker, bij twijfel 1 of 2 teentjes 
knoflook.
Schil de knoflookteentjes, halveer ze en verwijder de kiem 
(niet verteerbaar).
Pers de knoflook in een vijzel tot een zeer gladde zalf. Voeg 
zout, peper en eigeel toe en meng goed.
Als de knoflook en het ei goed gemengd zijn, begint u de olie 
geleidelijk in een dunne stroom toe te voegen.
Elke keer als je olie toevoegt, klop je de aïoli op met de stam-
per van de vijzel of een garde, zachtjes draaiend tot je een 
ietwat vaste emulsie krijgt.
Herhaal tot de bereiding stevig wordt (de stamper moet 
rechtop in de vijzel kunnen staan).
Pas de kruiden aan en zet opzij in de koelkast tot je klaar bent 
om te serveren.

Serveer de mosselen gevuld met Sétoise
Haal de mosselen uit de pan en bindt de saus (van het vuur 
af) door de aïoli toe te voegen. Serveer de gevulde mosselen 
in een schaal of op een bord, rijkelijk bedekt met saus, met 
rijst of spaghetti als bijgerecht.
Gevonden op:
https://www.escapadeslr.com/recettes-de-cuisine-moules-
farcies-a-la-setoise-878.html

Recept uit de Languedoc-Roussillon
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Veel Franse boeken kunnen dankzij hun (vaak) uitstekende 
vertaling ook door Nederlandstaligen gelezen worden. De 
deelnemers aan deze (digitale) leesclub bespreken om de 
beurt een boek. In NieuwsNed 103 besprak Nienke Aukema 
‘De Fruitplukkers’ van Catherine Poulain. Zij gaf de pen door 
aan Rose-Line Lentjes die Archipel van de Hond bespreekt 
van Philippe Claudel. Rose-Line geeft hierbij de pen door 
aan Annette van der Bij.
Wil je ook deelnemen aan deze leesclub of wil je er meer 
over weten, schrijf dan naar Nienke: n.m.aukema@gmail.
com

Als je Archipel van de Hond begint te lezen voel je dat 
er iets irriteert. Als een kiezelsteentje in je schoen. 
Aanvankelijk loop je gewoon door maar het doet steeds 
meer pijn en het stoort steeds meer. Je moet er iets aan 
doen: stoppen en de tijd nemen om het uit je schoen te 
halen, maar je wilt doorlopen, je hebt belangrijker dingen 
aan je hoofd. Dan komt het steentje onder je hak en kun 
je niet meer verder. Het boek van Claudel hindert net zoals 
het kiezelsteentje.

Het verhaal is doodsimpel: het gaat om een eilandje waar 
de mensen eenvoudig en rustig leven. De hoofdpersonen 
zijn de burgemeester, de onderwijzer, de priester, een 
oude vrouw die vroeger onderwijzeres was, en wat vissers. 
Ze zien elkaar iedere dag, weten alles van elkaar en geluk 
is heel gewoon. Het is een eilandje, vol wijnstokken, 
olijfgaarden en kappertjesplanten, omringd door viswaters. 
Het is er ’s winters ijskoud en zomers heet en er is een 
dreigende vulkaan die regelmatig gromt en stinkende 
dampen verspreidt. 

Op een dag loopt de oude vrouw, zoals iedere dag, met haar 
hond langs het strand en ziet daar drie onbekende vormen. 
De hond rent er blaffend op af. Als ze dichterbij komt, ziet 
ze dat het lichamen zijn van drie zwarte, jonge mannen. 
De blaffende hond heeft de aandacht getrokken van een 
langslopende visser. De burgemeester wordt gewaarschuwd 
en de dokter. De leraar die zijn dagelijkse joggingrondje 
loopt komt erbij. Allemaal kijken ze naar de drie dode 
lichamen.

Wat doe je (niet) met drie lijken? Dat is afhankelijk van 
wie je bent en welke belangen je vertegenwoordigt. De 
burgemeester wil de economische belangen van het eiland 
beschermen. De onderwijzer wil de waarheid. De oude 
vrouw steekt liever haar kop in het zand en hoe reageren 
wij lezers op het ondenkbare, het onaanvaardbare? 

Claudel biedt je geen keus: je wordt voor je 
verantwoordelijkheden geplaatst, of je dat nu leuk vindt 
of niet. Je kunt niet meer zeggen dat je het niet wist want 
je weet het. Zo weten we allemaal dat sinds 2013 meer 
dan 16.000 migranten in de Middellandse Zee verdronken 
terwijl ze probeerden Europa te bereiken. Toch is er nooit 
iemand de straat op gegaan om ertegen te protesteren of is 
er ooit een collectieve actie georganiseerd. We kijken liever 
de andere kant op. 

Maar: “Hoe zullen 
toekomstige 
eeuwen onze tijd 
beoordelen? De 
stem van het 
kiezelsteentje 
wordt luider: “Ik 
zal verdwijnen. Ik 
heb je beloofd dat 
ik slechts de stem 
was. Niks anders. 
Al het andere 
is menselijk en 
betreft u. Dit zijn 
mijn zaken niet.” 
Als je dit boek 
gelezen hebt zal 
dat stemmetje aan 
je geweten blijven 
knagen. Het is 
ongemakkelijk om 
door te lopen met 
een steentje in je 
schoen, hoe klein ook of hoe druk je het ook hebt. Je wilt 
het vergeten maar het vergeet jou niet. Dat is het resultaat 
van een goed boek: het laat je niet los en veroordeelt je tot 
“eeuwige helderheid”. Onverschilligheid is geen optie meer. 

Claudel maakte me niet vrolijk, maar opende mij de ogen 
terwijl ik ze veel liever voor de helft dicht hield. Ik loop wat 
mank, mijn geweten knaagt. Ik zal moeten stoppen om het 
steentje eruit te gooien… Misschien is dat de bedoeling van 
Claudel, om je wakker te schudden?

Over de auteur:
Philippe Claudel (1962) is een auteur, scenarioschrijver en 
filmregisseur. Hij studeerde letteren in Nancy en werkte als 
leraar in gevangenissen en met mindervalide jongeren. Hij 
is professor literatuur aan de Universiteit van Nancy. 
Claudel neemt het altijd op voor de buitenstaander, de 
verstotene, de “ander”, de vluchteling. Grijze zielen (2003) 
gaat over de moord op een uitzonderlijk mooi tienjarig 
meisje, een buitenbeentje. Het boek gaat over wat oorlog 
met mensen doet. Zijn novelle Het kleine meisje van 
meneer Linh (2016) gaat over asielzoekers. In Het verslag 
van Brodeck (2008) laat Claudel zien hoe er irrationele, 
xenofobe gevoelens de kop opsteken als er een vreemdeling 
in een klein dorp komt wonen.  
Bij Claudel word je gedwongen tussen de regels te lezen, 
je af te vragen wat er precies staat en vooral: wat staat er 
niet? 

Het volgende boek:
Annette heeft de psychologische roman ‘Zout’ (originele 
titel: Pactum salis) van Olivier Bourdeaut gekozen voor de 
bespreking in NN 105 die in december 2020 verschijnt.

Door
Rose-Line Lentjes

Frans-Nederlandse 
digitale leesclub
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Stuur een aanvraag naar: 
Peter de Jong
Assurances Secara 3000
5/7 Place Saint Clément
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Bellen kan ook 0033(0)4.76.37.05.22
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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


