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Versoepelingen Corona-maatregelen
Activiteiten (…!)
Twee enquêtes op verzoek van de Fanf
Franse weetjes en historie

Terrassen Frankrijk medio mei
open, ook andere versoepelingen aangekondigd
Wij mogen vanaf 19 mei weer naar
het terras, heeft president Macron
gezegd tegen de regionale media.
Die dag zijn ook winkels, musea,
theaters en bioscopen onder voorwaarden weer toegankelijk. Ook
gaat de avondklok dan in om 21.00
uur i.p.v. om 19.00 uur.
Per 9 juni kunnen de cafés en
restaurants ook binnen serveren en
wordt de begintijd van de avondklok
verschoven naar 23.00 uur.
Op 30 juni wordt de avondklok helemaal afgeschaft, zei Macron in het
interview. Dan zijn er ook weer
evenementen mogelijk met meer
dan 1000 mensen. Die moeten dan
wel een gezondheidsverklaring bij
zich hebben.
Bron: NOS.nl
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In juni weer bijpraten in Gabian
Voor het eerst na heel lange tijd zal op woensdag 9 juni in Gabian
weer een Bijpraatlunch plaatsvinden. De eerste van een nieuwe en
dit keer hopelijk onafgebroken reeks. Vanaf begin juni heeft iedereen ruimschoots kunnen wennen aan het ”nieuwe normaal” op de
Franse terrassen. In overleg met Nathalie, de patronne van
restaurant La Tavernat, wordt dan gezorgd voor een eet-omgeving
die aan alle (tegen die tijd) geldende eisen voldoet en waar iedereen zich veilig kan voelen. De vaste lunch-gangers ontvangen
binnenkort nader bericht via de mail.
Aanmelden via: bijpraatlunch@gmail.com

Lezing over Willem Roelofs in de molen van Bram op donderdag 20 mei
Willem Roelofs en de School van Barbizon

De cyclus van lezingen over kunsthistorische onderwerpen in Bram heeft door de Coronabeperkingen lange tijd stilgelegen. Nu de maatregelen geleidelijk worden opgeheven en de meeste mensen inmiddels zijn gevaccineerd kan de cyclus weer worden opgestart.
Als eerste is een lezing gepland over de Nederlandse realistische schilder Willem Roelofs (18221897). Het accent in de voordracht met veel beeldmateriaal door Adrien Vos ligt op de relatie van
Roelofs met de Franse realisten van de School van Barbizon. Willem Roelofs was een van de
voorlopers van de Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst; vanuit het romantische Classicisme uit het begin van de 19e eeuw ontwikkelde hij zich naar het impressionisme van
de Haagse School. Hij liet zich in die beginperiode inspireren door de natuur en de schilders van
Barbizon. Hij werkte net als zij in de open lucht. In 1851 verloor hij zijn hart aan Barbizon. Hij
keerde er terug in 1852 en 1855. Vooral zijn vroege landschappen, met hoge wolkenluchten,
stemmige waterpartijen en bevolkt met vee, zijn typerend voor de School van Barbizon. Onmiskenbaar bracht hij zijn geestdrift voor deze natuurschilders over op de latere Haagse School.

De lezing vindt plaats op donderdag 20 mei, 10.30 uur, in Le Moulin te Bram, Avenue Paul Riquet.
NVLR-leden zijn van harte welkom. De entree bedraagt 8 euro (inclusief koffie/thee).
Aanmelden graag per e-mail op bram.lemoulin@orange.fr of telefonisch via tel.nr. 0468 763853.
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Op verzoek van het bestuur van de Fanf
leggen wij u hierbij twee initiatieven voor van
Anton Noë, eigenaar en beheerder van de
website: www.nederlanders.fr
Het NVLR-bestuur beveelt de invulling van
deze enquêtes van harte aan.
1. Enquête onder Nederlanders in Frankrijk om te peilen wat men van de lokale
Nederlandse vereniging verwacht (input voor deze verenigingen, onze leden),
en wat men ziet als prioriteiten voor belangenbehartiging op federatie niveau.
Enquête: https://bit.ly/NL-Verenigingen-in-Frankrijk-enquete-2021
2. Oprichting van een stichting met als doel Nederlandse ondernemers in Frankrijk die
door de pandemie in moeilijkheden kwamen te helpen, het CNO.
https://www.cno-frankrijk.nl/nieuwsberichten
Het idee van een enquête is ontstaan in overleg met het nieuwe bestuur van de fuserende
verenigingen Lys Oranje en DBCRA.
De enquête zal binnenkort gepubliceerd worden op Nederlanders.fr en Infofrankrijk.com.
Daarmee zal de oproep tot deelname bij een groter publiek terecht komen. In dat kader
vinden wij het belangrijk dat de Nederlandse verenigingen in Frankrijk geïnformeerd
worden over dit initiatief en wij hopen dat u ook uw leden zult oproepen om deel te nemen
aan deze belangrijke enquête.
Het enquêteverslag wordt in het najaar van 2021 teruggekoppeld, zowel aan de respondenten die dat wensen (optie in de enquête) en via de twee eerdergenoemde websites.
Verenigingen kunnen bij Anton Noë terecht als ze een gefilterde uitwerking van de
enquête op het niveau van de eigen vereniging willen ontvangen (dit filter wordt niet
openbaar gepubliceerd). Hier zijn natuurlijk geen kosten mee gemoeid.
Voor de Federatie is het heel belangrijk zo breed mogelijk te weten te komen
waar de prioriteiten liggen bij uw leden .
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7 tips voor bellen met/in Frankrijk
Frans spreken is één ding. Maar aan de TELEFOON een gesprek voeren, is een heel ander verhaal.
Met deze 7 praktische tips wordt bellen in het Frans iets makkelijker! Lees hier …
7 Franse schrijfregels die anders zijn
Zijn deze dingen je weleens opgevallen in Franse brieven, e-mails of boeken? Er gelden in de
Franse taal andere regels voor interpunctie, typografie en het schrijven van cijfers.!
Kijk maar… !?@#
Deze en nog meer wetenswaardigheden vind je in het webazine: www.frankrijk.nl

Terwijl wij in Nederland op 5 mei de bevrijding vieren van
de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, wordt in Frankrijk op
deze datum de sterfdag herdacht van
Napoleon Bonaparte.
De president van de republiek, Emmanuel Macron, heeft
ervoor gekozen om de tweehonderdste verjaardag van de
dood van Napoleon, woensdag 5 mei 2021, te herdenken in
de Dôme des Invalides.
Een bekritiseerde keuze: er gaan stemmen op om eraan te
herinneren dat Napoleon Bonaparte de man is die de
slavernij in ere heeft hersteld, om te herinneren aan zijn
autoritaire nalatenschap of om te benadrukken dat het
Burgerlijk Wetboek dat hij heeft afgekondigd, gekenmerkt
wordt door vrouwenhaat.
Rond dezelfde tijd was er in Fontainebleau een opmerkelijke veiling: van een haarlok van
Napoleon en diens ‘autopsiedoek’ met bloedvlekken. Lees artikel in het AD.
Deze controverses doen denken aan andere. Twee eeuwen lang is Napoleon een figuur geweest
die verdeeldheid zaaide. Deze sleutelfiguur uit de Franse geschiedenis, wiens leven een roman
waardig is en de hele wereld fascineert, heeft altijd twee kanten gehad: een duistere zijde en een
gouden legende. Lees meer ...
(Bron: Le Monde.fr)
Wat wordt er gevierd op 8 mei?

Wandeling

Behalve de “jour de la victoire” (het einde van
de IIe Wereldoorlog) is 8 mei ook de datum

van de geboortedag van Jeanne d'Arc.
Het was op 8 mei 1429 dat een leger onder leiding van Jeanne d'Arc erin slaagde de stad Orléans, die door de Engelsen belegerd werd, te bevrijden. Elk jaar wordt deze gebeurtenis gevierd
tijdens de Johannieterfeesten in Orléans, met als
hoogtepunt een grote optocht door de straten
van het stadscentrum op 8 mei. In 2015 hebben
de regio Centre-Val de Loire en het stadsbestuur
verzocht om deze festiviteiten op te nemen in
het immaterieel erfgoed van Frankrijk, alvorens
een verzoek tot classificatie door UNESCO te
overwegen.

Conques-surOrbiel
(opnieuw)
uitgesteld
De wandeling met picknick wordt verschoven
naar woensdag 16 juni.
In de Nieuwsbrief van juni volgen meer
bijzonderheden.
E. van Hoorn
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