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Voorzichtig 
optimistisch

Graag zou ik nu schrijven dat het herstel, uit de coronacrisis 
komend, een feit is. Helaas, we moeten nog even voorzichtig 

blijven opereren. Toch zijn er, na de dag van de deadline voor  
het aanleveren van copy voor deze NieuwsNed (5 mei), diverse 
 versoepelingen van de regels zichtbaar zowel in Nederland als 
hier in Frankrijk. Wij mogen weer door heel Frankrijk reizen en   
na een lange periode onze vrienden binnen Frankrijk bezoeken. 
De terrassen zijn weer open en op het moment dat deze NieuwsNed 
bij u op de deurmat valt, zal alweer een hele rits versoepelingen 
een feit zijn.

De activiteitencommissie kan weer aan de slag, maar door de 
 vakantieperiode zal een aantal activiteiten, zoals de Algemene 
 Ledenvergadering (ALV), over de vakantie heen worden getild.  
De ALV wordt vrijwel zeker begin oktober gehouden, maar over  
de exacte datum, uur en plaats zal het bestuur u nader inlichten. 

Neeltje van Woerkum, secretaris, en Henk de Klerk, ledenadminis-
tratie, hebben aangegeven per direct te willen stoppen met hun 
bestuursactiviteiten. Wij zijn hun veel dank verschuldigd voor het 
werk dat zij voor de NVLR hebben verricht. Gelukkig hebben wij 
twee NVLR-leden bereid gevonden de twee genoemde taken 
 voorlopig over te nemen. Ook komt door verhuizing de functie 
van Activiteitencoördinator vacant.

Tijdens de ALV wordt een nieuw bestuur 
samengesteld. Het interim-bestuur vraagt u 
eens serieus na te denken of een bestuurs-
functie wellicht iets voor u is, of dat u 
 iemand kent die zitting wil nemen in het 
bestuur. Door de covidmaatregelen heeft 
de NVLR een periode van stilte gekend. 
Het nieuwe verenigingsjaar behoeft en 
 belooft een vernieuwende, frisse start.  
U kunt daar als bestuurslid, in welke 
 functie dan ook, uw bijdrage aan leveren. 

Van ganser harte hoop ik, dat deze oproep 
niet onbeantwoord blijft en u een vrij-
blijvend verkennend gesprek met één van 
onze bestuursleden aan zou willen gaan.  
U vindt de e-mailadressen en telefoon-
nummers in de colofon.
Rest mij af te sluiten met de wens voor-
zichtig maar wel optimistisch de zomer in 
te gaan en ik hoop u allen weer gezond en 
wel spoedig bij de activiteiten van de NVLR 
te zien en te spreken.

Louk Wendels,
Interim-voorzitter
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Dingen gaan zoals ze gaan en dus soms totaal anders 
dan voorzien, zeker in tijden van corona. Hoewel er 

geen NVLR-activiteiten plaatsvonden, gebeurde er op de 
redactie wel van alles. 

Slechts twee extra redactievergaderingen waren nodig om 
de nieuwe redactieleden in te werken. Het waren naast 
 inhoudelijk goede vergaderingen, gevolgd door gezellige 
lunches, zeer onderhoudende bijeenkomsten. Wat weten 
Hans en Annette toch veel van bladen maken. Er zijn 
onnoemelijk veel details waar wij nog geen weet van 
 hadden. De distributie wordt voortaan verzorgd door het 
redactieteam. 

Onze derde redactievergadering, ter voorbereiding op het 
zomernummer, was gepland bij Pauline in de amandel-
boogaard, edoch het weer en Covid noopten ons over te 
gaan op een ZOOM-vergadering. Een leerzame ervaring 
met onze ervaren docent communicatie Anja. In deze digi-
tale vergadering kozen wij voor een nieuwe vormgever. 
Ineke Oerlemans woont in de Dordogne en maakt haar 
hele werkzame leven al bladen, waaronder Drop. Pauline 
neemt de beeldredactie voor haar rekening.

Verder bespraken wij het Carnet Qui est Qui 
waarover u al iets kon lezen in de Nieuws-
Brief van april en mei. Tijdens de corona-
crisis werd nog maar weer eens extra 
 duidelijk dat de NVLR een gezelligheids-
vereniging is en dat leden behoefte hebben 
om elkaar te spreken. Zonder ledenboek 
zijn mensen best moeilijk te vinden. In 
 verband met privacyregels stellen wij voor 
dat u zelf de informatie invult die u ge-
publiceerd wilt hebben en waarvoor u 
 toestemming geeft. Wij kunnen nu al ver-
klappen dat het boekje een leuk cadeautje 
wordt!

De redactie blijft altijd geïnteresseerd in 
belevenissen of ervaringen van leden op 
het Franse platteland. Het zou jammer zijn 
als al die nuttige, mooie, sterke verhalen 
niet verteld zouden worden. Laat ons allen 
meegenieten en geef de pen door aan een 
vriend(in).

Wij wensen u veel leesplezier!

VAN DE INTERIM-VOORZITTER VAN DE REDACTIE

COVERFOTO 
Apéro à la plage
Na een voor Zuid-Franse begrippen 
letterlijk en figuurlijk grijze periode 
zijn velen toe aan heldere blauwe 
luchten met zon. Natuurlijk hoort 
daar een terrasbezoekje bij met 
een koel glas. Verbazingwekkend 
dat dit nu één van de belangrijkste 
‘symbolen’ van onze vrijheid is. 
Santé !

Pauline
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ACTIVITEITENCOMMISSIE | GREET GORTER ONTDEKKEN | ANJA GEERTS

Meedenken

Eind vorig jaar vroeg Marianne Lesquillier mij mee te denken in de 
activiteitencommissie van de NVLR. In een eerste informele bijeen-

komst hebben we samen gedachten uitgewisseld over de bestaande 
activiteiten. Zelf ben ik vanaf eind december vorig jaar in Nederland 
gebleven en kon de tweede bijeenkomst eind maart niet aanwezig zijn, 
daarom heeft Peter enkele ideeën verwoord tijdens de tweede bijeen-
komst. Marianne heeft me gevraagd om ze in een tekst voor NieuwsNed 
weer te geven. Door de bijzondere tijd waarin we nu leven, zijn groot-
schalige bijeenkomsten nog niet mogelijk, dus ben ik net als iedereen 
in de afgelopen periode veel thuis geweest en ben ik online-lezingen 
gaan volgen van de VrijeAcademie (e.vrijeacademie.nl). Deze heb ik na 
verloop van tijd samen gevolgd met enkele collega’s vanuit het Noord- 
Veluws Museum in een kleine groep. Dit was een mogelijkheid om 
online toch gezamenlijk iets te ondernemen en te delen. De aange-
boden online lezingen zijn divers en bieden een prima mogelijkheid 
om in een kleine groep geïnteresseerden samen te komen. Je zou het 
als workshop kunnen definiëren. Zelf heb ik een lezing gevolgd over 
Chagall en daarbij tekeningen gemaakt aan de hand van eigen bele-
vingen uit het verleden. Omdat we niet weten wat het vervolg is van 
de beperkingen, wil ik vragen of er mensen zijn die geïnteresseerd 
zijn om elkaar in het najaar, via een online thema, te ontmoeten. Ik 
heb de mogelijkheid om een pilot te organiseren in oktober, november 
en december dit jaar. Laat het weten via de activiteitencommissie. 
 
ZwerfboekStation
Een andere optie voor de reeds bestaande boekenlunch is de moge-
lijkheid om een vaste plek te hebben voor de boeken bij ons in Escales. 
Laat boeken zwerven. Hier in mijn woonplaats in Nederland is een 
ZwerfboekStation. Dit bracht me op het idee iets dergelijks te reali-
seren voor de leden van de NVLR in mijn nieuwe atelier in Escales. In 
het najaar kunnen we hier een proef mee doen. De mogelijkheid om 
bijvoorbeeld op afspraak te komen of 1 dag in de maand open te zijn. 
Hartelijk welkom en een kopje thee van kruiden uit eigen tuin. Al 
brainstormend kwam ik tot deze mogelijke activiteiten. Er zijn vast 
meerdere thema’s en interessevelden te bedenken die mogelijkheden 
bieden om kleinschalig activiteiten te ontwikkelen. Denk mee en laat 
het weten.

Dorpen met 
een verhaal
Tijdens de redactievergadering kwam Hans van der 

Bij met een leuk idee: laten we elkaars dorpen eens 
gaan ontdekken! Ik was meteen enthousiast en heb het 
idee voorgelegd aan de activiteitencommissie. Vandaar 
dit stukje zodat u alvast een beeld krijgt van zo’n dorps-
wandeling.
Ik woon de helft van het jaar met mijn man Wim in 
 Beaufort. Dat is een heel klein dorpje vlakbij Olonzac 
met zo’n 200 inwoners. U kent misschien wel het 
 restaurant Auberge St. Martin, gevestigd in de oude 
school. Vóór Corona was dit een uitstekende plek om 
te genieten van lunch en diner.

Ik wil graag het initiatief nemen om de eerste dorps-
wandeling te organiseren. Het idee van de activiteiten-
commissie is om het kleinschalig te houden; we denken 
aan een groepje van maximaal 15 personen. Het idee is 
om een wandeling in de omgeving van Beaufort en 
 Oupia te maken en deze af te sluiten met een picknick 
op een mooi plekje. Mijn zwager, de patron van 
La Maison Chabbert in Beaufort, heeft aangeboden 
de picknick te verzorgen. En ik weet uit ervaring dat 
het dan helemaal goed komt! De kosten zullen onge-
veer € 7,50 bedragen.

Als u ook graag een dorpswandeling wilt organiseren, 
neem dan contact op met mij. Wij zijn namelijk benieuwd 
hoe de dorpen in de andere regio’s zijn! Uiteraard 
 kunnen we de eerste dorpswandeling pas organiseren 
als we uit de strenge confinement zijn. Ik denk aan 
 september/oktober. Dus, nadere informatie volgt. 

Anja Geerts: info@taalzaken.nl 

NieuwsNed voorjaar 2021   19   

De recepten van mijn vader 
De leden van de digitale leesclub hebben 
mij gevraagd of ik het vierde boek zou wil-
len bespreken.
Eerst voelde ik er niet zo veel voor, maar 
toen ik een beknopte omschrijving van het 
boek geschreven door Jacky Durand las, 
veranderde ik van gedachten. 
In onze familie zijn twee zaken heel be-
langrijk, de familieband en de gezamenlijke 
maaltijden, inclusief het bereiden daarvan.
Eén kleinzoon heeft zelfs zijn hobby ge-
maakt van koken en geeft lessen daarin op 
Instagram. 
En juist die thema’s zijn in dit boek ver-
werkt.
Bovendien heeft het me altijd geïntrigeerd 
dat de vader van chef-kok Lionel Giraud uit 
Narbonne, die zelf een sterrenrestaurant 
had op een schattig pleintje in het aller-
oudste deel van Narbonne, niet wilde dat 
zijn zoon zich ook zou bekwamen in die 
richting.
Zouden daaraan ook dezelfde problemen en 
geheimen ten grondslag hebben gelegen, 
als aan dit verhaal?
Het boek speelt zich af in een klein plaatsje 
dicht bij Dijon. De vader, die sergeant was 
in Algerije, overnachtte samen met zijn 
vriend Lucien in dat plaatsje, zogenaamd 
op weg naar de familie van die vriend. Ze 
aten in een klein restaurant, “Le pot fleu-
rie”. Toen bleek dat het restaurant te koop 
was, besloten ze het te kopen en zich daar 
te vestigen, de sergeant als kok en Lucien 
als leverancier van kruiden, paddenstoelen 
en alles wat de natuur aan eetbaars heeft 
te bieden. Verder houdt Lucien het fornuis 
brandend en helpt hij bij allerlei werkzaam-
heden.
Er is een zoontje van de sergeant, dat op-
groeit in “Le pot fleurie” en daar dan ook 

de liefde voor het bereiden van 
maaltijden meekrijgt. De familie 
van Julien woont er niet al te ver 
vandaan en samen hebben ze een 
hechte band. Er komt ook dage-
lijks een vaste klant eten, ze heeft 
daar een eigen tafeltje en gaat 
uiteindelijk samenwonen met de 
kok en zijn zoontje. De jongen be-
schouwt haar als zijn moeder.
Zoonlief groeit op, is een goede 
leerling en de leraren en vader 
willen dat hij naar de middelbare 
school gaat, om later ingenieur 
te worden. Zelf wil hij niets lie-
ver, dan een goede koksopleiding 
volgen. 
Het boek bestaat uit drie delen.
In het eerste deel ligt de vader op 
sterven. De zoon herdenkt het le-
ven, dat hij met zijn vader gehad 
heeft.
In het tweede deel verdwijnt de 
stiefmoeder uit zijn leven. Ze 
wil trouwen met de vader en het 
zoontje adopteren. Ook wil ze 
zelf graag kinderen hebben. De 
vader wil dat niet, omdat hij nog 
altijd verbonden is met de moe-
der van de jongen, die bij zijn geboorte in 
het kraambed is overleden. Hij besluit de 
jongen het verhaal te vertellen en brengt 
samen met hem witte rozen naar het graf, 
iets wat hij al die jaren maandelijks alleen 
deed. Maar voor de zoon blijft zijn moeder 
nog altijd de tweede vrouw van de vader.
In het derde deel gaat hij studeren in Be-
sançon, de plaats waar zijn stiefmoeder le-
rares Frans is. Hij kiest “Franse literatuur”, 
maar werkt daarnaast in zijn vrije tijd in een 
sterrenrestaurant. Hij komt te weten waar 
zijn stiefmoeder woont, maar ook dat ze 

Door Margrit van 
der Velde

Frans-Nederlandse digitale 
leesclub

getrouwd is en twee dochtertjes heeft. Hij 
besluit dan geen contact met haar op te 
nemen. Wel komt hij te weten, dat zij hem 
altijd is blijven volgen. Ze heeft contact ge-
houden met de leerkrachten van zijn oude 
school en kent zijn professor literatuurstu-
die, die vol lof over hem is. Als zijn vader 
hem in Besançon komt opzoeken, verneemt 
hij dat zijn zoon, naast zijn studie, ook in 
een sterrenrestaurant werkt, en wordt hij 
verschrikkelijk kwaad. 
Het blijkt, dat de vader zelf zo graag had 
willen studeren, maar dat de omstandig-
heden dat niet toelieten. De vader studeert 
nu ieder vrij moment in de encyclopedie die 
hij voor zijn zoon gekocht had, toen hij op 
de middelbare school zat. Als de vader op 
sterven ligt, neemt de zoon contact op met 
zijn stiefmoeder. Hij neemt het restaurant 
over van zijn vader, maar er is één pro-
bleem: er is een receptenboek, maar dat is 
nergens meer te vinden. Na het overlijden 
geeft zijn stiefmoeder hem het boek terug, 
de vader had het haar voor zijn dood gege-
ven. Het receptenboek was tot in de puntjes 
verzorgd. Over de schrijver:
Jacky Durand is culinair journalist. Dit is zijn 
debuutroman en zal in 20 landen verschij-
nen. 
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NATUUR | KEES VAN DER BAS

Voor ons is het, na 23 jaar Frankrijk, niet de eerste zwaluw die 
het zomer maakt, maar de specifieke roep van de wielewaal. 

Ook dit jaar nestelde hij zich weer trouw in de hoge bomen langs 
ons stukje van de rivier de Aude, al snel gevolgd door de koekoek 
en het kleur- en klankrijke spektakel van een kolonie bijeneters 
die hun nesten graven in de steile oevers. Een buurman heeft ook 
al een hop gezien en mijn vrouw een zeldzame zwarte specht.

Belangstelling voor vogels is mij jaren geleden bijgebracht door 
mijn oude vriend Co Caljouw (85 jaar). Hij leerde mij ook dit soort 
stukjes te schrijven, want hij was mijn eerste baas als editie-chef 
van het toen nog bestaande dagblad Het Vrije Volk. Co is vogel-
liefhebber, maar weet ook alles van wilde flora. Jaren geleden was 
hij met zijn Ria bij ons. Tijdens een wandeling over onze grote wei 
riep hij ineens enthousiast uit: “Kijk nou, een bleek bosvogeltje!” 

Ik speurde het zwerk af. “Misschien moet je naar omlaag kijken,” zei 
Co, “Ga er in vredesnaam niet op staan; je ziet ze nog maar zelden.” 
Ik, in het gras speurende: “Nou, ik zie echt geen vogeltje.” Co: “Een 
bosvogeltje is een wilde orchidee, hartstikke bedreigd ook nog. 
Beloof me dat je de grond hier arm houdt. Dus niet mesten.”

Vorige zomer waren mijn oude vriend en zijn lieve Ria weer bij ons. 
Het was Co’s laatste reis, want hij was zijn jarenlange strijd tegen 

Moeder Natuur & Co

darmkanker aan het verliezen. We maakten natuurlijk weer een 
wandeling in onze tuin. Uitrustend op een uitkijkpunt over de Aude 
zagen we de prachtige gele schicht van de wielewaal, de rivier 
overstekend. Toen nog één, én nog één en… ten slotte telden we 
er zes. Zes waarnemingen van een vogel die zich altijd wel goed 
laat horen, maar bijna nooit laat zien!

Zelden zag ik mijn oude baas zo gelukkig. 
En het mooie van Moeder Natuur is dat Co tot op de dag van van-
daag (mei 2021) nog steeds kan nagenieten van de wielewaal-her-
innering. 
Alles onder het motto: opgeven kan altijd nog.

FRANS-NEDERLANDSE BOEKRECENSIE | MARJAN VAN DEN AKKER

Frankrijk kent heel goede schrijvers. Het lezen van Franse li
teratuur is vaak lastig. Gelukkig zijn veel van deze prachtige 
boeken in het Nederlands vertaald. Wij hopen u te enthousi
asmeren om ervan mee te genieten.

Broer

Uit sluimerende woede over de stigmatisering van de Parijse 
bewoners van de Parijse banlieues schreef Mahir Guven zijn 

debuutroman Broer. Hij won er de Prix  Goncourt 
du Premier Roman 2018 mee. Mahir zegt: ‘Het is 
niet alleen criminaliteit, broeinest van 
 radicalisering zoals de politiek dat zo gemakkelijk 
roept’. Het is een roman over hard werken, ouder-
liefde en een onzeker bestaan. Mahir laat zien hoe 
migrantenkinderen in het Frankrijk van nu over-
leven. Mahir is van Turks-Koerdische  komaf, werd 
in Nantes geboren als stateloze vluchteling, is niet 
religieus en studeerde economie.

Broer is Uber-taxichauffeur in Parijs; om rond te 
komen, maakt hij lange uren en rijdend door Parijs 
heeft hij alle tijd om zich druk te maken over zijn 
leven en de wereld. Broer probeert een normaal 
leven op te bouwen. Na wat akkefietjes zit hij in  

de tang als politie-informant. Hij maakt zich ook zorgen om zijn 
broertje dat zo plotseling verdween en net zo onverwacht weer uit 
Syrië in Parijs terug keert, waardoor de problemen alleen maar 
groter worden.

Broertje is een veelbelovend verpleegkundige, heeft de capacitei-
ten om arts worden, maar niet als immigrantenkind in Frankrijk. 
Uiteindelijk vertrekt hij als naïeve idealist naar Syrië om daar, als 
verpleger en niet-gediplomeerd arts, humanitaire hulp te verlenen 
aan een Islamitische hulpverlenersorganisatie. Syrië blijkt een 

overrompelende gevaarlijke wereld. Broertje 
beschrijft alle verschrikkingen uitvoerig, even-
als zijn vlucht terug naar Frankrijk waar hij ver-
dachte is: heeft hij de jihad afgezworen of doet 
hij alsof?
De Syrische vader heeft als zelfstandige een 
taxivergunning. Hij hoopt deze als zijn pensioen 
door te kunnen verkopen, maar in deze Uber- 
tijden is zo’n vergunning waardeloos. De taxi-
oorlog wordt ook thuis uitgevochten. 

Broer is een rake roman over het huidige 
Frankrijk. Guven schrijft in de straattaal van 
‘Het getto’ Seine-Saint Denis. Het indrukwek-
kende verhaal helpt om met andere ogen naar 
migrantenkinderen te kijken. 

Château Beaufort
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COLUMN | HANS VAN DER BIJ

Blaren en 
kapotte 
nagels

Mijn echtgenote had besloten drie 
kasten te bestellen. Liever praat 

ik over planken en losse bevestigings-
middelen. Zij had uitgevonden dat de 
kasten thuis konden worden afgeleverd. 
Dat kwam goed uit, want ik had jaren 
geleden besloten nooit meer een Ikea 
binnen te gaan. A) vind ik dat we niets 
meer nodig hebben en B) zo’n winkel 
 ingaan waar je het eerste uur niet meer 
uit kan komen is niets voor mij. Nu was 
het zover. Toen ik thuis kwam lagen er 
8 pakketten op de vloer en een papieren 
tas met hulpmiddelen. Gelukkig was  
het rond lunchtijd dus had ik nog een 
moment om te wennen aan de gedachte om te beginnen met uit-
pakken en opzetten. Ik weet namelijk wat het is om de elementen 
in elkaar te zetten. Meestal loopt het niet goed af. Ik had me voor-
genomen om niet te klagen maar toen we begonnen kwam er een 
gevoel van tegenzin in me op. Ik werd nerveus en deed de radio 
uit om het geleuter op de radio niet aan te hoeven horen. Genoeg 
aan m’n hoofd. 

De eerste kast moet op de plaats komen van een ander Ikeaatje. 
De oude boekenkast moet een verdieping hoger komen te staan. 
Dat liep gelukkig goed af. Nu begonnen we de kartonnen ver-
pakking van de planken af te halen. En ja, na wat gescheur en  
een  gebroken nagel lagen de planken klaar met een instructie-
boek  erbovenop. In het instructieblad staan tekeningen van o.a. 
2 dikkige mannen. Een die rechts- en de ander die linkshandig is. 
Heel handig. Wij zijn allebei rechtshandig wat een groot nadeel 
bleek te zijn. Vrijwel direct waren we het oneens over wat de 
 bovenkant van de kast moest zijn. Annette leest de instructies en 
ik kijk of het logisch is. Ons beider stemgeluid wordt opgeschroefd 

om elkaar te overtuigen. Na 
het indraaien van de eerste 
schroeven bleek dat het ene 
deel goed lag en het andere 
niet. Optillen en omdraaien. 
Ieder van ons vond dat het 
linkse paneel op z’n kop lag 
maar wat was links? Vijf 
 minuten later was de fout 
hersteld en samen besloten 
we dat de instructietekening 
niet duidelijk genoeg was 
om zo de boel niet te laten 
escaleren en de rest van ons 
leven niet met Ikeaplanken 
op de vloer te hoeven leven. 
Intussen had ik mijn trui uit-
gedaan en de thermostaat 
lager gezet. Nu er opeens 
schot in de zaak kwam en de 
schroeven en vastzetrondjes 
van deel drie bijna allemaal 
vastzaten, vroeg ik wat is de 
volgende stap? Het tempo 
erin houden is het enige 

leuke van het opzetten van een Ikeatje. 
Nog twee kasten te gaan.

Woensdag hadden we een dag voor rust en andere, leukere ver-
plichtingen. Maar donderdag was het weer zover. Vroeg op want 
niet alleen de 2 meter hoge spiegeldeur voor de kleerkast moest 
nog gemonteerd worden maar ook nog eens een tweedelige 
 buffetkast voor in de keuken. Een leuk vooruitzicht was het dus 
niet. Halverwege was het tijd voor koffie en de stemming was 
‘lauw’. Na een slok zuchtte ik, wat niet mocht. Ik probeerde nog te 
protesteren maar ik werd onmiddellijk gewezen op het nut en het 
belang van de kasten. Het enige wat ik dorst in te brengen was dat 
ik er niet om gevraagd had. Bij het inhangen van de rechterdeurtjes, 
kreeg ik opeens een spontane aanval van het syndroom van Gilles 
de la Tourette. Woorden die ik gewoonlijk niet gebruik kwamen 
spontaan uit mijn mond terwijl de zweetdruppels op mijn voor-
hoofd stonden.
Dit was de allerlaatste Ikea-kast beloofde Annette.
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De vraag lijkt eenvoudig. Maar dat is ze 
niet. Om een antwoord te kunnen geven, 
moeten wij elkaars argumenten over dit 
onderwerp grondig onderzoeken.

Eerste vaststelling: de elektrische auto 
heeft geen uitlaatpijp. Hij is dus tech-
nisch niet in staat CO2 uit te stoten. De 
elektrische auto is dus een milieuvrien-
delijke, een groene auto. Behalve dat de 
elektrische auto, per definitie, op elektri-
citeit rijdt. En om elektriciteit te produ-
ceren worden soms fossiele brandstoffen 
gebruikt, zoals in China, waar nog steeds 
bijna 70% van de elektriciteit wordt 
geproduceerd in kolengestookte centrales 
die veel broeikasgassen uitstoten.

Meestal stoten elektrische auto’s dus 
wel CO2 uit als ze rijden, ook al gebeurt 
dat op een verhulde en afgeleide manier. 
In Frankrijk is de elektriciteitsproductie 
koolstofvrij, maar steunt zij groten-
deels op kerncentrales en genereert zij 
dus gevaarlijk afval, zodat de algemene 
term “ecologisch” (vergeet niet dat deze 
verwijst naar alles wat het milieu res-
pecteert) misschien ook niet het meest 
geschikt is.

Met al deze bedenkingen hebben Duitse 
onderzoekers onlangs geschat dat de 
elektrische auto in Europa vandaag de 

dag nog steeds - in termen van CO2/km 
uitstoot - concurreert met de meest effi-
ciënte verbrandingsauto (benzine en die-
sel) op de markt en het voordeel van de 
elektrische auto blijft groeien. Zeker met 
auto’s op leeftijd, omdat de emissiecon-
trolesystemen van auto’s met inwendige 
verbranding de neiging hebben slecht te 
verouderen. Ook met de jaren: het aan-
deel van hernieuwbare energiebronnen in 
de elektriciteitsmix neemt toe, waardoor 
de elektriciteitsproductie steeds minder 
CO2 uitstoot.

Bijna de helft van de uitstoot van fijne 
deeltjes is afkomstig van wielslijtage, het 
wegdek of de remmen. Elektrische auto’s 
stoten dus ook hun deel van de fijne 
deeltjes uit. Zelfs als motorrem- en ener-
gieterugwinningssystemen de verliezen 
beperken. Volgens het Franse agentschap 
voor milieu- en energiebeheer (ADEME) 
is een elektrische auto vanaf 50.000 
afgelegde kilometers over het algemeen 
minder vervuilend dan een auto met een 
verbrandingsmotor.
 
Een batterij die een aderlating is 
voor de ecologische balans
Tot zover de rij-fase van het leven van 
een elektrische auto. Maar er is een 
“ervoor” en ook een “erna”. Laten we 
niet vergeten dat, om de echte ecologi-
sche voetafdruk van de elektrische auto 
te beoordelen, we naar zijn volledige 
levenscyclus moeten kijken. In dit opzicht 
lijken de lithium-ion-accu’s die in deze 
zogenaamd groene voertuigen worden 
gebruikt, het milieu veel geld te kosten. 
In de eerste plaats omdat de zeldzame 
metalen waaruit deze batterijen zijn 
opgebouwd, worden gewonnen in landen 
die nog te weinig aandacht besteden aan 
onze maatschappelijke en milieuover-
wegingen. Ten tweede omdat de meeste 

lithium-ion batterijen vandaag de dag 
worden geproduceerd in landen met een 
niet al te gunstige energiemix.

Tenslotte, omdat de recycling van deze 
batterijen nog steeds vragen oproept. 
Zelfs als het technisch haalbaar lijkt, 
blijft het economisch onaantrekkelijk. 
Tenminste, zolang het aantal betrokken 
batterijen relatief klein is. In de komende 
jaren, naarmate de markt zich ontwikkelt, 
zou de recyclingindustrie zich echter op 
natuurlijke wijze meer moeten organise-
ren.

Intussen werken fabrikanten er ook aan 
om deze batterijen een tweede leven te 
geven. Zodra hun prestaties onder de 
voor auto’s aanvaardbare drempelwaarde 
zijn gedaald, kunnen zij nog steeds wor-
den gebruikt als stationaire opslagoplos-
sing voor hernieuwbare energiebronnen. 
Dit is reeds het geval in Amsterdam, in 
het Johan Cruyff ArenA-stadion, waar  
enkele tientallen Nissan Leaf-batterijen 
zijn omgebouwd tot een noodopslagsys-
teem voor elektriciteit, aangedreven door 
zonnepanelen. Dit is ongetwijfeld een 
manier om elektrische auto’s milieuvrien-
delijker te maken. 

Bron: https://www.futura-sciences.com/ 
Nathalie Mayer, journaliste/wetenschap 
expert

HvdB

Is de elektrische auto echt 
ecologisch?

Citroën Ami

Renault Twizy

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.
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Twee nieuwe 
redactieleden
 
Meestal gebeurt er teleurstellend weinig 
met oproepjes in NieuwsNed, maar deze 
keer in NN 105 was het raak; twee nieuwe 
redactieleden meldden zich in januari kort 
na elkaar aan. Het is de bedoeling om in 
het komende jaar enkele van de vele taken 
van Hans en Annette van der Bij over te 
nemen. 
•	 Pauline buigt zich als webredacteur 

over het secretariaatswerk zoals 
schrijvers enthousiasmeren, hun 
attenderen op de deadlines en de 
inhoud van de website van NVLR.

•	 Anja neemt de correcties van de aan-
geleverde teksten voor haar rekening 
en zal in een later stadium zelf af en 
toe teksten gaan aanleveren.

•	 Hans blijft als beeldredacteur betrok-
ken bij de opmaak van het tijdschrift, 
de contacten met de editor en de 
sponsors.

•	 Annette maakt als NieuwsBrief-
redacteur de maandelijkse nieuwsbrief 
en zij corrigeert de NN-drukproeven. 

•	 Nienke blijft artikelen schrijven en 
hoopt alle taken als hoofdredacteur in 
goede orde te coördineren. 

De twee nieuwe redacteuren stellen zich 
voor en vertellen graag over hun frisse 
ideeën voor NieuwsNed.

Pauline Datema
De Wet van de Aantrekkingskracht
Al jarenlang doen wij ons best onze eigen 
weg te gaan, door ons leven zelf te schep-
pen en te creëren. Wij visualiseren onze 
dromen en handelen hier dan ook naar. 

Alles wat je aandacht geeft 
groeit, en uiteindelijk komen we 
daar waar we willen zijn. Vanaf 
het begin van de coronacrisis 
verbaas ik mij erover hoe deze 
wet van de aantrekkingskracht 
wordt misbruikt.

Al een jaar lang ligt de focus 
van de wereld op ziekte, angst, 
besmetting, ic-bedden, afstand 
houden, lock down, gevaar, 
dood etc. Kortom de mensheid uit zijn 
eigen kracht gehaald en het immuun-
systeem verzwakt. 
Wat heeft het de wereld gebracht ... 
!!!???!!!

Hoe anders kan het zijn als iedereen zich 
vanaf nu gaat focussen op gezondheid, 
aandacht en zorg voor elkaar, natuurlijke 
voeding, beweging, Open up, liefde en 
vrijheid, als we in onze eigen kracht gaan 

staan en we ons immuunsysteem zelf 
versterken. Dan kunnen we samen een 
mooiere wereld creëren.

Als goed voornemen voor 2021 heb ik me 
opgegeven als redactielid van Nieuws Ned. 
Om nieuwe mensen te leren kennen en 

mijn eigen wereldje te vergro-
ten. 

Ik ben benieuwd naar verha-
len van andere leden die hun 
leven in eigen hand hebben 
genomen, die in hun eigen 
kracht zijn gaan staan en naar 
Frankrijk zijn vertrokken. Zij 
die kansen hebben gepakt 
en mogelijkheden hebben 
gecreëerd. Die met vallen en 

opstaan, zijn blijven geloven in hun eigen 
dromen en zijn gekomen waar ze nu zijn. 
Uiteindelijk weten we allemaal dat leven 
en een bestaan opbouwen in Frankrijk heel 
iets anders is dan vakantievieren.
In NN 101 ben ik al in een mooi geschreven 
artikel van Nienke voorgesteld. Daarom 
roep ik jullie, lezers, op om je eigen verhaal 
te vertellen in de trant van: Ik vertrek…, 
Wij gooien het roer om…, Een nieuw be-
gin….

Ook als je, net als ik, al jaren in Frankrijk 
woont is het voor leden leuk om te lezen 
hoe het anderen tijdens hun emigratie is 
vergaan en wat ze hebben beleefd. Ook als 
u gedeeltelijk in Nederland woont, heeft u 
vast een verhaal.

U kunt het zelf schrijven of u laten inter-
viewen door iemand van de redactie om 
elkaar te inspireren en te laten zien dat 
alles wat je aandacht geeft groeit. 

Pauline Datema 
Salses le Château (66)
E : pdatema68@gmail.com

Anja Geerts
Nieuwe wegen
Inhakend op het verhaal van Pauline, stel 
ik me graag aan de lezers van NieuwsNed 
voor. Het afgelopen jaar heeft op iedereen 
een effect gehad. 
Mooi hoe Pauline 
in haar verhaal de 
focus verschuift 
van het nega-
tieve naar het 
positieve. Voor 
mij heeft corona 
betekend dat ik 
ongewild snel-
ler in een nieuwe 
fase van mijn 
leven ben beland: van een drukke onder-
nemer die een paar keer per jaar vluchtte 
naar Frankrijk om heerlijk bij te komen in 
de zon, naar een bijna ‘pensionado’. 

De overgang was voor mij te abrupt. Veel 
wandelen heeft me op nieuwe wegen 
gebracht: één daarvan is de NVLR. Ik wil 
meer mensen leren kennen in Frankrijk en 
een bijdrage leveren aan de redactie van 
NieuwsNed en de activiteitencommissie. En 
als je dat net allemaal in gang gezet hebt, 
word je weer gebeld voor een uitdagende 
klus in Nederland. Zul je altijd zien… 

Volgens mij is het doel van de NVLR om 
elkaar te leren kennen en daar sluit het 
voorstel van Pauline mooi op aan: wat 
heeft u ertoe gebracht om in Frankrijk 
te gaan wonen (en werken)? Of woont u 
ook nog in Nederland? Tijdens wandelin-
gen van onze club is dit altijd een geliefd 
onderwerp. Dus laten we inderdaad onze 
verhalen gaan delen, zodat we elkaar beter 
leren kennen. 

Anja Geerts-Poppelaars
Beaufort (34210) én Breda
info@taalzaken.nl 

de gehele redactie
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Aan Pauline D. 
Ingezonden reactie van Jan Beijerinck 
Wij hebben elkaar nog niet ontmoet.
Ik verheug mij op die gelegenheid.
Jouw overdenkingen spreken mij aan.
Mij gaat het niet over de originaliteit maar over het feit 
   dat het wordt uitgesproken. 
Wij weten het wel, maar laten het niet weten.
Als de zon schijnt dan schijnt die zon, erken dat, verdoezel dat niet.
Word wakker, geniet van die dag,
wolken of zon, maak er iets van!
I love life, and you should too!
Conatus, the driving force to keep on going,
living and loving,
onze overlevingsdrift,
wij willen het allemaal meemaken.
Wij kiezen daarvoor en kunnen er niets aan doen, 
   het zijn onze fundamentele driften tot overleving. 
   Maar werk daaraan mee, doe er wat aan,
ook als het pijn doet, geniet, geniet...
wij hopen op twintig jaar, wij denken aan dertig jaar, 
   statistisch nog een jaar of zeven, hooguit!!!
Het zijn de mooiste jaren die wij nog krijgen... Happy anniversaries. 
Laten wij zo doorgaan! 

ZINGENDE DOKTER | INGRID SMITS

A Pas 
de Géant
‘Met reuzenstappen’ is de vertaling van de 
titel van mijn onlangs uitgebrachte lied.
Het begon als een liedje dat ik had ge-
schreven op een bestaande melodie voor 
een vriendin die 1000 km verderop ging 
wonen. Ik wilde haar een hart onder de 
riem steken en mijn bewondering uit-
spreken voor de manier waarop ze omgaat 
met de obstakels in haar leven.
Dit inspireerde mijn producer voor totaal 
nieuwe muziek bij mijn tekst. Het voelde 
zo goed, dat ik er automatisch meer tekst 
aan toevoegde. Uiteindelijk ontroerde het 
lied mijn vriendin enorm. Het is eigenlijk 
een opsteker voor iedere jongedame en 
vrouw die vaak haar best heeft gedaan om 
anderen het naar de zin te maken. In de 
 videoclip komen naast mijn dochter, ikzelf 
ook veel van mijn vriendinnen voor. Als 
kind en als volwassene. Kijk maar snel op:

MéYu - à Pas de Géant
https://youtu.be/h2z5q1PNMV0
Ook op Spotify, Amazon Prime, Deezer, etc.

INGEZONDEN REACTIE | JAN BEIJERINCK

ACTUALITEIT | REDACTIE

Krakers actief
Kraakpanden bezetten is niet meer een typisch Nederlandse 

activiteit die ooit in de zestigerjaren in Amsterdam begon. 
Asielzoekers kraakten de al 7 maanden leegstaande villa van 
de Franse wijnboer in een idyllisch Middeleeuws Zuid-Frans 
stadje, ten westen van Cannes. De eigenaar erfde de villa van 
zijn moeder en moet sinds september vorig jaar gewoon elke 
maand de elektriciteitsrekening betalen, voor de stroom die 
de krakers gebruiken. De eigenaar staat met de rug tegen de 
muur, bestuurders beschermen de krakers en de inwoners 
zijn massaal de straat opgegaan met spandoeken waarop 
staat: “Dit is een demonstratie van de wanhoop’’.

Hoewel de rechter vorig jaar oordeelde dat de krakers eruit 
moesten, gingen die niet weg en de politie greep niet in. 
 Vervolgens volgde een lange juridische procedure, met een 
 rekening voor 8.000 euro aan advocatenkosten. Maar de 
 uitkomst was positief. In november zei de rechter dat de 
 krakers eruit moesten. De lokale autoriteiten konden de politie 
erop afsturen. “Maar ik kan niets doen’’, zei de plaatselijke 
 prefect. In de  winter mogen in Frankrijk namelijk geen mensen 
uit hun huis worden gezet, uit humanitaire overwegingen. 
Die ‘winterstop’ duurt tot 31 mei. “Het is heel frustrerend, 
maar een oplossing is er niet’’, aldus de prefect.

Dit is een van de doemscenario’s voor alle tweede huizen-
bezitters. Velen onder ons zullen al wel eens de bittere smaak 
van een inbraak hebben mogen proeven, maar dit gaat wel 
heel ver. Koop ook nooit een huis waar krakers inzitten, want 
je raakt ze nooit meer kwijt. 

Het enige dat buitenlandse huizenbezitters kunnen doen, is de 
beveiliging op orde hebben en zorgen voor extra goed af te 
sluiten hekwerken. Gelegenheidsdieven laten zich volgens de 
politie afschrikken door alarmsystemen en bewakingscamera’s 
met video-opnames. Professionele inbrekers hebben meer 
nodig. Hiervoor zijn er slimme camera’s die beweging binnen 
een vooraf bepaald gebied detecteren. Zodra de camera af-
wijkend gedrag detecteert, wordt de alarmcentrale auto-
matisch gealarmeerd. Operators komen onmiddellijk in actie 
zodra er een melding binnenkomt. Zij zijn getraind in het 
 herkennen van afwijkend gedrag en kunnen snel schakelen 
waardoor  tijdig de juiste interventie wordt toegepast. Bij een 
acuut alarm worden hulpdiensten, waaronder de politie, 
 onmiddellijk gewaarschuwd. 
Een andere mogelijkheid is je aan te sluiten bij 
http://www.residence-location.fr
De familie Hemmelder uit Ginestas beheert en controleert 
 huizen voor buitenlanders. Hoe het ook zij, maak het de 
 dieven zo moeilijk mogelijk!
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Bataille pour 
la Mairie de Mèze

Sinds 1977 regeert in de gemeenteraad van ons mooie Mèze 
(12.000 inwoners) een meerderheidscombinatie van Les 

Verts et la Gauche ondersteund door de commerçants. Yves 
 Pietrasanta wordt in 2002 als burgemeester opgevolgd door 
zijn Premier-Adjoint Henry Fricou, die in 2020 voor een vierde 
termijn gaat. Zijn Premier Adjoint Thierry Baëza vindt dat hij na 
tien jaar zelf wel eens aan de beurt is en gaat als zelfstandige 
partij door. Hij neemt vier leden van de meerderheid mee, 
 verzamelt de hele oppositie om zich heen en publiceert de 
zonden der meerderheid.

Twee dagen voor de tweede kiesronde valt in alle brieven-
bussen van Mèze een fraai pamflet van de meerderheid.  
In dit pamflet wordt uitgelegd hoe goed ze het met Mèze voor 
hebben en hoe slecht de oppositie is met een leider die uit 
persoonlijke ambitie zijn partij verraadt. Bovendien heeft hij  
bij een verkiezingsbijeenkomst in Coronatijd gezichtsmaskers 
van de gemeente uitgedeeld.

Tot mijn verbazing verliest Thierry Baëza met slechts 2% ver-
schil, het is 46% tegen 48%. Een bedenkelijk resultaat voor 
Henry Fricou als na 18 jaar burgemeesterschap 46% van de 
kiezers een andere burgemeester wil. Hij heeft kennelijk veel 
vijanden gemaakt.

De oppositie laat het er niet bij zitten en vraagt bij het Tribunal 
Administratif de Montpellier om annulering van de verkiezingen, 
omdat de oppositie zich niet meer heeft kunnen verweren 
 tegen de aantijgingen in dat fraaie pamflet. Acht maanden 
 later: 23 februari 2021 is de verrassende uitspraak: ‘Oui, les 
municipales de Mèze 2020 sont annulés’! Maar Henry Fricou  
gaat in beroep bij het Conseil d’Etat. Het kan dus nog wel een 
tijdje duren voordat deze strijd beslecht is.

La Mairie de Mèze

Tegenwoordig is het in Nederland gebruikelijk naast een testa-
ment ook een levenstestament te laten opmaken. De naam 

Levenstestament is feitelijk misleidend. Het levenstestament is 
namelijk een uitgebreide volmacht aan een vertegenwoordiger die 
je aanwijst om tijdens je leven jouw zaken te regelen als je dat zelf 
niet (meer) kunt. Anders gezegd, als je door een fysieke of geeste-
lijke gezondheid kortstondig, of in het geheel niet meer in staat 
bent je wil te bepalen. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat 
 bewindvoering of curatele door een rechter wordt opgelegd.   
Je kunt je eigen vermogen beschermen met betrekking tot een 
eventuele eigen bijdrage in de zorg. Dit laatste zal in de toekomst 
nòg belangrijker worden. De druk voor ouderen om eerst je eigen 
geld te moeten opmaken, zal steeds groter worden. 

Bij het levenstestament gaat het om het geven van een onbeperkte 
volmacht, ergo een blanco volmacht. Je moet dus blind kunnen 
vertrouwen op de integriteit van de gevolmachtigde. Ook al is dat 
een zoon of een dochter, dan is dat niet altijd vanzelfsprekend. 
Helaas is het evenmin vanzelfsprekend dat de notaris wel een 
voor alle belanghebbenden beschermend levenstestament zal 
 opmaken. Notarissen onderkennen dat misbruik denkbaar is. 
Toch heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie tot nu toe 
geen aanleiding gezien haar modellen aan te passen.

Betrouwbare gevolmachtigde
Cruciaal is in de eerste plaats het benoemen van een betrouwbare 
gevolmachtigde. Het ligt voor de hand dat de echtelieden, c.q. 
partners, elkaar bij overlijden benoemen tot vertegenwoordiger. 
Vervolgens is het voor de langstlevende uiterst belangrijk een 
competente en betrouwbare gevolmachtigde te hebben. Want, 
hoe zal die met de blanco volmacht omgaan? Als er geld in de 
boedel zit, kan de verleiding groot zijn, op persoonlijke verrijking 
aan te sturen. Zelfs als er maar één kind is, kan die al de langst-
levende ouder volledig ‘uitkleden’ als er niet voldoende waarborgen 
zijn ingebouwd. Bij twee of meer kinderen is het van belang dat  
er rekening en verantwoording wordt afgelegd door de gevol-
machtigde. Daarom kan het ook nuttig zijn een toezichthouder te 
benoemen. Zijn er twee of meer kinderen dan is het de vraag of 
het wel verstandig is één van hen te kiezen. Eigen kinderen kunnen 
ruziën en menige familietwist komt vaak van de koude kant. Het 
benoemen van een onafhankelijke gevolmachtigde en een toe-
zichthouder kan daarom wel verstandig zijn. 
Dat een door de notaris gehanteerd model een open deur voor 
misbruik kan zijn, maakt het volgende praktijkgeval duidelijk.  
Vader en moeder laten in 2013 elk een testament opmaken en 
 bepalen dat bij overlijden van de langstlevende hun huisaccountant 
de executeur/afwikkelingsbewindvoerder zal zijn. Ze hebben twee 
kinderen. Met de benoeming van de huisaccountant beoogden zij 
een waarborg in te bouwen voor te verwachten disputen tussen 
dochter en zoon. Vader overleed in 2018; moeder blijft zelfstandig 
wonen. De dochter komt wekelijks langs om moeder wat te helpen. 
Op zekere dag neemt ze moeder ‘even’ mee naar de notaris. Er 
moeten nog wat kleine zaken aanvullend worden geregeld, aldus 
vertelt ze moeder. De notaris bleek een levenstestament en een 
nieuw testament te hebben opgemaakt. 
In het levenstestament werd de dochter als vertegenwoordiger 

RECHT EN PRAKTIJK | PIETER VOS

Levenstestament

MÈZE | HENRI BIK
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Levenstestament benoemd met een blanco volmacht. Onder andere werd bepaald 
dat zij aan niemand rekening en verantwoording hoefde af te leg-
gen, zelfs niet aan moeder. En de kortstondige afwezigheid van 
moeder (niet gedefinieerd) was al voldoende grond om de vol-
macht te gebruiken. Ergo, de dochter kon ongehinderd over de 
banktegoeden beschikken en als moeder kortstondig elders zou 
zijn, bijvoorbeeld door een korte ziekenhuisopname, zou ze zelfs 
haar huis intussen kunnen verkopen. Moeder zou er vervolgens 
maar genoegen mee moeten nemen elders te worden onderge-
bracht. De verkoopopbrengst zou de dochter zich volledig legaal 
kunnen toe-eigenen. Een niet ondenkbeeldige vorm van misbruik 
waar de notaris niet in had voorzien. Ook aan bescherming van de 
belangen van de mede-erfgenaam, was de notaris voorbij gegaan. 
Tot overmaat van ramp werd in het (nieuwe) testament de huis-
accountant geschrapt als executeur/afwikkelingsbewindvoerder 
en werd de dochter benoemd. Daarmee werd de wens van vader 
en de intentie van moeder uit 2013 terzijde geschoven. Bevreem-
dend, want de notaris had de testamenten uit 2013 onder zich en 
was terdege op de hoogte dat er behalve een dochter ook nog een 
zoon was wiens belangen dienden te worden beschermd.
Twee maanden later informeerde moeder de huisaccountant dat 
ze naar de notaris was geweest voor een paar kleine aanpassingen, 
zo had haar dochter gezegd en bood hem de testamenten ter lezing 
aan. De huisaccountant maakte haar de consequenties duidelijk 
waarvoor zij had getekend. Groot was haar verbazing. Dit had ze 
beslist niet begrepen en ook niet zo gewild. De huisaccountant 
 regelde spoorslags via een andere notaris een nieuw levens-
testament met voldoende waarborgen en een nieuw testament, 
waarin als executeur/afwikkelingsbewindvoerder de huisaccountant 
werd herbenoemd, overeenkomstig de wensen van 2013. Enkele 
maanden later overleed moeder in de gemoedsrust dat uiteinde-
lijk alles toch nog goed was gekomen. 

Zorgvuldige keuzes
Dat het zinvol is naast een testament ook een levenstestament te 
laten opmaken, is hiervoor al uiteengezet. Het is echter verstandig 
zorgvuldige keuzes te maken voor de vertegenwoordiging. En er 
moeten voldoende waarborgen worden ingebouwd, zoals moge-
lijke terugkeer in de eigen woning bij kortstondige ziekenhuis-
opname etc.

Onderwerpen die aandacht behoeven zijn o.a.:
- wordt het aan de gevolmachtigde overgelaten te beoordelen 

gebruik te maken van vertegenwoordiging; 
- mag de volmacht al worden gebruikt bij tijdelijke afwezigheid,  

of anderszins als de persoon kortstondig niet in staat is zelf de 
belangen te kunnen behartigen;

- mag de gevolmachtigde rechtshandelingen verrichten bij tijde-
lijke afwezigheid; 

- moet er wel of geen rekening en verantwoording door de 
 gevolmachtigde worden afgelegd;  

- mag de gevolmachtigde de woning en andere goederen 
 vervreemden en opbrengsten zich toe-eigenen.

- indien ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oor-
zaak het niet mogelijk is zelf de belangen te behartigen, mag 
dan de volmacht al worden gebruikt;

- is het verstandig ook een toezichthouder te benoemen?
Normaliter zal een notaris de zaken voor alle belanghebbenden 
op integere wijze regelen. Doch alertheid blijft geboden.   

En tot slot, wie dient de executeur/afwikkelingsbewindvoerder te 
zijn als de langstlevende overlijdt? 
De notariële kosten verschillen nogal per notaris. De kosten in 
 Nederland voor een levenstestament liggen tussen de € 230 en 
€ 907. Voor het opmaken van een testament bedragen de kosten 
tussen de € 250 en € 750. In Nederland zijn de notaristarieven 
echter wel onderhandelbaar.

GEDICHT | HÉLÈNE TEMMINCK

Le Moulin Vent 
de Felines Minervois

Deze oude molen is puur voor de wind.
En staat dus op een bult.

Vandaar dat je hier zo’n klein formaatje vindt.
Binnen is hij al snel gevuld.

Met twee stoelen en een ronde tafel.

De molen is geheel gerestaureerd.
Voor het behoud van erfgoed,

Worden er feestjes georganiseerd.
Dat natuurlijk buiten moet
Op een naastgelegen kavel.
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LANDSCHAP & NATUUR | HANS VAN DER BIJ

In de Hérault moeten op last van de rechtbank van Montpellier 
zeven windturbines van meer dan 90 meter hoog worden 
 ontmanteld. Ze waren in Lunas geïnstalleerd. Tijd om ze te 
slopen. Tegenstanders kwamen in actie op het terrein en in 
de rechtbank. 

Het is de ontknoping van een lange strijd van meer dan tien 
jaar. De vereniging Vigilance patrimoine paysager et naturel 

(VPPN) en het collectief voor de bescherming van landschappen 
en biodiversiteit 34-12 had vorig jaar de zaak aanhangig gemaakt 
bij de rechtbank in Montpellier.
De eis was ontmanteling van de zeven imposante 93 meter hoge 
industriële windturbines die zich bevinden in de gemeente Lunas, 
tussen Escandorgue, Lodévois en Larzac, ten noordwesten van 
Lodève.
“Bij de beraadslaging van 19 februari is de projectontwikkelaar, 
Énergie Renouvelable du Languedoc veroordeeld om het terrein 
in zijn oude staat te herstellen door de windturbines, en alle in-
stallaties die nodig zijn voor de werking ervan, af te breken”. Een 
geweldige overwinning  jubelt Marjolaine Villey-Migraine, woord-
voerster van het collectief 34-12.
“Dit is een leuke verrassing voor ons”. Wij zijn blij dat de rechter 
rekening heeft gehouden met het milieu.” De onderneming ERL 
heeft vier maanden de tijd om de windmolens af te breken. 

 Wanneer zij niet voldoen aan de eis tot sloop wordt er een boete 
van 9.000 euro per dag opgelegd. Dat geld zou dan ten goede 
 komen aan de verenigingen VPPN en 34-12.
De rechtbank heeft voorlopige uitvoering bevolen, wat betekent 
dat zelfs in geval van hoger beroep de beslissing zal moeten wor-
den uitgevoerd. Zelfs als de eigenaar een procedure kan inleiden 
om deze executie op te schorten. 
“Windmolens worden misbruikt,” legt Marjolaine Villey-Migraine 
nog eens uit. “Zoals onze advocaat al aangaf, is dit een zeldzame 
overwinning die een belangrijke eerste stap is. Het kan een 
 precedent scheppen in andere zaken.” In deze case speelden 
 Biodiversiteitskwesties en deze zullen ook in de toekomst een 
 belangrijke rol gaan spelen. De aanwezigheid van een steenarend-
paar en andere beschermde soorten op een opmerkelijke locatie 
gaven de doorslag (verslaglegging gepubliceerd door Alain Mendez 
in Midi Libre).
Marjolaine Villey-Migraine vertelde verder nog dat de investeerders 
de plaats Bernagues hebben gekozen. Deze plaats bevindt zich 
op de bergkammen van het Escandorgue-massief. Een lange 
 vulkanische ruggengraat waarvan het plateau 850 meter boven 
zeeniveau uitsteekt. Deze hoogte creëert een ideale windgang 
voor windenergie. 
Ik denk dat dit ook de ideale plek is voor steenarenden. 

Windturbines moeten 
worden ontmanteld
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COLUMN | RENATE VAN DER BAS

Oost-west, thuis slechtst. 
Of niet?

Als er een ding is waarin Fransen lijken op Nederlanders – en waarschijnlijk 
op alle andere nationaliteiten – dan is het de graagte waarmee wordt 

 gefoeterd op het eigen land. Die onbetrouwbare politici, de arrogantie van de 
macht, het trage vaccinatieproces, het onbegrip voor ondernemers. Allemaal 
zaken waarover zowel Nederlanders, Britten als Fransen om mij heen pislink 
kunnen worden. En waarover ik geregeld forse tirades aanhoor. Opvallend is 
dat de Fransen na zo’n scheldkanonnade het snelst de schouders laten zakken. 
Dit is het land van de gilets jaunes, maar de meeste mensen om mij heen zijn 
geen actievoerders. Ze kiezen eerder een moedeloze houding van c’est comme 
ça, wat doe je eraan?

Wanneer iemand op zijn eigen land scheldt, klinkt daarin vaak de aanname 
door dat het in alle ‘normale’ landen veel beter voor elkaar is. En daarin zit een 
mooie kans op verbroedering. Begin maar eens een reactie met: “Och, bij ons 
in Nederland is het nog véél erger.” Ik weet, dit zinnetje voelt als tegennatuur-
lijk voor Nederlanders die in Frankrijk wonen. Ook u heeft waarschijnlijk veel 
vaker de neiging een verhaal te beginnen met: “Bij ons in Nederland hebben 
we dit of dat veel efficiënter, handiger, slimmer geregeld”. Niet meer doen, 
bijt je tong af en vertel je Franse gesprekspartner dat het juist allemaal nog 
veel slechter kan. Het zal hem of haar opkikkeren.

Waar ik de laatste tijd veel Franse buren blij mee maak, is een lofzang op hun 
gezondheidszorg. Wettige echtgenoot en ik werden in maart, in het zicht van 
Vaccinhaven, toch nog bezocht door HMS Corona en moesten een paar weken 
voor anker in de Baie de la Quarantaine. Ik dacht: als ik het zo omschrijf, klinkt 
het een beetje als vakantie, maar het was natuurlijk gewoon een waardeloze 
periode van koorts en eenzame opsluiting. Maar het werd ook een tijd waarin 
mijn liefde voor moedertje Frankrijk weer 
groeide. Want wat werden we goed verzorgd. 
De huisarts kwam op bezoek en besloot 
meteen dat ze ons niet allenig zou laten 
dobberen. Mijn benauwde man werden 
goede pillen en inhalers voorgeschreven, 
er kwam een megavoorraad Doliprane van 
de pharmacie en we kregen een tegoedbon 
voor een infirmier aan huis. Manlief had 
 visioenen van een kortgerokte charmante 
Chantal maar het werd de breedgeschou-
derde Jérôme. Iedere ochtend kwam de 
stoere man ons temperaturen, bloeddruk 
en saturatie checken en keek hij ons onder-
zoekend in de ogen: gaat het? 

Wat een service. We waren werkelijk ontroerd. En vertellen nu aan iedere 
Franse buur de blijde boodschap: “Frankrijk is een geweldig land, wat werd er 
goed voor ons gezorgd, weten jullie wel hoe royaal de Franse gezondheids-
zorg is?” Prachtig om dan even die verbazing op de gezichten te zien. ‘Hé, is 
onze service de santé echt zo opvallend goed?’. Ja, lieve mensen, jullie kunnen 
trots zijn op je land.

Zo moeten we elkaar allemaal maar op de been houden met wat meer lieve 
woorden en complimenten. Eli Asser schreef het al: we benne op de wereld 
om mekaar, om mekaar, te hellepe nietwaar? Ik zal dat liedje eens proberen 
te vertalen in het Frans, het is immers een universele boodschap. 

MEDIA | REDACTIE

Franse kranten

Velen van ons hebben hun vertrouwde eigen 
Nederlandse of Belgische krant meegenomen 

op de iPad. Toch is het interessant om ook een 
Franse krant te lezen om op de hoogte te blijven 
van het lokale nieuws en wat er in Parijs allemaal 
bedacht wordt. 
Krantenartikelen zijn in het algemeen systematisch 
van opbouw, opiniërend en geven een goede 
 analyse en achtergrondinformatie van actuele 
 gebeurtenissen. Van de vaderlandse kranten en 
opiniebladen ken je wellicht de politieke kleur wel. 
Het is van een buitenlandse krant vaak ingewikkel-
der om nauwkeurig en snel het standpunt te 
 bepalen dat door de auteur wordt verdedigd.
Daarom hier een overzicht van alle Franse kranten 
van 2020. U zult snel de waarde inzien van het 
 kennen van deze oriëntaties. 

P.S. Het is eenvoudig de Franse krant automatisch 
te laten vertalen door Google translate boven in de 
balk, wanneer je de taal niet machtig bent.

Politieke signatuur 
van de Franse kranten:

Le Monde : centrum links
Le Figaro : rechts
Libération : links

Les Echos : libéraal
L’Humanité : links communistisch

Midi Libre : onafhankelijk
Week-/Opiniebladen
Le Nouvel Observateur : links

L’Express : rechts
Le Point : rechts
Marianne : links

Courrier international : links
Journal du dimanche : rechts

Le Canard enchaîné : links, provocatief
Charlie Hebdo : links

Alternatives économiques : links
Valeurs actuelles : extreem rechts

Minute : extreem rechts
 

Bron: https://www.integrersciencespo.fr/
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HISTORIE | JOHN CAOUSCOLUMN | PAULINE DATEMA

Dat groene gedoe

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jongedame achter 
de kassa aan een oudere vrouw voor dat zij voortaan haar 

eigen tas meebrengt in plaats van een plastic tas te kopen. 
“Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu,” zegt ze.  
De oudere vrouw verontschuldigt zich: “Zij hadden dat groene 
gedoe niet toen zij jong was”. De caissière antwoordt: “Ja dat is 
ons probleem: jullie generatie, oude mensen, maakt zich niet 
zo druk om het milieu te sparen voor toekomstige generaties”.
De kassajuffrouw heeft gelijk. De oude generatie had dat 
 groene gedoe niet in hun dagen. Toen hadden ze melk in  
flessen; frisdrank en bier in flessen, jam in glazen potjes die zij 
leeg en omgespoeld terugbrachten naar de winkel. De winkel 
stuurde deze terug naar de fabriek en daar werden de flessen 
en potjes opnieuw gevuld.
Zij deden écht aan recycling. Vis en groenten werden nog ver-
pakt in oude kranten en niet alles was geseald. Maar zij deden 
niet aan dat groene gedoe. Zij liepen trappen omdat zij niet 
over roltrappen en liften beschikten: zij liepen naar de super-

markt of buurtwinkel en hesen zich niet 
in de auto of bus als zij twee straten 
verder moesten zijn.
Maar u heeft gelijk, zij hadden dat 
 groene gedoe niet in hun tijd! Baby-
luiers ging in de kookwas, omdat 
 wegwerpluiers niet bestonden. Zij 
droogden kleren aan de waslijn en niet 
in een energieverslindende wasdroger. 
Wind- en zonne-energie droogden ons 

wasgoed. Kinderen droegen de afdankertjes van broers en 
zussen en kregen niet meteen gloednieuwe kleren. En ’s win-
ters droegen ze een gebreide wollen trui, en als de zon onder-
ging, gingen de dikke wintergordijnen dicht.
Maar u heeft gelijk! Zij hadden dat groene gedoe niet in hun 
tijd. In die tijd hadden zij misschien één tv of radio in huis en 
niet één op elke kamer. In de keuken werden gerechten met de 
hand geroerd en gestampt omdat zij geen elektrische appa-
raten hadden die alles voor ons deden. Zij hadden ook geen 
magnetrons. In die tijd gebruikten zij geen elektrische gras-
maaier maar liepen er zelf achter: zij sportten door te werken, 
zodat zij niet naar de sportschool hoefden om op elektrische 
loopbanden te rennen.
Maar u heeft gelijk: zij hadden dat groene gedoe toen niet. Zij 
dronken water uit de kraan als zij dorst hadden in plaats van 
uit een plastic fles. Zij vulden hun pennen met inkt in plaats 
van elke keer een nieuwe pen te kopen. Mannen schoren zich 
nog met een scheermes dat ze zelf op de riem aanzetten, in 
plaats van complete weggooimesjes.
Maar ja, zij hadden dat groene gedoe niet in hun tijd. Zij liepen 
of fietsten naar school in plaats van hun ouders als 24 uurs-
service te gebruiken. En als de schoenen versleten waren, 
 repareerde de schoenmaker ze weer, in plaats van nieuwe 
plastic schoenen te kopen.
Triest dat de huidige generatie nu klaagt over hoe verspillend 
de oudere generatie was, omdat zij dat groene gedoe niet 
hadden in hun tijd?

Vanaf begin januari 2016 voeren Marianne en ik in zeven 
 weken tijd van Rotterdam naar Jakarta met de ms. Rotterdam 
via de Middellandse Zee en het Suezkanaal naar de Rode Zee. 
Tijdens deze reis heb ik vele uren doorgebracht in de biblio
theek van dit mooie schip. Heel veel documentatie door
genomen over de aanleg van het Suezkanaal.

Ferdinand de Lesseps was de Franse diplomaat en ingenieur, 
gestationeerd in Cairo, die het kanaal gerealiseerd heeft.  

Wie heeft dat niet geleerd op school.
De kanaaldirectie had aan Frankrijk opdracht gegeven een vuur-
toren te ontwerpen met als uitgangspunt dat alle continenten met 
elkaar verbonden moesten zijn. De opdracht ging naar Frédéric 
Auguste Bartholdi, die er enkele jaren aan heeft gewerkt en het 
op tijd klaar had voor de opening van het kanaal op 17 november 
1869. Echter, wat bijna niemand weet is dat de oorspronkelijke 
vuurtoren voor de zuidkant van dit kanaal, er nooit is gekomen.

Het schaalmodel van deze vuurtoren staat nog altijd midden in 
Parijs, onderaan de voet van de ‘Pont de Grenelle’ over de Seine, 
tegenover de studio van Radio France en het Franse TF 1.
Heel spijtig, maar Ferdinand en de Egyptenaren vonden de vuur-
toren te duur en wilden deze niet hebben.
Na deze brute weigering werden de platen van staal van de vuur-
toren in kratten opgeslagen in een grote loods even buiten Parijs.
Wat moest Frédéric Auguste Bartholdi nu doen met de al in delen 
ingepakte vuurtoren. Bovendien wilde hij graag betaald worden 
voor zijn meesterwerk.

Nadat de Verenigde Staten van Amerika als staat officieel in de 
wereld werd erkend, wilde de Franse regering een geschenk en 

Een Franse vuurtoren

Terugblik
Aan de mooie zangstem die mijn vader had in zijn jeugd, in   

de jaren 20, dank ik mijn bestaan.
Hij groeide op in Oosterhout, de zoveelste in een groot katholiek 
gezin. Zijn vader bezat een koekfabriek. Toen we (veel) later door 
het dorp reden, stond de schoorsteen met onze achternaam nog 
fier overeind. Het (groot)ouderlijk huis in de Kerkstraat was im-
posant, met een bordes. De koekfabriek draaide goed. Het gezin 
 behoorde vast tot de notabelen van wat toen nog een dorpje was. 

Mijn vader B. had een goed stel hersens en een mooie sopraan-
stem. Nu was het in die tijd gebruikelijk dat een aantal kinderen uit 
een goed katholiek nest het klooster inging. Zijn oudste zus besloot 
op haar zestiende religieuze te worden. Toen de abdijschool van 
het benedictijnenklooster van Zevenkerken bij Brugge zijn ouders 
vroeg of hij opgeleid wilde worden tot priester, hoefden ze vast 

COLUMN | ROSE-LINE LENTJES
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Het eerste schip door het kanaal was de L’Aigle, het Franse jacht 
van keizerin Eugénie, nichtje van Ferdinand en echtgenote van 
Napoleon III.
Aan boord Ferdinand, Eugénie en genodigden, waaronder de 
 Nederlandse consul Ruyssenaars. Verder in het konvooi genodig-
den uit Europa, Midden-Oosten en Azië.
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Een Franse vuurtoren

Terugblik
Aan de mooie zangstem die mijn vader had in zijn jeugd, in   

de jaren 20, dank ik mijn bestaan.
Hij groeide op in Oosterhout, de zoveelste in een groot katholiek 
gezin. Zijn vader bezat een koekfabriek. Toen we (veel) later door 
het dorp reden, stond de schoorsteen met onze achternaam nog 
fier overeind. Het (groot)ouderlijk huis in de Kerkstraat was im-
posant, met een bordes. De koekfabriek draaide goed. Het gezin 
 behoorde vast tot de notabelen van wat toen nog een dorpje was. 

Mijn vader B. had een goed stel hersens en een mooie sopraan-
stem. Nu was het in die tijd gebruikelijk dat een aantal kinderen uit 
een goed katholiek nest het klooster inging. Zijn oudste zus besloot 
op haar zestiende religieuze te worden. Toen de abdijschool van 
het benedictijnenklooster van Zevenkerken bij Brugge zijn ouders 
vroeg of hij opgeleid wilde worden tot priester, hoefden ze vast 

aandenken aan het nieuwe land USA geven 
en Frédéric Auguste Bartholdi wilde zijn 
project wel laten verplaatsen naar de USA.
Na overleg met de Amerikanen, zij moesten 
als voorwaarde zelf de sokkel bouwen, 
werden de kisten met de onderdelen van 
de vuurtoren in 1871 over gevaren naar 
New York en heette het vanaf dat moment 
het ‘Vrijheidsbeeld’, the ‘Statue of Liberty’ op 
Ellis Island, waar alle emigranten aan 
 kwamen na de oversteek vanuit Europa. 
De officiële overdracht in NY was op 28 oktober 1886. Haar 
ene hand omhoog met daarin een fakkel, van koperen platen; 
dit zou het licht van de vuurtoren zijn geweest, maar nu een teken 
van vrijheid. 

Marianne en ik hebben boven in haar kroon op haar hoofd 
 gestaan op 8 december 1992 op een ongelooflijk mooie zonnige 
dag en daarna in een helikopter er boven en omheen gevlogen. 
Op de kroon zijn 7 punten te zien, dit symboliseert de verbinding 
van de 7 zeeën en de 7 continenten.

Voor Ferdinand, inmiddels weduwnaar en 64 jaar oud, eindigde 
het openingsfeest van het Suezkanaal op 23 november 1869. 
Om 2 dagen later, op 25 november 1869 voor de tweede keer te 
trouwen, nu met Hélène Autard de Bragard, een 21-jarige schone 
uit Mauritius. Ze zouden nog 25 jaar samenblijven en ze heeft 
hem 12 kinderen geschonken. Het nieuws van de bruiloft werd in 
de Franse media (Le Figaro) als volgt omschreven: M. de Lesseps 
is, nadat hij de Middellandse Zee en de Rode Zee in de echt heeft 
verbonden, nu zelf ook getrouwd.

niet lang na te denken. En zo vertrok 
 kleine B. op jonge leeftijd naar België 
waar hij vloeiend Frans leerde spreken. 
Toen zijn stem brak, werd zijn verblijf op 
het internaat minder opportuun. Hij 
 besloot toch geen priester te worden 
en keerde terug naar het ouderlijk huis. 
Iedere dag fietste hij vele kilometers naar 
Breda waar hij het gymnasium volgde.
Intussen waren zijn oudere broers ook al 
werkzaam in de koekfabriek maar zij  bleken onvoldoende zakelijk 
talent te hebben. Grootvader besloot dat B. na zijn eindexamen 
economie ging studeren in Tilburg om later nuttig te zijn voor het 
bedrijf. De oorlog brak uit, hij werd  gemobiliseerd en in Delft 
 gestationeerd. Hij vertelde later graag over hoe hij eens Duitsers 
uit een molen moest halen. Hij, die geen idee had hoe het geweer 
dat hij meekreeg werkte, was erg opgelucht dat er niemand in de 
molen bleek te zijn. Niet lang daarna sloot de universiteit en dook 
hij onder. Hij was twintig. 
Tijdens de oorlog verzon mijn grootvader een manier om in de 
productie van de ontbijtkoek de suiker te vervangen. De fabriek 

bleef, ondanks de schaarste, nog een tijd-
lang doordraaien maar moest door gebrek 
aan grondstoffen uit eindelijk tijdelijk de 
poorten sluiten. Toen de oorlog achter de 
rug was, vervolgde B. zijn studie in Tilburg 
waar hij lid werd van de studenten muziek-
club SKALD die optredens organiseerde.  
In het bijzonder het optreden van een 
 jonge talentvolle Franse pianiste op 27 mei 

1947 (zie affiche). Zij kwam uit Nantes, had 
tijdens de oorlog het conservatorium in Parijs doorlopen en er de 
eerste prijs van haar jaar behaald. In Frankrijk had ze al een zeke-
re bekendheid opgebouwd, als soloartieste, concertpianiste en als 
begeleidster van beroemde Franse zangers. Het was haar eerste 
tournee in het buitenland. Natuurlijk moest de Française bezig-
gehouden worden. Hiervoor kwamen twee studenten in aan-
merking ene Norbert Schmeltzer en B., goede vrienden die jaar-
genoten waren. Waarom de latere politicus Frans sprak, vertelt 
het verhaal niet. Het Frans dat B. in zijn jonge jaren op het Klein 
Seminarie had geleerd, kwam hem goed van pas. Hij heeft zich 
grondig van zijn taak gekweten, tot zijn dood in 1984.
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Het Vrijheidsbeeld in New York (links) 
en het schaalmodel aan de voet van de 
Pont Grenelle in Parijs (onder).
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Altijd weer als wij langs Sète rijden en ik het bordje George 
Brassens zie, stoor ik me aan het feit dat ik in 24 jaar nooit  
de moeite nam uit te zoeken wie hij was.

Wel nu: Georges Brassens is op 22 oktober 1921 geboren in 
Cette (pas vanaf 1928 Sète) en sterft op zijn zestigste in 

Saint Gély-du-Fesc. Brassens is zonder twijfel een van de popu-
lairste componisten, schrijvers en vertolkers van het Franse 
chanson. Zijn debuut verloopt traag en moeizaam: pas na tien jaar 
chansons componeren krijgt hij bekendheid en had hij nog nooit 
een cent verdiend. Als hij niet door vrienden op het podium was 
gehesen, zou hij waarschijnlijk clochard geworden zijn.

Jeugd vol muziek
Zijn wieg staat in een populaire wijk van de haven 
en in het familiehuis is het een vrolijke drukte. Zijn 
Italiaanse moeder Elvira Dagrosa is een toegewijd 
katholiek, terwijl vader Jean-Louis een antiklerikale 
vrijdenker is. Hij is net als zijn voorouders metse-
laar. Verder zijn er halfzus Simone en de groot-
ouders van vaderskant. Iedereen thuis is muzikaal 
en zingt. Het huis ademt muziek.
School is aan Georges niet besteed, op het collège 
is hij een dromerige leerling, die liever buiten is. 
Moeder probeert hem te straffen door hem 

 muzieklessen te weigeren. Het helpt niet en  gespeend van 
 muziektheorie zet hij zelf zijn eerste gedichten op muziek. Op het 
lycée enthousiasmeert zijn leraar Frans hem tot dichten en advi-
seert hem strenger te zijn op de techniek van  versopbouw en rijm. 
Als middelbare scholier is George fan van de populaire jazz uit de 
VS. In Frankrijk wordt Charles Trenet uit Narbonne zijn rolmodel.

Eigen achting
In hun puberteit besluiten vier vrienden hun eigen zakgeld te 
 vergaren met diefstalletjes, waarvan vooral familieleden slacht-
offer zijn. Georges steelt een ring en een armband van zijn zus. De 
diefstallen brengen de stad in rep en roer. Politie en boze ouders 
komen er aan te pas om het tuig weer in het gareel te krijgen.  

Om de houding van zijn vader te eren, componeert 
Georges het lied Les Quatre Bacheliers (vrijgezellen), 
dat hij pas na vaders dood gaat zingen. 
‘Ik geloof dat hij me daar een les heeft gegeven  
die me heeft geholpen mezelf te verwekken:   
ik probeerde toen mijn eigen achting te krijgen. 
Ik probeerde met mijn kleine middelen mijn vader 
te evenaren. Ik ben goed in de verleiding.”

Cette, 22 oktober 1921

Georges 
Brassens

CULTUUR | NIENKE TEN HOOR-AUKEMA

“Rester, 
c’est exister.
Mais voyager, 
c’est vivre.”

< George Brassens met zijn 
moeder Elvira Dagrosa.
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in MontMartre te klimmen. Een paar dagen later kopt de avond-
krant France-Soir: ‘Patachou ontdekt een groot dichter!’. Daarna 
gaat het snel: zijn ster stijgt, zijn platen verkopen goed, evenals 
zijn chansons waaraan hij als perfectionist blijft schaven. 
Zijn liedjes zijn schokkend en recht-voor-zijn-raap. Zij druisen in 
tegen de klein-burgerlijke normen van de vijftigerjaren. In zijn 
ruim vierhonderd teksten komen allerlei personages tot leven 
 zoals: boerenmeisjes, vlinderjagers, hoeren, verliefde stelletjes, 
politieagenten, bedrogen echtgenoten, kruimeldieven, overspelige 
vrouwen, (on)trouwe echtgenoten, pastoors, doodgravers, moor-
denaressen en dronkenlappen. Hij geeft een stem aan hen die 
traditioneel door het publiek worden geminacht. Hij schrijft over 
eenzaamheid, overspel, drijft er de spot mee zoals in Le cocu of 
verheft het tot iets bijna nobels zoals in Pénélope. Hij schrijft over 
de dood, over God, de Vader en de hemel, maar hij blijft atheïst 
en fel antiklerikaal. Hij komt op voor de dorpspastoor die een 
 Heilige Mis opdraagt voor een gehangene. •

In mei 1940 begint ook de oorlog in Frankrijk. Georges vindt het 
idee om metselaar te worden weinig aantrekkelijk en haalt zijn 
ouders over om Sète te verlaten. Zijn reputatie is aangetast. Hij 
gaat zijn geluk beproeven in Parijs en mag logeren bij tante 
 Antoinette Dagrosa in het 14de arrondissement. Daar staat een 
piano waarop hij zichzelf leert spelen. Hij wordt korte tijd arbeider 
in de fabriek van Renault. Op 3 juni wordt Parijs gebombardeerd 
en de fabriek wordt zwaar getroffen. Georges keert terug naar 
Sète. Einde zomer en einde toekomst.
Uiteindelijk gaat hij terug naar tante Antoinette in bezet Parijs en 
sluit zich, ernstig bewust van zijn tekortkomingen in poëzie, op in 
de plaatselijke bibliotheek. Hij leert meer over versopbouw, leest 
alles van de grote dichters van Beaudelaire, Verlaine tot Hugo en 
er groeit duidelijk literaire belangstelling. Dit noopt hem tot het 
schrijven van Les Couleurs vague, Des coups d’écée dans l’eau. In 1942 
verschijnt A la venvole (Zo de wind waait), waarin zijn anarchisme al 
voelbaar wordt. Het is een verzameling van 13 gedichten in eigen 
beheer uitgegeven.
Ook Frankrijk krijgt in 1942 te maken met de Arbeidseinsatz. 
Georges is dan 21 en wordt opgeroepen om te gaan werken aan 
de fabricage van BMW-vliegtuigmotoren. Het mooie van die tijd is 
dat hij vriendschappen voor het leven sluit en altijd trouw blijft aan 
de bibliothecaris van het kamp, van wie hij regelmatig boeken leent.

Parijs
In maart 1944 wordt Georges ziek, hij mag met ziekteverlof en 
duikt in Parijs onder bij de vriendin van tante Antoinette. Jeanne 
Planche en haar man Marcel nemen neeflief liefdevol op in hun 
uiterst bescheiden huis aan de 9 Impasse Florimont. Hier hangt nu 
een gedenkplaat van Brassens. Het is geen luxe huis : ze wassen 
zich met koud water, er is geen gas of elektriciteit, dus ook geen 
radio en ook geen riolering. De kleine binnenplaats is een soort 
dierenkliniek met zieke honden, katten, kanaries, schildpadden, 
een buizerd en de beroemde eend die hij zal vereren in het lied  
La cane de Jeanne. 
Tijdens de onderduikperiode kan hij niet bevroeden dat hij hier 
uiteindelijk tweeëntwintig jaar zal wonen. Het eenvoudige leven 
doet hem goed, hij schrijft aan zijn roman en componeert liedjes 
die hij begeleidt met zijn oude banjo. Als dank voor alle goede 
 zorgen draagt hij het bekende lied Chanson pour l’Auvergnat 
(Immigrant in Parijs) op aan Marcel. In 1946 erft hij de piano van 
tante Antoinette. 
Na de oorlog treft hij zijn vrienden uit de BMW-tijd in Parijs. Samen 
maken zij een soort anarchistische straatkrant, Le Cri des gueux 
(bedelaars). Helaas kwam al na de eerste uitgave het project tot 
stilstand door gebrek aan financiële middelen. 
Parijs is een smeltkroes van antimilitaristen, antiklerikalen, 
 anarchisten en vrijdenkers. Georges schijft columns in de krant 
van de Anarchistische Federatie, Le Libertaire (sinds 1950 Le Monde 
libertaire) onder pseudoniemen zoals Géo Cédille, Charles Brenns, 
Charles Malpayé of Pépin Cadavre. Hij is als onbetaald redactie-
secretaris en corrector zeker mal payé.  

Plankenkoorts
Het is geen theaterman; op het podium raakt hij verlamd door 
plankenkoorts. Hij blijft liever journalist en wordt sing and song-
writer voor anderen tot twee bevriende journalisten uit Sète hem 
verleiden auditie te doen bij Patachou. Zij is na een paar liedjes ver-
kocht en wil al zijn teksten. Zij strikt hem ondanks zijn nervo siteit 
om zelf op het podium van het restaurant-cabaret Chez  Patachou 

“Rester, 
c’est exister.
Mais voyager, 
c’est vivre.”

Sète eert Brassens

Ter gelegenheid van de viering van de honderdste 
 geboortedag van George Brassens viert Sète feest.  

De boot van Brassens, het voormalige vlaggenschip 
 R oquerols, dient als ontvangstruimte voor de evenementen 
en activiteiten die dit najaar gepland zijn als onderdeel van 
het eeuwfeest.
De Roquerols is de voormalige vuurtoren van Thau, waar 
Georges Brassens graag heen ging. Het schip is volledig 
 gerenoveerd om het publiek coronaproof te verwelkomen. 
De festiviteiten beginnen op 15 juni. Er is geen dag zonder 
congres, tentoonstelling of concert. Het hele jaar zullen er 
wandelingen Du petit Georges au grand Brassens, shows, 
 concerten en tentoonstellingen aangeboden worden rond 
de individuele vrijheid die Georges Brassens zo dierbaar is. 
Le Roquerols ligt permanent aan de Quai du Maroc. Voor 
meer informatie: www.tourisme-sete.com

Niet alleen Sète viert feest, de hele regio doet mee van 
 Narbonne tot Montpellier zijn er activiteiten rond Brassens. 
Sète is helemaal klaar voor de honderdste verjaardag 
van Georges Brassens.

Les Copains d’abord
Hoe klonk hij ook alweer... Een kleine 
 geheugenopfrisser op YouTube!
https://tinyurl.com/les-copains-dabord
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INTERVIEW

Covid doet wat met je, niet alleen fysiek, maar ook psychisch, 
dit constateerde psychoanalytica Eva Braat. Zij komt drie 
 dagen per week in haar praktijk in aanraking met mensen die 
worstelen met een probleem. Er moet iets veranderen, maar 
ze weten niet hoe. Het onzekere gevoel werd door Covid alleen 
maar ingewikkelder en beangstigender. Depressie en angst 
lagen al langer op de loer en sloegen nu genadeloos toe. 

in gewoontes zoals thuiswerken, teleonderwijs, Kerstmis zonder 
familie, niet meer samen sporten, geen culturele evenementen. 
Onzekerheid over de toekomst, werkloosheid, pubers die hun bed 
niet meer uit willen, zorgen voor spanningen in het gezin, zelfs 
huiselijk geweld. Gelukkig had de Franse regering snel begrepen, 
dat kinderen op school horen. 

Covid treft vijf groepen
· Jongeren voelen zich gevangen, opgesloten, volgen digitaal 

 onderwijs, zijn onzeker over het verloop van hun opleiding, 
 hoe werk en stages te vinden? Geen sociaal leven, geen sex- 

experimenten, geïsoleerd zijn, financiële zorgen. Fatalisme. 
 Vervreemding van zichzelf. 

· Werkenden, met name zorgmedewerkers, zijn overbelast. Daar 
heerst besmettingspaniek, slecht slapen, burn-out waardoor 

Ondernemen 
in tijden van 
Corona IV

4   NieuwsNed voorjaar 2021

Woensdag 14 april  10.00 uur
Wandelen bij Conques-sur-Orbiel

Corona de wereld uit, alle regeltjes over-
boord en weer lekker onbelemmerd de 
natuur in. In oktober leek het er even op: 
onze heerlijke wandeling bij St Pierre-sur-
Mer, het mócht weer! Hoe zal het er in 
april voor staan? Na maanden met teveel 
Nederlands nat en kil weer snakken we 
juist nú naar die heerlijke lente. Wij laten 
ons niet hinderen door de onzekerheden 
van deze tijd en werpen het zoveelste pijl-
tje naar onze wandelkaart, dat naast een 
stille landweg prikt. Niet bij veel van onze 
wandelaars bekend vermoed ik, maar een 
échte verrassing: een uitgestrekt plateau 
met zeer gevarieerde begroeiing. We ma-
ken gebruik van een netwerk van boswe-
gen en sfeervolle paadjes, niets vermoe-
dend sta je dan plotseling aan de rand van 
een immense vallei met het meanderende 
riviertje Rieu Sec diep beneden ons. Het 
indrukwekkende uitzicht maakt ons even 
stil. Dé plek om de lente te vieren, komt 
het zien!

Afstand: 6,2km; duur: 2u30; hoogtever-
schil 82m. Moeilijkheidsgraad: gemakke-
lijk. Vlakke wandeling over goed begaan-
bare bospaadjes en boswegen, een enkele 

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

Op deze plek treft u al vele jaren de 
activiteitenkalender van de NVLR aan. 
We zitten echter nog steeds in een soort 
confinement vanwege COVID-19, waardoor 
het bestuur van de NVLR alle activiteiten 
tot nader order heeft opgeschort. Voor-
alsnog is moeilijk in te schatten wan-
neer we elkaar weer in grotere groepen 
mogen ontmoeten en wanneer de musea, 
restaurants, enz. weer opengaan. De enige 
activiteiten die nog, onder voorwaarden, 
konden plaatsvinden waren de wande-
lingen. Op dit moment mogen ook geen 
wandelingen plaatsvinden. Wij hadden u 
graag anders bericht, maar dat is helaas 
niet het geval. Meer dan ooit hebben 

we behoefte aan contact om lief en leed 
met elkaar te delen in deze coronatijd, 
die nu al meer dan een jaar duurt. De 
Activiteitencommissie staat te trappelen 
van ongeduld om een mooi nieuw acti-
viteitenaanbod te presenteren, zodat we 
elkaar weer kunnen ontmoeten. Zodra 
de Covid-regels het toelaten zullen we u 
berichten over welke activiteiten wanneer 
weer kunnen doorgaan. Tot die tijd: Bonne 
santé sans corona! 

Marianne Lesquillier, 
activiteitencoördinator.

geleidelijk stijgend. Op een 
klein gedeelte kan een wan-
delstok van pas komen.

Verzamelen: 10h00, parkeer-
plaats aan de D901, 2½ km 
ten westen van Conques. Hoe 
daar te komen? Je bent op de 
rotonde aan de westkant van 
Conques (recent aangelegd, 
dicht bij de brug die vanuit 
het centrum over de Orbiel 
gaat), rijd in noordelijke rich-
ting (D101). Na 700m linksaf 
(bord Salitis, Capitelles), na 
500m weer linksaf (bord 
D901), na 2km rechts onze verzamelplaats. 
Om 9h45 staat de koffie klaar.
Voorzorgen ivm. Covid-19
Ook grotere groepen mogen weer de na-
tuur in, maar we vragen wel eenieder de 
volgende regels in acht nemen:

√ houd afstand zoals we inmiddels ge-
wend zijn;

√ heb een mondkapje bij je, níet voor 
tijdens de wandeling (!), maar ervoor 
en erna als je dicht bij elkaar bent;

√ heb je symptomen van Covid-19 ge-
had of nog verkoudheidsklachten, ga 
dan niet mee.

Dit zijn dezelfde regels die de wandelclubs 
van de FFRP (Fédération Française de la 
Randonnée pédestre) momenteel hante-
ren.
Lunch opgeven: uiterlijk 9 april. We weten 
nog niet of de restaurants tegen die tijd 
open zijn. Wij laten jullie bijtijds weten wat 
we met de lunch doen.

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

Activiteitencommissie weer 
compleet!
In NieuwsNed 105 heeft u kunnen lezen 
dat er enkele dames de Activiteitencom-
missie hebben verlaten. Gelukkig zijn 
we erin geslaagd drie nieuwe leden toe 
te voegen aan de commissie. Daar zijn 
we heel erg blij mee en we heten de drie 
nieuwkomers dan ook van harte welkom! 
De Activiteitencommissie bestaat nu weer 
uit 5 leden. De Commissie is aangevuld 
met: Anja Geerts, Paula Droppert (u weet 
wel Paula van de wandelingen) en Greet 
Gorter. Daarnaast is Ab Bergshoeff lid ge-
bleven en is ondergetekende voorzitter. 

Marianne Lesquillier.

NVLR Activiteiten
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Amor Fati: 
Omarm het lot en de kansen 

in plaats van ten onder te gaan 
in fatalisme. 

Eva woont samen met haar man sinds 2002 in Laure-Minervois. 
Na een magistrale zeiltocht rond de Middellandse Zee zetten 

zij in Sète voet aan wal, vonden een heerlijk huis met een enorme 
tuin. Een jaar van verbouwen en tuinieren was voor Eva voldoende 
om haar vak als psycholoog te missen. Zij ging weer studeren. In 

Nederland was zij sociaal pedagoge en 
in Aix-en-Provence kwalificeerde zij zich 
tot psychoanalyste jungienne. Over de 
 vliegende start van haar cabinet was 
zelfs Eva een beetje verbaasd. Vooral de 
wandeltherapie was hier nog onbekend 
en juist met deze Walk2talk boekt zij in 
de coronatijd heel mooie resultaten. 
Mensen komen van heinde en ver.

Maatschappij zonder gezicht
Onze identiteit zit verborgen achter 
meerdere maskers. Dat is heel concreet 
geworden nu we verplicht zijn een Covid- 
masker te dragen. Dat werkt bevreem-
dend. Wat Eva het afgelopen jaar bij haar 

cliënten opviel is, dat zij die al kwetsbaar waren vóór Covid, nog 
kwetsbaarder werden. Les idées noires namen fors toe, tot en met 
suïcidale gedachten. Gemis van sociaal leven, grote veranderingen 
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Laure-Minervois
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spanningen in de thuissituatie komen. Of mensen in een ver-
anderingstraject die niet kunnen wisselen van werk. Alles ligt 
stil, zo ook echtscheidingsprocedures.

· Nietwerkenden zitten onvrijwillig thuis door faillissement   
of ontslag en voelen boosheid, pessimisme, teleurstelling, 
 zinloosheid. Ondernemers hebben schulden.

· Ouderen accepteren de Covid-regels gemakkelijker, zij hebben 
daar de minste problemen mee. Toch was het lastig te aan-
vaarden om niet naar de familie te kunnen bij ziekte of bij de 
geboorte van een kleinkind. Ook hier twijfels en verdriet. 

· Bewoners van de verpleeg/verzorgingshuizen (l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpads) 
mochten een jaar lang niet naar buiten, opgesloten op hun 
 kamer, een deerniswekkende situatie.

Een verdedigingsmechanisme is dan het jezelf terugtrekken in 
eenzaamheid. Er ontstaat een negatieve spiraal, het gevoel van 
onmacht. Obsessies en verleidingen kunnen uitmonden in TV- en 
streamingverslavingen, non-stop-nieuwsbehoefte, eet-, en alcohol-
addictie. Binge-watching leidt vaak tot slapeloosheid, futloosheid, 
angst, schuldgevoel, overeten of juist anorexia, obstipatie of 
 migraine.

Sterfelijkheid
De dood is terug in onze maatschappij. Covid selecteert niet en dit 
maakt de confrontatie met onze vergankelijkheid pijnlijk duidelijk. 
Door middel van beangstigende beelden van IC-patiënten op de tv 
klopt de dood aan de deur. Cijfers en statistieken vliegen ons om 
de oren. De sterfelijke mens is een object geworden. De ander is 
het gevaar geworden, die kan mij besmetten. Zoals Kafka stelde is 
die ander nu onderdeel van het sociale leven en tot tegenstander 
verworden, de bevestiging dat het gevaar van buiten komt. 

Positieve effecten
Covid bracht ook succesvolle processen opgang. Amor fati, was 
Nietzsches levensfilosofie. Omarm het lot en de kansen in plaats 
van ten onder te gaan in fatalisme. Geef de veranderingen een 
duwtje in de goede richting, ontdek en verbaas je. Door lezen, 
schrijven, studeren, creatief bezig zijn, ontwikkel je nieuwe ideeën 
en groei je. 

Advies van een Franse psychiater
Bedrijf de liefde, leer elkaar beter en anders kennen, beleef de 
eenheid van het gezin, maak er thuis samen een feestje van. Een 
journalist had iedere week een ander project in huis. Samen met 
de kinderen maakten zij een tent in de huiskamer en vierden zo 
vakantie. Zorg voor creativiteit, hang zelf de slingers op, een ander 
doet het niet voor jou.

Eva’s tips
Activiteit is onontbeerlijk, houd het dagritme aan, doe iedere dag 
iets leuks, bel iemand en ga dagelijks buiten wandelen. Ga nieuwe 
uitdagingen aan; werk aan jezelf, leer muziek maken, of luisteren, 
leer een nieuwe taal. De psychotherapie geeft handvatten om 
routine af te bouwen, nieuwe wegen te bewandelen om tot nieuwe 
inzichten te komen, opdat je straks kunt zeggen: ’Zonder Corona 
was ik nooit tot deze verandering gekomen, het heeft ook veel 
goeds gegeven.’        
Amor Fati!

VIVE LA VIE | PAULINE DATEMA

Pluk de dag 
en geniet!

Angst heeft nog nooit 
iemand gelukkig gemaakt.

Soms moet je de toekomst 
gewoon op je af laten komen.

Leg jouw gezondheid 
in de beste handen... 

die van jezelf.

Wat je met liefde plant,
raakt nooit uitgebloeid.

Ouder worden is eigenlijk 
best vernieuwend.

Hé kijk eens omhoog, 
de zon loopt als een gek te stralen!

Tijd doet er niet toe, 
liefde is voor altijd.

Verlies nooit het vertrouwen 
in je eigen waarheid.

Pijn mag er zijn, 
maar focus er niet op.

Als je het kan dromen, 
kan je het doen.

Volg je hart, 
want dat klopt.

Wees niet bang 
voor je medemens.

De natuur heeft geen haast 
en toch komt alles af.

Politici en virologen…, 
als je de tv uitzet, hoor je ze niet.

Durf de verandering te zijn.

 Als het niet gaat zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het gaat.

Blijf vertrouwen dat alles 
uiteindelijk goed komt.

Laten we proosten op het leven. 

Vive la vie !
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Het prachtige park met zwembad en zomerkeuken zal deze zomer 
een nog fraaier aanzien geven door de beplanting van heel veel 
rozen.

De bouwoverlast ligt inmiddels achter ons en is alweer vergeten. 
Het enige dat nu telt, is het resultaat. Ons avontuur, de sprong in 
het diepe heeft zeer positief uitgepakt. Wij genieten van ons 
 gezellige en zeer ruime appartement, de natuur en heel praktisch, 
alle nodige voorzieningen op loopafstand. Tezamen wonen in een 
‘château’ met toch zo veel privacy als je wenst, is heerlijk en er 
voor elkaar zijn als dat nodig is, voelt goed! 

Marjan heeft de pen doorgegeven aan Adriaan Vos uit BRAM.
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HOE WIJ/IK IN… | MARJAN VAN DEN AKKER

Velen van ons hebben, alvorens hun bestemming te bereiken, 
een ware zoektocht gehad om het leukste plekje van Frank
rijk te vinden. Soms was het toeval, soms liefde op het eerste 
gezicht. Leden vertellen over hun avonturen en ervaringen. 
Het levert mooie anekdotes en verhalen op.

Louk en ik werden op slag verliefd op het getoonde appartement. 
De enorme ruimte met een vide en prachtige balken. Wat een 
 uitdaging lag hier op ons te wachten om hier iets eigens van te 
maken, zelf de keuken, vloeren en badkamer uitzoeken. Wij be-
sloten met Kees en Renate in zee te gaan.
Vanwege de op handen zijnde verkoop van ons huis in Aragon lag 
hier voor ons de ideale oplossing. Wij hoefden niet verder te zoeken 
naar een alternatief voor het verlies van ons ‘paradijs’ in Aragon.

Bouwactiviteiten brengen overlast met zich mee, na ons nog 10 
appartementen, een zwembad en een lift. Wij realiseerden ons dat 
het nog minstens een jaar zou duren voordat wij een balkon zouden 
krijgen. De façade zag er vreselijk uit, dit alles hield ons enthou-
siasme niet tegen. Immers: wanneer krijg je nu, in onze  levensfase, 
een kans om te participeren in zo’n geweldig project. Mee te helpen 
om een 200 jaar oud gebouw weer in ere te  herstellen.

Terugkijkend denk ik nog wel eens aan de uitdrukking ‘zwaan 
kleef aan’. Deze uitwerking is hier op Caderonne zeker van toe-
passing, want na ons, nu na ruim 4 jaar, zijn alle appartementen 
afgebouwd. Tien ervan zijn bewoond door allemaal enthousiaste 
en gezellige mensen. 

Uit het leven gegrepen, 
een sprong in het diepe
Het begon allemaal op een mooie zonnige middag in mei 2016, 

tijdens een gezellige lunch bij Kees en Renate op Caderonne. 
Wij zaten gevieren buiten aan een tafel op het prachtige domaine 
met uitzicht op de lager gelegen kabbelende Aude. In de verte 
 zagen wij de brug die de linker en rechteroever van de Aude met 
elkaar verbindt. Het was echter te ver om de bedrijvigheid op de 
brug te kunnen zien, maar ongetwijfeld liepen daar veel mensen 
om de drukke zondagse markt van Espéraza te bezoeken.
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tweede etage van Kees en Renate wat gedronken. Het was nog 
maar kortgeleden afgebouwd, wij zagen het voor het eerst. Onder 
de indruk van de geweldige balken die het pas vernieuwde dak 
van het château droegen, werden wij opnieuw aangenaam verrast 
door het naastgelegen appartement, een van de nog 11 af te 
 bouwen appartementen, alles nog in casco, een en al grijs beton.
Wat een werk was hier nog te doen, maar wij beseften ook met 
hoeveel inspanning hier in de afgelopen jaren al was gewerkt.
De prachtige trap, nieuwe vloeren en alle appartementen met 
mooie voordeuren.
Het gaf ons veel vertrouwen.

Wat een werk was hier nog te doen, 
maar wij beseften ook met hoeveel inspanning 
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Champs-Élysées wacht een  
groene make-over
Zoals op deze foto moet de Champs-
Élysées er over een aantal jaren uitzien in 
de visie van architect en stedenbouwkun-
dige Philippe Chiambaretta.
De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, 
steunt het plan voor een ware metamor-
fose van de beroemdste avenue van de 
lichtstad, de Champs-Élysées. 

Het zal niet gebeuren voor Parijs de gast-
heer is van de Olympische Spelen in 2024. 
Maar ‘de mooiste avenue ter wereld’ zoals 
hij vaak wordt genoemd, gaat helemaal op 
de schop.

Als het aan burgemeester Hidalgo ligt, 
wordt de Champs-Élysées zelfs een ‘bui-
tengewone tuin’. Een flaneerparadijs dat 
ook ruim baan geeft aan de fiets en de 
bus. Voor auto’s zullen nog twee banen 
beschikbaar zijn in plaats van de huidige 
vier.

Voor de Spelen wordt een 
begin gemaakt met de Place 
de la Concorde. Het enorme 
plein moet voor de helft een 
met veel groen omzoomd 
voetgangersgebied worden, 
om aldus naadloos aan te 
sluiten op een park aan 
het begin van de Champs 
waar nu weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Het Comité 
Champs-Élysées, een orga-
nisatie van alle betrokken 
commerciële en culturele spelers, rea-
geerde dolenthousiast op de belofte van 
Hidalgo.

Het Comité maakt sinds twee jaar plan-
nen voor het mythische gebied – waar het 
al dertig jaar niet goed mee gaat. Voor de 
coronacrisis kwamen er eigenlijk alleen 
nog de buitenlandse klanten van ‘de flag-
ship stores’. Het Comité liet het uitzoe-

ken: 68 procent van de 
passanten bestond uit 
toeristen en 17 procent 
uit winkelpersoneel.

Parijzenaren zelf mijden 
de Champs liever. Je be-
taalt er veel te veel voor 
je koffie en het drukke 
verkeer vervuilt er de 
lucht. De 64.000 auto’s 
die dagelijks over de 
klinkers rijden, produce-
ren bovendien een heel 
onaangenaam sner-
pend geluid. Gele hesjes 
verjoegen het afgelo-
pen jaar de klanten. De 
laatste vijf jaar heeft de 
straat geen normaal jaar 
meer gekend, volgens 

dakgoten en dakreparaties

OVERDENKINGEN IN DEZE BIZARRE TIJD

•	 Geen	paniek,	het	is	maar	chaos. 
•	 Laat	je	niet	leiden	door	anderen,	maar	leid	jezelf.	  
•	 Maak	van	een	mug	een	vlinder. 
•	 Een	wijde	blik	verruimt	het	denken. 
•	 Houdt	het	hoofd	koel	en	het	hart	warm. 
•	 Alles	verandert	voortdurend	en	dat	zal	altij	zo	blijven. 
•	 Het	leven	is	net	als	zeilen,	ook	met	tegenwind	kom	je				
	 voor-uit. 
•	 Wat	je	in	je	hart	bewaart,	raak	je	nooit	meer	kwijt. 
•	 Het	lijkt	simpel	en	dat	is	het	ook. 
•	 Het	is	elke	dag	vakantie	in	mijn	hoofd. 
•	 Het	was	zo	donker	dat	ik	overal	lichtpuntjes	zag. 
•	 Zorgen	moet	je	doen,	niet	maken. 
•	 Het	leven	geeft	je	altijd	een	nieuwe	kans,	die	heet			 	
	 morgen.	
•	 Pak	de	zon	en	straal. 
•	 Niets	is	tijdsverlies	als	je	van	de	dag	geniet. 
•	 Gewoonten	maken	je	oud,		door	open	te	staan	voor		 	
	 veranderingen	blijf	je	jong! 

•	 Geluk	is	een	richting	geen	punt	 

•	 Je	kunt	je	vrij	voelen	in	een	gevangenis	en	gevangen		 	

	 voelen	in	vrijheid. 

                                    Pauline D.

het Comité. Het begon met de aanslagen 
van 2015, die en klap voor het toerisme 
betekenden. In 2018 en 2019 hielden de 
gewelddadige demonstraties van de gele 
hesjes het publiek op afstand en vervol-
gens stortte het gemeentelijke vervoers-
bedrijf RATP zich in de langste staking uit 
zijn geschiedenis.

De confinements deden de rest. De organi-
satie voor detailhandel Procos  
noteerde in oktober vorig jaar een da-
ling van bijna 65 procent van het aantal 
bezoekers.

Hoeveel precies werkelijkheid kan worden 
van het ontwerp van de architect – dat 
250 miljoen euro moet kosten – is nog 
niet duidelijk, maar enig optimisme bij het 
Comité is gerechtvaardigd nu de burge-
meester erachter staat. Hidalgo maakte 
eerder, ondanks veel weerstand, de kaden 
van de Seine en de Rue de Rivoli, een 
prominente verkeersader, autovrij. In de 
laatste straat mogen alleen nog bussen en 
taxi’s in één richting rijden. 
Bron:Trouw, Kleis Jager
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ONTDEK JE PLEKJE 
PAULINE DATEMA

Wij waren erg verrast toen we ont-
dekten dat er zich vlak bij ons een 

onderwaterparadijs bevond. Onder aan 
een klif van de Corbières is een fontein  
van kristalhelder turquoise water met een 
labyrint aan gangen onder water verbor-
gen. Met een diepte van 262 meter en een 
lengte van 2900 meter is Font Estramar 
één van de diepste onderwatergrotten van 
Europa en de vijf na diepste van de wereld.
Een legende zegt dat deze bron een on-
waarschijnlijke diepte heeft, een paard en 
wagen zijn erin verdwenen en nooit meer 
teruggevonden.  

Het verhaal wil dat in 1883 de lokale wijn-
boeren op zoek waren naar speciaal water 
om de luizenplaag te bestrijden die hun 
druiven aanvielen. De eerste onderzoeker 
is toen afgedaald naar een diepte van 87 
meter, 60 meter onder zeeniveau, en ont-
dekte toen een ondergrondse rivier met een 
stroomsnelheid van 12 meter per seconde. 
Een voor die tijd uitzonderlijke actie.

Font Estramar

Het zoete water uit de Corbières met een 
constante temperatuur van 18 graden 
stroomt met 2100 liter per seconde vlak 
langs ons naar het Etang van Salses/Leucate. 
De eerste pogingen tot grotduiken werden 
gedaan in 1949. Sinds die tijd is het onder-
zoek voortgezet, onder andere ook door 
Jacques Cousteau. In 2015 is er een wereld-
record gedoken van 262 meter diepte in 
12 uur alleen onder water. Door de grote 
diepte heb je een speciaal luchtmengsel 

nodig. Het grottenstelsel is complexer dan 
de meeste grotten in Frankrijk. De correcte 
cartografie is nog steeds niet duidelijk. De 
passages zijn smal en bochtig en het is er 
aardedonker.

“C’est vraiment impressionnant. Et meme 
très stressant” verklaarde een duiker. Grot-
duiken is erg gevaarlijk. In Font Estramar 
hebben 7 duikers het niet overleefd. De 
laatste is een Belgische duiker die in 2018 

om het leven kwam. Bij zijn zoektocht 
 verdronk nog een duiker.
Font Estramar staat ook bekend onder de 
naam La Rigole (ons adres, wat ‘het kanaal’ 
betekent. Wel jammer dat het verkeer op 
de autoroute A 9 hier vlak langs raast. Wij 
nemen zomers af en toe een frisse duik en 
wagen ons niet in de grot.

Op Youtube staan diverse filmpjes 
over duiken in Font Estramar.

FO
TO

: M
A

A
IK

E 
RA

D
EM

A
KE

R

6   NieuwsNed voorjaar 2021

Champs-Élysées wacht een  
groene make-over
Zoals op deze foto moet de Champs-
Élysées er over een aantal jaren uitzien in 
de visie van architect en stedenbouwkun-
dige Philippe Chiambaretta.
De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, 
steunt het plan voor een ware metamor-
fose van de beroemdste avenue van de 
lichtstad, de Champs-Élysées. 

Het zal niet gebeuren voor Parijs de gast-
heer is van de Olympische Spelen in 2024. 
Maar ‘de mooiste avenue ter wereld’ zoals 
hij vaak wordt genoemd, gaat helemaal op 
de schop.

Als het aan burgemeester Hidalgo ligt, 
wordt de Champs-Élysées zelfs een ‘bui-
tengewone tuin’. Een flaneerparadijs dat 
ook ruim baan geeft aan de fiets en de 
bus. Voor auto’s zullen nog twee banen 
beschikbaar zijn in plaats van de huidige 
vier.

Voor de Spelen wordt een 
begin gemaakt met de Place 
de la Concorde. Het enorme 
plein moet voor de helft een 
met veel groen omzoomd 
voetgangersgebied worden, 
om aldus naadloos aan te 
sluiten op een park aan 
het begin van de Champs 
waar nu weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Het Comité 
Champs-Élysées, een orga-
nisatie van alle betrokken 
commerciële en culturele spelers, rea-
geerde dolenthousiast op de belofte van 
Hidalgo.

Het Comité maakt sinds twee jaar plan-
nen voor het mythische gebied – waar het 
al dertig jaar niet goed mee gaat. Voor de 
coronacrisis kwamen er eigenlijk alleen 
nog de buitenlandse klanten van ‘de flag-
ship stores’. Het Comité liet het uitzoe-

ken: 68 procent van de 
passanten bestond uit 
toeristen en 17 procent 
uit winkelpersoneel.

Parijzenaren zelf mijden 
de Champs liever. Je be-
taalt er veel te veel voor 
je koffie en het drukke 
verkeer vervuilt er de 
lucht. De 64.000 auto’s 
die dagelijks over de 
klinkers rijden, produce-
ren bovendien een heel 
onaangenaam sner-
pend geluid. Gele hesjes 
verjoegen het afgelo-
pen jaar de klanten. De 
laatste vijf jaar heeft de 
straat geen normaal jaar 
meer gekend, volgens 

dakgoten en dakreparaties

OVERDENKINGEN IN DEZE BIZARRE TIJD

•	 Geen	paniek,	het	is	maar	chaos. 
•	 Laat	je	niet	leiden	door	anderen,	maar	leid	jezelf.	  
•	 Maak	van	een	mug	een	vlinder. 
•	 Een	wijde	blik	verruimt	het	denken. 
•	 Houdt	het	hoofd	koel	en	het	hart	warm. 
•	 Alles	verandert	voortdurend	en	dat	zal	altij	zo	blijven. 
•	 Het	leven	is	net	als	zeilen,	ook	met	tegenwind	kom	je				
	 voor-uit. 
•	 Wat	je	in	je	hart	bewaart,	raak	je	nooit	meer	kwijt. 
•	 Het	lijkt	simpel	en	dat	is	het	ook. 
•	 Het	is	elke	dag	vakantie	in	mijn	hoofd. 
•	 Het	was	zo	donker	dat	ik	overal	lichtpuntjes	zag. 
•	 Zorgen	moet	je	doen,	niet	maken. 
•	 Het	leven	geeft	je	altijd	een	nieuwe	kans,	die	heet			 	
	 morgen.	
•	 Pak	de	zon	en	straal. 
•	 Niets	is	tijdsverlies	als	je	van	de	dag	geniet. 
•	 Gewoonten	maken	je	oud,		door	open	te	staan	voor		 	
	 veranderingen	blijf	je	jong! 

•	 Geluk	is	een	richting	geen	punt	 

•	 Je	kunt	je	vrij	voelen	in	een	gevangenis	en	gevangen		 	

	 voelen	in	vrijheid. 

                                    Pauline D.

het Comité. Het begon met de aanslagen 
van 2015, die en klap voor het toerisme 
betekenden. In 2018 en 2019 hielden de 
gewelddadige demonstraties van de gele 
hesjes het publiek op afstand en vervol-
gens stortte het gemeentelijke vervoers-
bedrijf RATP zich in de langste staking uit 
zijn geschiedenis.

De confinements deden de rest. De organi-
satie voor detailhandel Procos  
noteerde in oktober vorig jaar een da-
ling van bijna 65 procent van het aantal 
bezoekers.

Hoeveel precies werkelijkheid kan worden 
van het ontwerp van de architect – dat 
250 miljoen euro moet kosten – is nog 
niet duidelijk, maar enig optimisme bij het 
Comité is gerechtvaardigd nu de burge-
meester erachter staat. Hidalgo maakte 
eerder, ondanks veel weerstand, de kaden 
van de Seine en de Rue de Rivoli, een 
prominente verkeersader, autovrij. In de 
laatste straat mogen alleen nog bussen en 
taxi’s in één richting rijden. 
Bron:Trouw, Kleis Jager

NN106-FOR-PRINT.indd   6 10-03-2021   00:28:59



20 NieuwsNed 107 | Zomer 2021

RECREATIE | REDACTIE

Wij denken dat iedereen ernaar uitziet om weer heerlijk een hapje te kunnen 
eten aan het strand of gezellig een glaasje te drinken in een ligstoel met de voetjes 
in het zand. We gaan ervanuit dat 9 juni de strandtenten weer open mogen. 
Hier alvast een aantal leuke tips voor u.

Leuke strandtenten

Ginette Leucate Plage
Een gezellig ingerichte strandtent 
in het dorp Leucate Plage, waar je 
heerlijk kunt eten, er heerst een  
relaxte sfeer. Real value for money.
www.ginetteleucate.fr 
06 22 58 50 20

Le Mouton Bleu 
in Barcarès
Een gezellige strandtent in het dorp 
van Le Barcarès. Hier kun je heerlijk 
eten met je voeten in het zand. 
Je wordt vriendelijk geholpen en 
Le Mouton Bleu heeft een goede 
prijs-kwaliteit verhouding. 
www.facebook.com/
lemoutonbleu66 / 07 71 89 92 07

Les Vagues in Grau d’Agde
Het is een dromerige strandtent met 
een exotische sfeer. Je waant je er net 
in Indonesië. Het eten is hier heerlijk! 
Mensen rijden ervoor om, om hier te 
kunnen lunchen of dineren. Vergeet 
 zeker niet te reserveren als je zeker wilt 
zijn van een tafeltje. 
www.facebook.com/lesvagues 
04 67 39 08 63

Maya Club 
in Torreilles plage
Voor het echte vakantiegevoel ga je 
naar Maya Club, het strand ligt even 
buiten Torreilles Plage, een beetje 
afgelegen, maar als je het gevonden 
hebt, kom je aan in een idyllisch 
paradijs. De ambiance is gezellig en 
je kunt er heerlijk eten. Wel even 
van tevoren reserveren.
www.mayaclub.fr / 06 30 33 91 79

Le Carré Mer in 
Villeneuve-les-Maguelone
Deze strandtent ligt op het rustige 
lange strand tussen Sète en Palavas. 
De eigenaars zijn de gebroeders 
Pourcel, bekende chef-koks uit 
Montpellier. Le Carré Mer heeft een 
sjiek en hip interieur. Op de kaart 
staan mooie gerechten van vlees en 
vis. Je kunt hier heerlijk eten, maar 
wel even van tevoren reserveren.
www.carremer.fr
04 67 42 06 96

Mango’s Beach Bar 
in Cap d’Agde
Als je op strand van La Roquille 
komt, kun je Mango’s Beach Bar niet 
missen. Je ziet de vlaggen al van verre. 
Het is een strandtent in Cubaanse 
stijl, met leuke inrichting en latino 
muziek. De specialiteit van Mango’s 
is tapas. Er zijn supercomfortabele 
ligstoelen met dikke matrassen. 
De sfeer is gezellig en relaxt. Je waant 
je in het exotische Cuba. De eigenaar 
is Nederlands. 
www.mangosbeachbar.fr
06 11 11 58 02
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school van Europa heeft, is er geen overvloed aan huisartsen. In 
La Devèze (Béziers), La Mosson (Montpellier) en zelfs in de achter-
standscentra van middelgrote steden (Agde) zijn er niet genoeg 
artsen aanwezig.

Aan creatieve ideeën geen gebrek, maar de uitvoerbaarheid laat 
te wensen over. Zo werd het idee om jonge artsen aan het eind van 
hun studie vier of vijf van hun eerste beroepsjaren in deze gebie-
den te laten doorbrengen, verworpen. Er ligt een ander plan om 
plattelandsartsen beter te belonen en er wordt nagedacht over 
het werken in netwerken, omdat de afstanden best groot zijn. 

Medische assistenten: een eerste stap
Een van de zaken die inmiddels uitgewerkt zijn, is het nieuw 
 systeem om medische assistenten te installeren in gebieden waar 
het aanbod van gezondheidszorg het zwakst is. Het is wellicht te 
vergelijken met wat we in Nederland kennen als de Praktijkonder-
steuner Huisartsen (POH). Hun rol is om ‘dokterstijd’ te besparen, 
met name door de plaatselijke artsen te ontlasten van administra-
tieve taken en controles/begeleiding van patiënten met een lichte 
lichamelijke chronische aandoening. De eerste medische assisten-
ten in Occitanië zijn geïnstalleerd in Pézenas en Canet. Momenteel 
hebben 41 artsen van dit systeem gebruik gemaakt.

Vrienden en familie kunnen dus gerust zijn. Hérault is goed voor-
zien van medische zorg, maar kent ook enkele zorgelijke gebieden. 
Hoe het in de andere departementen is gesteld, zou wellicht eens 
de moeite waard zijn om uit te zoeken. Als dit u interesseert en u 
iets wilt bijdragen op dit gebied dan houdt de redactie zich gaarne 
aanbevolen. 

Bron: https://www.midilibre.fr/2021/02/08/acces-aux-soins-dans-
lherault-de-fortes-inegalites-entre-littoral-et-arriere-pays-9359661.
php

Met een zekere regelmaat krijgt u vast net als wij van vrienden 
en familie in Nederland of België de vraag voorgelegd hoe het 
is gesteld met de medische zorg in ons gebied. Het ziekenhuis 
in Montpellier staat wereldwijd heel goed aangeschreven, 
maar hoe is het gesteld met de zorg in de buurt? MidiLibre 
 publiceerde onlangs over dit onderwerp een serie artikelen.

Huisartsen in Hérault maken zich zorgen over de vergrijzing 
onder collega-huisartsen. In Montpellier bijvoorbeeld ligt de 

gemiddelde leeftijd van huisartsen en specialisten rond de 55 jaar. 
Hérault bevindt zich ten opzichte van andere departementen in 
een zeer goede positie wat de toegang tot gezondheidszorg betreft. 
Het departement ligt boven het regionale en nationale gemiddelde 
voor artsen per inwoner als het gaat om huisartsen. Dit geldt ook 
voor specialisten, of het nu cardiologen, chirurgen, dermatologen, 
radiologen, gynaecologen, psychiaters, kinderartsen of oogartsen 
zijn. Ondanks de statistieken rond de toegankelijkheid tot de zorg 
in Hérault blijven de ongelijkheden tussen kust en achterland 
 echter groot.

Betekent dit dat patiënten hier veel beter worden verzorgd dan 
 elders? “Wees voorzichtig, dit zijn slechts gemiddelden”, matigt 
 senator Henri Cabanel, die in 2015 een werkgroep over Désert 
 médical, Medische woestijnen oprichtte. Er zijn regio’s waar de 
 bevolking onvoldoende toegang heeft tot de gezondheidszorg. 

In de in 2020 uitgevoerde inventarisatie registreerde het ‘zieken-
fonds’ 11.408 zorgmedewerkers in het departement Hérault. 
 Hierin zijn medici zoals huisartsen, specialisten en kaakchirurgen 
opgenomen, maar ook medisch ondersteunend personeel zoals 
verpleegkundigen en paramedici (fysiotherapeuten, diëtisten, 
 verpleegkundigen, logopedisten). Verder zijn hieraan toegevoegd 
apothekers, ziekenvervoer en toeleveranciers.

In een medisch landschap dat over het algemeen goed bedeeld is, 
onderscheidt Hérault zich in het bijzonder door het aantal actieve 
psychiaters en neuropsychiaters. De dichtheid van gespecialiseer-
de artsen is in Hérault hoger dan in de rest van Frankrijk. Het aan-
tal apothekers daalde in 2020 licht ten opzichte van 2019 (-7). Dit 
zal ook aan de vergrijzing te wijten zijn. Het aantal medische voer-
tuigen, taxi’s met vergunning (351) en ambulances (97) ligt boven 
het landelijk gemiddelde.

Kwetsbare wijken 
De toegang tot zorg is het best geregeld aan de kust en in de grote 
steden, maar wordt moeilijker in het noorden van Occitanië. Jonge 
artsen willen zich daar niet vestigen vanwege de afstanden en de 
moeilijkheid om een baan voor hun partner te vinden. Dunbevolkte 
gebieden zoals de Cevennen kampen met problemen zoals sluiting 
van scholen, crèches, enz. 
In de steden vormen de huurprijs, de bereikbaarheid en de moei-
lijke wijken een probleem. Hoewel Montpellier de oudste medische 

GEZONDHEIDSZORG | REDACTIE

Medische zorg goed
en tegelijk zorgelijk
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Zonne- 
energie?

Ter ondersteuning van het milieu 
versterkt premier Jean Castex 

het Solar Plan en maakt 30 miljard 
euro vrij om de ecologische transitie 
te versnellen! De regering biedt in 
2021 kolossale subsidies aan om 
huizen uit te rusten met hybride 
zonnepanelen, zodat huiseigenaren 
duizenden euro’s te besparen.

Nieuw in 2021: uw zonne- 
installatie wordt gefinancierd door 
het ecologische stimuleringsplan 
waarvan u kunt profiteren. 
U realiseert hiermee enorme 
besparingen op uw rekeningen. 
Profiteer ervan!

NB: Door de enorme belangstelling 
om te profiteren van de nieuwe 
zonne-premies, kan het zijn dat het 
programma volgend jaar niet wordt 
verlengd, omdat de pot al leeg is.

Meer informatie op:
• https://solution-solaire.fr/
• https://www.ademe.fr/
• https://www.economie.gouv.fr/

particuliers/
 aides-installation-photovoltaiques
• https://www.les-energies-
 renouvelables.eu/financement-
 aides/credit-impot-financement- 

energies-renouvelables/

FINANCIËN | ROB VAN SCHIJNDELSUBSIDIES

Leven als een god in Frankrijk 
– deel 2

Momenteel ben ik druk bezig met het 
indienen van alle Franse en Neder-

landse belastingaangiften. Bij vakje 2TR alle 
rente-inkomsten. Waar dat in het verleden 
soms hoge bedragen waren, zijn dat tegen-
woordig echt hele lage bedragen. De hele 
jaaropbrengst van het kapitaal moet wor-
den afgedragen voor een kopje koffie op 
het Franse terras. En dan heb je ook nog 
een aardig gevulde spaarrekening nodig, 
want anders red je het niet. Gelukkig zijn 
de terrassen een tijd dicht geweest. Zucht. 

Steeds meer banken laten je zelfs rente 
betalen over je spaarvermogen. Steeds 
meer en ook steeds over lagere bedragen. 
Daar gaat je zorgvuldige financiële planning, 
met in de begroting 4% rente-opbrengst. 
Voordeel is dat er weinig belasting ver-
schuldigd is (vaste heffing van 20,3% over 
de rente-inkomsten of volgens het schijven-
tarief als dat gunstiger is). 

Zijn er geen andere mogelijkheden om 
 alsnog wat rendement te verkrijgen? 

De Franse banken bieden allerlei spaar-
vormen aan, al dan niet belastingvrij, maar 
heel interessant is dat niet. Al zijn het wel 
veilige beleggingen en spreiden kan ook 
verstandig zijn. De Livret A is de bekendste 
vorm. 

Een andere populaire bestemming onder 
de Fransen is de assurance de vie. Een soort 
van belegging (gedeeltelijk ook in spaar-
vorm, naar keuze). Het grootste voordeel 
hiervan zit niet in de wat hogere rendemen-
ten (en dus ook hoger risico), maar vooral 
in de sfeer van de successierechten. Vooral 
als de erfgenamen niet de partner en/of 
de kinderen zijn (maar bijvoorbeeld de 
 kinderen van de nieuwe partner of de 

 aardige belastingadviseur in Céret, haha). 
Het is daarbij van belang dat het contract 
voor de 70-jarige leeftijd wordt afgesloten, 
omdat de vrijstelling dan € 152.500 per 
 begunstigde is (en anders is het slechts  
€ 30.000 vrijstelling voor alle begunstigden 
samen). Handig is dat de assurance de vie 
ook weer opgenomen kan worden en ook 
de begunstigde kan vrij worden gewijzigd.

Een andere oplossing om meer rendement 
te behalen, is zelf te gaan beleggen, maar 
ik heb vroeger geleerd dat je niet moet gaan 
beleggen met gelden die je de komende 
10 jaar nog wilt gebruiken. 

Het kopen van een Franse/Nederlandse 
woning voor de verhuur is ook een vrij 
 gebruikelijke optie om meer rendement te 
verkrijgen uit de spaargelden. 

Ook worden er steeds meer daken bedekt 
met zonnepanelen. Dat kan ook een aardig 
rendement opleveren, mits alles blijft 
 werken (en/of de garantie correct is). 

Steeds vaker worden er ook leningen 
 verstrekt tussen particulieren. Vaak tussen 
ouders en kinderen. Dergelijke Franse 
 leningen kunnen door de notaris worden 
ingeschreven, zodat er ook een hypothe-
caire zekerheid is. Voordelen zijn een wat 
hogere rente en weinig risico. Bovendien 
zijn de geldleners vaak erg dankbaar. 

Een andere oplossing voor overtollige 
banktegoeden is het verrichten van schen-
kingen. Hoeveel het rendement bedraagt, 
is afhankelijk van de dankbaarheid van de 
ontvangers. 

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nlFO
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Recept voor snelle Citron Pressé:
Leg 4 citroenen even in heet water, rol ze goed tussen je 
handen, pers ze daarna uit. Doe het sap in een kannetje met 
een half kopje suiker en een half kopje kokend water. 
Even schudden en serveren met ijskoud (prik)water.
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Zomerzon
Bijna ieder mens voelt zich een stuk beter en energieker als 
de zon schijnt. Zonlicht heeft een positief effect op allerlei 
hormonale aspecten waardoor je in de zomer profiteert van 
fysieke en mentale zoneffecten, maar vergis je niet, zonlicht 
heeft óók een schaduwkant.

Dat je op een mooie zomerdag de dingen zonniger ziet komt 
door het feelgood stofje serotonine. Dit heeft een stimule-

rende werking op geheugen, stemming, zelfvertrouwen, slaap, 
emotie, orgasme en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwer-
king van pijnprikkels. Iedereen kan zijn eigen serotoninegehalte 
stimuleren door veel naar buiten te gaan. Zo is het slim om vaker 
in het park te gaan rennen dan op de loopband in de sportschool. 
In een gemiddeld kantoor is de lichtintensiteit circa 1000 lux. In de 
zon kan het oplopen tot 100.000 lux! Na een halve dag in een duf 
kantoor is het slim om in de lunchpauze buiten wat serotonine 
aan te maken voor de tweede helft van de dag. Al van een paar 
extra minuten zonlicht knapt een mens mentaal reuze op. 

In de winter lust eenieder wel een bordje snert en menigeen smult 
van een flink bord boerenkool met worst. Dat geeft energie! In de 
zomer moet je er niet denken. Dit komt door het verzadigings-
hormoon leptine, dat een seintje geeft aan de hersenen; piep 
 genoeg! Zon en slaap hebben samen invloed op de hoeveelheid 
geproduceerde leptine. Hoe meer zon, hoe meer leptine, hoe min-
der trek. In de zomer verlies je ook die 1-2 winterkilo’s gemakkelijk 
weer, omdat je dan actiever bent en minder eet, handig toch!

Het is grappig om te zien hoeveel er op zonnige terrasjes en op 
het strand geflirt wordt. Bijna iedereen doet eraan mee, iedereen 
is vrolijk en gezellig. Zonlicht stimuleert namelijk de hypofyse tot 
afgifte van het geslachtshormoon testosteron. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat de testosteronspiegel van man-
nen in de zomer zo’n vijftien procent hoger ligt dan in de winter. 
Hier staat tegenover dat de meeste baby’s in het najaar geboren 
worden, haha. Rara, hoe kan dit? 

In tien zonminuten produceert de huid 100x meer vitamine D dan 
jij doormiddel van voeding in één dag binnenkrijgt. Bovendien blijft 
de door de huid gevormde vitamine D langer actief in het lichaam 
dan vitamine D die je met voeding of pillen tot je neemt. Vitamine D 
is goed voor de botopbouw, gaat osteoporose tegen door het op-
nemen van calcium uit voeding en versterkt het immuunsysteem, 
dus iedere dag 10 minuten in de zon.

De zon geeft je een fris kleurtje en je ziet er meteen vitaler uit. 
Zelfs je haren en nagels lijken sneller te groeien dan in de winter. 
Dat is geen schijn, dat komt door de vitamine D-impuls.

Nu de schaduwzijde, waarvoor enkele serieuze waarschuwingen. 
De zon is de meest agressieve veroorzaker van huidkanker. Uv-
licht heeft een kortere golflengte dan gewoon licht en trilt sterker, 
waardoor chemische verbindingen in het DNA kunnen opentrillen 
en mutaties bewerkstelligen. Als dit regelmatig gebeurt, kan de 
celgroei ontsporen en kan kanker het gevolg zijn. Vooral melano-
men, de gemeenste variant onder de huidkankers, zijn berucht. 
Ondanks publiciteitscampagnes en waarschuwingen neemt het 
aantal huidkankerpatiënten toe. In 2004 kregen 28.000 Nederlan-
ders huidkanker, in 2020 waren dit er 118.300 (Bron: NKR, 2020).

Denk niet dat zonnen in de schaduw van een boom of parasol geen 
kwaad kan. Helaas, zelfs tot zo’n drie uur na het zonnen treedt 
 onherstelbare DNA-schade op in de huid, ook in de schaduw!

Huidartsen adviseren per dag de huid maximaal 15 minuten 
 onbeschermd aan het directe zonlicht bloot te stellen. Wil je 
 langer van de zon genieten, gebruik dan een crème met een 
UVA- en een UVB-filter en smeer je elke twee uur in.

Blijf ook vooral frisse koele drankjes drinken zoals onderstaande 
citron pressé en vermijd alcohol, dit dehydreert. Bovendien is er 
geen betere dorstlesser dan koude thee met citroen of gewoon 
water!

GEZONDHEID | NIENKE AUKEMA

Leven als een god in Frankrijk 
– deel 2
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CULINAIR | NIENKE AUKEMA

Natuurlijk smaakt zelfgemaakt ijs véééél lekkerder dan ijs 
uit de winkel, bovendien is het een leuk werkje, zelfs zonder 
ijsmachine. (Klein)kinderen vinden het een spannend en 
vooral lekker klusje. Het leukste aan zelf ijs maken, is dat je 
er helemaal jouw persoonlijke draai aan kunt geven. 

Roomijs 
De naam zegt het al. Het is ijs gemaakt van slagroom, volle melk, 
eieren en suiker. Voor 1 liter ijs breng je 300 ml volle 
melk aan de kook, samen met het merg van 
2 vanillestokjes en 90 g suiker. Zorg ervoor 
dat de melk net niet kookt. Haal de pan 
van de warmtebron. Klop in een andere 
kom 5 eidooiers met nog eens 90 g 
suiker tot de massa bijna wit is. Schep 
voorzichtig de lauwe melk bij het 
 suiker-ei mengsel. Roer de massa 
goed door en breng de massa op-
nieuw bijna aan de kook! Laat het 
mengsel al roerend afkoelen. Schenk 
de massa in een grote kom en leg er 
een velletje plasticfolie op ter voor-
koming van vellen. Laat de massa 
 helemaal afkoelen. 
Klop 300 ml slagroom lobbig en meng dit 
door het eimengsel. Schenk de massa in een 
platte diepvriesdoos. Zet de doos 1 nacht in de ijs-
kast en pas daarna 24 uur in de vriezer. Haal de volgende 
dag iedere 3 uur het ijs even uit de vriezer om de massa goed om 
te roeren. Daarna laat je het nog 1 nacht helemaal hard worden in 
de vriezer en je zelfgemaakt vanille-ijs is klaar voor gebruik. Zonder 
ijsmachine kost het proces dus ruim 2 dagen.
Serveer jouw eigen ijs in bolletjes met bijvoorbeeld aardbeien, 
chocoladesaus, gesuikerde nootjes of gekleurde taartversiering. 
Ook lekker is vanille-ijs met verkruimelde macarons, vooral 
 chocolade batons/macarons doen het bij ons aan tafel goed.

Kruidenijs
Neem vanilleroomijs als basis. Blancheer bijvoorbeeld basilicum-
blaadjes 15-20 seconden in de pan met kokend water. Schep ze 
snel met een schuimspaan uit de pan en leg ze in het ijswater. 
Door het blancheren blijven de basilicumblaadjes mooi groen en 
krijg je frisgroen ijs. Knijp de basilicumblaadjes voorzichtig uit en 
doe deze bij het ijsmengsel. Voeg eventueel wat limoenrasp toe. 
Pureer het ijs met een staafmixer. Schenk het ijsmengsel in een 

platte diepvriesdoos en laat het eerst 24 uur afkoelen 
in de ijskast en zet pas daarna 24 uur in de diep-

vries en roer de massa iedere 3 uur door om 
kristalvorming te voorkomen.  Serveer het 

basilicumijs met in likeur  gemarineerde 
aardbeien. Ook goede combinaties zijn 
komkommer met munt, vlierbloesem, 
doperwtjes met basilicum, honing-tijm, 
lavendel-citroen. 

Sorbetijs
Vervang voor sorbetijs de room en 
melk door vruchtenpuree en suiker. 

Alle vruchten lenen zich voor sorbetijs, 
van aardbeien, avocado, frambozen, 

 kersen, limoen, rabarber, grapefruit tot 
 (water)meloen. Pureer 500 g vruchten glad 

met de staafmixer en voeg 200 g suiker toe met 
een beetje citroensap en eventueel wat citroenrasp. 

Schenk de massa in een platte diepvriesdoos en zet deze 
24 uur in de vriezer. Roer je het mengsel iets krachtiger los met 
een vork, dan krijg je granita of granité. Dit is een Siciliaanse ijsje 
met ijskristalletjes. Met een blaadje munt, een heerlijke afsluiter 
van een zomers diner. 

Bon Appétit, Nienke
info@uwdietist.eu

IJs maken, 
zonder ijsmachine
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Een ding dat je altijd weet is dat er na een 
lange vermoeiende winter steeds weer een 
voorjaar komt, een nieuwe lente en een 
nieuw geluid! Velen onder ons groeiden op 
met deze gevleugelde woorden waarmee 
een nieuw begin wordt aangekondigd. 
Lang niet iedereen weet dat dit de begin-
regels zijn van het ellenlange gedicht ‘Mei’ 
van Herman Gorter uit 1889. Het gedicht 
gaat over de zeenimf Mei die op het strand 
aankomt en in de duinen verliefd wordt op 
de blinde Balder die betoverend mooi voor 
haar zingt en haar vrolijk en blij maakt.

Een nieuwe lente
Corona heeft ons veel duidelijk gemaakt; 
welvaartziekten zijn geen feest. Hoewel 
Nederland inmiddels al ruim 900.000 
mensen met diabetes type II telt en elk 
jaar er zo’n 75.000 nieuwe diabetespatiën-
ten bijkomen is het goede nieuws dat ruim 
80 procent van alle chronische aandoe-
ningen hun oorsprong vinden in slechte 
voeding- en leefstijlkeuzes. Chronische 
ziekten en aandoeningen zoals obesitas, 
diabetes type II, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten, beroerte, depressie, osteopo-
rose en verschillende vormen van kanker 
zijn de meest voorkomende, kostbare en 
vermijdbare gezondheidsaandoeningen. 
Het is nooit te laat om zelf het initiatief te 
nemen en het roer om te gooien. Nieuwe 
kansen, nieuwe oplossingen, nieuwe ener-
gie in een nieuwe lente.

Een nieuw geluid                                                                                       
Nog steeds richt de medische wetenschap 
zich voornamelijk op het genezen van 
ziekten, terwijl er aan de preventiekant 
ongelofelijk veel te winnen valt. Gezond-
heid is veel meer dan lichamelijk functi-
oneren. Vele jaren waren in de reguliere 
geneeskunde, maar ook in de journalistiek 
gezondheid en preventie een soort van 
vieze woorden. Klassieke geneeskunde 
werd door dokters bedreven met genees-

middelen en journalisten moesten zich er 
vooral niet mee bemoeien. Huisartsen en 
specialisten hielden zich per dag meestal 
2x en als het meezat 3x per dag bezig 
met hun eigen maaltijden. Dat je voeding 
als medicijn kon gebruiken geloofden zij 
niet. Lange tijd stuurden zij mij met mijn 
gloedvolle verhaal over voeding het bos in 
met de mededeling: ’meisje, dat gaat toch 
niet werken’. Zij wisten niet dat dit meisje 
al jaren lesgaf aan huisartsen en ontdekte 
dat die dokters geen jota verstand hadden 
van voedingsleer, simpelweg omdat zij dit 
in hun jarenlange opleiding nooit hadden 
gehad. Dat is langzaam aan het verande-
ren en nu is mijn leefstijlprogramma door 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) erkend.

Minder pillen, meer peultjes en paprika
Leefstijlgeneeskunde is het therapeutische 
gebruik van wetenschappelijk aangetoonde 
voedings- en leefstijlinterventies, zoals 
de overschakeling naar een overwegend 
onbewerkt en plantaardig voedingspa-
troon, verminderen van zittend gedrag en 
dit te veranderen in een actieve vorm van 
beweging, het verbeteren van de slaap en 
het verminderen van stress. Deze behan-
delingen hebben als doel het voorkomen, 
behandelen of in veel gevallen volledig 
genezen van leefstijl gerelateerde ziektes 
zoals bovengenoemd. Het voorziet mensen 

van de juiste kennis en levensvaardig-
heden voor effectieve gedragsverandering, 
om zo de onderliggende oorzaken van 
gezondheidsproblemen aan te pakken. 
Het is natuurlijk fantastisch als het lukt 
om medicijn-vrij of met veel minder pil-
len en zonder klachten te kunnen leven. 
Door betere bloedsuikerwaarden voel je je 
energieker. Bovendien heb je minder kans 
op complicaties van diabetes op de langere 
termijn zoals onder andere hart- en vaat-
ziekten, oogproblemen of nierziekten.

Gezonde apotheek
Primair voorziet voeding het lichaam van 
onderhoudsmaterialen in de vorm van 
voedingsstoffen en energie, daarnaast 
is samen eten gezellig. Wetenschappers 
ontdekken steeds meer overeenkomsten 
tussen farmacie, (bio)chemie, geneeskunde 
en voedingsleer. Op celniveau hebben 
diverse natuurlijke chemische verbindingen 
een gunstig effect op onze gezondheid. Zo 
zijn immers ooit geneesmiddelen ontstaan. 
Iedereen snapt dat je met alleen groen-
ten en fruit geen welvaartsziekten kunt 
behandelen als je al ziek bent. Daar heb 
je ook geneesmiddelen als ondersteuning 
voor nodig, maar je kunt met worteltjes en 
broccoli wel voorkomen dat je welvaart-
ziekten krijgt! Niet ziek worden door meer 
groente maakt vrolijk en blij.

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

Markten: Olonzac, Mirepoix (donderdag), 
Limoux, Quillan, Espéraza

Voor-
jaar

door Nienke
ten Hoor-Aukema
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KENNISMAKEN MET…

Greet Gorter

“Sinds drie jaar kom ik regelmatig in Escales. Samen met Peter 
Jansen ben ik lid van de NVLR. Peter woont in Escales en ik woon 

in Nunspeet/Gelderland, twee prachtige plekken om te verblijven. 
Tijdens mijn verblijf in Escales heb ik aan diverse activiteiten van 
de NVLR meegedaan en daardoor zijn bijzondere contacten ont-
staan. Misschien kan ik wat betekenen voor de activiteiten-
commissie en zo samen delen wat het leven in Zuid-Frankrijk ons 
brengt. Tot half juni ben ik in Escales en na de zomer de laatste 
drie maanden van dit jaar. Ik hoop op spontane ontmoetingen!
Greet Gorter, 1, Rue Traversière, 11200 Escales

NEDJES

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

Gerookte paling e.d.
Vers gerookte paling, makreel, 
magret de canard, koud en warm 
gerookte zalm. Zondags op de 
markt in Marseillan-Plage of op 
bestelling. T: 06 43 75 87 44.

Bridge, golf, tuinieren...
Zin om een clubje op te starten? 
Plaats zelf een oproep in NieuwsNed. 
Geef uw wens, hobby, naam, adres 
en telefoonnummer op. Er zijn vast 
geestgenoten die blij zijn met uw 
 oproepje.
E: marianne.lesquillier@orange.fr

Elektricien Sud électricité
Voor algemene elektriciteitswerk-
zaamheden, automatische poorten, 
airco’s, aansluitingen voor computer-
netwerk, intercoms, installeren van 
antennes en alarmsystemen. Een 
 serieuze elektricien die zijn afspraken 
nakomt. Brice Martins - Fos 34320. 
U kunt een Nederlandse e-mail 
 sturen want hij vertaalt via 
www.deepl.com T: 06 42 91 08 65 
E: Bricemartins32@outlook.fr 

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. 
E: helenetemminck@outlook.com
T: 0031 6 29 97 57 40  
www.helenetemminck.nl 

Anderske Luijk

“Hallo allemaal! Na een Erasmusjaar in Toulouse tijdens mijn 
opleiding voor docent Frans, heb ik besloten in Toulouse te 

blijven. Al snel bleek dat er veel vraag was naar Nederlandse les 
en heb ik inmiddels een schooltje opgezet (www.praatje.fr) waar 
25 kinderen Nederlandse les krijgen. Ook geef ik Frans aan 
 Nederlanders en Nederlands aan Fransen. Inmiddels ben ik ook 
werkzaam in het bestuur van de FanF en geef ik informatie over 
onderwijs in Frankrijk. Ik vind het heel leuk om andere Neder-
landers te leren kennen en misschien ontmoeten we elkaar wel bij 
een activiteit van de NVLR! Tot ziens!

NieuwsNed voorjaar 2021   23   

Nieuwe leden:  
Dhr en Mevr. Kok-Monissen 

Mevr. W. Kristel 

Dhr en Mevr. de Leeuw-Zondervan

Dhr en Mevr. Lindelauf

Afmeldingen:
Dhr. Hoogeveen 

Dhr en Mevr. Zondervan 

Mevr. B. Volkers 

Mevr. Stofberg 

Dhr en Mevr. R. Ayous 

Dhr en Mevr. Spaander

Bestuur
Interim-voorzitter
Louk Wendels
1 Côte de Caderonne /app 12
11260 Espéraza
Tel. +33 (0)468 20 23 24
lwendels@hotmail.com 

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
Nelleke Streefkerk
624, Chemin du Fanc
34390 Mons la Trivalle
en:
Van Weerden Poelmanweg 146
3768 MN Soestduinen
Tel. +31 (0)6 21 89 56 87 
streefkerknelleke.a@gmail.com

Ledenadministrateur
Henk de Klerk
10, rue Georges Brassens
11700 Pépieux
Tel. +33 (0)6 34 15 21 85
ledenadministratie@nvlr.eu

Activiteitencoördinator
Marianne Lesquillier 
8bis Chemin du Moulin à Vent
34210 La Livinière
tel. +33(0)468 43 22 71 
marianne.lesquillier@orange.fr

Activiteitencommissie
Ab Bergshoeff
veenenborgh@gmail.com
Paula Droppert
ppdroppert@gmail.com
Anja Geerts
info@taalzaken.nl
Greet Gorter
greetliefers@gmail.com

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, Caisse d’Épargne 
Olonzac, 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
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de dop en gekraakte  
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Pauline Datema

Mas La Rigole
66600 Salses le Chateau
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06 73 15 63 85  of  06 40 69 68 46
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In november 2018 kochten wij ons be-
drijf met daarop twee woningen. Op het 
moment van overdracht was één van de 
huizen nog bewoond. Op aanraden van de 
notaris hebben wij direct, per aangete-
kende brief, de huur opgezegd. 
Volgens het huurcontract zou dit beteke-
nen dat per 1 juni 2019 het huis leeg zou 
zijn. De huur is vanaf april 2019 niet meer 
voldaan.
Eind mei 2019 begon de eerste amandel-
oogst, dus onze volledige aandacht was 
hier tot begin oktober op gericht. Een 
gesprek met de huurders in die periode 
was bijna onmogelijk. De vrouw kon al-
leen maar schreeuwen en de man vertelde 
dat hij in de gevangenis had gezeten voor 
moord en in het bezit was van een aantal 
wapens. Van hun vertrek was totaal geen 
sprake.
In oktober 2019 hebben we contact opge-
nomen met een advocaat. Deze kon op dat 
moment weinig voor ons betekenen, om-
dat bij opzegging van de huur de huurders 
recht hebben om nog twee jaar te blijven 
zitten. Op zijn aanraden zijn we naar een 
Huissier de Justice (deurwaarder) gestapt. 
Deze heeft een bevel tot betaling opge-
maakt. Hij vertelde ons ook dat er geen 
huisuitzettingen gedaan mogen worden in 
de winterperiode, tussen 1 november en 31 
maart.
Inmiddels is het maart 2020 en we heb-
ben nog geen enkele reactie op het bevel 
van de deurwaarder. Deze adviseert ons 
contact op te nemen met een andere 
advocaat. Het eerste confinement is daar. 
Macron versterkt de rechten van huurders, 
zij mogen in deze bijzondere tijd niet uit 
hun huis gezet worden. Volgens ons zijn 
“huurders” die al langer dan een jaar geen 
huur meer betalen, geen huurders, maar 
krakers. Tijdens het confinement lezen wij 
diverse, veel schrijnendere verhalen van 

onder andere een 
echtpaar met een 
tweede huis aan de 
Atlantische kust. 
Nu zij met pensi-
oen zijn, hebben ze 
hun appartement in 
Parijs verkocht en 
willen permanent 
gaan wonen in hun 
woning aan de kust. 
Echter daar aangekomen, is hun huis ge-
kraakt. Deze krakers hadden een bon van 
een pizzabestelling op hun naam op des-
betreffend adres, en konden daarom niet 
uitgezet worden. Hoe bizar is dat Franse 
sociale systeem?
Het afsluiten van stroom en water vanuit 
onze schuur zou een goede optie kunnen 
zijn, dachten we. Maar dat werd ten zeer-
ste afgeraden door onze advocaat. Huur-
ders, ook al betalen ze niets, hebben recht 
op water en elektriciteit. De verhuurder 
heeft voornamelijk plichten, de huurder 
vooral veel rechten.
In augustus 2020 stuurt onze advocaat 
een schrijven naar de advocaat van meneer 
de huurder én naar de advocaat van zijn 
vrouw, mevrouw de huurster.
Tijdens het tweede confinement ontvangen 
we een mail dat de zaak 16 december 2020 
voorkomt bij de Rechtbank in Perpignan. 
Eindelijk gerechtigheid dachten wij…
Maar nee, mevrouw de huurster is op het 
laatste moment van advocaat gewisseld en 
deze heeft geen tijd gehad om het dossier 
door te nemen.
Uitstel naar 3 februari, en uiteindelijk nog-
maals uitgesteld naar eind maart.

Wordt vervolgd, inmiddels bijna 2 jaar 
huurachterstand.

door 
Pauline Datema

Liberté, Egalité, 
Fraternité

Gerookte paling e.d.
Vers gerookte paling, makreel, magret de 
canard, koud en warm gerookte zalm.
Zondags op de markt in Marseillan plage 
of op bestelling tel: 0643758744.

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. 
helenetemminck@outlook.com. 
Tel:  0031(0)629975740  
www.helenetemminck.nl 

Manueel therapie  
(chiropractor)

Dr. Margot Monmousseau, manueel 
therapeute behandelt rugpijn, hoofdpijn, 
pijn in de nek, heup, schouder, knie en 
enkel. Margot is afgestudeerd in de USA 
waar zij ook heeft gewerkt. Zij spreekt 
uitstekend Engels. Adres: La Grange de 
Bouys, 34320, Roujan. Website: https://
chiromouv.eu/accueil/welcome/  
T:00 33 6 65 36 94 74.  
E-mail: info@chiromouv.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.
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Een artistieke Nederlandse vriendin met 
een huisje in de Ardèche maakte ooit een 
prachtig schilderijtje, een drieluik. Ston-
den de luiken open dan zag je een paars 
Provençaals lavendellandschap, met groen 
glooiende heuvels en strakblauwe luchten. 
Deed je de paneeltjes dicht dan verscheen 
een oer-Nederlands schaatstafereeltje: een 
wit bevroren plas met dartele figuurtjes, 
een stijve rietkraag, koek-en-zopie. Ze 
noemde het werkje ‘Altijd heimwee’. 

Altijd heimwee: dit verscheurende ge-
voel is geen onbekende voor mensen die 
hun hart hebben verpand aan een tweede 
land. Om mij heen zie ik een permanente 
beweging van komers en gaanders. De 
komers hebben meestal allemaal dezelfde 
blos op hun wangen: laat het grote avon-
tuur beginnen, het is nu of nooit, meer 
zon, meer ruimte! De gaanders melden 
juist verschillende redenen. Zoals hen die 
ik de niet-geaarden noem, mensen die na 
tien jaar pensioen in dat vreemde Frankrijk 
toch het veilige Nederland weer opzoeken, 
waar ze de dokter tenminste verstaan, 

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

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

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

Door 
Renate van der Bas

Altijd heimwee
mochten ze gaan kwakkelen. Er zijn lieve 
opa’s en oma’s die ontdekken niet zonder 
hun nazaten te kunnen. Er zijn er die om 
de zoveel jaar verhuizen als afleiding voor 
de relatieperikelen: een nieuw woonproject 
als redding van het huwelijk. Er zijn geïr-
riteerde control freaks die de Nederlandse 
efficiency missen. Maar ook zie ik nos-
talgiaatjes retour gaan, zij die de Neder-
landse gezelligheid missen. De clubjes, de 
familie-uitjes. Het eindemiddagsfeertje in 
dat bruine kroegje waar ze altijd zaten. 

Twee streekgenoten vertrokken een paar 
jaar geleden vanwege een mix van dit 

soort onbestemde gevoelens. In 
Nederland zouden ze vast weer be-
ter in hun vel zitten. Maar helaas. 
Het geliefde cafeetje was inmiddels 
een hippige Eterij. Het droombeeld 
over de Nederlandse efficiency 
spatte als een zeepbel kapot: na 
acht weken was hun kabelaanslui-
ting nog niet voor elkaar. En dan 
het Nederlandse weer. Ze vertelden 
dat het de eerste maanden na hun 
terugkeer onophoudelijk regende. 
Ik meen dat het de dramatische 
zomer van 2011 was.
Binnen twee jaar zaten deze men-
sen weer hoog en droog op een 
Franse heuvel!

Zijn 
de 

gelukkig-
sten dan 
misschien 
degenen 
die hun tijd 
kunnen ver-
delen? Die 
dan weer 
hier, dan 
weer daar 
wonen? 
Zelf zou ik 
niet met 
ze willen 
ruilen: één 

domicile is werk genoeg. Toen mijn Kees en 
ik naar Frankrijk vertrokken hielden we in 
Nederland eerst een boshuisje aan, op een 
vakantiepark midden in Nederland. Handig, 
zo’n pied-à-terre 
dachten we. Maar het betekende wel dat 
we in Nederland ook dakgoten hadden 
schoon te maken en heggen te knippen. 
Beseffend dat van het geld dat verzeke-
ring, park en belasting kostten, we iedere 
keer ook een kamer konden nemen in een 
of ander Hotel Sans-Souci. 

Na een jaar hebben we dat hutje dus 
verkocht. Sindsdien huren we in Nederland 
iedere keer een ander stekkie. Zoals afge-
lopen kerst, knus drie weken op de Veluwe 
in een huisje weltevree, met hippende 
vogeltjes in de tuin, een pannetje erwten-
soep op het fornuis en gevulde speculaas 
bij de thee. 
Daarna zeiden we de grijze luchten te-
vreden adieu en gingen welgemoed - en 
weldoorvoed - weer naar chez nous.

Zo vindt iedereen z’n systeem, zoekend 
naar the best of both worlds. Ach, zo 
kan dat mooie schilderijtje natuurlijk ook 
heten, als je het positief bekijkt: altijd 
heerlijk van twee walletjes snoepen!

“Altijd heimwee” Foto’s: Edith Ferree-Donck

“Altijd heimwee” Foto’s: Edith Ferree-Donck
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Lidmaatschap
De contributie voor de NVLR 
 bedraagt € 35 per jaar. 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, Caisse d’Épargne 
Olonzac, met vermelding van uw 
lidmaatschapsnummer. Dit nummer 
vindt u op het adresetiket van de 
envelop waarin NieuwsNed ver-
zonden 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)467 25 37 13 
sponsoring.nvlr@gmail.com

Nedjes
Leden kunnen 1x per jaar een 
 gratis Nedje plaatsen. 
Wilt u 4x per jaar een Nedje 
 plaatsen van max 35 woorden, 
stuur dan uw tekst naar: 
sponsoring.nvlr@gmail.com
Kosten € 18 voor leden, 
€ 24 voor niet-leden.

Nieuwe leden:
• Dhr/ Mevr. Halma, 
 Groot-Ammers NL
• Mevr. A. Luijk, 31290 Beauteville
• Dhr. Vonk/ Mevr. v.d. Grift, 
 11500 Quillan

Afmeldingen:
• Dhr. H. de Klerk, 11700 Pepieux
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BESTUUR NIEUWSNED COLOFON OUI !
Ik word lid van de NVLR

Als lid van de vereniging 
ontvangt u 4x per jaar het 

gedrukte verenigingsmagazine 
NieuwsNed en de maandelijkse 

Nieuwsbrief. Tevens kunt 
u deelnemen aan alle 

evenmenten van de NVLR.

Aanmelden kan op www.nvlr.eu 
of door een mail te sturen 

naar leden.nvlr@gmail.com 
met uw NAW-gegevens en 

uw e-mailadres.

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 ver-
antwoordelijk en/of aansprakelijk 
voor eventuele onvolledige en/of 
onjuiste informatie.

Het volgende nummer 
van NieuwsNed (nr. 108) 

verschijnt in september 2021. 
De uiterste inleverdatum 

voor kopij is 
10 augustus 2021.
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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
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