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Respect en vertrouwen

I

nmiddels heb ik met plezier de eerste bestuursvergadering
van de NVLR voorgezeten, waarin wij Fred Kok welkom heetten
als secretaris. De benoeming van Fred was een verheugende
verrassing, omdat hij spontaan werd uitgenodigd om aan de
bestuurstafel te komen zitten, per direct verkozen werd en
dientengevolge het bestuur plotsklaps weer compleet was.
In de nieuwe rubriek ‘Uit de bestuurskamer’ wordt in NieuwsNed
steeds kort stil gestaan bij de onderwerpen die in de bestuurs
vergadering aan de orde zijn geweest, zodat u als leden beter op
de hoogte bent van wat er speelt in de vereniging en waar het
bestuur zich mee bezighoudt.
Met veel elan zal ik mij inzetten voor de NVLR. Overigens ben ik er
van overtuigd dat alle bestuursleden dit steeds op hun eigen wijze
hebben gedaan. Verschillen van mening, die in het verleden hebben
plaatsgevonden, zullen een plaats moeten krijgen in het verbeteren
van de onderlinge verhoudingen binnen de vereniging.
De NVLR beschouw ik als een gezelligheidsvereniging waar wij
elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje,
samen activiteiten ontplooien en elkaar waar nodig bijstaan.
Hierbij moeten wij steeds openstaan voor elkaars eigen aardig
heden en eigenaardigheden. Relaties en vriendschappen behoeven
onderhoud, niets gaat vanzelf.
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VAN DE VOORZITTER

VAN DE REDACTIE

V

oor u ligt een extra dikke, feestelijke wintereditie van
NieuwsNed. Aan de oproep om verhalen in te sturen
is ruimhartig voldaan. Er rolden prachtige vertelsels,
chansons, belevenissen en herinneringen bij de redactie
binnen. Het werd een uitgave die je niet in een keer uit
leest, maar af en toe even weglegt, later weer oppakt voor
een andere belevenis van een van de leden.
De sprankelende oplossingen, ideeën en plannen van
Hans van der Bij zullen onze vergaderingen niet meer
opluisteren. Hij heeft tijdens de ALV afscheid genomen
van de redactie. Gelukkig blijft hij zijn altijd ludieke
hersenspinsels opschrijven. Hij is nu heel druk met het
Carnet Qui est Qui. Het gaat er in 2022 komen!
De winter leent zich bij uitstek voor samen zingen, elkaar
voorlezen en het vertellen van story’s en mythen. Heel lang
geleden, toen er nog geen boekdrukkunst was, werden
verhalen, wijsheden en (familie)anekdotes mondeling
overgeleverd. Fantasie, hekserij, tovenarij, duivelskunsten
en andere onbegrepen fenomenen speelden een grote
rol in de verhalen van de vertellers. De verhalen werden
steeds mooier, schimmiger en soms grimmiger. Zo ont
stonden de narratieven. Het woord narratief is afgeleid
van het Latijnse woord narrare dat vertellen betekent.

Ook binnen de NVLR hebben zowel denkers
als doeners een rol. Denkers werken
vanuit het grote geheel aan beleid en
visie. Zij vertalen dit naar kaders en rand
voorwaarden. Doeners werken vanuit
de praktijk. Ervaring van doeners wordt
ook binnen de NVLR vertaald in beleid.
Een deel van de leden zal zich meer aan
getrokken voelen tot de activiteiten en
anderen worden lid vanwege de informatie
in NieuwsNed. Het bestuur faciliteert beide
en waardeert het werk dat alle vrijwilligers
hierin steken in hoge mate.
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COVERFOTO
Fabelachtig

Dat het elkaar (sterke) verhalen vertellen
niet iets uit de oude geschiedenis is, liet de
jaarvergadering zien. Aan alle tafels werd
druk gepraat en vertelde men elkaar
anekdotes. Het leven is verhalen vertellen,
doorgeven en niet vergeten. Wij wensen
u veel leesplezier. À la vôtre ! n

De tekening deed de redactie
denken aan de fabel Van den vos
Reynaerde, die geldt als een hoogte
punt in de Middeleeuwse literatuur.
Het dierenepos bevat als mensen
sprekende dieren net als in de
onlangs verschenen fabel van De
jongen, de mol, de vos en het paard.
Verhalen zijn van alle tijden.

FOTO:

Jan Jaap ten Hoor,
Voorzitter NVLR

FOTO: UNSPLASH

In het bijzonder wil ik Louk Wendels
bedanken voor de energieke wijze waarop
hij het afgelopen jaar het voortouw heeft
genomen en de vereniging door de corona
tijd loodste. Het begint er voorzichtig naar
uit te zien dat de wereld het Covid-virus
gaat bedwingen, al blijft ook het komende
jaar risicovol. De Spaanse griep duurde
twee jaar en dat er niets nieuws onder de
zon is blijkt uit de foto’s op pag. 27. Op
9 januari toost ik graag met u op een
succesvol en gezond nieuw jaar. n

In onzekere tijden is het heerlijk om even
weg te dromen van de rauwe werkelijkheid.
In sprookjes zit de hoofdpersoon meestal
gevangen in een ellendig leven en droomt
van een prachtige toekomst, vol vreugde.
Covid is zo’n periode waarin ongemak en
onzekerheid de boventoon voeren. Wat is
er dan niet genoeglijker dan thuis even weg
te dromen en te glimlachen om de vrolijke
wederwaardigheden van onze eigen
schrijvers.

3

FOTO: UNSPLASH

UIT DE
BESTUURSKAMER

O

p 19 oktober 2021 om
10:30 uur heeft de eerste
vergadering van het nieuwe
bestuur van de NVLR plaatsgevonden bij Jan Jaap ten Hoor te
Nissan Lez Enserune, 36 Avenue de la Gare.
In het bijzonder was deze bijeenkomst georganiseerd om
nader kennis te maken met Fred Kok vanwege zijn rol in het
bestuur als secretaris. Fred verwoordt zijn verhaal zelf op pag. 6.
Verder is er een aantal punten aan de orde geweest:
• De contributiebetaling: hierbij is besloten daar extra
aandacht aan te besteden in NieuwsNed en een rekening
per mail te versturen.
• De samenwerking met FANF wordt door een commissie
nader onderzocht.
• Het besluit is genomen om de leden een begroting te doen
toekomen voor 2022 bij de stukken van de Algemene
Ledenvergadering die in april 2022 zal plaatsvinden.
• De afgelopen Algemene Ledenvergadering van 9 oktober
2021 is geëvalueerd. Akoestiek en locatie verdienen bijzon
dere aandacht en verder werd er de behoefte geconstateerd
voor ontmoeting en om met elkaar te kunnen praten.
• Over een kilometervergoeding voor bestuursleden, leden
van de activiteitencommissie en andere vrijwilligers wordt
in een volgende vergadering gesproken.
• Ook is besloten de Nieuwjaarsreceptie te laten plaatsvinden
op 9 januari 2022 op een nader te bepalen locatie.
• Er zal weer een nieuwe ledenbijeenkomst worden georga
niseerd nu dit weer mogelijk is.
• Het vernieuwde bestuur zal zich met plezier inzetten voor
de NVLR. n

VAN DE
ACTIVITEITENCOMMISSIE

O

p de laatste algemene ledenvergadering en bij de recente
wandelingen bleek eens te meer dat de groepsactiviteiten
enorm worden gewaardeerd. Er wordt massaal aan deelgenomen.
Die activiteiten worden opgezet en georganiseerd door vrijwilligers
van onze vereniging. Soms is het voor de organisatie een hele kluif
om alles en iedereen in goede banen te leiden. Toch verwacht
iedereen die zich opgeeft dat alles op rolletjes loopt. Alle wande
lingen zijn bijvoorbeeld tevoren secuur uitgezet en voorgelopen.
De eventuele lunch is gereserveerd en er is EHBO in de buurt. Er
wordt op gelet dat niemand achterblijft op de wandelingen. Er zijn
verzekeringen afgesloten, die eventueel veroorzaakte schade
dekken en deze worden up-to-date gehouden. Sommige nijvere
vrijwilligers zitten in de Activiteitencommissie, vele anderen niet.
De bedoeling van de NVLR-Activiteitencommissie is om leden die
iets willen organiseren te ondersteunen bij de voorbereidingen.
Over de functie van deze commissie bestaan veel misverstanden.
Je hoort zelfs hier en daar dat je niets mag organiseren als het niet
is goedgekeurd door de commissie. Of dat je het niet mag doen op
de dag die jij ervoor hebt uitgekozen. Het grootste misverstand is
echter dat alle activiteiten door de commissie zelf worden georga
niseerd en gecontroleerd. Natuurlijk organiseert en controleert de
Activiteitencommissie enkele grote NVLR-evenementen, zoals de
Nieuwjaarsreceptie, Koningsdag en de Algemene Ledenvergade
ringen. Vrijwel alle andere activiteiten zijn initiatieven van individu
ele leden. Daarom kan het gebeuren dat in sommige delen van de
Languedoc veel wordt gedaan en in andere delen nauwelijks iets.
Het moet van de leden zelf komen. Zo zijn er zeiltochten georga
niseerd en cabrioletritten, mossel- en oesterpartijtjes, excursies
naar interessante tentoonstellingen of evenementen, culturele
dagtochten, kunstlezingen, pétanque-ochtenden, talrijke wande
lingen, stadsbezichtigingen, wijnproeverijen, soepwedstrijden,
poëzie-middagen, muziekfeesten, een smartlappenfestival, enz.

WANDELEN MET ERNST | ERNST VAN HOORN

Vooruitblik 2022

H

et wandelen, ‘dáár komen we voor’, maar naarmate we het sfeervolle
dorpje Ornaisons en de Brasserie du Centre naderden, leek het wel dat
voor velen de traditionele lunch toch het hoogtepunt van de dag zou worden.
Vijfendertig uitgelaten en druk pratende wandelaars. Vol lof was men over het
speciaal voor ons samengestelde menu. Dat we om de borden op tafel te
krijgen zelf de bediening in moesten, viel in deze ambiance nauwelijks op.
Een voorstelling die al acht jaar draait en nog steeds populair is en die vast
leidt tot vriendschappen én nieuwe initiatieven.
‘Zeg die dorpswandelingen is dat geen concurrent voor jullie?’, grapte men
toch serieus aan meerdere tafels. ‘Nee natuurlijk niet, wat een prima idee’,
gaf ik terug. Immers, zo ga je jouw directe woonomgeving, die met de jaren
vanzelfsprekender en minder verrassend neigt te worden, opnieuw waarderen.
Voor 2022 zoeken we voor het eerst de directe omgeving van Carcassonne op
waar je diverse wandelingen naar de Cité kunt maken. Alleen het gratis parke
ren is nog even een uitzoekertje.
Wél vonden we een mooi rondje aan de westkant bij Grèzes, we starten er
vanaf de (gratis) begraafplaats. Noteer verder voor juni de wandeling met
picknick in de agenda, waarvoor deze keer weer een superplek: de kade bij
Peyriac-de-Mer. n
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December
Wo 8
Wo 8
Zo 19
Di 28

Wandeling Poilhès
Bijpraatlunch Gabian
Kerstborrel in Fos
Bijpraatlunch Aigne

Januari
Wo 5

Wandeling Grèzes
naar Caux-et-Sauzens
Zo 9 Nieuwjaarsreceptie
Wo 12 Bijpraatlunch Gabian
Wo 19 Dorpswandeling in
Nissan lez Enserune
Di 25 Bijpraatlunch Aigne

Februari
Vrij 4
Wo 9
Di 22

Cultuurclub
Bijpraatlunch Gabian
Bijpraatlunch Aigne

Maart
Wo 2
Wo 9
Di 29

Wandeling
Argens-Minervois
Bijpraatlunch Gabian
Bijpraatlunch Aigne

VAN DE
PENNINGMEESTER

Lieve leden,
Het is tijd om de contributie over
2022 te betalen. Voor duo-leden is dat € 55 en voor een
single lid € 35 (abonnees betalen € 25). Het bedrag graag
vóór 31 januari 2022 overmaken.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering heb ik even mijn hart
gelucht. Het heeft mij ontzettend veel tijd en energie gekost
om de contributie van het afgelopen jaar uiteindelijk te innen.
Een aantal mensen heeft mij na de vergadering excuses aan
geboden voor hun slordigheid.
Leden die over het afgelopen jaar het volledige contributie
bedrag hebben betaald, ondanks het feit dat in het coronajaar
de contributie was gehalveerd, krijgen van de penningmeester
een mailtje. Zij kunnen dit jaar de contributie halveren.
U kunt de contributie overmaken op IBAN: FR76 1348 5008
0008 9114 2122 183, t.n.v. ASS. NVLR, graag met vermelding
van uw lidmaatschapsnummer. Dit nummer vindt u op het
adresetiket van de envelop waarin NieuwsNed verzonden wordt.

Dus, eenieder die een goed idee heeft voor een groepsactiviteit:
aarzel niet, breng het naar voren, de Activiteitencommissie zal u
bijstaan met hetzij de organisatie, hetzij met aankondigingen via
NieuwsNed, NieuwsBrief of website. In ieder geval met de coördina
tie, zodat ook uw activiteit op zoveel mogelijk bijval mag rekenen!

Betaalt u dit jaar vóór 31 januari! Geen herinneringsmailtjes,
herinneringstelefoontjes, etc. Ik heb er vertrouwen in.

De Activiteitencommissie van de NVLR bestaat uit: Coby Daverveld
(coördinator), Anneke en Ab Bergshoeff, Paula Droppert, Anja
Geerts, Greet Liefers en Ilona Vervloet. Op de servicepagina van
NieuwsNed (pag. 34) staan hun e-mailadressen. n

Nelleke Streefkerk-Stemerding,
penningmeester NVLR

Programma 2022, voorjaar
5 januari
2 maart
6 april
11 mei
15 juni
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Grèzes naar Caux-et-Sauzens
Argens-Minervois
Armissan
Aiges-Vives naar Paguignan
Peyriac-de-Mer met picknick

Met hartelijke groet en een bruisend nieuw verenigingsjaar
gewenst,

Nieuwjaarsreceptie
op 9 januari 2022!

N

oteert u het vast in uw agenda! De Nieuwjaarsreceptie
van de NVLR zal komend jaar plaatsvinden op zondag
9 januari. Hij is uitgesteld i.v.m. sluiting van veel restaurants
in januari. Via de NieuwsBrief zullen plaats en tijdstip tijdig
aan u worden doorgegeven.
Het bestuur van de NVLR hecht aan de traditie om bij het
begin van elk nieuw jaar een bijeenkomst voor alle leden
te organiseren. De Nieuw
jaarsreceptie is bij uitstek
de gelegenheid om de
banden met andere leden
aan te halen, nieuwe
plannen te smeden en
herinneringen op te halen.
Zet daarom de datum vast
in uw agenda. n
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NIEUWE SECRETARIS

Fred Kok, secretaris NVLR

“Mijn bijdrage? Joie de vivre!”
V

lak voordat de Japanners Indonesië binnenvielen,
monsterde mijn vader aan als 16-jarige bij de
Koninklijke Marine om opgeleid te worden tot vlieg
tuigmaker en vertrok richting Australië om vandaaruit
naar Engeland te vertrekken. Hij werd daar echter
opgeleid tot torpedomaker hetgeen betekende dat hij
bij de Onderzeedienst terechtkwam. Tijdens de invasie
beschermde hij met een onderzeeër de schepen van
de geallieerden. Pas vlak na de oorlog vertrok hij naar
Nederland en werd ingezet om deel te nemen aan
politionele acties. Zijn verhalen hierover waren
schrijnend, daar hij het gevoel had tegen eigen volk
en vrienden te moeten vechten.
Na terugkeer werd hij gestationeerd op de Marine
kazerne Amsterdam en in Amsterdam ontmoette hij mijn moeder.
Het was in die tijd nogal wat, een Indische jongen met een Neder
lands meisje. Maar daar hij een nette katholieke jongen was,
hebben mijn grootouders toegestemd in het huwelijk. Zij vonden
een kleine zolderruimte te Utrecht en daar ben ik geboren.
Niet lang na mijn geboorte verhuisden wij naar Hoogvliet (Rotter
dam) waar de Marine een basis had van waaruit onderzeeërs
patrouilles uitvoerden. Ik herinner mij nog de paniek bij mijn
moeder toen mijn vader met de O27 vast kwam te zitten ergens
op de Noordzee.
Hierna zijn wij verhuisd naar Den Helder, ik was 4 jaar, alwaar ik in
mijn verdere jeugd heb gewoond. Mijn vader klom op tot adjudant
en mijn moeder was coupeuse en maakte bijzondere kleding op
bestelling. Ondertussen werd ook mijn zus Shirley geboren en als

Boven: Fred en Diana (boven)
Links: Prins Bernhard op bezoek
bij de vader van Fred

nakomer (ik was inmiddels 17) mijn zus Melinda.
Omdat mijn vrienden, waarmee ik in een band zat, naar de Peda
gogische Academie gingen, ben ik daar ook heen gegaan. Ik wilde
immers muziek maken. Gedurende de studie ontdekte ik mijn
echte belangstelling: Filosofie, Antropologie, Oosterse religies,
Pedagogiek, Kunst en Psychologie. Toen al ontwikkelde ik een
eigen idee over hoe wij als mensen in elkaar zitten; hoe het tot
uiting komt in de kunst, de samenleving, de economie, waarden
en normen, opvoeding enz. Het toeval wilde dat ik mee mocht met
mijn ouders naar een conferentie van de Marine. Er werden daar
lezingen gehouden door mensen als Majoor Boshart en professor
Van Praag. Gedurende deze conferentie zou er een professor
een lezing houden over agressie. Ik vertelde aan één van de con
ferentiegangers dat dit mijn bijzondere interesse had, omdat ik daar

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Terugblik ALV

O

p 9 oktober 2021 hadden 91 leden de moeite genomen om
de algemene ledenvergadering bij te wonen. De dag ervoor
hadden vrijwilligers en het interim-bestuur de tafels en stoelen al
klaargezet. Bij aankomst werd iedereen verzocht om de QR-code
te tonen. Degenen die dat wilden, gingen op de foto voor het
smoelenboek (Qui est qui). Voorafgaand aan de vergadering
werden koffie en croissantjes aangeboden.
De interim-voorzitter Louk Wendels opende de 27e ALV. Het werd
een levendige en aangename vergadering waar ruimte was om
opmerkingen te maken en vragen te stellen. De kandidaat-voor
zitter Jan Jaap ten Hoor werd gekozen als voorzitter. Na een ludieke
oproep stond tot grote verrassing van alle aanwezigen Fred Kok
op als secretaris, en hij werd verwelkomd met een overweldigend
applaus. De nieuwe voorzitter sloot de vergadering en nodigde
alle aanwezigen uit voor het apéritief en de feestelijke maaltijd. n
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ook studie van had gemaakt. De professor bleek ziek te zijn. Echter
de betreffende conferentieganger meldde aan de conferentieleider
dat ik daar ook wel een verhaal over kon houden. En daar stond ik
dan als 22-jarige voor een groep onderofficieren en officieren.
De hoofdvlootaalmoezenier die daar aanwezig was, kwam na mijn
lezing naar mij toe en vroeg of ik nog in dienst moest (en dat moest
ik, bij de landmacht) en of ik zin had om bij de Marine mijn dienst
tijd te vervullen. Dat wilde ik zeker, denkende dat ze mij hofmeester
zouden maken. Dat werd echter officier en ik werd belast met de
organisatie van cursussen en opleidingen als plaatsvervangend
hoofd opleidingen op de marinebasis Erfprins. Ik raakte bevriend
met de vlootaalmoezenier van de basis en wij hadden een gemeen
schappelijke voorkeur voor goede wijn, sigaren en goede gesprek
ken. Hij zag mijn belangstelling en raadde mij aan Theologie te
gaan studeren. Gezien de breedte van de studie leek mij dat wel
wat, zeker omdat de Marine mij 2 dagen per week vrijstelde.
Het was werken (begeleiden van basisscholen op gebied van
levensbeschouwelijke lessen) en studeren en toen ik na 7 jaar (zo
lang duurde die studie) klaar was, zat die aalmoezenier op mij te
wachten in de gang, om mij te vragen of ik als eerste gehuwd vloot
aalmoezenier zou willen worden. Dit heb ik toen 10 jaar gedaan.
Dit betekende in de eerste 7 jaar gemiddeld ½ jaar aan de wal om
colleges te geven (ethiek) op het Koninklijk Instituut voor de Marine
en een ½ jaar op zee als geestelijk verzorger. De laatste 3 jaar was
ik werkzaam op Curaçao en deed daar alle pastorale taken.
Daar ontmoette ik ook mijn huidige echtgenote Diana. Mijn eerste
huwelijk was fout gelopen en ik had niet gedacht nog eens een
relatie aan te gaan. Het liep echter anders. Dit betekende wel een
aantal fundamentele keuzes. Ik zag de kwaliteiten van Diana en aan
de keukentafel hebben we beslist dat zij zich vooral ging richten
op haar carrière en ik terug zou gaan richting het onderwijs

( Hogeschool Breda als docent filosofie, kunstbeschouwing en
cultureel maatschappelijke verschijnselen). In een latere fase ben
ik een bedrijf gestart op het gebied van loopbaanbegeleiding, dat
transformeerde tot een onlinebedrijf, nu geleid door mijn dochter.
Ons gezin bestond nu uit 2 adoptiekinderen, 3 kinderen uit mijn
eerste huwelijk en 1 gezamenlijk kind. Inmiddels zijn ze allemaal
volwassen met eigen kinderen (8 kleinkinderen). Wat wij aan de
keukentafel beslisten, is ook gebeurd. Diana werd CEO van Zorg
verzekeraars, CEO van een Psychiatrisch Ziekenhuis, CEO van een
instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, DirecteurGeneraal van VWS en als laatste CEO van het Prinses Maxima
Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht. Nu nog zit zij in Raden
van Toezicht en verzorgt zij colleges.
Het verlangen naar de warmte van Curaçao is nooit helemaal weg
gegaan. Na een vakantie in La Livinière, wisten we dat we daar een
huis wilden bouwen. Mijn liefde voor goede wijn en de Franse
keuken versterkten het een en ander. Gelukkig waren wij beiden
de taal redelijk machtig en sinds we op Curaçao hadden gewoond,
begrepen we dat we ons aan de cultuur moesten aanpassen. We
hebben gebouwd aan goede verhoudingen met de buren en de
burgemeester, en wilden wat doen voor het dorp. Daarom bracht
ik mijn oude vrienden uit de muziek weer bijeen nu met hun
kinderen (professionele muzikanten) en begonnen de optredens
bij Les Meulières. Deze traditie houden we zo lang mogelijk vast.
Sinds we beiden officieel met pensioen zijn, kunnen we veel meer
in Frankrijk zijn. Veel van het werk gaat via Zoom en dat kun je
ook vanuit Frankrijk.
Onze villa Angeline is de pleisterplaats voor onze kinderen, klein
kinderen en vrienden geworden; een plek waar we van elkaar, de
wijn, de muziek en de gezelligheid mogen genieten. Joie de Vivre
en Savoir Vivre. En dat is dus ook wat ik hoop te kunnen bijdragen
binnen de NVLR. n

PROMOTIEMATERIAAL NVLR
Nieuwe folder en visitekaartjes
om uit te reiken

H

et ledenaantal van onze vereniging is
gedurende de coronaperiode redelijk
stabiel gebleven, tussen de 370 en 380 leden.
Daarmee zijn we in Frankrijk nog steeds
een van de grootste v ereniging. Om het
ledental stabiel te houden of te verhogen
maar zeker ook om Nederlandssprekenden
die hier wonen de ideale mogelijkheden te
bieden om snel in te burgeren, een sociaal
netwerk op te bouwen en de regio te leren
kennen, vragen wij de leden het volgende:
bij deze NieuwsNed treft u twee flyers en
twee visitekaartjes aan. Indien u Nederlandssprekende mensen kent of tegenkomt
die nog geen lid zijn, informeer hen dan
door onze flyer of visitekaartje te geven.
Als u meer flyers en visitekaartjes nodig hebt om uit te delen,
vraag ze aan bij: leden.nvlr@gmail.com.
Dank alvast. n
Louk Wendels, vicevoorzitter
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NATUUR | MARGO VOS

Gabian,
toevluchtsoord
voor vlinders
S

oms hoef je niet ver van huis om iets bijzonders te ontdekken.
Tijdens de Journées du Patrimoine in het derde weekend van
september deden Hans van der Bij, mijn man Gert Bielderman en
ik mee aan een visite guidée in de ‘Jardin de Garrigue et Papillons’ in
Gabian. Deze tuin ligt net buiten het dorp waar sinds januari 2019
de maandelijkse Bijpraatlunch plaatsvindt. Ontelbare keren zagen
we de afgelopen jaren onderweg tussen Magalas en Gabian het
bordje ‘Jardin des Papillons’ staan, maar nu pas komt het ervan er
te gaan kijken. We worden op deze frisse en mistige zondag
morgen allerhartelijkst ontvangen door Rogélia, die samen met
haar man een jaar of tien geleden besloot een deel van de acht
hectare garrigue om hun huis heen te transformeren tot een ‘jardin
pedagoqigue et ecologique’. Ze
vertelt op voorhand al dat we
die ochtend waarschijnlijk niet
zoveel vlinders gaan zien, om
dat ze pas tevoorschijn komen
als de zon schijnt en/of de
temperatuur hoog genoeg is.
Inderdaad, het aantal vlinders
dat we die ochtend zien rond
vliegen, blijkt op één hand te
tellen, maar dat mag de pret
niet drukken. Het zorgt er in
ieder geval voor dat we continu
aandachtig luisteren naar het
Le machaon - koninginnepage
gepassioneerde verhaal van
Rogélia. Ze leidt ons met veel
enthousiasme rond door de
indrukwekkende garriguetuin waarin ze vlinders op allerlei
manieren stimuleert er te komen paren en hun eitjes te leggen.
Dat gaat helaas niet vanzelf, zo ontdekken we.

Kleinzoon Bastien helpt mee…

Rechts: Het gele stipje
is een vlindereitje

Van eitje, rups en pop naar vlinder
Om te beginnen moet de vlinder er juist die plant(en) vinden waar
hij een bijzondere affiniteit mee heeft, de zogenaamde waard
planten. In het Frans heet dat een ‘plante hôte’. Deze moet op een
plek staan waar het lekker warm wordt, want vlinders zijn koud
bloedig en hebben dus zon nodig. Vandaar ook dat we in de Jardin
Garrigues et Papillons flink wat open plekken zien waar de zon vrij
spel heeft. Rogélia creëert op deze manier een zo gunstig mogelijk
microklimaat waar de door haar gewenste vlindersoort wel wil
paren. Voortplanten is uiteindelijk waar het leven van een vlinder
om draait. Na de paring, die in extreme gevallen zelfs 12 uur kan

In de pop krijgt de rups tijdens zijn wonderbaarlijke metamorfose ‘opeens’ vleugels en
gaat daarna als vlinder door het leven
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duren, legt het vrouwtje haar eitje(s) op een waardplant. Uit het
eitje komt een minirupsje tevoorschijn dat zich lekker vol eet aan
de blaadjes van de zorgvuldig door zijn moeder uitgekozen plant.
Tijdens de groei zal de rups een aantal keren vervellen. Bij de laat
ste vervelling verandert de rups in een pop. In die hoedanigheid
hangt de vlinder in spé in zijn of haar cocon een tijdlang aan een
tak of blad. Of de verpopping ligt gewoon op of zelfs in de grond.
In de pop krijgt de rups tijdens zijn wonderbaarlijke metamorfose
‘opeens’ vleugels en gaat daarna als vlinder door het leven.

Werken aan biodiversiteit
De meeste vlinders worden in de zomer geboren, maar er zijn er
zeker ook die het levenslicht zien in de andere seizoenen. Rogélia
schat in dat in haar tuin zo’n 60 verschillende soorten dagvlinders
leven van de in totaal 150 verschillende soorten die in heel Frank
rijk voorkomen. Iedereen weet ondertussen wel dat overal op
aarde het aantal insectensoorten in een schrikbarend tempo af
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neemt. Vlinders, kevers en de zogenaamde ‘vliesvleugeligen’ zoals
mieren, hommels, wespen en bijen worden het meest bedreigd.
Met name vlinders, die een belangrijke rol hebben bij de bestuiving
van bloemen, reageren snel op veranderingen in hun leefomge
ving. Ze zijn dus een goede indicator om de biodiversiteit in een
bepaald gebied te monitoren. Of anders gezegd, hun welbevinden
zegt veel over de staat van de natuur in het algemeen. Het spreekt
voor zich dat Rogélia de nu aanwezige vlindersoorten in haar tuin
wil behouden en liefst nog een behoorlijk aantal nieuwe soorten
wil aantrekken. Zij is ervan overtuigd dat ze zeker wel tot 75 vlinder
soorten zou kunnen komen. Behalve de juiste planten die gedijen
in het mediterrane klimaat, moeten de vlinders dan in ieder geval
voldoende waterpartijen en schuilplaatsen kunnen vinden. Anders
gaat het niet lukken.

Zelf aan de slag
Het verhaal dat we die ochtend in een kleine twee uur te horen
krijgen, maakt veel indruk op ons. Het blijkt dat iedereen eigenlijk
‘opeens’ de behoefte voelt ook zelf in actie te komen. We voelen
dat het belangrijk is dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het
vergroten van de biodiversiteit en we vragen ons af wat we
concreet kunnen doen. Op internet zijn blijkbaar lijsten te vinden
die aangeven welke planten welke vlinders aantrekken, bijvoor
beeld de site www.revedepapillon.fr . Hans neemt zich direct
voor een aantal van die planten te gaan kopen voor zijn tuin in
Fos. Het gaat vooral om inheemse planten en de zogenaamde
‘plantes nectarifères’, die veel nectar bevatten. Gebruik verder
nooit pesticiden in je tuin als je vlinders wilt aantrekken en zet de
plant op een zonnige plek waar in ieder geval 5-6 uur zon per dag
is. Zelf geef ik me ter plekke op als vrijwilliger omdat ik voel dat
dit een mooi project is waar ik graag aan mee wil helpen. Ik help
Rogélia ondertussen al een aantal maanden met allerlei voor
komende werkzaamheden. Het is leuk om dat te doen maar ook
boven verwachting ongelooflijk leerzaam. In het volgende nummer
van NN wil ik graag nuttige tips met jullie delen waarvan ik denk
dat die jullie zeker aanspreken. Bovendien zal ik het komend voor
jaar samen met Hans een excursie organiseren voor leden van de
NVLR die deze tuin wel eens in het echt willen zien. De liefhebber
kan ook alvast kijken op de website www.jgp-gabian.fr en zo een
indruk te krijgen van dit mooie stukje Hérault. En hopelijk zijn er
na het lezen van dit stukje NVLR-leden die geïnspireerd worden
ook zelf aan de slag te gaan. De vlinders zullen je er dankbaar
voor zijn! n

Mes Mots à Moi
Mijn eigen woorden

D

it lied, totaal anders dan wat ik tot nu toe heb uitgebracht,
is me ingegeven door te luisteren naar de ervaringen
van meerdere mensen in mijn omgeving, maar ook door te
luisteren naar mezelf.
Het gaat erover dat je je in een relatie (partner / vriendschap /
werk / instituut) kunt bevinden, die eigenlijk vooral afgestemd
is op de ander en ook grotendeels bepaald wordt door de an
der. Je volgt een tijd de ander, ook al is dit niet altijd het beste
voor jezelf, totdat je de stem binnenin jezelf niet langer kunt
negeren. De onvrede die zich heeft opgebouwd, transformeert
zich in kracht. De kracht om voortaan je eigen stem en je eigen
weg te volgen!
Een chanson met een rauwer rockrandje...
Bekijk en beluister op YouTube:
MéYu - Mes Mots à Moi –
met Nederlandse en Franse ondertiteling
https://youtu.be/L68mVtCgVb4
Mijn volgende chanson wordt 5 december uitgebracht!
Wederom een compleet andere stijl….! n

GEDICHT | HÉLÈNE TEMMINCK

Lac des Jouarres
Regelmatig vertoef ik bij het lac.
Daar zit ik heerlijk op mijn gemak.
Soms wordt er livemuziek gespeeld.
Dat geeft dan een extra sfeerbeeld.
Er is hier altijd veel vertier
zodat ik veel kan vangen op mijn papier.
Zo’n tekenblad vertelt dan de opgedane sfeer.
Die zegt: zo was het vandaag hier weer.
Vaak zit men hier tot de zon ondergaat
en met een vestje aan, het strand verlaat.
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Hoe is dat eigenlijk, wonen op Domaine de Caderonne?
Waarom niet een keer uitproberen?
Goed nieuws: we zijn klaar met renoveren. Mocht ook wel, na ruim dertien jaar…
Tien appartementen zijn nu verhuurd en bewoond, voor de twee overige kant-enklare appartementen zoeken we nieuwe bewoners. Beide per direct beschikbaar: een
op de begane grond met tuin, een op de tweede etage onder het fraaie balkendak.
U zult best van ons willen aannemen dat het om comfortabele, ruime
appartementen gaat. Dat de isolatie en de veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de
laatste eisen. Dat er een lift is, een klein zwembad met jetstream, een
petanquebaan, een zomerkeuken, een mooie parkachtige tuin. En per
appartement een carport en berging. Informatie die allemaal
is terug te vinden op www.caderonne.fr, waar u ook de huurprijzen
en servicekosten vindt..
Maar verhuizen is een ﬂinke stap. Altijd. En zeker als je overweegt
van een ‘heel’ huis naar een appartement te verkassen. Of naar een
streek die je niet goed kent.
Daar hebben we iets op bedacht: u kunt komen
proefwonen op Caderonne! Onze meest recente
bewoners - Hans Romijn en Marja Jochemus uit
Haarlem - pendelen tussen Nederland en Caderonne.
Hun smaakvolle, luxueuze appartement op de tweede verdieping is daardoor
geregeld te huur voor een weekje. Of langer. Zo kunt u ervaren hoe het is om
op Caderonne te zijn en hoe de omgeving is. Via de site www.ma-dome.nl
krijgt u een goed beeld van dit appartement.
Dus, bent u nieuwsgierig naar Caderonne? Kom er in alle rust ervaring
opdoen. Bekijk uitgebreid de beschikbare appartementen, praat met de
andere bewoners over hun ervaringen, ga wandelen in de prachtige natuur rondom en
gezellig naar de markten van Limoux, Espéraza en Quillan.
Wanneer u na uw bezoek besluit zélf een appartement op Caderonne te nemen, dan
krijgt u de huursom van de proefweek als welkomstcadeau retour. Bel of mail ons
gerust voor nadere vragen en informatie! Of kom een keertje langs. U bent van harte
welkom.

Domaine de Caderonne.
Huren tussen leuke buren.
depuis 1095

1, côte de Caderonne
11260 Espéraza
France

telefoon 0033 6 50 05 48 15
e-mail caderonne@gmail.com
site www.caderonne.fr

FRANSE GEWOONTEN | KEES VAN DER BAS

Luiken blijven nog wel even dicht
Ook na 23 jaar in de Languedoc ben ik
nog steeds verbaasd over het fenomeen
van de gesloten luiken. Je ziet ze overal,
meestal helemaal dicht, soms op een
kier, zomer en winter.
Hele dorpen maken vaak een uitge
storven indruk; alleen de geparkeerde
auto’s verraden dat er wel degelijk
gewoond en geleefd wordt.

bodige luxe. Let u er maar eens op als u bij
de bank bent, in de mairie of bij de dokter.

H

Waarom zou je dat jezelf aandoen?

et contrast met hoe Nederlanders
wonen kan niet groter zijn. Rij door
een woonwijk in Weesp of Waddinxveen
en nergens een luik, vrijwel overal grote
ramen met panoramisch zicht naar buiten.
Iedere toevallige passant wordt een royale
blik gegund op hoe – vrij naar Wim Sonne
veld – “het bankstel staat bij Mien.”
Voor Fransen is dit ondenkbaar. Ik las ooit
dat ze deze Nederlandse vorm van ‘open
heid’ gênant vinden, een vorm van exhibi
tionisme zelfs. Jouw privacy is een groot
goed dat je niet aan een ander opdringt.
En ook, die luiken hebben een functie. Ze
beschermen tegen de zonnehitte en de
winterkou, ze maken het inbrekers moei
lijker. Om die laatste reden, zo wil het ge
rucht, moeten de luiken dicht blijven van de
verzekeringsmaatschappijen. Ik betwijfel
dat; wij hebben bij ons geen luiken en ons
polismannetje vond het allemaal prima.
Dat luiken hun nut hebben, is duidelijk,
maar het betekent ook dat je altijd in het
schemerdonker zit. Sterker nog, in menige werkplaats of kantoor
waar wel daglicht binnenkomt, laten ze het kunstlicht uit en zitten
de mensen in kleine, afgetimmerde kamertjes zonder decoratie
met uitzicht op een muur. Ventilatie via de buitenlucht? Over

Onvoldoende daglicht is niet goed voor de
mens. Het stemt somber. Het verband
tussen depressiviteit en licht is wel zo
ongeveer aangetoond. Is het dan toeval
dat Frankrijk bekend staat als ‘s werelds
grootverbruiker van antidepressiva?

Ik denk dat het in de genen zit. In het
Frankrijk van voor circa 1850 leefden
mensen in onze regio vaak in hutjes zonder
ramen. Glas was onbetaalbaar. Er waren
gebieden waarin men lang ondergronds
woonde. In de Pyreneeën werd in die tijd
nog vaak aan de winterslaap gedaan. Een
maand of vier, vijf ging het leven op slot.
Als dit u intrigeert: lees De ontdekking van
Frankrijk, het geweldige boek van historicus
Graham Robb. Hij besloot op zoek te gaan
naar het Frankrijk van weleer. Per fiets,
opdat hij ook de geuren, de geluiden, de
accenten kon meenemen in zijn boeiende
relaas.
Vele eeuwenlang hebben de Franse paysans
grotendeels in de schemer en in het donker
gezeten. Ze zijn eraan gewend; het houdt
ze warm en geeft ze een veilig, vertrouwd
gevoel. Vergeet ook niet de invloed van het
klimaat. Vergeleken met Noord-Europa krijgt
u hier tienmaal meer zonlicht per jaar.
Zoveel overvloed betekent dat je wat
schouderophalender met licht kunt omgaan dan wij Nederlanders
gewoon zijn.
Tijdens een reis door IJsland, jaren geleden, kwam ik in gesprek met
een Reykjavikiaan. “Jullie gaan natuurlijk in de winter op vakantie,”
veronderstelde ik. Maar nee. “Waarom?” zei hij, “Omdat het zes
maanden donker is? Daar zijn we aan gewend, het zit in ons ge
voel voor de seizoenen. We kijken er zelfs naar uit, omdat het zo’n
fantastisch contrast is met de zomer.”
Dat geldt dus ook voor de mensen hier. Maar toch viel het me op
dat er de laatste jaren zelfs in onze regio steeds meer luiken
opengaan, steeds meer huizen worden opgeknapt.
“Ja dat klopt,” zei een Franse kennis die Nederland goed zei te
kennen. Hij was in Piesjnakkèr (Pijnakker) geweest en had het zo’n
mooi dorp gevonden…. “Maar die verlichte ramen zijn van jullie
buitenlanders, Nederlanders vooral, die hier zijn komen wonen en
hun huis gaan opknappen. Het ziet er vriendelijk uit, maar ik zie
het ons voorlopig nog niet nadoen.”
Best een passend stukkie toch in deze donkere dagen voor Kerst? n
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Voorjaar
Koken
voor een sterrenkok
CULINAIR | ANTOINETTE FRELING
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WIJN | LANGUEDOC-ROUSSILLON

ANEKDOTE |
MARJAN VAN DEN AKKER

Donker fruitgeluk
uit de ‘wijnspeeltuin’
Volgens culinair journalist Onno Kleyn is de Languedoc de Franse
wijnspeeltuin, waar je wijn vindt met een prachtige prijs/kwaliteits
verhouding. Hij schreef er het volgende over, wat de redactie u niet 
wilde onthouden.

N

eem de Coteaux d’Ensérune, vernoemd naar een Gallisch oppidum, 		
een dorp op een heuveltje, ooit gesticht naast een brak meer waar je
als wildzwijnmijdende ijzertijdjager terecht kon voor watervogels en vissen.
Dit water werd in de Middeleeuwen gedempt en nu schroeien er wijnstokken
onder de zon. Even verderop produceert de familie Paillet op hun Château
Régismont een prettige witte wijn, viognier met chardonnay, ruisend van
abrikozen en met een aangename frisheid. Hun rode is van merlot en c abernet
sauvignon druiven, niet t raditioneel in deze regio, wel erg lekker! Ondoorzichtig
paarsrood, veel donker fruitgeluk zoals zwarte bessen, wat kruidigheid erachter
en goed gemaakt. Twee voorbeelden van wat er kan in de Zuid-Franse dreven,
waar het droge klimaat het net wat gemakkelijker maakt dan elders om
biologisch te werken.
Op een gezond 2022! n

Anekdote:
Is dat úw
man? Nou…

E

en anekdote is een kort onthullend
verhaal over een opmerkelijk voorval
dat veelal een fenomeen of karaktereigen
schap moet verklaren in een kortere of
langere humoristische vertelling, behoren
de tot het genre van de kleine kluchtige
sprookjes. Dit soort geestige vertellingen
werden vroeger wel boerden, kluchten en
uien genoemd. Het begrip anekdote komt
al rond 560 na Christus voor in de geheime
geschiedenis van de Byzantijnse keizer
Justinianus. Deze tekst werd ruim duizend
jaar later voor het eerst uitgegeven, in 1623
te Lyon. Zo belandde het woord anekdote
geleidelijk aan in de verschillende Europese
talen.
Dat het woord anekdote nog steeds
springlevend is, bewijst een voorvalletje
van niet lang geleden. Het was zo’n scène
waar Sylvia Witteman van zou smullen,
immers zij hoort en ziet dingen gebeuren,
gewoon bij haar om de hoek, in de winkel,
op straat of op een feestje en maakt er
een column van.
Op een feestje in een prachtig versierde
zaal staan twee elkaar niet kennende
dames na te praten over de vergadering.
Zegt de ene dame tegen de ander: ‘Wat
ben ik blij dat de vergadering zo vlot en
goed is verlopen en zelfs een secretaris in
het bestuur heeft opgeleverd.’ Waarop de
ander reageert met een: ‘Oh, vind je dat?
Ik vond het afschuwelijk. Het had in drie
kwartier afgehandeld kunnen worden. En
dan die voorzitter! Vreselijk en zo lang
dradig!’ Dame 1 is verbouwereerd en zegt
dat zij dit zal doorgeven aan haar echt
genoot, waarop de andere dame zich
omdraait op weg naar de bar met de
mededeling: ‘Oh, is dat uw man? Nu dan
heb ik vreselijk medelijden met u’. Zij ging
een drankje halen en liet de andere
onthutst achter. n
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HOE WIJ IN ... | LEONARD VAN VELDHOVEN & MIRIAM JANSSEN
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nige maanden voordat ik november 1999 Miriam ontmoette,
had ik een zeilboot aangeschaft, mijn drijvende huis voor de
komende jaren. Al vrij snel stond ze voor de beslissing: wel of niet
meegaan. Op 1 mei 2000 resulteerde dit in het gezamenlijk vertrek
uit Nederland op onze 41-voets Dehler. Dit was het begin van een
jarenlang leven als moderne zigeuners. Een eigentijdse Odyssee
voerde ons langs Atlantische kusten, rond de Middellandse Zee en
de Zwarte Zee. Naast eerdere boeken over mijn reizen naar de
uiteinden van Amerika en een roman, resulteerde deze 25.500
kilometer lange zwerftocht in vier boeken: het scheepsjournaal
van de Existence.
Vanaf dat we vertrokken, wisten we dat deze megatocht ooit
eindigen zou. De vraag die we ons al snel stelden was: waar dan
neer te strijken? Mijn leven als schrijver en dat van Miriam als
beeldend kunstenares bond ons nergens. Gezien het klimaat,

W
W

Hoe wij terechtkwamen in Mon
werd het zeker geen woonplaats in het noorden. En na zo’n drie
jaar in en rond Tunesië en Turkije te hebben vertoefd, ook geen
land met een niet-westerse, niet-christelijke cultuur.
Vanwege het verraderlijke winterweer in
de Middellandse Zee overwinterden we
jaarlijks in goed beschutte havens. Op
volgend waren dit Estepona-Marbella in
Spanje, Monastir in Tunesië, Marmaris en
Finike in Turkije en Preveza in Griekenland.
Met ons schip zo veilig geborgen, reisden
we dan naar oorden die ons mogelijke toe
komstige woonplaatsen leken. Zo beland
den we ook op de Canarische Eilanden,
de Azoren en de Kaapverdische Eilanden.
Na ruim vier jaar zonder, schaften we
november 2004 weer een eigen auto aan,
waarmee we in de maanden erop de
kusten van Zuid-Europa langsgingen: van
Rome naar Zuid-Frankrijk, en vandaar tot
aan Almeria in Spanje. Met opzet een tocht

midden in de winter, daar we ervan uit gingen dat als het dan op
een plek levendig was, dit de rest van het jaar zeker zo zou zijn.
Na Italië en de Côte d’Azur belandden we
woensdagmiddag 15 december in een
cafeetje nabij Port Napoléon, een grote
jachthaven in Port-Saint-Louis-du-Rhône,
zo’n 60 kilometer ten westen van Marseille,
een mogelijke plek om ons schip te koop
te leggen. Daar raakten we in gesprek met
een Nederlands stel aan het tafeltje naast
ons. Zo ontmoetten we Ad en Eva Braat uit
Laure-Minervois, nabij Carcassonne. Horend
wat we deden en zochten, raadden ze ons
aan om vooral Montolieu aan te doen, een
boekendorp als Bredevoort in Nederland,
in de uitlopers van de Montagne Noire,
zo’n 18 kilometer noordwestelijk van
Carcassonne.
Zo belandden we op zondag 19 december
2004 voor het eerst in Montolieu, waar het
weliswaar niet zoemde van de bedrijvigheid
maar waar in elk geval, zeker in vergelijking
met de meeste dorpen waar we doorge
trokken waren, enige reuring was. Op het
plein met de grote fontein, schuin tegen
over de 14-de-eeuwse kerk, stond een grote bouwval te koop: 		
de oude bakkerij. Met dat in gedachten vervolgden we onze reis
langs de oostkust van Spanje en keerden begin januari weer terug
naar Montolieu. Na alles wat we gezien hadden, leek dit dorp ons
een goede uitvalsbasis voor het zoeken naar een definitieve
woonplaats ergens in de buurt van Narbonne en de kust. En als
voormalig architect sprak het aanpakken van een grote verbou
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Montolieu, waar het weliswaar niet zoemde
van de bedrijvigheid, maar waar in elk geval
enige reuring was.
14
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NVLR Activiteiten
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. Vooralsnog is moeilijk in te schatten wanneer 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 wandelingen. 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 activiteitenaanbod 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!

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

geleidelijk stijgend. Op een
klein gedeelte kan een wandelstok van pas komen.

Montolieu…

Marianne Lesquillier,
activiteitencoördinator.

Activiteitencommissie weer
compleet!
In NieuwsNed 105 heeft u kunnen lezen
dat er enkele dames de Activiteitencommissie 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 gebleven en is ondergetekende voorzitter.
Marianne Lesquillier.

Het oude en nieuwe huis

Corona de wereld uit, alle regeltjes overVerzamelen: 10h00, parkeerboord en weer lekker onbelemmerd de
plaats aan de D901, 2½ km
natuur in. In oktober leek het er even op:
ten westen van Conques. Hoe
onze heerlijke wandeling bij St Pierre-surmensen regelden. Tijdens de jaren
Leonards
hobby: weer! Hoe zal het er in
daar te komen? Je bent op de
Mer, het mócht
rotonde aan de westkant van
april voor staan? Na maanden met teveel
durende (ver)bouw, waarbij we half
Klokken
Conques (recent aangelegd,
Nederlands nat en kil weer snakken we
2006 inhuisden in het eerst gerede
dicht bij de brug die vanuit
juist nú naar die heerlijke lente. Wij laten
deel, verkenden we stelselmatig het
het centrum over de Orbiel
ons niet hinderen door de onzekerheden
oostelijk deel van de Aude. Nog steeds
gaat), rijd in noordelijke richvan deze tijd en werpen het zoveelste pijltwijfelend waar we ons definitief
ting (D101). Na 700m linksaf
tje naar onze wandelkaart, dat naast een
wilden vestigen, startten we in 2008
(bord Salitis, Capitelles), na
stille landweg prikt. Niet bij veel van onze
op
het eiland Lefkas in Griekenland
500m weer linksaf (bord
wandelaars bekend vermoed ik, maar een
met
de bouwregels
van een
huis,
D901), na 2km rechts onze verzamelplaats.
Dit zijn dezelfde
die nieuw
de wandelclubs
échte verrassing: een uitgestrekt plateau
u
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2014 besloten we van Montolieu onze enige basis te maken en
√ heb een mondkapje bij je, níet voor
Paula Droppert
tel: 0468 91 51 67,
het zien!
Koper in Slovenië, vanwaar de Existence op een trailer naar
onze andere woningen van de hand te doen. Begin 2015 kochten
tijdens de wandeling (!), maar ervoor
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Neder
land terugkeerde om daar verkocht te worden.en
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dan niet mee.
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr n
bare bospaadjes en boswegen, een enkele

Verkoop en plaatsing van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badkamermeubelen
Toiletten
Douches / baden
Sanitair kraanwerk
Warmwatertoestellen
Waterverzachters
Airco
Totaalrenovatie badkamers
Nieuwbouw
Herstellingen
lid van de NVLR
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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.fr
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REGIO INFO | THEO EN INA OPDAM

Uit de hand gelopen droom:

Stenen hakken
in de Morvan
Dromen zijn bedrog, althans volgens
het lied van Marco Borsato, maar soms
kunnen dromen uitkomen! Dit moet
Donald Russell gedacht hebben over
zijn droom: het bouwen van een
13-eeuws Gotisch gebouw.

D

onald Russell, nu 94 jaar, Amerikaan
van geboorte, kwam in 1956, samen
met vrouw en kind, naar Frankrijk om
als paleontoloog en onderzoeker te gaan
werken bij het Musée d’Histoire Naturelle in
Parijs.
Het jonge gezin vestigde zich in Neuilly en
Donald maakte kennis met de gotiek
(kerken) in het Ile de France en raakte
gepassioneerd. Dat ging zelfs zo ver dat hij
in 1985 gotische architectuur ging studeren
aan de Sorbonne. Na een studie van 15 jaar
leidde dit tot zijn droom, het bouwen van
een zoals hij het zelf noemt gotische ‘édifice’.
Hiervoor begon hij alvast in zijn vrije tijd minutieuze bouwtekenin
gen te maken en zijn tuin werd een werkplaats voor het hakken
van stenen, ribben en kaders voor ramen en deuren, benodigd
voor de ‘edifice’.
In 1992, hij is dan 65 jaar, gaat hij met retraite.
Zoon Samuel (Sam) die als 2-jarig jochie met zijn ouders mee naar
Frankrijk is gekomen, is bouwkundig ingenieur geworden. En na een
jarenlang verblijf in het buitenland heeft hij zich na zijn terugkeer
in Frankrijk in de Morvan gevestigd. Sam deelt de droom en passie
van zijn pa. Samen gaan ze op zoek naar een geschikt bouwterrein
en ze vinden dat in Saint Léger de Fougeret, lieu-dit Changemois.

Maar om te bouwen is een bouwvergun
ning nodig en dat in de Morvan, een Parc
National, waar je al een ‘permis’ nodig hebt
om je huis te verven! Het stuitte nogal op
wat problemen. Maar uiteindelijk lukt het.
Ze krijgen de felbegeerde bouwvergunning.
In 2008 had Donald al meer dan 80% van
alle benodigde stenen voor de kaders van
deuren en ramen gehakt. In datzelfde jaar begint ook het funde
ringswerk. En of dat niet al genoeg is, wordt er meteen ook maar
een tunnel gebouwd die begint vanuit de kelder van het huis van
Donald om op die manier naar de kelder van het toekomstige
gebouw te gaan.
Het heeft twee jaar geduurd, aldus Sam, die de coördinatie van
het vele werk regelt, om de funderingen te leggen. Daarna begon
het bouwen van de trappen en de kelder. En alles moet eindigen
met de toren die 10 meter boven de grond moet komen.
In 2013 viert Donald zijn 86e verjaardag in de grootste zaal van
het keldergebouw. In 2018 is het gebouw half klaar.
Maar naast successen zijn er ook tegenslagen. Enkele jaren geleden
is bij hevige sneeuwval en storm de houten werkoverkapping
ingestort. Aan het gebouw was nauwelijks schade. Maar het op
ruimen en de bouw van een nieuwe stalen overkapping vergden
weer veel investeringen en inzet. En toen kwam corona, waardoor
nauwelijks vrijwilligers konden komen. Dit alles leidt ertoe dat de
beoogde opleverdatum in 2026 niet meer haalbaar is.
Tijdens de bezichtiging in de zomer van 2021 vertelt Sam dat de
begane grond nu klaar is. Eigenlijk zou je zeggen ‘de kelder’ omdat
drie/kwart van het gebouw in de helling is gebouwd en er zijn
geen ramen.
En Donald?
Die bouwt verder aan zijn droom. Sam vertelt dat zijn vader iedere
dag van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur stenen en
ornamenten hakt. Hij gebruikt geen machines. Iedere dag hakt hij,
ook op zondag. Op mijn bescheiden vraag of hij ‘de Dag des Heren’
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FRANS-NEDERLANDSE BOEKRECENSIE |
THEA VAN DER GRIFT

Het
lied van de mistral
auteur: Olivier Mak-Bouchard

D

niet eerbiedigt, heft hij zijn armen omhoog en
zegt ‘Monsieur, dit werk is opgedragen aan de
Heer!’ Daar kan ik niet tegenop.
We lopen door het bouwwerk, en het beneemt
je de adem. Wat een passie, wat een door
zettingsvermogen. Wat een investeringen.
Sam vertelt daarover dat zijn vader in het
bouwwerk alleen al circa 400.000 euro heeft
gestoken en het financiële eind is nog lang niet
in zicht.
Maar gelukkig krijgt Donald voor het hakken nu
steun van vrijwilligers en ambachtslieden. Wij
ontmoeten een Nederlander die elk jaar in zijn
vakantie een periode ornamenten komt hakken.
Om de financiële last enigszins te verlichten en
om dit juridisch in te kaderen, is in 2019 een
vereniging opgericht, de ’Opus Gothique’.
Daardoor kunnen donaties, leningen en
subsidies worden ontvangen en kan worden
geprofiteerd van sponsoring.
We worden hartelijk uitgenodigd om op de
ledenlijst te komen. Een bescheiden financiële
bijdrage is meer dan welkom! Zijn er meer dan
3000 leden dan kan extra subsidie worden
gevraagd. Bezoekers zijn, na afspraak, van
harte welkom.
Vermoedelijk zal Donald gezien zijn leeftijd, het
einde van zijn project niet meemaken, maar hij
weet dat zijn droom door zijn zoon en de vele
vrijwilligers gerealiseerd zal worden. Zijn
droom is geen bedrog! n
www.opusgothique.fr
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e mistral, de krachtige
wind, is de stroom
waarin we worden mee
genomen in dit boek. Het
mythische verhaal over het
ontstaan van deze soms
woedende luchtstroom,
vernietigend en dan weer
speels, is het verbindende
thema, net als de poes, die
iedere keer opduikt als er
iets gebeurt of gaat gebeuren.
De schildering van de Provençaalse
natuur, de historie, haar lavendel, 		
de kersenbomen, de tijm, de mirthe,
het zuiden omarmt je in dit boek.
Kalkstenen rotsen, de vallée de Cavalon,
de ongereptheid van de natuur. De
achtergrond voor dit verhaal.
Twee boerderijen liggen in de weids
heid van het massief van de Luberon.
In ieder huis wordt een eigen leven ge
leefd. In het ene huis woont een jong
echtpaar. In het ander een oud echt
paar, waarvan de vrouw dementerend
is. Het jonge stel woont in het ouderlijk
huis, waar de man geboren is. Hij kent
de omgeving, heeft een saaie baan op
een school vlakbij. Zijn vrouw heeft
avontuurlijker werk.
Op zekere dag klopt de boer bij zijn
buurman aan. Het muurtje langs de
landerijen heeft het begeven. En daar
bij zijn scherven tevoorschijn gekomen,
resten uit een verleden en dat gaat
problemen geven. De kersenboom
gaard moet gered worden. De boer
ziet het al voor zich: opgravingen,
deskundigen, het land en dus ook zijn
boomgaarden afgezet. Geen toegang
meer. Zonder er veel woorden aan vuil
te maken, besluiten de twee mannen
om zelf de opgraving te gaan doen.
Heel simpel, met emmers en materiaal
dat voorhanden is. Het is een geploeter
en er heerst een vertrouwdheid tussen
de twee mannen. Hoe moet het ver
der? Er komen scherven tevoorschijn
en uiteindelijk een vrouwengezicht,
gebeiteld in steen. De mannen weten
dat het niet geoorloofd is om dit op te
graven, maar het mysterie begint bei
den te boeien.

Verhalen over de grond
lagen, de bergen, goden,
de omgeving, het geeft
een beeld van een wereld
die geweest is met de
mysteriën die nu aan het
licht komen.
De vrouwenfiguur blijkt
toegang te hebben tot een
waterbron en dat geeft ook
weer een probleem. Water is kostbaar
in de Provence en dit moet bij de over
heid aangegeven worden, bronnen
moeten gedocumenteerd zijn.
De beide mannen krijgen een ver
trouwdheid naar elkaar toe en ook
hun vrouwen worden daarin betrok
ken. Samen vieren ze kerst met allerlei
recepten van eigen origine. Het water
in de bron blijkt verjongend en ont
spannend. Maar ook komen allerlei
droombeelden op.
In de werkelijkheid en de fantasie gaan
dingen door elkaar lopen. Er ontstaat
een mythisch verhaal over een oergod,
de mistral, de stenen hoorns, de schat
van Hannibal, stroperij. De overheid
komt er via een drone achter dat er
illegaal gebouwd is op de plaats van
de opgraving.
De vrouw van de boer valt en komt in
het ziekenhuis terecht. Er breekt een
bosbrand uit op de helling van de
Luberon. De mistral jaagt het vuur
aan. Dagen woeden de vlammen. Het
jonge stel wordt geëvacueerd, maar
keert terug. En gelukkig strijkt ook de
poes weer langs de benen van haar
baas. Hij neemt zijn draad weer op in
het verhaal.
Het boek heeft boven de hoofdstuk
ken citaten, spreuken en wijsheden uit
de Franse literatuur. Deze geven een
extra dimensie om over na te denken.
En verder buiten dit boek: de geuren,
de flora, de fauna, de koestering van
een warm klimaat, waar af en toe
striemend de mistral heerst, drie, zes
of negen dagen lang. Het geeft een
Provence en zuiden weer, waarin 		
de auteur ons meeneemt in zijn
betoverend debuut. n
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Van het front 1914:

Bericht uit
de loopgraven

H

et leven anno 2021 lijkt wel een soort snelkookpan. De wereld
staat letterlijk en figuurlijk in brand. Europa onder hoge druk.
Terugkijkend op de historie van Europa, is het eigenlijk altijd al een
hogedrukpan-leven geweest. In nagenoeg alle landen werd meer
dan eens geruzied en moest het weer bijgelegd worden. De Habs
burgers sloten in de 16e eeuw verbondjes met minder vriendelijke
machthebbers om de vrede te bewaren. Denk ook aan het geweld
tijdens de Franse Revolutie, de Napoleontische tijd en Otto von
Bismarck die probeerde alle elkaar bestrijdende Duitse vorsten
dommen te verenigen tot één Duits Rijk. Zonder de Eerste Wereld
oorlog geen Tweede. Zonder de slagen bij Ieper en Verdun geen
Verdrag van Versailles, geen revolutie in Rusland, geen Lenin,
geen Stalin, Mussolini en geen Hitler.

Grote ego’s van alle tijden
Al die grote, sterk nationalistische mannen predikten het goed
voor te hebben met volk en vaderland. Uiteindelijk eindigden al
die tijden in ellende voor de gewone burgers. Oorlogen kennen
alleen maar slachtoffers, want uiteindelijk wil iedereen zijn
kinderen in vrede laten opgroeien en met de buren samen een
kopje koffiedrinken.

Parallellen
Zoveel is er niet veranderd. Er lijken parallellen te trekken met
onze tijd van toenemend nationalisme, onvrede bij de boze witte
man die zich niet gehoord voelt, gebrek aan erkenning, demagogie.
Nieuwe grote schreeuwers die beloven af te rekenen met een
decadente elite. Leven we niet in een tijd van virtuele loopgraven?
Hoe dieper we graven, hoe verder we ons zicht op de werkelijkheid
verliezen. Dan raken we ervan overtuigd dat een kleine, haat
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dragende minderheid representatief is voor de rest van ons. In
werkelijkheid is een handvol eenzame trollen verantwoordelijk voor
bijna alle haat op sociale media. Zeker weten dat zelfs achter de
grootste lomperik op sociale media diep in zijn hart een aardig
mens schuilt. Zo heeft ieder mens zijn eigen bijzonderheden. Het
gros van de mensen wil veilig en gemoedelijk leven in vrede.

Woorden als wapen
Haat druppelt dagelijks binnen met kleine beetjes azijn. Door samen
te praten kan haat worden omgezet in vriendschap, vijanden
kunnen elkaar de hand schudden. Dit gebeurde met Kerst in 1914,
tijdens een heldere nacht in de Eerste Wereldoorlog. Overal lag
sneeuw en de maan verlichtte het niemandsland tussen de loop
graven bij het dorp La Chapelle ‘d Armentières.
NieuwsNed 109 | Winter 2021

zich dat de Britten gewone mensen waren met twee armen en
twee benen en familie thuis, net als zij. In de loopgraven ontstond
begrip voor elkaar. ‘Na al onze gesprekken,’ schreef een Britse sol
daat naar huis, ‘denk ik echt dat veel van onze krantenberichten
verschrikkelijk overdreven zijn.’ Britse en Duitse soldaten kwamen
samen in No Mans Land tijdens hun eigen onofficiële Kerstvrede
van 1914.

Propaganda en nepnieuws

Britse generaals in hun veilige schuilkelders maakten zich zorgen
en stuurden een bericht naar het front: ‘Duitse aanval verwacht
met Kerst of Nieuwjaar. Extra waakzaamheid geboden.’ De gene
raals hadden geen idee van wat er werkelijk gebeurde aan de
overkant in Frankrijk.

Samen eten verbroedert
Duitse soldaten bereidden een kerstdiner samen met Engelse
soldaten, gewoon omdat zij zagen dat ook zij gewone mensen
waren. Samen eten verbroedert.
Rond zeven uur knipperde Albert Moren, van het Second Queens
Regiment, met zijn ogen. Een voor een gingen er lichtjes aan.
Hij zag lantaarns, fakkels, en... kerstbomen? Toen hoorde hij het:
Stille Nacht, Heilige Nacht. Niet eerder had het zo mooi geklonken
– deze Duitsers hadden duidelijk zangles gehad. ‘Ik zal het nooit
vergeten,’ zou Moren later zeggen. ‘Het was een van de hoogte
punten van mijn leven.’
Natuurlijk konden de Britten niet achterblijven en zetten ‘First Noël’
in. De Duitsers applaudisseerden en antwoordden met ‘O Tannenbaum’. Zo ging het een tijdje door, totdat de vijanden samen ‘O
Come All Ye Faithful’ in het Latijn zongen. ‘Het was onwerkelijk en
ongelofelijk,’ zou soldaat Graham Williams zich later herinneren,
‘twee naties die hetzelfde kerstlied zingen midden in de oorlog.’
De volgende ochtend klommen de moedigste soldaten uit hun
loopgraven. Ze liepen voorbij het prikkeldraad en schudden de
hand van de vijand. Vervolgens zwaaiden ze naar de achter
blijvers. ‘Wij juichten en stoven erop af,’ zou Leslie Walkington van
de Queen’s Westminster Rifles zich later herinneren, ‘als een
menigte voetbalfans.’
Er werden zelfs cadeautjes uitgewisseld – chocola, thee en puddings
van de Britten, tegenover sigaren, zuurkool en schnaps van de
Duitsers. Er werden moppen getapt, er waren verkleedpartijen en
er werden groepsfoto’s gemaakt alsof het één grote reünie was.
Op verschillende plaatsen kwam het tot potjes voetbal, waarbij de
helmen als doelpalen werden gebruikt. Eén wedstrijd wonnen de
Duitsers met 3-2, een andere wonnen de Engelsen met 4-1.
‘s Avonds werd het ene na het andere feestmaal aangericht. Een
Engelsman werd tot achter de linies naar een wijnkelder geëscor
teerd, waar hij met een Beierse soldaat een Veuve Cliquot uit
1909 soldaat maakte. De mannen wisselden adressen uit en be
loofden elkaar na de oorlog te ontmoeten in Londen of München.
‘Nog een glaasje champagne?’, vroeg de Duitser.
De gewone Britse soldaten waren stomverbaasd toen ze ontdekten
hoe aardig de Duitsers waren. De Duitse frontsoldaten realiseerden
NieuwsNed 109 | Winter 2021

Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn, ware het niet dat er
overweldigend veel bewijs van is. Er zijn talloze ooggetuigen
verslagen en foto’s. Wat bleek aan het thuisfront? Daar, op zowel
de Duitse als de Britse ministeries van oorlog en nieuwsredacties
en in de kroegen, was de afkeer van de vijand het grootst. De
thuisblijvers waren opgehitst door propaganda en nepnieuws 		
in kranten als de Daily Mail en de Daily Mirror. Lord Northcliffe, 		
de Rupert Murdoch van die tijd, was de eigenaar van de meeste
Britse kranten en oefende een enorme invloed uit op de publieke
opinie. Duitsers werden neergezet als monsterlijke Hunnen, die
baby’s aan hun bajonetten regen en priesters ophingen aan kerk
klokken.
Kort voor de oorlog had een Duitse dichter nog een ‘Hymne van haat
tegen Engeland’ geschreven, die bijna uitgroeide tot een tweede
volkslied. Miljoenen kinderen moesten het uit hun hoofd leren.
Duitse kranten schreven ondertussen dat de vijand niet eens
Kerstmis zou vieren, want daar waren de Fransen en Engelsen
veel te goddeloos voor.

Kerst maakt het mogelijk
Kerst 1914 was als het plotselinge boven water komen van ‘een
grote ijsberg.’ Deze ijsberg is heden ten dage niet meer symbolisch,
maar een werkelijk naderende natuurramp. Deze smeltende ijsberg
kan ons verenigen.
Generaals, politici en ophitsers trekken alles uit de kast – geweld,
dwang, nepnieuws – om die smeltende ijsberg onder water te
houden om smelten tegen te gaan. Dit heeft allemaal te maken
met belangen en ego’s.

Mensen met twee armen en twee benen
Haat en vijandschap zitten niet diep in onze natuur, maar vormen
een dunne laag om een goed hart. Die boze burger in de krant,
die crimineel met een zwarte balk voor zijn ogen, dat cijfer in een
bericht over asielzoekers – daar zitten mensen van vlees en bloed
achter. Mensen die in een ander leven onze vrienden, onze familie,
onze geliefden hadden kunnen zijn. Zij hebben thuis ook mensen
waar ze van houden. We zijn allemaal mensen met twee armen en
twee benen.

Oude waarheid en wijsheid
Blijf zoeken naar het goede in de mensen, praat met de ander.
Om een ander te vergeven, daar is moed voor nodig, maar het
werkt. Als het beter gaat met de ander, gaat het beter met jou.
Als het je lukt om te vergeven, bevrijd je jezelf van een zware last.
Het leven is te kort om boos te blijven, het kost te veel negatieve
energie. Denk op zo’n moment nog eens aan de frontsoldaten.
Joyeux Noël. n

Bron: Dit kerstverhaal is gebaseerd op de podcast (2017) van historicus
Rutger Bregman. https://decorrespondent.nl/rutgerbregman
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Zarafa,

een giraffe voor
een koning!
Vader, waarom hebben de giraffen
Toch zo’n hele lange nek
Jongen lief, vraag dat maar aan je moeder
Die vertelt het jou direct
En moeder zei
Wanneer je vader zo’n nek had was hij blij
Want dan bleef zijn borrel langer in de glij

D

eze regels komen voort uit een potpourri van Johnny Jordaan,
de Amsterdamse straatzanger uit de Jordaan. De vraag waar
om een giraffe zo’n lange nek had, bleef de bevolking bezighouden.
De giraffe, giraf of kameelpardel (Giraffa camelopardalis), het is het
hoogste dier ter wereld: een volwassen giraffe kan een hoogte van
rond de vijf meter bereiken. Het jong van een giraffe is bij de
geboorte al 2 meter.
In de tweede helft van de 19e eeuw was dit dier een bijzonderheid
in de dierentuinen. Een van de eerste dierentuinen die een giraffe
had in Europa was bijna zeker de dierentuin Jardin des Plantes van
Parijs. Dat had een bijzondere reden, want het dier was zeldzaam
en was alleen in het wild te bewonderen. Het zit zo: Frankrijk was
in oorlog met Turkije vanwege een Griekse opstand die door
Frankrijk werd ondersteund. Belanghebbende en geduchte tegen
stander was Mohammed Ali. Hij was een Turkssprekende Albanees
die door de Turken als vazal regent aangesteld was in Egypte.
Maar voor het zover was, werd hij met een expeditieleger naar
Egypte gestuurd toen dat land door Napoleon was bezet. Al voor
hij daar aankwam, waren de Fransen begonnen zich terug te
trekken. Mehmet Ali, zoals zijn Turkse naam luidt, bezette het land,
en in 1808 erkende de sultan hem als Wali. Hij hervormde Egypte
en breidde zijn gebied uit met een leger waarvoor boeren gerekru
teerd werden. Hij legde veel infrastructuur aan, namelijk 1600 km
aan spoorwegen, 8000 km aan telegraafkabels en 13.000 km aan
kanaal. Hij maakte van Egypte een van de grootste katoenprodu
centen ter wereld, Egyptes katoenindustrie was namelijk goed
voor 75% van de wereldproductie. Veel van zijn veranderingen
waren echter gericht op de versterking van het Egyptische leger.
Hij wilde van Egypte een sterke economie maken, waardoor hij
veel geld kon investeren in zijn leger. Het doel was Egypte te
beschermen tegen de Britten en Fransen.
Mohammed Ali richtte het Egyptische bestuur in naar westers
voorbeeld en reorganiseerde het leger. Hij stichtte een dynastie, die
het land achtereenvolgens als Wali (1805-1867), Kedive (1867-1914),
Sultan (1914-1922) en Koning (1922-1953) zou regeren. Hij werd in
juli 1848 afgezet omdat zijn geestelijke vermogens achteruitgingen.
Hij stierf in augustus een jaar later. Tot zover zijn verleden.
Deze Mohammed Ali dacht slim te zijn en deed zijn tegenstanders,
de Engelse koning George IV, Keizer Frans II uit Wenen en Koning
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Karel X van Frankrijk, alle drie een giraffe (zarafa) cadeau. Dat was
vergeefs, want op 20 oktober 1827 versloeg een geallieerde vloot,
bestaande uit Franse, Engelse en Russische schepen een veel
grotere Turkse vloot in de Zeeslag bij Navarino, waardoor de
Griekse onafhankelijkheid onafwendbaar werd.
De giraffe voor Koning Karel X van Frankrijk werd gevangen als
kalf in Sennar, Soedan. Op de rug van een kameel werd ze naar
Khartoem gebracht. Op de boot over de Nijl kwam ze in Caïro aan.
Via de Middellandse Zee werd ze naar Marseille vervoerd, waar zij,
haar verzorger en drie koeien (die haar melk gaven) overwinterden.
De natuuronderzoeker Étienne Geoffrot Saint-Hilaire begeleidde
haar in Frankrijk en zorgde voor schoeisel en een van dekens ge
maakte dubbele, gele jas, voor de wandeltocht van 900 kilometer
naar Parijs. Het duurde 41 dagen voordat het duo in Parijs aan
kwam en in elk dorp of stad waren ze een bezienswaardigheid.
Toen ze op 9 juli 1827 in Parijs aankwam, waren er 100.000 men
sen op de been om de jonge giraffe te zien. Ze bleef in Parijs tot
ze 18 jaar later stierf. De andere twee giraffen stierven echter al
binnen twee jaar. n
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FRANSE VERLEIDING | GERRIT VERHOEVE

Mon PARIS

Ma mémoire et mon présent
Wat men al in een weekend Parijs kan beleven. Aan het begin
van een vrijdagavond op de 11e maart 2016, zat ik van een
volle dag bij te komen op het terrasje van ‘Les Têtes Brulées’.

P

arijs staat garant voor bijzonderheden. Het begon met het
bijwonen van de ontvangst van het Nederlandse koninklijke
paar door de Parijse burgemeester Anne Hidalgo. In vergelijking
met het inspirerende betoog van Hidalgo was de toespraak van
Willem-Alexander nogal flets en kreeg ik last van plaatsvervangen
de schaamte. Tijdens de afsluitende receptie voelde ik mij tussen
al de aanwezige ‘well to do’ compatriotten niet op mijn gemak.
Gauw wegwezen dus, op naar mijn afspraak met de directrice
van de gespecialiseerde ‘Bibliothèque du tourisme et des voyages’
Mme Germaine Tillion. Zij beheert onder andere het archief van
de inmiddels ter ziele geraakte ‘Touring Club de France’. Met Mme
Tillion besprak ik mijn voorgenomen legaat om mijn archieven
aan ‘la Ville de Paris’ te schenken. Feitelijk gaat het dus over een
schenking van mijn kleine museum aan haar instituut. Wij kwamen
overeen dat mijn archieven te zijner tijd daar ondergebracht
worden, onverdeeld en alleen raadpleegbaar voor onderzoek.
Terug in mijn ‘formicatafel’-hotelletje gebeurde er nog iets: voor
de eerste keer deed ik mee met een onlineveiling en ik had het
oog op de 1780-uitgave van P
 iganiol de la Force, ‘Nouveau voyage
de France avec un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent
exactement les routes qu’il faut suivre pour voyager dans toutes
les Provinces de ce Royaume. Nouvelle édition, revue, corrigée &
augmentée. Paris, Bailly.’ Wist ik veel, maar ‘t lukte mij in te zetten
en een ander bood hoger. Ik overtroefde de ander stevig in de
hoop dat die ander het erbij zou laten zitten. Nee dus! Geleide

lijk aan besefte ik dat wij de enige overgebleven bieders waren 		
en er een tijdslimiet was qua bieden. Ik zat op scherp aan mijn
formicatafeltje met mijn laptop. Minuten werden seconden. Ik
dacht voor te liggen, maar op het nippertje waren mijn aanslagen
niet snel genoeg en de ander had ‘mijn prooi’.
Na die ervaring kocht ik buiten de kersverse Le Monde, streek
wederom neer op het terras van ‘Les Têtes Brulées’, bladerde wat
en stuitte op een intrigerend bericht: de volgende ochtend zou de
PUF, de ‘Presses Universitaires de France’ ergens in het Quartier Latin
de eerste ‘livre sur demande’ boekwinkel in Frankrijk openen, voor
mij wéér een eerste keer. Na ‘sweat dreams’ ging ik er ‘s morgens
vroeg op af, ik was de derde. Het gebeuren draaide om een ‘robot
imprimeur’ – een ‘drukrobot’ – en wel de ‘L’Espresso Book Machine’.
Tussen schamel gevulde boekenkasten vertoonde de centraal op
gestelde l’Espresso al haar kunsten. Oh, wat was ik graag de eerste
geweest! De ‘robot’ was intrigerend, je kon het hele proces van
drukken en lijmen – binden lukte haar niet – volgen. Opgewonden
liep ik er omheen om de hele productielijn in me
op te nemen.
Maar waar bestond het begin
uit? Dat was simpelweg een
kwestie van een titel kiezen. De
uitgaven van de PUF lagen voor
de hand, maar feitelijk kon de
Espresso ruim drie miljoen ver
schillende titels aan. Ik dacht in
mijn naïviteit het simpel te maken
voor de Espresso en koos voor
een PUF-titel: ‘François Mitterrand,
le pouvoir et la plume’ – hoe toe
passelijk – van François Hournant.
“Monsieur ?”, daarmee startte de
mij overrompelende vraag, “wilt
u een opdracht op het tweede
schutblad afgedrukt zien?” Het
werd nog een soort ‘double espress’ ook en
ik stamelde: “Doet u mij maar ‘Mon Paris,
ma mémoire et mon présent, Gerrit Verhoeve
12 mars 2016 à Paris’.
Espresso zette zich aan haar derde klus in
haar jonge bestaan, met een gefascineerd
cirkelende Gerrit Verhoeve er omheen; 		
et voilà, daar lag na enige minuten, mèt
omslag in full colour ‘Mon Paris, ma mémoire
et mon présent’. Als een prins verguld
verliet ik ‘la librairie des PUF’ op weg naar
wéér ‘een eerste keer’. n

www.defranseverleiding.nl

Espresso-book-machine
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FRANSE KRUIMELTJES | ANDERSKE LUIJK

GEDICHT | HÉLÈNE TEMMINCK

Winter in aantocht

Miettes
V

oor de meesten van u ligt de schooltijd al even achter u.
De een zal met deze rubriek denken, ah jakkes grammatica,
schriften vol werkwoordsvormen en eindexamenvocabulaire
Frans. De ander heeft misschien vrolijker herinneringen aan het
vertalen van mooie teksten van Franse chansons.

De winter staat voor de deur.
Buiten ruiken we de kachelgeur.
Onze winterkleding halen we uit kast.
Natuurlijk hopen we dat alles nog past.
Toch boffen we met dit milde klimaat.
Alsof de winter ons een beetje overslaat.
Een nachtje vorst is niet zo erg.
En de sneeuw ligt op de berg.
Hier vind je van alles wat.
In welk land vind je dat?

Het taaleigene van het Frans is vaak lastig, zelfs als je denkt de taal
redelijk te beheersen. Deze miettes zijn bedoeld als kruimeltjes,
die het dagelijks leven in Frankrijk verrijken, grappig zijn om te
weten en u maakt er bij Fransen de blits mee.
Fransen zijn in hun dagelijkse taalgebruik dol op abreviations (af
kortingen) of correcter apocopes, dat in het oud-Grieks letterlijk
‘afsnijden’ betekent. Populair gezegd gaan de Fransen niet au restaurant, maar au resto. U zou restau verwachten, maar ze maken
het nog bonter met simpelweg een ‘o’, comme apéro.
Wij kennen het fenomeen afkortingen ook een beetje, zoals auto en
aso, maar de Fransen zijn hierin kampioen. Wellicht klinkt het u als
een soort Chinees in de oren. Zo niet voor de jeugd, die snappen
dit internationale gebrabbel onmiddellijk als hun iPhone-taaltje.
‘Ce prof est une véritable intello, qui prépare comme d’hab’, ses ados
à l’exam et après 4 ans ils passent leur bac’. Après le lycée ils vont a
l’uni. A la fac eco les étudiants travaillent de 10 h du mat’ jusqu’a 16h
l’aprem’ à leur ordi pour les exams de maths. Après, certains vont en
vélo au ciné ou à la disco où ils boivent un apéro. D’autres regardent
la télé dans leurs appart’s. Tous, ils adorent aller chez le McDo ou ils
mangent un hamburg’ en buvent un Coca. Ils trouvent l’ ambiance là
très sympa et la bouffe n’y est pas chère.
Kruimeltjes zijn altijd lekker en hopelijk dragen deze miettes een
beetje bij aan het begrijpen en meegenieten van de nieuwste
taalontwikkelingen. Bon App ! n
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REGIO CULTUUR | KIT ZUIDEMA

Kit op de hippiemarkten
W

ie kent het niet, het mysterie van
Rennes-Le-Chateau en de Heilige
Graal, de geheimen rond Abbé Saunière,
enz. enz. Talloze boeken en docu’s zijn er
over verschenen. Wel, over dit gebied heb
ik het ongeveer, zo tussen Carcassonne en
Andorra. Daar ergens tussenin, aan de voet
der Pyreneeën, wonen wij, Henri en ik, Kit.
Henk werd Henri bij de notaris, toen we
gingen tekenen voor dit huis in het jaar
2000. Enk was geen goede Franse naam,
vond hij en wij begrepen dat. Sindsdien
heeft Enk twee namen. En ik heette tot mijn
50ste Kitty, maar dat vond ik zo’n kinder
achtige naam dat ik besloot voortaan als
(grote) Kit door het leven te willen gaan.
Er zijn in onze omgeving overal en elke dag
wel markten, maar die van Espéraza is toch
wel de meest bijzondere. Het is een echte
hippie-markt.
Met een aantal Nederlandse vrienden
hebben we daar al jarenlang op de zondag
ochtend een terras met een Nederlands
hoekje, waar we elkaar kunnen ontmoeten
en met natuurlijk een drankje van de kleur
rijke menigte kunnen genieten. Vroeger
hadden we Beatrice die ons bevoorrechtte
en met een glimlach van drankjes voorzag,
maar die hebben we sinds corona niet meer
gezien jammer genoeg. Maar ‘ze’ kennen
ons daar goed genoeg om onze positie te
helpen handhaven op dat volle terras, want
als er een stoel gezocht moet worden voor
een nieuwkomer wordt die desnoods uit
het café gesjouwd.
In de Pyreneese bergen leven veel hippies.
Al van oudsher werden Belgen en Neder
landers aangetrokken tot een leven in vrij
heid met de natuur en de vele natuurlijke
beekjes en warme bronnen van dit gebied.
Toen wij hier in 2000 kwamen wonen, ont
dekten we deze wonderschone plek aan
de voet der Pyreneeën, met zijn bijzondere
bevolking. Het oervolk is nog te herkennen
aan de korte, gedrongen bouw, maar in de
jaren 60 zijn veel Spanjaarden over de
Pyreneeën getrokken om hier in het
vroegere Occitanie een nieuw bestaan op
te bouwen. Intussen heeft minstens de
helft van de bevolking hier Spaanse roots.
In die beginjaren gingen we nog vaak uit in
de omgeving, er werd altijd wel iets georga
niseerd waarbij je je vrij kon aansluiten
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voor een drankje, om te dansen en van de
muziek te genieten. Het waren vaak slordig
in elkaar geflanste houten gebouwtjes op
idyllisch beboste plekjes aan het meer, met
een houten dansvloertje en een plank waar
van de drank werd verkocht in plastic beker
tjes, uit een oeroude rammelende koelkast.
Het bandje werd in de omgeving op de
bomen langs de weg aangekondigd op zelf
gefabriceerde pamfletten. Ik herinner me
vooral de flirtende, magere vrouwen in
hun lange, zwierige strokenjurken in lagen
over elkaar, met veel fladderende onder
delen en kleurige banden in het haar en de
heerlijke muziek, geen herrie. De hippies!
Ze zijn er nog steeds op deze markt, de
vrouwen in zwierige kleurige jurken, lappen,
doeken, rokken en blouses, de mannen in
wijde broeken en eveneens kleurige hem
den of shirts in alle tinten, de dreadlocks,
de staartjes en de haarbanden. Op de
markt in Espéraza kijk je je ogen uit naar
deze folkloristische uitdossingen, die er
overigens ook nog volop te koop zijn. Ik
krijg er nooit genoeg van.
En tja, dan hebben we ook de groep Hare
Krishna’s, die monotoon zingend, handen
klappend en op trommels en tamboerijnen
tikkend en bonzend in traag tempo iets
verkondigen dat ik nooit heb kunnen ver
staan. Behalve dat de eentonigheid zenuw
slopend is als ze toevallig een dag niet
willen sleep-lopen en plaatsnemen tegen
over een kledingstalletje, waarvoor de
eigenaar huur heeft moeten betalen.
Tussen de rekken door stond ik een filmpje
te maken van de Krishna’s toen de verkoper,
een pied-noir, me bestraffend toesnauwde
dat hij kleding verkocht en dat ik maar
ergens anders moest gaan staan. “Ik maak
alleen even een filmpje van die mensen en
wil ook uw kleding kopen!” snauwde ik
terug.
Toen hij later zag dat ik inderdaad een klant
was, legde hij uit dat hij dacht dat ik bij
‘die Krishna’s’ hoorde en maakte duizend
excuses.
Kom nou, dacht ik, zo bizar zie ik er toch
niet uit? n
Een warme groet uit Katharenland.
Kit Zuidema
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DORP MET EEN VERHAAL

Extra bordje

B

ij een uitdaging voor gepensioneerde hersenen zal menig
een niet direct denken aan een kerstdiner, eerder aan
puzzelen, quizjes, spelletjes zoals Twee-voor-twaalf, Triviant en
Lingo. Een tafelgesprek is een prachtig voorbeeld van een
‘verrijkte omgeving’. Dit betekent een cognitieve en emotionele
uitdaging. Je bent samen, je wisselt informatie uit, je luistert
naar elkaar, deelt emoties en ondertussen eet en drink je
lekker. Wat een fantastische uitdaging voor de hersenen, voor
jong en oud.
Wist je dat mensen die vaker samen eten zich gelukkiger
voelen? Door samen te eten met mensen die je nog niet kent,
maak je op een prettige manier kennis met elkaar. Je geniet
van elkaars kookkunsten en het gesprek gaat haast vanzelf.
Dus wil jij nieuwe mensen leren kennen, houd je van lekker
eten of van koken?
Tijdens de coronacrisis broedde ik al een tijdje op een nieuw
initiatief. Er werd gewaarschuwd dat contacten massaal zouden
verminderen in verband met contaminaties met Covid.
Kleinschalige projecten zouden een betere optie kunnen zijn.
Bij ons aan tafel opperde ooit een medelid van de NVLR het
idee van een eetclub. Een soort lunchclub bestaat natuurlijk
al in de vorm van de bijpraatlunches. Bijpraatlunches zijn niet
alleen belangrijk voor het sociale contact, maar ook voor een
goed gesprek. Zo ontstaan prachtige ontmoetingen, warme
vriendschappen en wellicht nieuwe activiteiten. Daar word jij
toch ook blij van?
Mijn idee gaat meer in de richting van thuis voor anderen een
maaltijd bereiden. Wij hadden naar oud familiegebruik altijd
op kerstavond een extra bord voor iemand die wat extra
aandacht zou kunnen gebruiken en zelf misschien niet de
mogelijkheden of de energie heeft om uitgebreid anderen
te ontvangen.

Wie meldt zich als gastvrouw/heer aan om thuis op
kerstmiddag (24 december 2021) enkele onbekende gasten
te ontvangen en samen met hen de maaltijd te delen?
Wie zou als gast willen aanschuiven, in de hoop later te
kunnen zeggen: “Het was een supergezellige middag. We
hebben lekker gegeten, ontspannen met elkaar zitten praten
en veel gelachen.” n
Bon Appétit!

34490 Saint Nazaire de Lada

Klein dorp in de h
S

aint Nazaire de Ladarez ligt in de ‘Avant Monts’ en is omringd
door relatief steile heuvels. Bij gebrek aan vlakke bouwgrond
is er geen lotissement of zone artisinale aangelegd. Het dorp met
354 inwoners heeft een kleinschalig, beetje nostalgisch karakter,
mét schone lucht en weinig herrie. Béziers ligt op 30 autominuten,
zee en strand op 15 autominuten verder.

Geschiedenis
Het dorp is genoemd naar de martelaar Nazarius gecombineerd
met de naam Lezateso, de Gallo-Romeinse naam voor de streek.
Aan het begin van de jaartelling hadden de Romeinen een leger
kamp op een van de heuvels ten zuiden van het dorp, met breed
uitzicht over de vallei van de Orb. De eerste dorpsbebouwing is
waarschijnlijk ontstaan toen Caesar, na zijn overwinning, de vete
ranen beloonde met stukken grond. De gemeentegrond strekt zich
uit over 2.781 ha, een veel groter gebied dan de nabije, op vlakker
terrein gelegen, gemeenten. De grote gebiedsomvang in de gift
moest het bergachtige, dus minder bruikbare terrein compenseren.
Doordat er drie beekjes samenkomen was de plek gunstig gelegen
voor bewoning. Nog altijd liggen er aan de oevers van de Vernède
en Crouset tientallen mooi onderhouden groentetuinen.
De Romeinen werden verjaagd door de Vikingen die vanaf de 4e
eeuw Zuid-Frankrijk gingen overheersen. In het dorp zijn nog
sporen van Visigoten, aangegeven door bordjes op de muren in
de oude straatjes.

Four et Moulins
De Vikingen werden verjaagd en het feodalisme werd de nieuwe
machtsstructuur. Er werden strenge regels ingevoerd ten aanzien
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De eerste restauratie dateert uit 1706. In 2018 heeft de plaatselijke
Association Histoire et Patrimoine le Chemin du Croix gerestaureerd
nadat een dorpsbewoner oude kruisen had ontdekt terzijde van
het laatste stuk van het pad naar de kapel.
Tot de Covidperiode werd er met Pinksteren een bedevaart naar
la chapelle georganiseerd, inclusief een dienst in de kapel en een
picknick na afloop.

Fête de la Noisette
De productie van hazelnoten is lange tijd een lokale inkomensbron
geweest. Het is traditie op de derde zondag in oktober ‘le pastis de
Saint Nazaire’, hazelnotentaart, te eten tijdens La Fête de la Noisette
met tientallen exposanten, muziek en traditionele menu’s.

Werkgelegenheid

de Ladarez

de heuvels

De marmercarrière, onder
aan de Mont Saint Etienne,
was tot in de zestiger jaren
een bron van werkgelegen
heid. Het marmer werd
gebruikt in het kasteel van
Versailles en het Vaticaan.
Andere bronnen van werk
gelegenheid waren de
houtskoolproductie,
graanteelt en viticulture.
In de 19e eeuw en de
eerste helft van de 20e
eeuw was Saint Nazaire
een bloeiend, zelfvoor
zienend dorp met zo’n 100
inwoners, drie bakkers,
meerdere épiceries, slagerijen, schoen- en
kleermakers, hoefsmeden, timmerwerk
plaatsen, c afés en zelfs een notaris.

Huidige dorp

van het gebruik van de oven en van de olie- en graanmolens in en
rond het dorp. Alleen een dorp dat zijn inwoners kon voeden kon
welvarend zijn. Deze regels hebben tot aan de Franse Revolutie
geduurd.

Chapelle Saint Etienne
Op de top van éen van de heuvels rond het dorp staat de kapel
Saint Etienne, g
 enoemd naar de eerste christelijke martyr. Vanuit
het dorp wandel je er in een uur naar toe. De plek biedt een mooi
panorama op de Pyreneeën en naar het Canigou-massief. Wanneer
exact de kapel werd g
 ebouwd is niet bekend. In de kapel h
 ebben
tot aan de Eerste Wereldoorlog kluizenaars gewoond.
NieuwsNed 109 | Winter 2021

De marmergroeve en de middenstand zijn
al lang gesloten, de graanteelt is gestopt
en de druiventeelt gemechaniseerd. Twee
bio-wijndomeinen en enkele ‘gewone
domaines’ (Saint Chinian) bieden nog enige
werkgelegenheid. Het merendeel van de
werkenden werkt buiten het dorp.
Enkele Nederlanders, Zweden en Belgen
hebben hun maisons secondaires die vooral
worden gebruikt door Scandinaviërs, Duit
sers en mensen uit Engelstalige landen.
Acht associations zorgen, naast hun regu
liere activiteiten, met repas, loto’s en feestavonden voor de nodige
levendigheid. Er is een eenvoudig café-restaurant, ‘Aux A
 cacias’ en
een leuke B&B, ‘Chez amis’. Hier worden regelmatig r epas met een
thema georganiseerd. Gelukkig zijn er de bakkerij en La Poste met
daarin een bibliotheekje.
Burgemeestersverkiezingen van 2020 hebben tot een felle strijd
tussen twee lokale partijen geleid en de fricties hebben nog
maandenlang door gerommeld in het verenigingsleven. Maar
Saint Nazaire heeft nu weer een flamboyante, ambitieuze Madame
le (la ?) Maire. n
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Occitanie, altijd gastvrij
Altijd rond kerst komen de meest schrijnende TV-beelden
met ontheemde gezinnen de huiskamers binnen, maar volks
verhuizingen zijn van alle tijden. Vikingen, Franken, Germanen,
Goten, Visigoten, Angelen, Saksen, Juten, Friezen, Hunnen,
Kelten, Saracenen, het zijn allemaal namen van volken die u
vast nog kent van de geschiedenislessen op school.

werd gesticht in 118 voor Christus als Colonia Narbo Martius. De
stad was strategisch gelegen aan de Via Domitia en de Via Aquitania.
De Via Domitia was de eerste heirbaan in Gallië. Hij liep van Italië
naar Spanje en de Via Aquitania liep van Narbonne via Toulouse
naar Bordeaux aan de Atlantische Oceaan. Slimme jongens die
Romeinen.

O

Religieuze vluchtelingen

veral waar oorlog werd en wordt gevoerd nemen mensen de
moeilijkste beslissing van hun leven om te vluchten op zoek
naar een veilige haven. Vluchtelingen zijn kwetsbaar, maar gelukkig
zijn er van oudsher menslievende en gastvrije regio’s. Het zijn niet
alleen oorlogsvluchtelingen die op pad gaan, het zijn ook vaak
economische migranten die op zoek gaan naar een betere toe
komst. Seizoenarbeiders zijn ook van alle tijden.

Migratie regio
Net als Nederland is Occitanie altijd een gastvrije regio geweest,
waar andersdenkenden ruimhartig werden ontvangen. Occitanie
was een doorgangsgebied, een toevluchtsoord, maar helaas is
ook hier in de Oudheid heel wat oorlog gevoerd om macht en eer.

Aan religieuze vluchtelingen had Zuid-Frankrijk geen gebrek. Er is
heel wat oorlog gevoerd in naam van de godsdiensten. Naast de
vluchtende Hugenoten in de tijden van de Inquisitie, zijn er de
Katharen die dachten veilig te zijn in Béziers.
Het Bloedbad van Béziers tijdens de eerste Albigenzische Kruistocht
is een drama. Op 22 juli 1209 namen de kruisvaarders onder
leiding van Simon van Montfort onverwachts de stad in. Op de
vraag hoe men de ketters kon onderscheiden van de katholieken,
antwoordde de pauselijke gezant Arnaud Amaury ‘Tuez-les tous,
Dieu reconnaîtra les siens.’ Daarop werden 20.000 mannen, vrouwen
en kinderen afgemaakt en de stad platgebrand, alleen omdat zij
mensen beschermden.

Toerisme
De hedendaagse nomaden
reizen met campers en cara
vans. Zeker na het coronajaar
popelde in juli Occitanie om
hen weer te verwelkomen. Met
12% vormen de Nederlanders
de grootste groep camping
gasten, gevolgd door de Duit
sers, Britten en Belgen. Hoewel
Frankrijk wereldwijd de meeste
toeristen ontvangt, zijn de
Fransen zelf zijn niet zo reis
lustig. Ruim driekwart van hen
viert vakantie in eigen land en
gaat à la campagne chez mémé.

Gepensioneerden
en overwinteraars

Katharen in Béziers: ‘Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens.’

Een rijk erfgoed werd geboren uit de gezamenlijke Occitano-
Romaanse talen. Het Occitaans is nauw verwant aan het Spaans
en Italiaans. Occitaanse troubadours hebben duidelijk bijgedragen
aan de verspreiding van de taal door hun geïdealiseerde, roman
tische liefde voor de regio; eerlijk en gul, rijk aan geur en kleur,
spontaan en bruisend, robuust en fragiel. Dit is ook terug te
vinden in de gevarieerde keuken.
Ver voor Christus trokken naast de Germaanse Franken, die hun
naam aan het land hebben nagelaten, nog vele andere stammen,
volken en groeperingen door wat nu heet Occitanie. Onder de
andere Germaanse stammen die hun stempel op het land gedrukt
hebben, waren vooral de West-Goten, die ook al Toulouse als
hoofdstad hadden. In Béziers waren het de Kelten en Narbonne
was de eerste Romeinse nederzetting in het zuiden. De kolonie
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De Engelsen gaven het start
sein tot overwinteren in het
zonnige zuiden, maar intussen hebben ook zo’n tienduizend ge
pensioneerde Nederlanders er hun r ésidence principale. Overwin
teraars en bezitters van tweede ( vakantie)huisjes zijn dus niet
meegerekend. In werkelijkheid is het aantal groter, omdat niet ie
dere landgenoot zich in Frankrijk meldt. Velen blijven in Neder
land ingeschreven (eigen huis en f amilie), houden daar hun zorg
verzekering en wonen dus eigenlijk ‘illegaal’ langer dan drie maan
den in Frankrijk. Strikt genomen moeten zij een Carte de séjour
Communauté Européenne aanvragen bij de préfecture. Er is niet be
kend hoe groot deze groep is die g
 eniet van zon, zee en cultuur in
deze kleurrijke, warme regio. n

Bronnen: CBS, Wikipedia, VWS.
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INTERVIEW MET... FRITS BAYLÉ | REDACTIE

Jaren met een gouden randje
Waar komt het gezegde ‘Jaren met een goudenrandje vandaan?
In het Engels worden de jaren die volgen op je pensionering heel
romantisch ‘the golden years’ genoemd, maar om ze ‘golden’ te
maken moet je wel van alles doen. Velen onder ons zijn geboren
in een tijd waarin pensioenvorming nog niet bestond. Dan moet
het ‘goud’ uit een andere pot komen. En je gezondheid moet je
ook niet te veel in de steek laten, wil ‘goud’ je deel worden in die
laatste eindspurt…
Hoe vonden jullie een goed plekje om neer te strijken?
Voor ons gold de ‘trek’ naar Nederland door de kleinkinderen niet
meer. Als je van kinds af naar Frankrijk ging, als romantische puber
door Parijs zwalkte, als jonge vader over de Croisette flaneerde, dan
weet je het wel: Frankrijk! Gelukkig ging Mieke daar graag in mee!
Je vertelde dat jullie op verschillende plaatsen op aarde woonden
en werkten, zoals?
Voor ons was dat niet zo lastig. We woonden en werkten in Dubai
en hadden een prachtige stolpboerderij in de Beemster. Alleen,
oude boerderijen vragen om liefde en onderhoud, een spijkertje
hier, een kwastje daar. Dat doe je niet vanuit de Emiraten! Met
bloedend hart verkochten we de boerderij en gingen op zoek in
Frankrijk.

Wat gaf uiteindelijk de doorslag?
We hadden onze golf-, boules- en cultuurclubjes, zagen elk jaar
Kees en Renate van der Bas, dan weer bij ons, dan weer bij hen. Wij
maakten zo de verbouwing van hun Caderonne in Espéraza mee.
“Later als we groot zijn, trekken we bij jullie in”, zeiden we steeds.
Ook op Oudejaarsavond 2017 in Lorgues herhaalden we dat. “Da’s
wel leuk gezegd, maar nu heb je nog keus,” was de reactie. Veer
tien dagen later kozen we het mooiste appartement van de wereld.
Voor de verkoop van ons huis trokken we een jaartje uit, het
werden 10 dagen! Noren vielen als een blok voor ons paradijsje.

Wat maakte dat jullie voor Frankrijk kozen?
Eerst dachten wij aan Cannes. De ouders woonden in Mougins,
een zuster in Mouans-Sartoux. Alleen die afschuwelijke files, waar
je ook reed. Alle huizen op mooie plekjes waren zelfs in de negen
tiger jaren al niet meer te betalen.
’t Werd Lorgues, ietsjes naar het westen, een uurtje boven St-Tropez,
op een heuvel, uitkijkend over de wijnvelden. In de lange tropen
vakanties gingen we er heen, lieten een extra terras aanleggen, een
zwembad bouwen en een cuisine d’été. Heerlijk. Een jaar nadat ik
officieel moest pensioneren, vertrokken we naar Europa, naar
Frankrijk, naar Lorgues, het beloofde land.
We hebben er toen nog 17 jaar gewoond. Mieke werd vijfmaal in
het jaar een weekje conciërge in het Palais des Festivals in Cannes
tijdens de grote tentoonstellingen daar. Ik moest Lorgues acht
maanden missen als interim-manager, omdat mijn reclamebureauopvolger in Dubai niet voldeed.

Het leven in Katharenland is gans anders dan in St-Tropez.
Moesten jullie erg wennen?
Blanquette de Limoux in plaats van rosé. Vooral ook een sfeer die
weer aan vroeger doet denken: samen met je opa beukennootjes
zoeken, draaitollen maken van eikels, grote glanzende kastanjes
warm in je zak. Het licht is hier ook anders. De jaargetijden zijn
duidelijker gescheiden. Het is hier alles wat intiemer, ouderwetser,
minder glamoureus. Wel missen we die clubjes, want je gaat niet
‘even’ naar Carcassonne om negen holes golf te spelen…
“Hoe is het om in een leefgemeenschap te wonen?” vroeg iemand.
Nee, in een appartement, net zo onafhankelijk als je zelf maar wilt.
Maar waar je weet dat als straks één van ons er niet meer is (we
schelen acht jaar!) er dan buren zijn die om je geven. Wanneer jij
niet meer kan, zij nog wel kunnen. Kijk, dat maakt je jaren ‘golden’. n
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Spaanse griep
februari 1918 – april 1920
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Honderd jaar geleden werd de wereld door de Spaanse griep opgeschrikt. Van 1918 tot 1920
vielen er door de pandemie zo’n 100 miljoen slachtoffers. Het was de grootste menselijke
ramp van de geschiedenis. Covid is hard op weg nieuwe geschiedenis te schrijven. n
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Nieuwe culi-auteur
Deze nieuwe culi-column komt van
Sonja van de Rhoer. Zij is ons nieuwste
NVLR-lid. Sonja is culinair-journalist
en schreef 65 kookboeken, waarvan
15 samen met Nienke. Dit waren op het
kinderkookboek na allemaal dieetkook
boeken, omdat zij beiden steeds hebben
gezegd dat iemand die om medische
redenen anders moet eten ook van een
lekkere maaltijd moet kunnen genieten.

Rivierkreeftjes met
pittige gembermayonaise

J

arenlang gingen Sonja en Nienke samen
de boer op met hun leefstijllezingen en
kooklessen. De onderwerpen varieerden
van magnetronlessen, koolhydraatbeperkt
koken, energieverrijkt voor kankerpatiënten,
maaltijden voor mensen met een maag
verkleining (bariatrie) die door de miniporties grote kans op tekorten aan vitami
nen en mineralen lopen, tot Gezond&Fit
ouder worden. Onlangs logeerde Nienke
in Apeldoorn bij haar en ontstonden aan
tafel weer nieuwe plannen.
Net als in de mode is een recept aan trends
onderhevig. Na de Italiaanse hype met
pasta en risotto is er nu veel aandacht
voor pure en eerlijke gerechten. De Nordic
Kitchen, net als de Syrische keuken, staat
in de belangstelling en er is een meer dan
gemiddelde aandacht voor gezondheid.
Er is nog nooit zoveel vegetarisch en/of
vegan gekookt als nu.
Sonja komt in het voorjaar naar Nissan. De
dames verheugen zich nu al reuze op een
kleine serie praktische lezingen, waarin
allerlei nieuwe kooktechnieken zoals slowcooking in de Big Green Egg, stomen,
vacumeren, koken in de magnetron en
roerbakken aan bod komen. Natuurlijk
gaat dit allemaal vergezeld van een goed
glas wijn, want Sonja is naast culinair jour
nalist ook sommelier de taste vin. Nadere
gegevens volgen in de NieuwsBrief.
Voor kerst trakteert Sonja ons
op enkele feestelijke suggesties:
• Rivierkreeftjes met pittige
gembermayonaise met
Sancerre.
• Pompoensoep met peer en
pecannoten of Carpaccio van
gegrilde koningsoesterzwam
men en Pinot Noir.
• Stoofschotel met lams
schenkel met een Haut Médoc.
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Bereidingstijd: circa 15 min. Voorgerecht
voor 4 of amuse voor 8 personen

• Kaasplateau met Comté, Morbier,
Tomme de Savoie, Roquefort
Papillon, Livarot en het lekkere
geitenkaasje Rocamadour, ook wel
Cabécou genoemd met Champagne
brut, Gewürztraminer of Eiswein.
• Chocolademousse met piment
d’Espelette met een rode Banyuls.
• Koffie met friandises zoals: amandel
truffels.
Wij geven u hiernaast het recept
voor de rivierkreeftjes. De andere
recepten zijn te vinden in haar
nieuwste kookboek met w
 ijnadviezen:
Succesvolle Seizoensrecepten, dat
(eventueel g
 esigneerd) te bestellen
is door een mail te sturen aan
sonja@culinaireproducties.nl of via
bol.com. ISBN 9789083144382,
Uitgeverij Ezo Wolf, prijs € 25.
Succesvolle Seizoensrecepten kreeg
zijn naam van vrienden, die regelmatig
bij Sonja aten en nog
altijd als proefkonijn
dienen. De combinatie
wijn en spijs maakt dit
boek completer en
anders dan al haar
voorgaande boeken.
Bon Appétit !

Ingrediënten: 200 g rivierkreeftjes,
1 groene appel (Granny Smith), paar
druppels citroensap, kropje rode sla.
Voor de mayonaise: 4 el mayonaise,
2-3 tl kerriepoeder (Madras), stukje verse
gemberwortel, circa 4 cm, fijn geraspt,
½-1 rode peper, 2 nootjes gekonfijte
gember, fijngehakt, 2 tl gembersiroop,
zout, peper, bieslook of dille.
Schil de appel, verwijder het klokhuis en
snijd het vruchtvlees in heel kleine blokjes.
Meng de appel met de rivierkreeftjes
(houd een paar achter voor de garnering)
en bedruppel het mengsel met heel weinig
citroensap.
Neem een paar mooie blaadjes van het
kropje sla en bekleed hiermee 4 coupes of
4 bordjes. Verdeel het rivierkreeftjesmeng
sel over de coupes of bordjes.
Roer de mayonaise uit met de kerriepoeder,
de gemberwortel, heel fijngesneden rode
peper, gekonfijte gember en gembersiroop.
Breng op smaak met zout en peper. Verdeel
de mayonaise over de salade en garneer
met de achtergehouden rivierkreeftjes en
een paar sprietjes bieslook of een takje dille.
Tip: serveer dit gerechtje in een mooi glas
of coupe.

Wijnadvies:
Een Sancerre van de sauvignon blanc druif
van Domaine du Pré Semelé uit de Loire
past uitstekend bij dit voorgerecht. Een
verfijnde wijn met een frisse aanzet. In de
neus aangename aroma’s van mineraliteit,
citrus en grapefruit. n
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Bestuur
Interim-voorzitter

Louk Wendels
RECHT & PRAKTIJK | PIETER VOS

1 Côte de Caderonne /app 12
11260 Espéraza
Tel. +33 (0)468 20 23 24
lwendels@hotmail.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.
over het betreffende onroerend goed.

Plus-value – iets om over na te denken
Frans erfrecht gunstiger dan het Nederlandse
Secretaris
Neeltje van Woerkum
4 Rue les Berges d’Illouvre
34360 Babeau Bouldoux
Tel. +33 (0)6 40 65 54 03
secretaris@nvlr.eu

Kerst en Oud- en Nieuwjaar zijn vaak
tijden van bezinning. Wat staat ons te
wachten, wat gaan we volgend jaar
doen? Lastig voor velen om over je
‘oude dag’ na te denken. Willen we al
nadenken over successierechten en
eventueel te betalen Plus Value of
schuiven we het maar voor ons uit?
Hieronder een korte verhandeling over
deze twee thema’s.

Plus-value

W

ie een eigen huis in Frankrijk heeft
en dat op enig moment wenst te
verkopen, krijgt te maken met de Franse
vermogensheffing, de Plus-value. Deze
heffing bestaat uit twee componenten.
De eerste component is ‘sur le revenu’ waar
bij de eerste vijf jaar na verkrijging van het
onroerend goed er geen vrijstelling is.
Vervolgens van het 6e tot en met het 22e
jaar een reductie van 6% per jaar, het 23e
jaar 4% reductie, daarna vrij van heffing.
Deze belasting wordt altijd geheven of
men nu wel of niet Frans ingezetene is.
De tweede component is de ‘prélèvements
sociaux’, waarbij de eerste vijf jaar na ver
krijging geen vrijstelling geldt, vanaf het 6e
tot en met het 22e jaar een reductie 1,65%
per jaar, het 22e jaar 1,60% en van het 23e
tot het 30e jaar 9% per jaar, daarna vrij
gesteld. Deze heffing is niet verschuldigd
door buitenlanders, wel of niet ingezetene,
die elders sociale lasten betalen. Voor
Nederlanders die Frans ingezetenen zijn, is
het voldoende een (jaarlijkse) afrekening
van het CAK te overleggen voor de betaling
van zorgpremie.
Er wordt echter wel een Solidariteitsheffing
toegepast van 7,5% over de Plus-value, de
zogeheten nette imposable globale. Het is
wel van belang de notaris nadrukkelijk op
deze vrijstelling te wijzen anders brengt hij
gewoon de volle heffing in mindering.
Bij de vaststelling van de Plus-value wordt
uitgegaan van de verkrijgingsprijs. Repara
ties en (groot) onderhoud zijn niet aftrek
baar, evenmin werkzaamheden die men
zelf heeft verricht, ook al hebt u de kassa
bonnen van de gekochte materialen.
Alleen aftrekbaar zijn bouwkundige en
renovatiewerkzaamheden, vergroting of
verbeteringen, mits men bewijs kan over
leggen zoals facturen waaruit blijkt dat het

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

Het land waar men belastingplichtig is, mag
Adverteren
heffen over het vermogen dat (in het
Voor 4 advertenties per jaar
buitenland) is geïnvesteerd. Om dubbele
in NieuwsNed betaalt u slechts
te voorkomen,
regelen landen
1/8belasting
pag. € 120
1/4 pag. € 200
zulke
zaken
via
belastingverdragen.
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1/3 pag. € 300 1/2 pag. € 360
1/1van
pag.belang
€ 540.
website
bij Adverteren
een fiscalistop
te de
verifiëren
of hoe
in dehet
nieuwsbrief
ook mogelijk.
vigerende is
Nederlands-Franse
Informatie: Hans van der Bij
regiem is.
Tel. +33 (0)4 67 25 37 13
De vrijstelling van erfbelasting in Neder
sponsoring@nvlr.eu
land bedraagt € 671.910 voor de partner
Nedje
en voor kinderen en kleinkinderen 		
Leden
kunnen
keer per
€ 21.282
per1ouder
perjaar
kind.een gratis
Nedje plaatsen.
Om geen erfbelasting in Nederland ver
Wilt u 4 x per jaar een “Nedje” plaatsen
te zijn, dient
men
tenminste
vanschuldigd
max 35 woorden,
stuur
dan
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het
buitenland
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te zijn.
naar: sponsoring@nvlr.eu
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leden, €24,In Frankrijk
is vererving
tussenvoor
echtelieden
niet-leden.
onbelast en geldt er voor kinderen een
vrijstelling van € 100.000 per ouder per
kind.

Activiteitencoördinator
Marianne Lesquillier
8bis Chemin du Moulin à Vent
34210 La Livinière
tel. +33(0)468 43 22 71
marianne.lesquillier@orange.fr
BTW-(TVA)plichtige prestaties betreft.
Als men geen (BTW) facturen kan overleg
Activiteitencommissie
Nieuwe leden:
Abgen,
Bergshoeff
Het is duidelijk dat het Franse erfrecht in
kan ook gekozen worden voor een
Dhr en Mevr. Kok-Monissen
veenenborgh@gmail.com
principe beduidend gunstiger is dan het
forfaitaire aftrek van 15% van de verkrij
Mevr. W. Kristel
Paula Droppert
Nederlandse erfrecht. Blijft men Neder
gingsprijs.
Dhr en Mevr. de Leeuw-Zondervan
ppdroppert@gmail.com
lands ingezetene of woont men korter
Anja Geerts
Dhr en Mevr. Lindelauf
Successierechten
dan 10 jaar in het buitenland, dan geldt in
info@taalzaken.nl
Greet Gorter
enkend aan goede voornemens voor Afmeldingen:
principe het Nederlandse erfrecht. De
greetliefers@gmail.com
het nieuwe jaar, dringt zich de vraag Dhr.ideale
situatie is te zorgen langer dan
Hoogeveen
op hoeveel naast de Plus-value er bij
10
jaar
Frankrijk te wonen, dan geniet
Dhr en Mevr.in
Zondervan
overlijden aan successierechten moet
men
de hoogste vrijstellingen. Het erfrecht
Mevr.
B. Volkers
Stofberg een complexe materie. Hier zijn
worden betaald. Kan je maar beter Frans Mevr.
is echter
en Mevr.een
R. Ayous
ingezetene zijn en kan ik het huis al beter Dhrslechts
paar hoofdlijnen geschetst.
Het volgende nummer van
en Mevr.
Spaander
bij leven aan de kinderen schenken, onder DhrHet
is aan
te bevelen een notaris en een
NieuwsNed (nr. 107) verschijnt in
veiligstelling van mijn woongenot?
fiscalist te raadplegen voor een optimale
juni 2021
De hoofdregel is dat het land waar het
uitwerking van uw situatie.
Uiterste inleverdatum voor kopij:
onroerend goed
ligt
belasting
mag
heffen
Stof tot nadenken. n
8 mei 2021
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FINANCIEEL | ROB VAN SCHIJNDEL

Bloot Eigenaar

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
Groot voordeel is dat u gewoon in het huis
nemen.
blijven wonen.
Deals
waarde
van de
•kuntPauline
buigt zich
webredacteur
over het
secretariaatswerk
zoals van
schenking
is niet
100% van de waarde
schrijvers
enthousiasmeren,
hun
de woning,
maar
slechts 60 à 70%
van de
attenderen
op de deadlines
en vrucht
de
waarde
van de woning,
omdat het
inhoud
deom
website
vanteNVLR.
gebruik
(hetvan
recht
gebruik
blijven
•maken
Anja neemt de correcties van de aanvan de woning) ook een waarde
geleverde teksten voor haar rekening
heeft. Deze waarde wordt bepaald aan de
en zal in een later stadium zelf af en
hand van uw leeftijd(en).
toe teksten gaan aanleveren.

Overdracht bloot-eigendom van de Franse woning
Een groot aantal kinderen van de NVLR
heeft mij gevraagd of ik eens een artikel
wil schrijven over de mogelijkheden van
vermogensoverdracht van ouders naar
kinderen. Nee, die kinderen hebben dat
natuurlijk niet aan mij gevraagd. In de
praktijk merk ik echter wel dat dit onder
werp speelt. Bij ouders en kinderen.
Allereerst:
-	 Zorg als ouder eerst voor jezelf. Het is
niet verstandig om nu te veel weg te
schenken aan de kinderen en straks bij
ziekte/ouderdom tekort te komen. Ook
al is uw huidige situatie financieel gezond,
hoe ziet de toekomst eruit? Met stijgende
inflatie, bij ziekte? En wat als u terug wilt
keren naar Nederland? Dan is de verkoop
opbrengst van uw Franse woning wel
licht niet voldoende om een Nederlandse
woning terug te kopen.
-	 Het besparen van toekomstige successie
rechten wordt vaak als reden genoemd,
maar kinderen mogen belastingvrij al
meer dan € 100.000 per kind per ouder
erven. Dus als er 3 kinderen zijn, is er
over de Franse woning van € 250.000 en
de € 350.000 spaargeld niets verschul
digd (3 kinderen x 2 ouders x € 100.000).
Dus waarom zou u dan nu moeilijk doen?
Misschien komt één van de kinderen
eerder te overlijden, misschien heeft u
het geld/huis later toch nodig, wellicht
wilt u in een ander huis gaan wonen.

Na het overlijden van de langstlevende
groeit het bloot-eigendom gratis aan tot
een volledig
eigendom. In het Nederlandse
Pauline
Datema
successierecht
is dat
niet het geval, maar
De Wet van de
Aantrekkingskracht
Al
jarenlangprofiteren
doen wij ons
best onzedaar
eigen
in Frankrijk
de kinderen
weg
te gaan,
ons leven
zelf
te schepwel van.
Zo’n door
30 à 40%
van de
waarde
van
pen
en te creëren.
visualiseren
onze
de woning
gaat dusWij
gratis
over op de
dromen
en handelen hier dan ook naar.
kinderen.

Kortom: denk goed na voordat u gaat
schenken. Het schenken aan erkende
goede doelen is overigens ook een optie
en daar krijgt u direct een berg van terug
via de jaarlijkse belastingaangifte. Zie een
eerdere column.

Schenken
Het schenken van het bloot-eigendom is
echter een aantrekkelijke wijze van over
dracht. Het eigendom van de woning kan
gesplitst worden in:
-	 een bloot-eigendom (wie is de eigenaar
van de stenen/grond);
-	 een vruchtgebruik (wie is de eigenaar
van het gebruiksrecht).

Alles wat je aandacht geeft
De kosten van een dergelijke schenking
groeit, en uiteindelijk komen we
worden meestal door de ouders betaald
daar waar we willen zijn. Vanaf
en ook
daarover
geen schenkingshet
begin
van de zijn
coronacrisis
en/of
successierechten
verschuldigd.
verbaas ik mij erover hoe
deze
wet van de aantrekkingskracht
Een dergelijke
transactie is met name
wordt
misbruikt.

gunstig als het kind/de kinderen de Franse
Al
een jaar
lang
ligt de focus
woning
willen
aanhouden
na het overlijden
van
de ouders.
wereld op
ziekte,
angst, verkopen,
van de
Gaan
de kinderen
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ic-bedden,
afstand
dan krijgen ze
opnieuw te
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houden, lock down, gevaar,
notariskosten.
dood etc. Kortom de mensheid uit zijn
eigen kracht gehaald en het immuunUiteraard kunt u dergelijke zaken
systeem verzwakt.
bespreken
metdeuw
lokalegebracht
notaris. ...
n
Wat
heeft het
wereld
!!!???!!!

Rob van Schijndel
www.frankrijkemigratie.nl
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

•
•
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HISTORIE | JOHN CAOUS

Monument voor
twee Franse piloten

Velen van u gaan een of meerdere keren per jaar naar
Nederland. Per auto kun je daar een mooie rit van maken
door het Franse land i.p.v. een race over de autoroute.
Als je dan via de westkust rijdt, dan kun je langs de krijt
rotsen van Frankrijk naar Etretat. Boven op deze krijtrotsen
vind je een monument en een museum ter ere van twee
piloten, die hun leven op het spel hebben gezet in een fatale
poging vanuit le Bourget in Parijs de Atlantische Oceaan
over te steken. Wie waren deze twee piloten in hun vliegtuig
L’Oiseau Blanc?

Charles Nungesser: geboren in Parijs op 15 maart 1892.
Een Franse piloot en avonturier, hij heeft naam gemaakt als
gevechtspiloot in de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog vestigt 		
hij zich in Parijs, werkt daar aan vliegtuigen. In 1923 trouwt hij met
de jonge Amerikaanse miljardaire Consuelo Vanderbilt met een
bruidsschat van 2,5 miljoen US-dollars.
François Coli: geboren in Marseille op 5 juni 1881.
Een Franse piloot en navigator, ook hij heeft naam gemaakt als
gevechtspiloot in de Eerste Wereldoorlog. Hij droeg een ooglapje,
omdat hij zijn rechteroog was kwijtgeraakt bij een crash op een
hangar, wat hem niet belette door te gaan met vliegen.

Het vliegtuig: L’Oiseau Blanc, vernoemd naar een
indianenopperhoofd, een PL 8 Levasseur, was voor deze gelegen
heid lichter gemaakt en van alle overbodigheid ontdaan. Het
landingsgestel was zo ontworpen, dat het na het opstijgen
afgeworpen kon worden. De romp was breder gemaakt en
verstevigd voor een waterlanding.
Twee passagiersstoelen werden eruit gehaald en vervangen door
3 enorme brandstoftanks, gevuld met 4025 liter brandstof.
De motor was een 12-cilinder Lorraine van 450 pk en heeft 40 uur
lang gedraaid in de fabriek van Levasseur in Chartres, om de
betrouwbaarheid te testen.

NieuwsNed 109 | Winter 2021

De vlucht
Op zondag 8 mei 1927, om 5.18 uur, een grijze dag, begint
‘De Witte Vogel’ te rollen en na 48 seconden stijgt hij op en ver
dwijnt spoedig in de lucht boven een menigte bewonderaars.
De piloot Garmiaud van de fabriek Levasseur, die met zijn eigen
vliegtuig in formatie de twee piloten naar Etretat begeleidde,
verklaarde aan Le Petit Parisien: ’Ik sta versteld van de prachtige
uitrusting van De Witte Vogel, hij is perfect in balans’. Vanaf
Etretat vlogen François en Charles boven het open water van de
Atlantische Oceaan richting de geplande aankomst in New York
met een landing voor het Vrijheidsbeeld.
Zij hadden hun zinnen gezet op de prijs van 25.000 US-dollars,
die zou worden uitgereikt aan de eerste piloot die zonder tussen
landing vanuit Europa naar de overkant van de Atlantische
Oceaan zou vliegen, of andersom.
Hun vliegtuig L’Oiseau Blanc werd voor het laatst opgemerkt boven
Ierland.
Een dag later en op basis van een vals bericht, zou ‘De Witte Vogel’
zich aan de rand van Newfoundland bevinden en waagde een
Parijse avondkrant, La Presse, het om hun aankomst in New York
aan te kondigen. Maar de twee vliegeniers zijn nooit in New York
aangekomen. In Parijs hebben woedende omstanders, vanwege
dit bericht, het gebouw van La Presse geplunderd.
Twee weken later, op 21 mei 1927, landt Charles Lindbergh op 		
Le Bourget in Parijs en krijgt de prijs.
In de jaren dertig werden in de staat Maine, niet ver van New
York, brokstukken en een vliegtuigmotor van hetzelfde model als
dat van ‘De Witte Vogel’ gevonden. Sommigen hebben geconclu
deerd dat de twee ongelukkige mannen het toch hadden gehaald.
Tot op de dag van vandaag tast men nog steeds in het duister en
blijft het een verhaal met een open einde. n
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Gerookte paling e.d.

Bridgeproblemen:
uitkomst spel 1

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
is een PARTNERSPEL.
moet1
een brug gebouwd worden
Bridgeproblemen
: Uitkomst Er
spel
Bridgeproblemen : Uitkomst spel 1

tussen de partners door middel van een goede communicatie. Dit is van essenti
BRIDGE is een PARTNERSPEL. Er moet een brug gebouwd worden tussen de partners door
eel
belang.
Hiermee
vind je
hoe
twee
spelen
het beste
indeelkaar
om
BRIDGE
is een
PARTNERSPEL.
Er uit
moet
eende
gebouwd
worden
tussen
partners
middel
van
een
goede communicatie.
Dit
isbrug
van
essentieel
belang.
Hiermee
vind
je passen
uitdoor
hoe de
middel
van een
communicatie.
is het
van
essentieel
belang.
Hiermee
tweejuiste
spelen
hetgoede
beste
in elkaar
om
bod te
spelen;
dit heetvind
eenje« uit
Fit hoe
» de
het
bod
te spelen;
ditpassen
heetDit
een
‘Fit’juiste
vinden.

twee
spelen het beste in elkaar passen om het juiste bod te spelen; dit heet een « Fit »
vinden.
vinden.
Noord
Noord

Oost
Oost

♠ K, V, 8, 3,
♠ K, V, 8, 3,
♥ K, 9, 6, 3,
♥ K, 9, 6, 3,
♦ V, 8, 3,
♦ V, 8, 3,
♣ V, 3,
♣ V, 3,

Zuid
Zuid

♠ B, 4,
♠ B, 4,
♥B
♥B
♦ K, 9, 5
♦ K, 9, 5
♣ K, 9, 8, 7, 6, 5,
♣ K, 9, 8, 7, 6, 5,
4,
4,

West
West

♠ A, 7, 2,
♠ A, 7, 2,
♥ A, V, 8, 5,
♥ A, V, 8, 5,
♦ 6, 4,
♦ 6, 4,
♣ A, B, 10, 2,
♣ A, B, 10, 2,

♠ 10, 9, 6, 5
♠ 10, 9, 6, 5
♥ 10, 7, 4, 2
♥ 10, 7, 4, 2
♦ A, B, 10, 7, 2,
♦ A, B, 10, 7, 2,
♣ ----♣ -----

De bieding
De
bieding:
De
bieding
Noord
Noord

r
rk

de

NEDJES

BRIDGE | JOHAN DE MEIJ EN MICHEL TETTERO

Oost
Oost

1♦
1♦

pass
pass

2♥
2♥

pass
pass

3♦
3♦

pass
pass

mineur open. 3+♦ ; 11 -21 HCP* ; 12mineur open. 3+♦
; 11
-21 HCP* ; 1222 tot
p.**
22 tot p.**
3+ ♦ ; 4+♥ ; 11-21 HCP ; 12-22 totale
3+ ♦ ; 4+♥ ; 11-21
p. HCP ; 12-22 totale
p.
3+ ♦ ; 4+♥ ; V van ♦ 12-13 HCP ; 12-20
3+ ♦ ; 4+♥ ; V van
♦ p.12-13 HCP ; 12-20
totale
totale p.

4♥
4♥

3+ ♦ ; 4+♥ ; V van ♦ 12-13 totale p.
3+ ♦ ; 4+♥ ; V van ♦ 12-13 totale p.

Uitkomst: west met 10♠;
Uitkomst: west met 10♠;

Zuid
Zuid

West
West

1♥
1♥

pass
pass

2 sans
2 sans

pass
pass

3 sans
3 sans

pass
pass

1 over 1 ; 4+♥ ; 6+ tot. p.
1 over 1 ; 4+♥ ; 6+ tot. p.
Nodigt uit tot 3 sans,4+♥;13 HCP 11+
Nodigt uit tot 3 sans,4+♥;13
HCP 11+
tot. p.
tot. p.
4-5 ♥ ; -4 ♠ -13 HCP 14+ tot. P ;
4-5 ♥ ; -4 ♠ -13 HCP 14+ tot. P ;

pass
pass

stop in ♣, ♠
stop in ♣, ♠

pass
pass

pass
pass

zuid speelt 4 ♥ ; contract gemaakt.
zuid speelt 4 ♥ ; contract gemaakt.

Wilt u weten hoe dit spel gespeeld wordt, kijk dan op de website van NVLR
Wilt
u weten hoe
dittechnische
spel gespeeld
wordt, kijk danwas
op de
van NVLR
www.nvlr.eu.
Door
onvolkomenheden
hetwebsite
niet mogelijk
de uitkomsten
www.nvlr.eu.
technischeVoor
onvolkomenheden
was hetbij:
nietMichel
mogelijk
de uitkomsten
in NieuwsNedDoor
te publiceren.
vragen kunt u terecht
Tetteroo
en Johan
Wilt
u
weten
hoe
dit
spel
gespeeld
wordt,
kijk
dan
op
de
website
van
NVLR
in
NieuwsNed
te
publiceren.
Voor
vragen
kunt
u
terecht
bij:
Michel
Tetteroo
en Johan
de Meij.
de
Meij.
www.nvlr.eu.
Voor vragen kunt u terecht bij Michel Tetteroo (clatech@orange.fr)

en Johan de Meij (johan.de.meij@wanadoo.fr). n

Elektricien Sud électricité
Voor algemene elektriciteitswerkzaam
heden, automatische poorten, airco’s,
aansluitingen voor computernetwerk,
intercoms, installeren van antennes en
alarmsystemen. Een serieuze elektricien,
komt afspraken na. Brice Martins,
34320 Fos. 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 impres
sionisme maak ik mijn schilderijen.
Ik werk graag buiten, Wilt u met mij
mijn passie delen? helenetemminck@
outlook.com Tel: 0031(0)629975740
www.helenetemminck.nl

Golf
Zin in een rondje golf, 9 of 18 trous?
Is je vaste partner verhinderd? Handig
als je een lijstje golf spelende NVLR-leden
hebt. We hebben al 8 namen en willen
het lijstje graag uitbreiden. Stuur een
e-mail: r.vanderweerd@telfort.nl

Actie: Abonnement op
NieuwsNed
1
1

Johan de Meij & Michel Tettero
Johan de Meij & Michel Tettero

Verras belangstellenden in Nederland
een jaar lang met vier edities van
NieuwsNed. Dit verrassingsabonnement
kost 25 euro. Geef snel naam en adres
van de begunstigde door aan de leden
administratie: leden.nvlr@gmail.com

Nedje
Leden kunnen 1x per jaar gratis een
Nedje plaatsen. Zie onze Servicepagina
(pag. 34) voor de voorwaarden.
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BESTUUR

Altijd heimwee
NIEUWSNED

OUI !

COLOFON

domicile is werk
Toen
Kees en
Ik genoeg.
word lid
vanmijn
de NVLR
ik naar Frankrijk vertrokken hielden we in
Jan Jaap ten Hoor
De contributie voor de NVLR
hun nazaten te kunnen. Er zijn er die om
Nederland eerst een boshuisje aan, op een
Door
36 Avenue de la Gare
bedraagt € 35 per jaar. Voor een
Als lid van de vereniging
Renate van der Bas
de zoveel jaar verhuizen als afleiding voor
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De gastvrouw en gastheer, Katrien en Kris Leirs nodigen u uit in hun sfeervol restaurant waar u kunt genieten van creatieve en smakelijke 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
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Huur een prachtige vakantievilla….

M

ooie villa’s, compleet ingericht, schitte
rende vergezichten, privé zwembaden en
uiteraard stijlvol en goed onderhouden. Vanaf
het eerste contact met onze gasten tot aan de
afsluiting van de vakantie zorgen wij ervoor
dat alles tot in de puntjes verzorgd is. U zult
als onze gast een heerlijke vakantie vieren in
deze mooie regio en met plezier terugkomen
voor een volgende onvergetelijke ervaring. U
bent van harte welkom in één van onze fan
tastische vakantievilla’s.

De verkoop van villa’s

N

aast de seizoensverhuur is ons makelaars
kantoor ook gespecialiseerd in de aan
koop en verkoop van onroerend goed met name
in de departementen de Aude en de Herault.
Wilt u een huis kopen of verkopen in Zuid
Frankrijk? Dan is het van essentieel belang
dat dit op een professionele manier gebeurt
gezien de complexiteit van deze materie. U
wilt dan zeker zijn van uw zaak en vooral geen
ongewenste verrassingen hebben. Wij zijn er
voor u.
Wij helpen u graag bij :

•
•
•

De verkoop van uw huis
De aankoopbegeleiding van uw huis
Taxaties, waardebepaling, energielabels,
etc.

00 33 (0)
(0) 6 60 85 25 99
00 33 (0) 6 61 53 66 24
info@residence-location.com

Uw villa verhuren?

H

et begint met een persoonlijk gesprek en een bezichtiging van
uw villa. Indien gewenst adviseren wij u opdat uw villa op de beste
manier gepresenteerd wordt aan onze huurders. Een goede verhuur
begint bij een goede presentatie. Wij regelen alles vanaf de introduc
tie, de website, de reserveringen tot aan de uiteindelijke verhuur. Wij
begeleiden onze gasten vanaf het eerste contact met ons tot aan
de terugkomst thuis na hun vakantie. Op die manier creëren we
een optimale binding met onze verhuurorganisatie. Daarnaast ver
zorgen we voor u de financiële afhandeling van de verhuur. Tevens
kunnen we u een persoonlijk aanbod doen voor het onderhoud van
de villa, zwembad en tuin. Alles kan op maat worden afgestemd op uw
wensen. Ons doel is om voor zowel de verhuurder als de huurder een
ideale situatie te creëren voor een optimale verhuur.
Naast ons makelaarskantoor hebben we tevens een bedrijf dat
reparaties, klussen, vervangen van apparaten, zwembadonderhoud,
tuinwerkzaamheden en alle andere voorkomendheden verzorgt op
dat de voortgang van de verhuur niet stagneert. Dit bedrijf doet te
vens renovatie, verbouwingen en nieuwbouw van huis, zwembad en
tuin. Na een grondige diagnose komen we met een plan van aanpak en
stappenplan voor uitvoering van de door u gewenste werken.

Advisering

U heeft vraagstukken op juridisch, fiscaal of administratief
gebied in Frankrijk? Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste
adres. Dankzij onze eigen juridische kennis en ons uitgebreid
netwerk van specialisten kunnen wij u een compleet pakket
van diensten aanbieden.
Nieuwsgierig? Belt u ons dan gerust! Ons enthousiaste team
staat voor u klaar.

www.residence-location.com
www.residences-vente.com

lesresidencesdusoleil

,

De meest uitgebreide collectieve zorgverzekering
bij Assurances Secara 3000

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 vereniging CMUNF (Club van Medische Uitvoerders voor Nederlanders in Frankrijk). Hierdoor is het mogelijk geworden
om zich als Nederlanders en Belgen goedkoper te verzekeren 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

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

Huisverzekering www.secara.fr/woning
Doorlopende reisverzekering
Sinds kort is er ook een zeer betaalbare reisverzekering
met (aanvullende) medische dekking voor reizen binnen 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.

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