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Aan ideeën geen gebrek

Het begin van het nieuwe jaar 2022 was zonovergoten en 
 velen genoten van de Olympische winterspelen. Met de  Covid- 

maatregelen viel het hier in vergelijking met Nederland  reuze mee. 
Sterker nog sommige leden kwamen eerder terug naar hier dan 
was voorzien. Ondanks de hoge besmettingscijfers gaat er een 
voorzichtig optimistische golf door Europa: het einde van de 
 coronapandemie zou weleens in zicht kunnen komen, al blijft 
voorzichtigheid geboden.

Ondanks de beperkte Franse Covid-maatregelen waren grote 
feesten niet mogelijk. Het was spijtig dat de nieuwjaarsbijeen-
komst geannuleerd moest worden, omdat mensen niet bij elkaar 
mochten staan, alleen zitten. Een covid-vrije toekomst zal er niet 
in zitten. Dit betekent dat de samenleving en dus ook onze bij-
eenkomsten zullen moeten veranderen. Grote partijen die bij-
voorbeeld alleen buiten plaatsvinden?

Soms is het heerlijk om in den vreemde even in je ‘moerstaal’  
van gedachten te kunnen wisselen. Het fraai uitgevoerde leden-
boekje Qui-est-Qui is hierbij een prachtig hulpmiddel. Voor deze 
bijzondere opdracht waren niet alleen enthousiasme, ICT-kennis 
en vormgeving, maar ook juridische kennis nodig. Juristen binnen 
de vereniging bogen zich over de privacywetgeving. De door leden 
verstrekte e-mailadressen zijn alleen bestemd voor persoonlijk en 
niet-commercieel gebruik. Niemand mag informatie wijzigen, ko-
piëren, verspreiden, publiceren, ver kopen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de eigenaren.

Elke vereniging heeft eigen mores en 
 tradities. Door de coronacrisis hebben 
nieuwe leden hiervan nog weinig kunnen 
meekrijgen. Dit lot trof ook mij, die net 
voor de crisis lid werd. Langzaamaan begin 
ik te zien hoe de hazen binnen de club 
 lopen en wen ik aan de verenigingscultuur. 
In de afgelopen maanden heb ik ontdekt 
dat er aan plannen en ideeën geen gebrek 
is. Ik heb er het volste vertrouwen in dat er 
straks weer allerlei aardige dingen samen 
mogelijk zijn, om te beginnen met het 
 Koningsfeest, golftoernooi en een nieuwe-
leden-picknick? Samen op naar een corona- 
luw voorjaar!  n

Jan Jaap ten Hoor,
Voorzitter NVLR

De redactie werd de afgelopen weken heel vrolijk van 
alle blijmoedige verhalen die binnendruppelden.   

Het thema ‘Maak de lezers blij’ heeft duidelijk een voedings-
bodem gevonden. 

Ger beleefde enkele moments de bonheur, John leidde ons 
van de grote weg af met een vermakelijk verhaal over een 
Franse graaf met grootheidswaanzin. Antoinette ontdekte 
iets over Picasso. Wouter mag vaker opruimen, dan komt 
hij prachtige teksten tegen en Thea laat ons meegenieten 
van de Lessen van meneer Picquier. Margo leert ons nuttige 
tuinzaken en Renate blijft voorgoed in Frankrijk wonen. 
Dat een gewaarschuwd mens voor twee telt, laten Rob en 
Marjan ons zien en in Pézenas kan iedereen meesmullen 
van de satires van Molière die daar 400 jaar geleden 
 geboren werd. Wie de Stenen Man op Caderonne is, legt 
Erik Jan uit.

Met de filosofische/poëtische teksten van hovenier Jan is 
het gelukkig ook weer goed gekomen. Toen wij als nieuwe 
redactie aantraden en wij ons een nieuw systeem van 
 archiveren en corrigeren aanmaten, verliep dit niet 
 onmiddellijk vlekkeloos. Het gevolg was dat de bijdrage 
van Jan op de plank bleef liggen en pas nu, twee edities 
 later gepubliceerd wordt. Excuses Jan.

Met het bridgeprobleem verloopt het ook 
niet helemaal zoals wij ons dit in ons 
 enthousiasme hadden voorgesteld. Het 
blijkt te ingewikkeld om steeds alle tekens 
van het kaartspel exact op de juiste plaats 
af te drukken en de teksten met uitleg 
 binnen de 600 woorden te houden. Samen 
met Michel en Johan blijven we zoeken 
naar nieuwe oplossingen en intussen gaat 
Anneke nieuwe bridgers opleiden, zie 
NieuwsBrief februari. Op naar een eigen 
NVLR-bridgetoernooi!

De zomereditie van NieuwsNed verschijnt 
half juni met als Thema: ‘Reizen in Frankrijk’. 
Bon voyage !  n

VAN DE VOORZITTER VAN DE REDACTIE

COVERFOTO 
Bloesem
In het centrum van Lézignan zag ik 
deze prachtige bloeiende bloesem 
in een voortuintje. Het gaf een 
 typisch Frans nostalgische sfeer 
weer. Omdat ik altijd pen, papier en 
een mobiel bij me heb is dat snel 
bekeken. Thuis heb ik dit als een 
haas op het schilderdoek vast-
gelegd. Hélène Temminck
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ACTIVITEITENCOMMISSIE

Eindelijk 
weer eens 
goed nieuws
Lockdown opgeheven? Nee, het cahier 

Qui est Qui is verschenen. De vrucht van 
het werk van doorzetters die vertrouwen 
hadden in hun drive om de ledenkring van 
onze vereniging in de Languedoc-Roussillon 
te ontsluiten en daardoor de vereniging 
dichter bij haar leden te brengen. De eer-
ste versie 2022 presenteert 166 leden met hun verhaal wat hen naar Frankrijk 
bracht, waar en hoe zij wonen, hoe ze heten en wat hun liefhebberijen zijn. 
Fraaie en grappige  foto’s verluchtigen het boekje en dit alles brengt ons nader 
tot elkaar.

Er is geen strak format gehanteerd, iedereen heeft zelf zijn presentatie kunnen 
vormgeven. Men laat zien wat men publiek wil maken. Voor voyeurs is in het 
carnet niets te zoeken. Er is voldoende informatie om met enkele leden 
 contact te zoeken als er een thema van gezamenlijke interesse is. Rubricering 
is op volgorde van de postcodes, dat maakt het handig om in een oogwenk te 
zien wie er bij jou dicht in de buurt wonen. Mocht men om welke reden dan 
ook plotseling met iets omhoog zitten, hulp nodig hebben, contact met een 
medelid uit de directe woonomgeving is zo gelegd. Maar het cahier is ook 
handig om te zien of er liefhebbers in de buurt wonen om eens mee te gaan 
bridgen, samen iets lekkers te eten, of een wandeling te maken.

Sporters kunnen opzoeken of er fietsliefhebbers zijn te contacteren, als jouw 
opgeknapte MG trots getoond wil worden aan een andere oldtimerliefhebber.
Zelf zoek ik al een tijdje mensen die graag een rondje golf doen. Ik had er na 
mijn oproep in de NieuwsBrief al een stuk of 8 op mijn lijstje gezet en nu vind 
ik er in één klap nog 16 bij. Ik ga ze zeker e-mailen of ze mee willen doen aan 
de eerste NVLR-golfdag op 19 mei aanstaande.

De genoemde 166 leden representeren ruim 40% van de leden van de NVLR. 
Dat is voor de eerste uitgave van het carnet Qui est Qui een behoorlijke score. 
Natuurlijk ontmoetten de samenstellers enige schroom en terughoudendheid 
bij degenen die benaderd werden om met hun karakteristiek voor de dag te 
komen. Er werd ook gewezen op de privacy, ja er werd een vlucht naar een 
bepaalde wet gemaakt. Begrijpelijk en gerespecteerd dit alles, maar aan koud 
water kan men zich niet branden. 

Juist vanwege die privacyaspecten kan het werkstuk niet aan alle leden worden 
verstrekt. Dat is heel jammer, want waarom zouden de leden die zich nog niet 
gepresenteerd hebben, niet net zo’n interessant, vermakelijk en nuttig verhaal 
hebben als die anderen? Het boekje zou bij alle leden-bijeenkomsten op de 
bestuurstafel ter inzage moeten liggen. Dan kan men inzien hoe welverzorgd, 
sereen en informatief het is. Dit zal uitnodigen om schroom af te schudden 
en om mee te doen. In een volgende uitgave kunnen ook zij die nu nog twijfel-
den worden meegenomen en wij krijgen alsdan het gevoel een Catalaanse 
Sardana te dansen: de handen en harten ineen. De NVLR gaat er warmer 
door leven.

Aanvullingen of correcties sturen naar: leden.nvlr@gmail.com n

Puimisson, februari 2022

Hoort, zegt het voort!

Op 20 januari 2022 kwam het NVLR-bestuur 
bijeen. Natuurlijk kwam het onderwerp 

 corona op tafel. Helaas beperkt het de activiteiten 
die we kunnen ontplooien, maar we doen wat 
 mogelijk blijft. We wachten de berichten van de 
overheid af. We hopen van harte dat onze 
Konings dagactiviteit door kan gaan, maar het is 
helaas allemaal onder voorbehoud.

We willen ook weer aandacht geven aan de 
 Bijpraatlunches en bijeenkomsten voor nieuwe 
 leden. Via NieuwsNed en/of de NieuwsBrief wordt u 
op de hoogte gehouden.
 
Aan de orde kwamen ook de vergoedingen. Hierbij 
is besloten om de kilometers die leden verrijden 
voor de organisatie van evenementen, excursies of 
andere activiteiten twee keer per jaar te vergoeden. 
De leden van de activiteitencommissie kunnen hun 
declaraties indienen bij de coördinator, die deze 
net als de andere bestuursleden voorlegt aan de 
penningmeester. De vergoeding bedraagt € 0,19 
per kilometer. Er is geen vaste vergoeding voor  
het lidmaatschap van het bestuur van de NVLR.

Ten slotte was de werving van nieuwe leden ook 
een belangrijk onderwerp. Allerlei ideeën zijn ter 
tafel gekomen, zoals bekendheid verwerven via 
verschillende websites, gerichtere verspreiding van 
folders, kaartjes en NieuwsNed. Echter het belang-
rijkste is de mond-op-mondreclame. Dus doet het 
bestuur een oproep aan alle leden om nieuwkomers 
op de hoogte te brengen van het bestaan van de 
NVLR. Het is duidelijk dat de belangrijkste doelstel-
ling van de NVLR als volgt luidt: het vergroten van 
het persoonlijk netwerk van de leden door het 
 organiseren van activiteiten. Met deze activiteiten 
willen we ook bijdragen aan de integratie van 
 leden in ons aller geliefde Frankrijk. Dus… hoort, 
zegt het voort.

Bestuursvergaderingen zijn gepland op: 3 mei,  
19 juli, 11 oktober en 10 januari 2023. Mocht u iets 
willen weten of willen zeggen stuur een berichtje 
aan Fred Kok, nvlrsecretariaat@gmail.com n

Fred Kok, Secretaris

QUI EST QUI ROBERT VAN DER WEERD
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Activiteitenkalender NVLR 
maart t/m juni 2022

Maart
Wo 23  Olijvenworkshop (ochtend)
Di 29  Bijpraatlunch Aigne
Wo 30  Lezing in Gabian: Vincent in de Midi

April
Wo 06  Wandeling Armissan
Vrij 08  Cultuurclub: Le mémorial du camp de Rivesaltes
Wo 13  Bijpraatlunch Gabian
Di 19  Lezing in Gabian: Vincents laatste dagen
Di 26  Bijpraatlunch Aigne
Wo 27  Koningsdag 

Mei
Wo 11  Wandeling Agel naar Paguignan
Wo 11  Bijpraatlunch Gabian
Do 19  Golfdag Lamalou-les-Bains
Di 31  Bijpraatlunch Aigne

Juni
Vrij 03  Cultuurclub naar Arles  
Wo 08  Bijpraatlunch Gabian
Wo 15  Wandeling Peyriac-de-Mer met picknick
Di 28  Bijpraatlunch Aigne

Het is januari en hartstikke koud, ge-
stoken in dikke winterjassen en met 

een plattegrond in m’n verkleumde handen 
gaan we bij Armissan een rondje voor april 
verkennen. We zijn geen fan van kou, maar 
de natuur compenseert ons ruimschoots. 
Voorwandelen betekent domweg dat we 
onze routes al een keer gezien hebben en 
het leuke is, dat we zo de veranderingen 
door de seizoenen goed kunnen zien. 
 Onder strakblauwe lucht gaan we de winter-
grauwe natuur in met ogenschijnlijk dode 
bomen en rijp op de takken, dan een enkele 
amandelboom met piepkleine al groene 
knopjes die wachten op uitkomen. Boven 
op een plateau valt meteen op dat Armissan 
verscholen ligt tussen de beboste heuvels 
van La Clape en daartussen een Cirque, 
wat ooit een binnenmeer was. Terug gaat 
het door de authentieke dorpskern, alle 
luiken gesloten en geen mens op straat, 

Woensdag 6 april: Wandelen bij Armissan
vast een strenge lockdown. We zijn benieuwd 
naar april en dat ene amandelboompje.

Afstand: 5 km
Duur: 2 uur
Hoogteverschil: 90 m.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.

Eerst 30 minuten stijgen over een goed 
 begaanbare weg, daarna vlak, daarna  
10 minuten stevig afdalen over een wat 
lastig pad waar een wandelstok handig is.
Verzamelen: 10.00 uur, Cave Coopérative 
 Armissan, Parking. 
Armissan is te bereiken vanaf de (nieuwe) 
noordoostelijke ringweg van Narbonne 
 (afslag Vinassan/Armissan, D68). 
Om 9.45 uur staat de koffie klaar.

De lunch: uiterlijk 1 april opgeven.
Neem je Pass vaccinal of vaccinatiebewijs 
en een mondkapje mee.

Paula Droppert tel: 0468 91 51 67, 
drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51 of 
07 81 53 32 33, carlarobvg@orange.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99 of 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

Op de website van de NVLR: www.nvlr.eu en in de maandelijkse NieuwsBrief 
kunt u alle praktische gegevens vinden over de activiteiten. 

Aan deze kalender kunnen nieuwe activiteiten en data worden toegevoegd.
Datum voor pétanque volgt.
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MILIEU | MARGO VOSGESCHIEDENIS | REDACTIE

Een tuin 
vol karton
In het vorige nummer van NieuwsNed schreef ik al 

dat ik af en toe een handje meehelp in de Jardin 
 Garrigue et Papillon in Gabian. In deze educatieve tuin, 
waarin vlinders centraal staan, gaat het erom de om-
standigheden voor de vlinders zo aangenaam mogelijk 
te maken. Dat betekent een omgeving creëren met 
voldoende water en een grote diversiteit aan gezonde 
planten, bloemen en struiken die voor hen kunnen 
dienen als voedsel of schuilplaats. Het gaat er vrij in-
tuïtief aan toe als Rogélia en ik in de tuin aan het werk 
zijn. Soms wordt er een idee geboren en zijn we vijf 
minuten later bezig om het uit te voeren. Soms gaan 
we aan de slag met iets wat al een jaar geleden be-
dacht is. Eigenlijk altijd is de aanpak in grote lijnen 
steeds hetzelfde.
 
Gezonde basis
Het uitgangspunt is dat als de basis goed is, een plant 
die op een geschikte plek staat, gezond blijft en volop 
zal groeien en bloeien. We proberen er ‘simpelweg’ 
voor te zorgen dat zijn wortels voldoende voedings-
stoffen en water kunnen op
nemen. Veel planten krijgen 
daarom wat paarden- of 
 schapenmest (fumier de cheval 
ou de mouton). Zeker paarden-
mest bevat veel vezels die ge-
makkelijk water vasthouden 
wat hier in ons mediterrane 
 klimaat prettig is. Ook fijn
gehakt tuinafval, dat in de  
loop van de tijd vanzelf 
 composteert, levert extra 
 voedingsstoffen en vezels. 
Dit geldt uiteraard ook voor 
karton, dat immers gemaakt is 
van plantaardige cellulosevezels, de celwanden van planten. Het 
vergaat vanzelf en voorkomt dat onkruid groeit. 

Zeker, de tuin ziet er minder keurig aangeharkt en opgeruimd uit, 
hetgeen ons Nederlanders misschien van nature niet zo aanspreekt, 
maar deze ecologische manier van ‘bemesten’ is daarentegen wel 
lekker goedkoop. De grond houdt beter vocht vast waardoor de 
bodemstructuur en de lucht- en waterhuishouding verbeteren.  
De grond omspitten is uit den boze in de Jardin Garrigue et Papillon, 
omdat het spontane bodemleven letterlijk op zijn kop gezet wordt. 
Daarom gebruiken we de grelinette, een soort riek met drie tot vijf 
tanden waarmee de grond luchtiger gemaakt wordt zonder de 
wortels te beschadigen.

Snoeien en vooruitdenken
De planten, bomen of struiken moeten op tijd gesnoeid worden, 
zo ook de olijfbomen in en om de Jardin Garrigue et Papillon. Die 
waren vorig voorjaar niet gesnoeid. Tuinvrouw Rogélia bedacht 

 afgelopen najaar dat ze graag haar eigen 
olijfolie wilde laten persen. Daarvoor was 
150 kilo olijven nodig. Gert en ik hebben 
haar een week geholpen met oogsten.  
Dat viel bepaald niet mee, want de olijven 
zaten hoog in de boom en waren relatief 
klein. Dit was terug te voeren op het feit 
dat de olijfbomen in het voorjaar niet ge-

snoeid waren omdat Rogélia niet van plan was geweest de olijven 
te plukken. De laatste veertien kilo kwamen uiteindelijk van de 
boom van Hans en Annette. 

Al plukkend en pratend in Fos over het belang van tijdig snoeien 
werd daar het idee geboren samen met andere NVLR-leden in 
2022 ‘eigen olijfolie’ te laten persen. Het plan is intussen groten-
deels uitgewerkt. Dit voorjaar zullen dus niet alleen in de Jardin 
Garrigue et Papillon, maar ook bij diverse lezers – dankzij de ad-
viezen van Leen en Louise Meesters – de olijfbomen deskundig 
gesnoeid worden. Ik hoop dat het vele liters overheerlijke olijfolie 
oplevert, maar vooral ook dat de werkwijze van Rogélia jullie 
 inspireert tot een natuurlijke manier van tuinieren.

De Jardin Garrigue et Papillon ligt net buiten Gabian en is vanaf   
15 maart weer open voor publiek. Meer informatie over rond-
leidingen en andere activiteiten die de komende maanden geor-
ganiseerd worden, is te vinden op de website: www.jgp-gabian.fr n

Grelinette

Karton vergaat vanzelf en 
voorkomt dat onkruid groeit 
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Twee bijzondere Franse dames

Sinds enkele maanden staan 
twee bijzondere Franse 

 dames weer in de spotlights. 
Beiden hebben hun hele leven 
volstrekt onbaatzuchtig de 
 publiciteit gezocht voor betere 
leefomstandigheden voor 
 anderen en vrede. De een was 
oorlogsvlieger en showster,  
de ander rechter en politicus. 
Beide vrouwen traden toe tot 
het illustere gezelschap van 
het Panthéon in Parijs. Simone 
deed dit op 1 juli 2018 en 
 Josephine Baker betrad op 30 november 2021 het Panthéon.   
In het Panthéon kom je niet zomaar, hiervoor moet je iets heel 
buitengewoons gepresteerd hebben en dat hebben deze dames!

Simone Veil
Simone Veil is de vijfde vrouw op de lijst van grote mannen. De 
shoah heeft haar leven diep gemarkeerd. Zij overleefde Auschwitz 
en Bergen-Belsen. Haar moeder stierf in het kamp en toch heeft zij 
zich tot aan haar dood op 5 juli 2017 nooit als holocaustslachtoffer 
willen zien. In mei ‘68 is zij als feministe geschokt door de studen-
tenopstanden in Parijs. Als rechter/politicus vecht zij voor vrouwen
rechten en de goedkeuring van de abortuswet. Zij is in 1979 de 
eerste vrouw die het voorzitterschap van het Europese Parlement 
op zich neemt, waardoor zij groot aanzien in de hele wereld krijgt 
en geniet van het ontmoeten van de groten der aarde.

De nieuwe film Simone, un voyage du siêcle is een ontroerende film, 
zowel vanwege de kwaliteit van de acteurs als de finesses en 
enscenering. De historische reconstructie dwingt een immense 
bewondering af voor de vrouw die haar hele leven de meest 
 tragische en de moeilijkste doelen heeft verdedigd met grote 
 vastberadenheid. Tekenend is dat een deel van de opbrengst ten 
goede komt aan Un Espoir en Tête voor Hersenonderzoek. 

Josephine Baker
Op 30 november 2021 wordt Joséphine Baker, ster van het inter-
bellum als eerste zwarte vrouw het Panthéon binnengedragen. 

Het is een eerbetoon aan de 
zelfopoffering die zij toonde 
 tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, een periode waarin ze 
zich onderscheidde als spion, 
jazzdanseres en zangeres. Wie 
zou haar nu verdenken van 
spionage? Zij stelde zich als 
Amerikaanse met andere huid-
kleur uit dankbaarheid in 
dienst van Frankrijk om te 
vechten tegen onrecht. 

“J’ai deux amours, Mon pays et 
Paris.” In dit beroemd geworden lied vertolkt Joséphine in 1930 
haar gehechtheid aan Frankrijk en zijn hoofdstad. Zij is dan de 
grote ster van de Revue nègre, een muzikale show die de jazz en de 
zwarte Amerikaanse cultuur in Frankrijk populair maakte. 

Tijdens WOII was de Franse inlichtingendienst op zoek naar 
 eervolle, vrijwillige en betrouwbare correspondenten die overal 
heen konden gaan zonder argwaan te wekken van Duitse agenten. 
Josephine kwam in beeld en zegde onmiddellijk toe met de 
 woorden: “Je suis prête à donner ma vie. Vous pouvez disposer de 
moi comme vous l’entendez. La France est douce, il fait bon y vivre 
pour nous autres gens de couleur, parce qu’il n’y existe pas de 
 préjugés racistes. Les Parisiens m’ont tout donné, en particulier leur 
cœur. Je leur ai donné le mien.” 

Het zijn haar persoonlijkheid en kunstenaarsstatus die haar aan-
zien gaven. Heel knap. Na de oorlog sloot Joséphine Baker zich 
met haar ‘regenboogstam’ bestaande uit 12 adoptiekinderen af 
van de wereld op het Château des Milandes. Zij overleed in 1975 
aan een herseninfarct. 

Over beide dames zijn indrukwekkende films verschenen, die 
 misschien heden ten dage actueler zijn dan ooit. Zonder twijfel 
zullen er ook nu weer nieuwe grote dames en heren opstaan die 
vastberaden vechten voor vrede en rechtvaardigheid. n

Simone Veil Josephine Baker
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COLUMN | RENATE VAN DER BAS

In de winter van 2008-2009 inter-
viewde ik zes Nederlandstalige 
stellen die de grote stap hadden 
gezet: ze waren een aantal jaren 
geleden naar Frankrijk verhuisd 
om er een nieuw bestaan op te 

bouwen. Zonder financiële zekerheid: 
het ging niet om pensionado’s, maar om ondernemers. Ze 
vonden stuk voor stuk dat de boektitel Frankrijk Voorgoed  
bij hen paste. Is dat nog steeds zo? Het tijdschrift Leven in 
Frankrijk vroeg me onlangs dit eens te checken.

De balans: van de twaalf mensen uit mijn boek wonen er negen 
nog altijd in Frankrijk. Een stel woont nu in Spanje en een 

 ander stel is gescheiden en deels naar Nederland teruggekeerd. 
Reken ik ook de personen mee wier leven in het voorwoord van 
mijn boek werd besproken – mijn Kees en ik en onze buurman 
Walter – dan valt de balans nog iets gunstiger uit: dan geldt ‘Frank-
rijk Voorgoed’ voor tachtig procent van de betrokkenen nog steeds. 

Beweging in de Bourgogne
Niet dat de blijvers nog steeds op dezelfde plek zitten. Neem 
Gregor Hakkenberg: “Iedere vijf jaar kriebelt het, dan moet er iets 
veranderen. Vroeger nam ik dan een nieuwe vriendin, nu verander 
ik van huis.” Eind 2008 sprak ik communicatieman Gregor en zijn 

De Geertsen hebben hun huis een tijdje te koop gehad, met het 
plan om kleiner te gaan wonen of zelfs te verhuizen naar Zuid- 
Spanje of de Algarve. “Maar inmiddels is verhuizen een moeilijk 
verhaal geworden vanwege de situatie met Jennifer”, legt Harry uit. 
Bij haar is de ziekte van Alzheimer geconstateerd en ze blijven nu 
liever in hun vertrouwde omgeving. “We maken er het beste van. 
Als het een week regent dan baal ik wel. Maar als daarna de lucht 
weer blauw wordt, dan ben je die mindere herinnering zo weer 
kwijt. Ja, ik ook!”

De mooie natuur blijft trekken
Wel met de zuiderzon vertrokken zijn Koen en Martine Torfs, de 
Vlaamse oprichters van vakantiepark L’Espinet bij Quillan. Toen ze 
het domein met bijna tweehonderd huisjes een paar jaar geleden 
verkochten, vertrok het paar naar Malaga voor een onbekommer-
de pensionering. “Die afstand was nodig, anders zouden ze zich 
vast hebben zitten opwinden over hoe de nieuwe eigenaren met 
hun kindje omgaan”, denkt zoon Boris Torfs (28). Hij is de enige 
van de familie die nog in Frankrijk woont. Vol overtuiging: na om-
zwervingen in Canada, Parijs en Lyon koos hij toch voor Quillan. 
Hij voelt zich thuis in de natuur en is druk met een koffietentje, 
een coffeetruck en – ‘s zomers – met een pop-up-restaurant bij het 
meer van Quillan. 

Boris komt nu tegen waar zijn vader vaak over klaagde. “Ik wilde 
het nooit horen als hij liep te foeteren, maar het is waar dat je als 
‘buitenlander’ geregeld met wantrouwen en jaloezie te maken 
krijgt. Soms ook krijg ik belachelijk hoge offertes, dan gokken ze 
blijkbaar dat je geld te veel hebt. Maar ik haal er inmiddels mijn 
schouders over op. Veel mensen beschouwen me wel als een 
 echte Quillanees en gelukkig hebben we nu een fantastische 
 burgemeester die de lokale economie op alle manieren helpt.” 
“Laatst had de nieuwe eigenaar het park twee weken verhuurd 
aan zeshonderd leden van een of andere christelijke community, artistieke Japanse vrouw Hiromi in een rustig landhuis in de zuide-

lijke Bourgogne, inmiddels is het stel verhuisd naar het centrum 
van het stadje Tournus en zijn de kinderen uitgevlogen. 

Gregors nuchtere kijk op integreren is me altijd bijgebleven. Hij 
had twee standpunten: “Je moet een bepaalde groep kiezen waar-
in je wilt integreren en je mag na een tijdje ook schelden op je 
nieuwe land. Neem zo’n heikel thema als de jacht. Je kunt zeggen: 
‘ik ben hier niet gekomen om de boel te veranderen, dus ik bemoei 
me er niet mee’. Maar in Nederland was ik tegen de jacht, dus ben 
ik dat hier ook. Samen met misschien wel de helft van alle Fransen: 
er zijn hier talloze anti-jachtclubs. Dat is dus mijn integratiemilieu. 
Je kan jezelf toch niet verloochenen?” 

En dat doet Gregor nog steeds niet. Over zijn leven in Tournus 
zegt hij: “Ik bemoei me weer overal mee.” Terug naar Nederland 
zit niet in zijn systeem. “En zeker niet met de huizenprijzen daar. 
Je gaat toch niet terug naar een fluttig rijtjeshuis als je hier alle 
ruimte kunt hebben?”

“Alleen terug in een kissie”
Ook Harry Geerts ziet zich niet meer teruggaan. “Hoogstens in een 
kissie, als mijn kinderen dat zouden willen als het zover is”, lacht 
hij. Samen met zijn Jennifer leeft de ondernemende duizendpoot 
nu bijna dertig jaar in Frankrijk waarvan het grootste deel in een 
joekel van een pand in Alet-les-Bains (11). Hij sleutelt niet meer 
aan auto’s en de antiek- en wijnbusiness is ook verleden tijd: Har-
ry is nu fulltime kunstenaar. 

Frankrijk Voorgoed Hoe is 
het nu met de geïnterviewden 
in dit boek?

Harry en Jennifer

Hiromi en Gregor Hakkenberg.

Fiejet en David Worm.

Boris Torfs (links) voor zijn coffeetruck.

die iedere dag zelf kookten. Dat merkte de horeca in Quillan direct. 
En dan voelen ze het wel: dat vakantiepark van die Belgen is 
 belangrijk voor ons.”

Op hun plek aan de voet van de Mont Ventoux
Tevreden met hun burgemeester zijn ook Fiejet en David Worm, 
die een restaurant runnen bij de Mont Ventoux: La Fleur Bleue in 
Crestet. Dertien jaar geleden waren er nog grote zorgen over de 
vergunning voor het restaurant, waardoor hun bedrijf van start 
moest gaan als chambre & table d’hôtes. Uiteindelijk kwam het met 
het papierwerk allemaal in orde, al lijkt Fiejet er nog steeds niet 
helemaal gerust op: “Maar de burgemeester zat hier twee dagen 
geleden nog te eten, dus het zal echt wel goed zitten. Dat was 
trouwens het moeilijkst, om geaccepteerd te worden door de echte 
locals. Die moeten toch wel een drempeltje over om bij een 
buitenlandse kok te gaan eten. Wij hebben ze kunnen overtuigen.” 

Leuk voor de Wormen én voor mij is het laatste wat Fiejet vertelt: 
“Nog steeds komen er mensen binnen met het boek Frankrijk 
Voorgoed in de hand, ook na al die jaren nog. En geregeld stellen 
ze de vraag: ik wil ook naar Frankrijk, hoe pak ik het aan, hoe 
wordt mijn ‘ik-vertrek’ een succes? De beste tip die ik ze kan geven 
is: laat je in ieder geval niet tegenhouden, want dan komt er zeker 
niets van je plannen terecht. En: er zijn veel waarschuwingen te 
geven, maar maak maar gewoon je eigen domme fouten. Het 
komt vast goed.” n

“Van de twaalf mensen uit mijn boek 

wonen er negen nog altijd in Frankrijk. 

Reken ik ook de personen uit het voorwoord 

van mijn boek mee, dan geldt ‘Frank rijk 

Voorgoed’ voor tachtig procent nog steeds.”
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HISTORIE | REDACTIE

Op 15 januari 1622 wordt Molière in 
Parijs geboren als Jean-Baptiste 

 Poquelin. Hij is het derde kind van een rijke 
handelaar in wandtapijten. Zijn moeder 
overlijdt als hij 10 jaar is en vader Poquelin 
hertrouwt met Catherine Fleurette die aan 
Jean-Baptiste twee halfzusters schenkt. 
Ook zij overlijdt jong (1636). Vader Jean 
blijft achter met vijf kinderen. Het is wel-
licht niet toevallig dat in de toneelstukken 
van Molière nauwelijks moeders voorkomen, 
maar des te meer stiefmoeders en toege-
wijde dienstmeiden.

Tot 1639 gaat hij naar de prestigieuze Parijse 
jezuïetenschool: Collège de Clermont. Daar-
na studeert hij rechten aan de Universiteit 
van Orléans en sticht in 1643 samen met de 
bevriende familie Béjart het toneelgezel-
schap l’Illustre Théâtre. De 21-jarige Jean- 
Baptiste neemt dan de naam Molière aan.

Helaas heeft het gezelschap niet direct 
succes. Molière moet wegens schulden 
enige tijd in de gevangenis brommen, 
 verlaat Parijs en reist met zijn gezelschap 
twaalf jaren door provincies zoals de 
 Languedoc waar zij regelmatig optreden  
in plaatsen zoals Béziers en Pézenas. Het 
blijken gouden leerjaren. Hij leert toneel-
spelen en perfectioneert zijn komische 
 acteerwerk door op te treden voor zeer 
uiteenlopende doelgroepen die het Parijse 
Frans vaak niet verstaan. Hij besluit zelf 
komedies te gaan schrijven. 

In 1650 strijkt de Staten-Generaal van de 
Languedoc – rondreizende vergadering die 
de belasting voor de koning int en toezicht 
houdt op het bestuur van de bisdommen – 
in Pézenas neer en Molière wordt gevraagd om de heren te 
 vermaken. 
In zijn komedies uit hij kritiek op edelen en geestelijken met hun 
bevoorrechte leven, hun hypocrisie, hun gezapige leventje, hun 
blinde aanbidding van gezag, hun minachting voor de gewone man. 
Hij richt zijn kritiek ook op ijdele medici, snoevende schijngeleerden 
en de overdreven bewonderaars van kunst en cultuur. 
Zo is het waarschijnlijk dat de edele, ontrouwe vrouwenverleider 
Don Juan geïnspireerd is op de Prince de Conti uit het huis 
 Bourbon-Condé. Tartuffe heeft kenmerken van de Abbé Rouquette 
en wellicht is La Comtesse d’Escarbagnas de nobele weduwe uit 
A ngoulême die opschept over Parijs waar zij de beste manieren 
heeft geleerd. Spijtig genoeg maakt zij er alleen zichzelf belachelijk 
mee. Molière is graag bij zijn vriend de kapper Gély om mensen te 
observeren.

Op 24 oktober 1658 treedt hij voor het eerst 
op voor koning Lodewijk XIV en zijn vol-
tallige hofhouding in het Louvre. De bijval is 
zo groot dat Molières gezelschap de naam 
Troupe de Monsieur mag voeren en een zaal 
van het Petit-Bourbon tot zijn beschikking 
krijgt. In 1659 schrijft hij Les précieuses 
 ridicules, een reeks van dertig kluchten en 
blijspelen, die hem de gunst en bescher-
ming van Lodewijk XIV bezorgen.

Gedurende twaalf jaar werken Molière en 
componist Jean-Baptiste Lully samen. Deze 
samenwerking resulteert in meerdere 
 comédies-ballettes zoals Les Fâcheux voor 
Nicolas Fouquets ter ere van het grote 
openingsfeest van het kasteel van Vaux-le- 
Vicomte (zie verhaal van John Caous op 
 pagina 13) op 17 augustus 1661.
Zijn satirische balletkomedie Le Bourgeois 
gentil homme dateert uit 1670. In Neder-
land is dit stuk beter bekend als De nieuw-
bakken edelman, De Burger-Edelman of De 
Parvenu.

Molière overlijdt in het harnas. Na de vierde 
voorstelling van Le malade imaginaire, 
waarin hij zelf de hoofdrol vertolkt, wordt 
hij onwel. Hij drijft nota bene de spot met 
ziek zijn. Een goed recept tegen ziekte is 
volgens Molière onverdunde wijn, een 
groot stuk rundvlees en oude kaas. Thuis 
aangekomen vraagt hij om een stuk oude 
kaas. Helaas, het mocht niet baten, hij 
sterft nog diezelfde avond op 51-jarige 
leeftijd. 

De aartsbisschop van Parijs verbood de 
parochiepriester de satirische acteur een 
kerkelijke begrafenis te geven, maar de 

 leden van Molières toneelgezelschap wisten dankzij hun invloed op 
de koning te bewerkstelligen dat hij op het kerkhof van St. Joseph 
werd begraven. Later werd hij herbegraven op Père Lachaise.
In 1680, zeven jaar na zijn dood, werd bij decreet door Lodewijk XIV 
de Comédie Française opgericht waarvan Molière als de wegberei-
der beschouwd mag worden.

Jean-Baptiste Poquelin mag dan in Parijs 
 geboren zijn, maar Molière in Pézenas!
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Monument in Parijs...

... en in Pézenas!

Pézenas viert het hele jaar 2022 de 400ste 
geboortedag van  Molière met onder 
 andere Molière in het Pézenas Museum! 
(3 rue Albert Paul Alliès, 34120 Pézenas 
T: 04 67 98 90 59).



Als ik door de portes-fenêtres naar buiten kijk, ligt daar onze 
gemeenschappelijke landschapstuin. Prominent staat daar 
zo’n 23 meter uit de rooilijn, een trapje lager vanaf het bordes, 
op een sokkel onze tuin-heilige. Hij staat daar met zijn rug 
naar het dal van de rivier. Zijn voorkant naar ons toegekeerd, 
het gezicht licht afgewend, met kop en schouders afstekend 
tegen de blauwe lucht.

Toen Napoleon terugkwam uit Egypte 
nam hij als oorlogsbuit een obelisk 

mee en erecteerde deze op Place de la 
Concorde te zijner meerdere glorie en 
 misschien een beetje voor Frankrijk om de 
ellende van de guillotine, die daar had 
plaats gevonden, te doen vergeten. Een 
 fotograaf vertelde dat hij daarvan nog 
nooit een plaatje had kunnen schieten, 
zonder een irritante duif die zat te poepen.  

Kennelijk vinden de vogels ons beeld en zijn 
tonsuur geen uitnodigende plek om daar-
op al kwinkelerend hun behoefte te doen. 
Zijn statuur is niet bevlekt door onze ge-
vederde vriendjes. Er was even sprake van 
dat, gezien de onkerkelijke gezindheid van 
de meesten alhier, onze tuin-heilige het lot 
moest delen met menig dictator, die na een 
coupe van zijn voetstuk werd gestoten. 
Doch na rijp beraad mocht hij blijven.

Wij lekenbroeders noemen hem ‘Joseph’. 
Onze Joseph draagt op de linkerarm een 
kinderfiguur. Misschien is zijn boodschap: 
”Laat de kindekes tot ons komen”?
Op een dag zit ik bij een vriendin in de auto. Onder het rijden komt 
Joseph ter sprake. Zegt zij: “Het is Joseph niet!” Dat is schrikken! 
“Hoe bedoel je, het is Joseph niet?” Zij: “Joseph loopt nooit met 
kindjes!”

Ja, als iemand van katholieken huize dit zo overtuigend zegt, ben 
ik al gauw om. Maar, wat is de naam van deze heilige zonder 
 aureool, staf, mijter of andere parafernalia dan dat hij een kinder-
figuur op de arm houdt? Kan misschien dit kindje ons helpen de 
juiste naam bij de Sint te voegen? 

Een andere hulpbron is de naamkalender van de R.K.-kerk, waarin 
ze de 6e december met de Bisschop van 
Mira, de latere St. Nicola, beschermheilige 
van de stad Amsterdam, hebben verbonden. 
Doordat vroeger het ongeschoolde volk 
het Latijn van de mis niet begreep, moest 
hen dit met afbeeldingen bijgebracht 
 worden. Dus is die herder met een lam op 
z’n nek het symbool van de Goede herder 
Jezus, die over z’n kudde waakt. Wordt de 
Heilige Martinus afgebeeld, bezig zijn 
 mantel in tweeën te delen. Blijft David 
 verbonden met de reus Goliath. Al deze 
heren worden ter lering in een vaste 
 setting afgebeeld. Echter, ik beschik niet 
over deze kalender. 

Het lijkt mij beter bij de beeldende kunst 
te rade te gaan. De meeste heiligen worden 
onderverdeeld in, zij die de heiligverklaring 
van de marteldood verworven, zoals 
St. Sebastiaan, die aan een boom gebon-
den met pijlen werd doorboord en zij die 
slechts goed deden, zoals onze Brabantse 
priester Peerke Donders, die zieken ging 
verzorgen op een Leprozen-eiland. Onder 
welke  categorie onze stenen man in de 
tuin valt, is niet te zeggen.

In een studieboek vind ik een houtsnede van Albrecht Dürer. Deze 
toont een grijsaard ‘Christoffel’ met een kindje op zijn nek. Ook 
vind ik een afbeelding van de St. Christophorus-Kathedraal in 
Roermond, waarbij op de torenspits een beeld is geplaatst van 
een man met achter zijn hoofd zoiets als een engeltje? Misschien 
ben ik aardig op weg de juiste naam van ons beeld te hebben ge-
vonden en als ik dan lees, waar deze heilige ‘Christoffel’ voor staat, 
weet ik het zeker. Dit beeld staat niet voor niets in onze tuin! 

Legenden leren ons dat ‘Sint-Christophorus’ kinderen beschermt, 
dat hij een kindje op de schouder door een rivierbedding (de 
Aude?) droeg. En passant bescherming bood aan landverhuizers 
(Caderonners?) en hoedenmakers de hand boven het hoofd hield 
(hoedenfabriek Espéraza?). Is onze stenen man wel die empathi-
sche man? Hij werd in 1969 door het Vaticaan van hun kalender 
afgevoerd. 

Voor ons, globetrotters, is het niet van  belang om welke heilige 
het gaat. Onze man deed goed, daarom pleit ik voor eerherstel 
van deze hulp-Sinterklaas, Joseph of Christophorus, maakt niet 
uit! Wij willen hem niet meer kwijt! n

CULTUUR | ERIK DE BOER

Onze Stenen Man 
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ONDERWEG | JOHN CAOUS

Op weg naar Nederland en aan de oostkant van Parijs rijdend, 
komt u langs Melun en daar vlakbij ligt het kasteel Vaux-le- 
Vicomte uit de zeventiende eeuw. Het was in 1641 een domein 
met een klein kasteeltje in de gemeente Maincy toen Nicolas 
Fouquet, 26 jaar oud, het kocht om er een mooier domein van 
te maken: een onderkomen waardig aan zijn positie.

Nicolas was burggraaf van Melun en Vaux en hij was hoofd-
inspecteur van Financiën van 1653 tot 1661 onder Louis XIV. 

Hij was een berekenend vrijgevige en galante man.
Zijn opdracht was de schatkist te spekken en hij werkte samen 
met Jean Baptiste Colbert.
In 1656 is men begonnen met de bouw, Nicolas had drie architec-
ten aangesteld om er iets heel moois van te maken:
- Louis le Vau, verantwoordelijk voor de bouwwerken.
- Charles le Brun, verantwoordelijk voor de binnenhuisdecoratie.
- André le Nôtre, ontwerper van de Franse tuinen.

Om het geheel te kunnen bekostigen, kwam het goed uit dat hij 
een rijke dame het hof had gemaakt en getrouwd is met Louise 
Fourché de Quéhillac, haar vader was burgemeester van Nantes 
en welgesteld.
Verder is er een legende in omloop, die meldt dat Nicolas geld uit 
de schatkist heeft gebruikt om zijn domein te betalen, hij werkte 
tenslotte op het ministerie van Financiën.
Een andere legende zegt dat er inderdaad diefstal uit de schatkist 
was gepleegd, maar dat deze in opdracht van de koning plaats had 
gevonden en Nicolas een goede zondebok was. Er zou 11 miljoen 
libra uit de schatkist zijn verdwenen.

Om de tuinen rondom het kasteel te kunnen aanleggen, moesten 
drie dorpen worden afgebroken en bewoners worden verplaatst. 
Er moest een stuwmeertje aangelegd worden op een hoger ge-
legen terrein om de fonteinen in de tuin te laten spuiten. Dit alles 
was klaar in 1661, vele vaklieden hadden eraan gewerkt.

Lang heeft Nicolas echter niet van zijn paleis kunnen genieten. Op 
17 augustus 1661 gaf hij een groot bal ter ere van Louis XIV en de 
koningin-moeder. Zij waren samen met minister Jean Baptiste 
 Colbert, Jean de la Fontaine, François de la Rochefoucauld en vele 
anderen te gast op het kasteel. Het werd een uitbundig feest met 
een diner, verzorgd door de chef-kok François Vatel, waarna een 
rondleiding door de tuinen volgde. Tijdens de wandeling werd 
vuurwerk afgestoken en een toneelstuk van Molière opgevoerd. 
Nicolas werd dezelfde avond nog opgepakt, omdat de koning 
 tijdens het bal besefte dat zo’n weelderig bouwwerk alleen 
 betaald kon worden met gestolen geld.

Nicolas Fouquet werd na een drie jaar durend proces tot levens-
lang veroordeeld en zou nooit meer vrijkomen. Het verduisteren 
van 8 miljoen libra werd toegegeven door Nicolas.
De rechters van het proces stemden voor zijn verbanning, dat wil 
zeggen: vrijlating buiten het koninkrijk. Maar toen greep het 
staatshoofd in, maakte gebruik van zijn recht op gratie, brak het 
vonnis van de rechters en legde levenslange gevangenisstraf op. 
Nicolas werd naar de gevangenis van Pignerol gestuurd waar hij 
op 23 maart 1680 overleed. 

Na het proces stortten de schuldeisers zich op de familie Fouquet 
en lieten de inboedel verkopen, nadat de Zonnekoning zichzelf 
eerst bediend had: 120 Franse wandtapijten werden naar het hof 
gebracht. En ook nog tientallen sculpturen en exotische fruitbomen. 

Later liet de koning het Paleis van Versailles uitbreiden met het 
kasteel van Vaux-le-Vicomte als inspiratie. De drie architecten 
werden op verzoek van de koning met een deel van het ontwerp 
belast.

Het Château Vaux-le-Vicomte heeft als monumentaal object van 
passie en durf eeuwenlang heel Europa geïnspireerd. Absoluut de 
moeite van het bezoeken waard. n

Château de Vaux-le-Vicomte
Ten oosten van Parijs:
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PROZA EN POËZIE | HOVENIER JAN

De Orde van de Tempeliers was een 
christelijke kruisridderorde die 
 ondanks zijn korte bestaan van 
200 jaar grote invloed heeft gehad 
op de maatschappelijke en bancaire 
ontwikke lingen in Europa. 

De orde is ontstaan rond 1118 uit een 
broederschap van voornamelijk adellijke Franse kruisvaarders. 

De tempeliers waren een kloosterorde met de gelofte van armoede, 
kuisheid en gehoorzaamheid. In het begin was er vrijwel geen 
aandacht voor militaire zaken. Het accent lag op de monnikentaak 
zoals het beschermen van armen, weduwen, wezen en kerken.  
De heren aten in absolute stilte, terwijl er voorgelezen werd uit de 
bijbel. Hun kruin werd geschoren, maar hun baard lieten zij staan. 

De broeders legden de monastieke geloften van armoede af ten 
overstaan van de Latijnse patriarch van Jeruzalem op de Tempel-
berg, waar de orde zijn naam aan ontleent. In 1139 erkende paus 
Horatius de orde. Dit was belangrijk omdat het (ridder)monniken 
tot dan verboden was om bloed te vergieten tijdens de kruistoch-
ten. Ondanks hun statuut van monnikenorde waren vele Tempe-
liers gedreven door een religieus en militair fanatisme in hun strijd 
tegen de Islam en betrokkenheid bij de vele conflicten met de 
 vijanden van de Rooms-Katholieke kerk.

De voornaamste bron van inkomsten waren schenkin-
gen. Naast de revenuen van de boerderijen van de 
commanderijen ontving de orde geld, kerken, kloosters, 
gastenverblijven, ziekenhuizen, tuinen, markten, molens 
en smidsen. De horigen werkten zonder beloning. 

Zelf vrijgesteld van belastingen opereerden de Tempe-
liers steeds meer als bankiers, rentmeester en inner 
van belastingen. De schuld brief, een soort cheque, 
was hun uitvinding. Zelfs koning Filips IV leende een 
gigantisch bedrag voor zijn Tweede Kruistocht. Vanaf 
dat moment waren de Tempeliers ook de bankier van 
het Franse koningshuis. Hun groeiende machtspositie 
en de koninklijke schuld zou voor koning Philippe  
le Bel aanleiding zijn om de orde te laten vervolgen 
wegens ketterij. Op vrijdag 13 oktober 1307 werden  
in heel Frankrijk Tempeliers gearresteerd. Sinds die 
dag is vrijdag de dertiende een ongeluksdag.

Domaine du Temple
Een van de hele verre nazaten van zo’n 
Tempeliers-weduwe is Jacques Safont. 
Hij is geboren op het Domaine du 
 Temple, Cabrières, niet ver van Pézenas. 
Ooit werd een van zijn overgrootmoeders 
geholpen door de tempeliers zodat zij 
de wijngaard kon voortzetten en haar 

kinderen een nette opvoeding en opleiding kon geven. 

Tot 2012 maakte Jacques op ditzelfde domein zelf heerlijke wijnen, 
naast zijn baan als fysiotherapeut. Enkele jaren geleden had hij 
twee Chinese stagiaires voor zijn fameuze duizeligheidstherapie. 
Hij werd uitgenodigd om in Peking een cursus train-de-trainer op 
te zetten. Zijn Frans-Chinese tolk had belangstelling voor zijn wijn 
voor de 2000 Fransen in Peking en hij exporteert nu via de cave- 
coöperative de Fontès 40.000 flessen rode wijn naar China. 
Helaas is er geen opvolging binnen de familie. Jacques’ beide 
dochters zijn medisch geschoold, hebben goed lopende praktijken 
en hebben totaal geen interesse in wijnbouw.

Op dit domein zelf wordt geen cent aan overbodige luxe verkwist. 
De gelofte van armoede zit diepgeworteld in zowel Jacques als in 
zijn 100-jarige moeder. Zij kookt nog dagelijks de sterren van de 
hemel met groente en kruiden uit eigen tuin en drinkt daarbij 
graag een goed glas rode wijn. Moeder en zoon voelen zich nog 

steeds nauw verbonden met de 
 tempeliers al is de orde al ruim 
700 jaar geleden opgeheven. 

Aardig gesprekje tussen moe-
der en zoon verliep als volgt. 
Hij: “Als jij niet iedere dag je 
 oefeningen doet dan zorg ik 
niet langer voor jou!” 
Zij, opkijkend van haar i-Pad: 
“Dan kook ik niet meer voor 
jou!”
Toen ik bij hen was, aten zij 
stipt om 12 uur cassoulet met 
veel groente en mager varkens-
vlees. Kijk, zo word je 100!  n

Vertaalbureau Tradoc Gevestigd in Zuid-Frankrijk

drs P. van Weeghel
Beëdigd tolk/vertaler Frans Engels Nederlands
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Nimes

U heeft een (officiële) vertaling nodig?
Of hulp bij correspondentie met Franse autoriteiten?

Tel. +33 (0)6 73 88 33 25
E-mail: pvw@free.fr

Interessante korting voor NVLR-leden

WIJNBOUW LANGUEDOC-ROUSSILLON | NIENKE AUKEMA

Tempeliers 
Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo

Le jardin de la maison 
des livres

Woorden doen ertoe. 
De waarheid doet ertoe.

Waar ik van kan genieten, waar ik van kan leren 
en waar ik veel tijd voor vrij maak.

Luisteren naar elkaar en je bekommeren om elkaar.

Is dat niet de kern van beschaving?

Het leven is mooi en goed.

(Lieke Marsman. Dichter des Vaderlands 2021 en 2022. Het 
derde couplet van ‘Het waaien voor de bui’ uit ‘In mijn mand’)

er zijn zoveel dingen die wij niet weten

of weer vergeten 
(zoals dat het waaien gaat voor de bui)

het is welbeschouwd een wonder 
dat het leven als geheel

wel indruk maakt, zo’n zonneklare afdruk achterlaat

Over de essentie, de radicale 
verlichting,deintuïtieendefilo
sofievandeeenvoudvanSpinoza.

Wij verlangen niet iets omdat wij het beoordelen 
als goed, maar noemen daarentegen 

goed wat wij verlangen.

Dat schrijft Spinoza.

Wij verlangen niet naar rechtvaardigheid 
omdat die goed in zichzelf is maar omdat wij 

ernaar verlangen beoordelen wij rechtvaardigheid 
als goed.

De ware moraal bestaat niet uit het naleven 
van externe wetten, maar uit het begrijpen 

van zowel de universele wetmatigheden van de natuur 
als onze eigen unieke aard om zo 

ons vermogen tot handelen en onze blijdschap 
te vergroten.

Deugdzaam leven is niet gehoorzamen 
maar onder leiding van de rede handelen, leven, 
zelfbehoud nastreven en dit allemaal op basis 
van het zoeken naar het eigen belang.
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COLUMN | GER VERHOEVE

Door mijn kennis Frédéric uit Carcassonne 
was ik uitgenodigd om met zijn Peugeot 
304 uit 1971 op zondag 19 december – 
juist toen Nederland weer eens in lock-
down ging – deel te  nemen aan een uitje 
van de oldtimersclub waarvan hij lid is. 
De club heet voluit l’Association Audoise 
des Amis de l’Auto mobile Ancienne / 5A.

Zo’n 50 liefhebbers kwamen met hun 
bagnole opdagen, sommige stammend 

van nog voor WOII. Na verzameling aan de 
rand van Carcassonne ging de tocht naar 
la Place Gambetta, centrumstad en onder-
weg werd er, alsof we koninklijk waren, 
 uitbundig naar ons gezwaaid.
Autobezitters – toegegeven, de bestuurders 
bleken voornamelijk van het mannelijk 
 geslacht en gemiddeld 45+ – wisselden 
 wetenswaardigheden uit en ook meerijders 
zoals ik, kwamen al kwebbelend ‘t één en 

achterop nog goed herinneren. Dan moet 
hij ‘t nog lang gedaan hebben met z’n  eerste 
Traction Avant! Valt me achteraf van m’n 
opa eigenlijk vies tegen. Of zou het toch 
weer die schaarste geweest zijn? Mijn opa 
eindigde trouwens met een lederen beklede 
Citroën DS Pallas, ‘t neusje van de zalm.
Nog zoiets wonderlijks. De Peugeot 304 
waarin ik met Frédéric meereed, heeft maar 
vier versnellingen: de één, twee en drie is 
voor alles onder de 60 km en de vier voor 
alles daarboven.
Er is nog zoiets eigenaardigs aan die oude 
Peugeot: de veiligheidsgordels. Die van 
Frédéric zien er authentiek uit en dat klopt, 
want na enkele seconden googelen kom je 
te weten dat vanaf het bouwjaar 01-01-1971 
die gordels, vooralsnog alleen voorin, stan-
daard verplicht werden. De vastklikkers 
hebben aan beide zijden ribbeltjesrandjes, 
dus je denkt dat je moet knijpen of schuiven 
om zo’n klikding uit z’n houder te krijgen. 
Toch kreeg ik het ook deze keer weer niet 
voor elkaar, Frédéric moet me altijd helpen. 
Zo ook deze keer, totdat Frédéric kennelijk 
mijn gehannes in zich had opgenomen en 
plots bevrijdend zei: “Gérard, je moet hem 
gewoon met één forse ruk eruit trekken.” 
Hetzelfde gold voor de houder tussen de 
stoelen. Frédéric: “Niet knijpen, gewoon 
een forse duw, voor mijn part een dreun!” 
Dat overdenk je dan later, eenmaal thuis 
en dan denk je: “Maar dat klikding schiet 
dus met een forse ruk in geval van een 
 ongeluk toch ook weer los en jij slaat met 
je harses alsnog tegen het dashboard of 
nog erger.” Zo zal het waarschijnlijk vanaf 
bouwjaar 1971 niet gewerkt hebben, maar 

UN PETIT BONHEUR in Frankrijk, 
EEN GROOT VERSCHIL met Nederland

Système D 
De clichés voorbij, is het wel zo dat de verschillende volkeren op verschil-

lende manieren waarde toekennen aan de individuele kwaliteiten. Het 
hoort bij de dominante levenshouding van het land en heeft in de loop der 
eeuwen zijn stempel gedrukt op taal en cultuur. De punctualiteit, ook in de 
privésfeer, wordt bijvoorbeeld veel meer gewaardeerd in Duitsland dan in 
Frankrijk. Hetzelfde geldt voor het legendarische Britse vermogen om onder 
alle omstandigheden kalm te blijven. 

Maar wees gerust: de Fransen hebben tegen al die superieure eigenschappen 
van hun buren hun eigen geheime wapen: het ‘Système D’! En, zoals vaker bij 
diepgewortelde culturele trekken, is het woord bijna niet te vertalen. ‘D’ komt 
van ‘Débrouille’, de capaciteit om – met beperkte middelen – originele doch 
doeltreffende oplossingen te verzinnen voor allerlei praktische problemen: van 
het staken van het openbare vervoer tot en met het lekken van het dak. De 
kwaliteit zelf heet dan de ‘débrouillardise’, en ‘être débrouillard’ is het mooiste 
geschenk dat de goede fee aan een Franse pasgeborene kan schenken.

Het is een combinatie van handigheid, creativiteit, goede connecties en 
 doorzettingsvermogen die in het leven bijzonder nuttig zal zijn.
Het klinkt al zo leuk. Net zoals het achtervoegsel ‘et’ of ‘ette’ iets kleins en liefs 
aangeeft, wekt voor de Fransman ‘ouille’ een ongecompliceerd, volks, vertrouwd, 
bijna intiem gevoel. Denk aan de ‘bonne bouille’ (sympathiek gezicht), aan het 
bijna liefkozende scheldwoord ‘Fripouille!’, of aan ‘chatouiller’ (kittelen). Aan-
gezien ‘brouiller’ ‘in de war schoppen’ betekent, krijgt men bij ‘débrouiller’ het 
beeld van een kundige handeling, zoals een visser die zijn netten uit de knoop 
haalt. Wel een ervaren hobbyvisser dan, want het mooie aan ‘la débrouille’  
is dat het niet professioneel is, niet iets geleerds, maar een goed benutte 
 natuurlijke gave.

Alleen het uitspreken van het woord doet de Fransen al genieten. Als u aan een 
welvarende Franse entrepreneur vraagt hoe de zaken gaan, antwoordt hij met 
een grijns op zijn gezicht: ‘On se débrouille…’, wat letterlijk betekent dat hij het 
wel ‘kan volhouden’, maar eigenlijk duidelijk toont dat het heel goed gaat.

Dus, wanneer u klaar bent met uw – grotendeels eigenhandige – verbouwing 
en als u met gepaste trots al dat moois aan uw buren toont, en dat zij zich 
verbazen over zoveel vernuft en vragen gaan stellen, antwoord dan maar met 
glanzende ogen: ‘Système D !’.
Dan hebt u het echt bij hen gemaakt! 

wouter.tetrode@gmail.com

CULTURELE VERSCHILLEN | SYLVAIN LELARGE

voor lopig heb ik nog zo mijn vragen. 
Hoe dan ook, ik maakte van alles mee, 
 iedereen glunderde, ook het toegestroom-
de publiek, nagenoeg elke oldtimer riep 
vragen op. Ik werd veel wijzer, vrolijker ook 
en toen gingen we met z’n  allen naar een 
restaurant ‘Grand capacité’.
De enige formaliteit was de QR-code en 
voor de rest was het een gezellige boel. 
Er werd geklonken, luidruchtig gepraat 
 terwijl eenieder elkaar toch – behalve ik – 
bleek te kunnen verstaan en ik zat naast 
iemand die ook nog iets had met oude 
Mobylettes en ook de Solex. De Mobylette 
kwam na de Solex, had metalen wiel-
beschermingsplaten, zodat je fietstas niet 
beklemd kon raken  tussen de spaken en 
de Mobylette was krachtiger: je hoefde 
niet mee te trappen als er sprake was van 
een helling. “Bij ons in  Nederland was de 
Solex meer populair, monsieur.” Er werd 
met begrip gereageerd: “Mais oui, la 
 Hollande, le pays plat !”
Nog voor het dessert nam ‘le président’ van 
de association (‘président’ betekent gewoon 
‘voorzitter’. Frankrijk kent vele duizenden 
presidenten) het woord en declameerde 
een kostelijk chanson,  natuurlijk over liefde 
en dat de meisjes in Italië mooier zouden 
zijn, althans zoiets pikte ik op. Dit moge-
lijkerwijs al uit de Napoleontische tijd 
 daterende lied werd ogenschijnlijk spontaan 
en met zoveel passie zonder begeleiding 
prachtig voorgedragen dat ik vol schoot.
Het was tijd om even naar buiten te lopen 
voor een sigaretje. Mijn laatste? n

ander te weten. En iedereen glimlachte.
Ik zag de vroegere Peugeot 503 van mijn 
vader, maar ‘t was geen ‘djiesèl’ met dat 
metalen gaasje onder het dashboard dat 
eerst roodgloeiend moest worden voordat 
gestart kon worden. 
Ook zag ik mijn grijze 2CV met uitneembare 
stoeltjes. De eigenaar bleek altijd de eige-
naar geweest te zijn, maar let op: ik kreeg te 
horen dat hij hem in 1954 besteld had en 
dat hij pas afgeleverd werd in 1959; zo lang 
hield kennelijk de naoorlogse schaarste nog 
aan. Nooit geweten.
Ook sprak ik de eigenaar aan van een 
prachtig onderhouden  Citroën Traction 
Avant met achterop een kofferbak. “Hein 
(het Frans voor ‘hé?’) Monsieur, mijn opa 
had nog een wiel achterop, pas later een 
koffer met klep!” Weer die glimlach. “Oui 
Monsieur, dat kwam er pas van in 1952.” 
Ik ben van ‘51 en ik kan me dat wiel bij opa 

Peugeot 304
Citroën 

Traction Avant 2CV
MobyletteCitroën DS Pallas
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FRANS-NEDERLANDSE BOEKRECENSIE | THEA VAN DER GRIFT

Meneer Picquier heeft zijn boekenwinkel 
moeten sluiten. Hij had de ziekte van 

Parkinson en werd opgenomen in het verzor-
gingstehuis Bleuet, ergens in midden-Frankrijk. 
In deze omgeving speelt het verhaal zich af.
Van zijn hele boekenvoorraad zijn drieduizend 
boeken verhuisd naar zijn kamer in het tehuis. 
Het raam is deels verduisterd met kranten. 

Lezen kan hij niet meer door de staar en blad-
zijden kunnen niet omgeslagen worden door 
zijn bevende handen. De dagelijkse maaltijd 
wordt verstrekt met de verzorging erbij. En 
verder moeten de ex-boekhandelaar en zijn 
medebewoners zich houden aan de regels die 
gesteld zijn door het bestuur en de directrice.

Dan komt Grégoire de kamer binnen, de 
18-jarige keukenhulp. Net van school en geen 
toekomstidealen. Er moet brood op de plank komen bij zijn 
 moeder, een naaister. En dus brengt Grégoire maaltijden rond.  
Hij is verbaasd door de hoeveelheid boeken, maar ook dat hij de 
oude man nooit ziet lezen. 

Dan begint het verhaal van een boeiende vriendschap. Grégoire 
gaat meneer een uurtje per dag voorlezen. De liefde voor het boek 
is de keukenhulp niet meegegeven, maar de instructies komen 
van de boekhandelaar. Hij bepaalt de keuze van het boek, hij 
geeft zijn instructies, hoe zijn leerling het boek moet voordragen, 
zodat hij de woorden begrijpt. De boekhandelaar geeft uitleg en 
maakt het verhaal begrijpelijk, ook voegt hij de intonatie toe.
Geduldig wordt eerst voor de boekhandelaar voorgelezen, later 
voor twee buurvrouwen en nog later is het een feestelijk gebeu-
ren op de kerstbijeenkomst in het tehuis. 

Meneer Picquier heeft ook de technische vaardigheden van stem 
en ademhaling met Grégoire doorgenomen. Daarvoor is er een 
duikpak gekocht en zijn pupil moet in het koude water tussen twee 

sluizen in het nabijgelegen kanaal zwemmen en 
zijn longen ademend verder ontwikkelen. Naast 
de technische ontwikkeling van uitspraak, into-
natie, spreken in een ruimte, ontwikkelt zich een 
band tussen de boekhandelaar en de voorlezer.

De homoseksualiteit van de boekhandelaar 
toont een trieste enige liefde: in de arm is een 
tekst getatoeëerd, die Grégoire nu pas opmerkt. 
De geliefde is aan aids overleden. De vriend-
schap en de instructies van meneer Picquier 
 geven een heel andere richting aan het leven 
van de keukenhulp, hij wordt voorlezer in het 
activiteitenprogramma. Tussen de boekverkoper 
en Grégoire ontstaat een band, maar ook is er 
de Flashmobliefde met Dalika en Grégoire.

Het laatste deel van het boek behelst de tocht 
naar de abdij van Fontevraud. Meneer Picquier 

heeft zich erbij neergelegd, dat de dood iedere dag kan komen, 
maar zijn pupil moet nog één opdracht voor hem vervullen: 
 voorlezen bij de tombe van Eleonora van Aquitanië. Hij moet die 
tocht lopend maken, zo’n 200 km.
Grégoire krijgt vrij om deze tocht te maken en beleeft allerlei kleine 
avonturen. Zo komt hij zelf tot bezinning. Dat is het doel van deze 
tocht: de liefde voor het boek overdragen op Grégoire.

Het boek is staccato geschreven, korte en lange zinnen. Het toont 
dat de schrijver zelf voorlezer van beroep is en dat hij al vertellend 
zijn lezer meeneemt naar een nieuwe horizon.  De lijn van het ver-
haal is de vriendschap tussen de boekverkoper en de jonge hulp 
in de Résidence. Daarnaast worden er allerlei zijpaden ingeslagen, 
zoals het leven in het ouderencentrum met strikte regels en een 
directrice die de grenzen bepaalt. De filosofische uitweidingen en 
de talloze aangehaalde titels van boeken tonen de belezenheid, 
maar ook de liefde voor de Franse literatuur. Daarbij laat het boek 
een levensles zien van vriendschap, zelfontwikkeling en berusting 
bij de aftakeling van lichaam.  n

De lessen van meneer Picquier      
Auteur: Marc Roger
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Woensdag 14 april  10.00 uur
Wandelen bij Conques-sur-Orbiel

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

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

Verkoop en plaatsing van:

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

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

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

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

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

Marianne Lesquillier, 
activiteitencoördinator.

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

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

√ houd afstand zoals we inmiddels ge-
wend zijn;

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

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

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

Paula Droppert  tel: 0468 91 51 67, 
drop.p@orange.fr
Carla van Gellecum tel: 0468 43 67 51, 
mob: 07 81 53 32 33, carlarob@sfr.fr
Ernst van Hoorn tel: 0468 91 56 99, mob: 
07 80 09 65 88, evanhoorn@orange.fr

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

Marianne Lesquillier.

NVLR Activiteiten
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KUNST EN CULTUUR | ANTOINETTE FRELING

Dat Roy d’Alby, de sterrenkok van Picasso bij mij aan tafel zat 
en hoe mijn hoofdgerecht door de stress niet helemaal lukte, 
vertelde ik al in NN 109. Dit verhaal gaat over ons tafelgesprek, 
waarin ik probeerde uit te vinden wat de  plotselinge switch 
in stijl van surrealisme naar abstract-klassiek bij Picasso 
 teweeg had gebracht. 
Net als d’Alby vele omwegen van navigator tot kok bewandel-
de om Picasso’s vertrouwen te winnen, moest ik veel vragen 
stellen om tot mijn doel te komen.  

Het is bekend dat Picasso bevriend 
was met Jean Cocteau, een 

 invloedrijke schrijver die veel als 
 conférencier optrad in Le Boeuf sur  
le Toit, een immens groot café met 
belendende zalen, dat nu nog steeds 
bestaat. Allerlei kunstenaars in Parijs, 
waaronder Mondriaan, kwamen er 
naar Cocteau luisteren en om hem 
lachen. 
Zelf kwam ik Cocteau als student 
 tegen toen ik afstudeerde op 
 ‘Mondriaan en muziek’. Cocteau  
nam de kunst en het kunstwereldje 
op de hak, zoals ik las in zijn boekje 
Le Coq et l’Harlequin. 

Cocteau was een van de belangrijkste personen binnen het sur-
realisme, de manier van laten uitbeelden, geleid door fantasie, 
zonder enige gecontroleerde ratio en los van morele waarden.  
In zijn conférences declameerde hij wat de moderne inspiratie-
bronnen voor kunstenaars zouden moeten zijn en wat niet. Hij 
schreef dat het museum publiek zelfs een met pindakaas inge-
smeerde vloer als kunst zou accepteren, mits die maar in een 
 museum lag. Zo’n  gebouw maakt volkomen onkritisch. Het  theater 
idem dito, net als de concertzaal. Die vloer is dus een idee uit 
1913, van Jean Cocteau, dat Wim T. Schippers heeft waargemaakt.
 
Cocteau predikte vooral eenvoud. De Duit-
sers die de kunstmarkt domineerden, had-
den volgens Cocteau sowieso te veel noten 
op hun zang. De musicus Erik Satie heeft er 
goed naar geluisterd. Hij trad op in  bordelen 
in plaats van in concertzalen, want het 
 museum, het theater en de concertzaal 
waren te impres sionant, die moesten ver-
meden worden. 
Toulouse Lautrec heeft ook naar Cocteau 
geluisterd, dat staat vast. Seurat met zijn 
schilderijen over het circus leven ook, net 
als Mondriaan met zijn jazzinvloed. 

Op een gegeven moment nam Cocteau de 
Russische revolutie vreselijk op de hak in 

zijn conférences. En omdat het hele publiek er nogal om moest 
 lachen, en tja, omdat Picasso al enkele Russische vrienden aan die 
revolutie had verloren, heeft Picasso rondgestrooid dat hij zich 
nooit door Cocteau heeft laten beïnvloeden. Dat is dus een leugen, 
want ook Picasso heeft surrealistische en  ijzerdraadconstructies 
zoals De dans gemaakt en werken die clowns en  Afrikaanse neger-
kunst tot inspiratiebron hadden. Zelfs de jazz zit in zijn kubisme. 
De terugkeer naar eenvoud ook.

Nu kom ik bij mijn punt uit, waar ik Roy voor dacht te hebben 
 kunnen gebruiken. Vele jaren was ik benieuwd of Picasso zich is 
gaan afzetten tegen Cocteau en wellicht daardoor abstracter is 
gaan werken, met klassieke onderwerpen erin. In plaats van de 
onderwerpen waar de minder cultureel opgevoede mens naar 
keek: het circus, het bordeel, negerkunst, negerjazz, kinderliedjes, 
sprookjes, poppenkast. Want dat wilde Cocteau. 

Die stijlomslag van Picasso heeft in mijn 
ogen sterk met deze ruzie van Picasso met 
Cocteau te maken. Dit  alles lijkt me zéér 
 interessant voor de af deling kunstgeschie-
denis. Helaas wist Roy niets van deze ruzie. 
Dus ook niet wanneer die plaatsvond.

Jammer, dat was nu precies wat ik nou zo 
graag wilde weten. Waarom? Zomaar, 
 omdat me dat al opviel toen ik aan mijn 
 afstudeeropdracht bezig was over 
 Mondriaan. Sommige vragen blijven in je 
leven lang in je achterhoofd zitten, omdat 
je daar nooit het antwoord over hebt 
 ge lezen. Hoe het ook zij, ook zonder 
 antwoord genoten wij van de gezellige, 
vrolijk buitenlunch.  n

Picasso’s 
leugentje
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In 1979 hebben we voor het eerst contact 
gezocht met makelaars in Béziers. Deze 

omgeving kwam toevallig op ons pad. Ze 
hadden een Nederlandse mevrouw in dienst, 
een zekere Els. Ja inderdaad, de latere  
Els Caylar van Generali Verzekeringen.  
Met haar zijn we op stap gegaan met als 
resultaat de koop van een vervallen 
 boerenwoning met veel stallen in St. Julien  
des Meulières.

Toen mijn schoonvader het complex voor 
het eerst zag, was zijn reactie: ”Grote goed-
heid, je moet wel erg veel van elkaar houden 
om hieraan te beginnen!” Maar, dat kon 
onze pret niet drukken. Bij ons eerste 
 bezoek aan het huis had Piet zijn meetlint 
en potlood al op zak, terug in Holland 
stond hij direct achter de tekentafel.

Het gehuchtje waar we wonen, valt onder 
de gemeente La Livinière met 588 inwoners. 

Waar wij wonen zijn het er maar 20, in  
de zomer het dubbele. Het is er heerlijk. 
Iedereen helpt elkaar indien nodig. Er 
heerst nog een echte dorpsgeest.

In 1985, na 6 jaar verbouwen tijdens de 
 zomervakanties, heb ik als eerste ontslag 
genomen bij de GGD en vertrok naar 
Frankrijk samen met de hond en de katten. 
Als afscheidscadeautje kreeg ik nog kippen, 
een haan en twee konijnen mee. Ruim een 
jaar later heeft Piet ontslag genomen. De 
tijd dat ik hier alleen woonde, ging ik op 
zoek naar werk. We hebben al het werk 
waar behoefte aan was aangenomen. Ik-
zelf heb 9 jaar voor een wijnboer gewerkt. 
Zwaar werk maar midden in de natuur. 
Piet zijn baan bestond uit schuren, huizen 
en zwembaden bouwen. We hadden geen 
gigantisch grote klantenkring maar ruim 
voldoende. Voor veel klanten hebben we 
meer dan 25 jaar gewerkt. In het begin 
eerst een klusje, tot en met hulp in geval 
van ziekte, regelen van begrafenissen, 

HOE WIJ IN ... | 
PAULA EN PIET DROPPERT

Hoe wij in St. Julien des Meulières terechtkwamen

 assisteren bij het verkopen van een huis 
enzovoort. Met verschillende kinderen van 
klanten en ex-klanten hebben we nog 
steeds een prettig contact.

In onze vrije tijd bouwden we zelf onze 
stallen om naar woonvertrekken. Dat heb-
ben we altijd met veel plezier en volharding 
gedaan. We hebben geluk gehad dat we tot 
op heden een goede gezondheid hebben.

Hebben we ons op dingen verkeken? 
 Jazeker!!! Een paar voorbeelden om dit te 
illustreren. De eerste winter heeft het ruim 
3 weken gevroren. Beneden in het dal was 
het min 15 graden, bij ons min 20. Je merk-
te er niet zoveel van, totdat het ging dooien. 
Overal zag je water uit de grond spuiten en 

Wij woonden en werkten in Rotterdam 
bij de overheid. Piet in de stadsvernieu-
wing en ik op het Bio-lab van de GGD. 
Boeiend werk in een stad met weinig 
natuur. Naast het werk volgde ik altijd 
een of andere opleiding, van de natuur 
genieten was er niet bij. Verhuizen naar 
het oosten van het land was voor ons in 
die tijd geen haalbare kaart. Gevolg: we 
gingen aan Frankrijk denken. 

len, vond hij de paarden ook heel mooi om 
 alleen maar naar te kijken.

Mijn droom was om geitenkaas te maken. 
We hadden Iris de geit, maar ze gaf geen 
melk. Ze moest eerst een jonkie krijgen, 
vertelde de boer. Daarna moesten we haar 
op de minuut af melken, want anders heb 
je al snel geen melk meer. Het leek mij een 
goed idee om dat om de beurt te doen. 
Foutje!!! Volgens Piet was het mijn feestje 
en hij zei: “Op de markt verkopen ze ook 
geitenkaas”. Dus einde kaasavontuur.

Er moest een moestuin komen, natuurlijk 
alles BIO. Het eerste jaar: verse sla met 
slakken, 9 kisten aardappelen en … een 
hele hoge waterrekening. De aardappelen 
had ik in het donker gezet en na twee 
maanden waren het net asperges gewor-
den. Lange witte sprieten en de piepers 
waren verschrompeld.
Het tweede jaar kregen we de colorado-
kever op bezoek. Je moet dan alles bespui-
ten, want je houdt geen blad meer over.

Hebben we ondanks deze ‘tegenslagen’ 
ooit spijt gehad dat we naar Frankrijk zijn 
gegaan? Nog geen minuut. Wij hebben 
 gekozen voor WELZIJN in plaats van 
 WELVAART.

Wat zijn onze plannen voor de toekomst? 
Wordt het hier te moeilijk om te onderhou-
den, dan verkopen we het huis (met pijn in 
ons hart) en gaan we beneden in de omge-
ving van Olonzac iets huren of kopen. n

”Grote goedheid, 
je moet wel erg veel 
van elkaar houden om 
hieraan te beginnen!”

”Op de markt 
verkopen ze ook 
geitenkaas...”

onder deuren door lopen. 
Gemeente leidingen in de 
grond waren bevroren en 
 aftapkranen werden niet 
 gebruikt. Gelukkig was dit 
heel exceptioneel.
Een droom van Piet was om 
een eigen paard te hebben en de heuvels 
in te  trekken. Tot hij de paarden van dicht-
bij zag, ze waren wel heel erg groot. Toen 
hij hoorde dat je ze ook veel moest borste-

Foto’s uit het begin 
van ons Franse leven 
en het resultaat... 
ruim 30 jaar later.

Zo begon het in 1979. 
WE WAREN SUPER TROTS!

Piet zijn grote hobby.

Dit is al die jaren onze beste vriend geweest.
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FINANCIËN | ROB VAN SCHIJNDEL

Pas op, pas op,
pas op!
Eerder schreef ik over dit onderwerp in NieuwsNed 84 Herfst-
editie 2015. Pas op, want het wordt met de dag geraffineerder. 

Afgelopen week kreeg ik de onderstaande e-mail. Volgens mij 
heb ik nog nooit iets besteld bij Boulanger, dus vrij eenvoudig 

om het te negeren. Maar je kunt ook in de stress schieten, want  
€ 784,99 en niet op het goede adres. Dus druk je snel op de 
 handige link: annuler ma commande. En dan is je pc kapot of je 
bankrekening leeg.

In dit soort gevallen (nee, in alle gevallen bij enige twijfel), gooit u 
de e-mail gewoon weg. Grote Nederlandse bedrijven zoals VDL 
hebben miljoenen euro’s schade opgelopen doordat een mede-
werker op een foute link had gedrukt. Bijvoorbeeld om de afleve-
ring van een pakketje te volgen. De lokale tandarts in Céret was  
er afgelopen december ook slachtoffer van. Heel zijn computer-
systeem, waaronder alle afspraken, vernietigd. Door betaling van 
losgeld zou alles dan weer goed komen. Maar betalen aan derge-
lijke criminelen moet je nooit doen.  

Regelmatig krijg ik ook van cliënten berichten doorgestuurd over 
teruggaven voor de inkomstenbelasting. Dat er dan wel binnen twee 
weken gereageerd moet worden. Weer met zo’n handige link. 

Roep hulp in bij twijfel. En gaat het dan toch een keer fout, schaam 
je niet. De criminelen moeten zich schamen. Met vertrouwen in de 
mensheid is in beginsel niets mis. Malheureusement wordt daar 
soms misbruik van gemaakt. Als grote Nederlandse bedrijven al 
slachtoffer worden, dan is het niet raar dat heel veel particulieren 
hier ook slachtoffer van worden door gebrek aan ITkennis.
Ik denk dat met name voor de wat oudere Nederlander in Frankrijk 
het extra ingewikkeld is. Niet opgegroeid met internet/computer 
en dan ook nog eens in het Frans. Nogmaals, bij twijfel: direct 
weggooien. Mocht het toch een echt berichtje zijn, dan sturen ze 
wel een brief. Of neem contact op met de betreffende winkel in 
het dorp of de stad.    

Als je in de e-mail boven de link hangt met de muis, dan zie je al 
vaak dat die link niets te maken heeft met het betreffende bedrijf. 
Zelf ontvang ik vaak mailtjes van de Franse rechtbank: Paniek. 
Snel op de link drukken om te kijken waar het over gaat. NEEEEE. 
Weggooien. Direct!

Grote organisaties waarschuwen er ook regelmatig voor. Zoals de 
EDF op haar website: 

Waarschuwing
Wij denken genoeg gewaarschuwd te zijn, maar toch…
Dit kwam mij ter ore:

De penningmeester van een vereniging ontving kortgeleden 
een mailtje van de voorzitter met het verzoek om € 3.000 

naar zijn privérekening over te maken. Hij meldde dat zijn PC 
was gecrasht en hij een nieuwe aan had moeten schaffen.

Enigszins geschokt belde de penningmeester de voorzitter, 
maar deze nam de telefoon niet op. Daarna nam zij contact  
op met de vicevoorzitter die al even verbaasd reageerde. De 
penningmeester had meerdere berichtjes van de vermeende 
opdrachtgever ontvangen. Vreemd, zo’n vraag om geld is niets 
voor de voorzitter, zo kende zij deze niet! Dit was ongebruike-
lijk en zeer buiten de orde.

Na enige uren lukte het contact te krijgen met de voorzitter 
die eveneens geschokt reageerde: ‘Ik heb helemaal geen 
e-mail met verzoek om geld over te maken verstuurd, noch 
enige correspondentie hieromtrent met de penningmeester 
gehad. Sterker nog, ik heb het nieuwe e-mailadres zelf nog 
nooit gebruikt.’

Nu werd het allemaal duidelijk, dit moest een vorm van 
 phishing zijn geweest. Het e-mailadres van de voorzitter werd 
door criminelen misbruikt om geld te hengelen.

Ik hoop van niet, maar het zal criminelen vast weleens lukken, 
om bij de penningmeesters van verenigingen binnen te 
 dringen.
Laten wij allen alert blijven!
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Een ding dat je altijd weet is dat er na een 
lange vermoeiende winter steeds weer een 
voorjaar komt, een nieuwe lente en een 
nieuw geluid! Velen onder ons groeiden op 
met deze gevleugelde woorden waarmee 
een nieuw begin wordt aangekondigd. 
Lang niet iedereen weet dat dit de begin-
regels zijn van het ellenlange gedicht ‘Mei’ 
van Herman Gorter uit 1889. Het gedicht 
gaat over de zeenimf Mei die op het strand 
aankomt en in de duinen verliefd wordt op 
de blinde Balder die betoverend mooi voor 
haar zingt en haar vrolijk en blij maakt.

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

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

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

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

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

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

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

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

Voor-
jaar

door Nienke
ten Hoor-Aukema
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Attention: des pirates informatiques envoient en ce moment des 
e-mails frauduleux ou des SMS malveillants afin de récupérer vos 
 informations personnelles, et vous soutirer de l’argent.
- EDF ne demande jamais de coordonnées bancaires par e-mail
- EDF ne réalise jamais de prospection commerciale par téléphone 

sans mon accord préalable
- Tout règlement par Internet se fait dans mon espace client, après 

saisie de mon identifiant et mot de passe
- Je peux transférer les messages douteux à l’adresse suivante : 

 message-frauduleux@edf.fr

Kortom: geef nooit persoonlijke informatie via de email en/of 
 telefoon. Wordt u telefonisch lastiggevallen: geef dan aan dat u 
geen Frans spreekt en verbreek de verbinding. Twijfelt u of een 
bepaalde mail afkomstig is van een bedrijf, neem dan rechtstreeks 
contact op met dat bedrijf. Print de e-mail van de ‘impôts’ desnoods 
uit en ga ermee naar de belastingdienst. Laat u niet voor de gek 
houden! Druk dus niet op de link en ook niet op de bijlagen. 

Ook zogenaamde teruggaven van de Franse belastingdienst zijn 
de laatste tijd populair. En niet te vergeten de berichten over erfe-
nissen uit Afrika. Open nooit bestanden op uw computer als u de 
afzender niet kent. Controleer altijd het e-mailadres. Normaal 
luidt het e-mailadres: info@impots.gouv.fr voor de Franse belas-
tingdienst, maar bij fraude is er bijvoorbeeld één letter veranderd: 
info@impots.gouf.fr. Wees terughoudend, ook al zou u zogenaamd 
recht hebben op een teruggave van enkele honderden euro’s. 
Neem dan contact op met de adviseur of boekhouder. 
Bij twijfel is het ook altijd goed om even op www.google.fr wat 
 gegevens in te vullen van de e-mail, zoals de afzender en onder-
werp van de e-mail. Vaak komen de waarschuwingen dan vanzelf.

Speciale aandacht is er voor de startende ondernemers. Na de 
 inschrijving, zichtbaar voor eenieder, krijgen zij diverse valse 
 facturen opgestuurd. Zogenaamd voor de inschrijving in een 
 register et cetera. Trap daar ook niet in. Ga ervanuit dat iedere 
factuur vals is, behalve die afkomstig is van SARL Frankrijk 
 emigratie… !

Uiteraard is het ook verstandig om ervoor te zorgen dat uw com-
puter in goede gezondheid verkeert! Met een virusprogramma et 
cetera. 

www.frankrijkemigratie.nl

UIT HET LEVEN EEN GREEP | 
MARJAN VAN DEN AKKER
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CULINAIR | SONJA VD RHOER 

Niet iedereen is even nieuwsgierig.  
Het vereist ook best een beetje lef om 

eens iets anders te kopen dan het bekende 
puntje Brie, doosje Camembert, stukje Bleu 
d’Auvergne of een geiten-, of schapen-
kaasje. De kaaskramen op de lokale mark-
ten liggen boordevol waardoor het kiezen 
bepaald niet  gemakkelijker 
wordt. 
Bovendien wie zijn de gasten? 
Zijn het compatriotten of Fran-
sen, of komen zij uit andere 
delen van de wereld? Welke 
wijn zou erbij passen? Dit zijn 
allemaal vragen die door mijn 
hoofd spoken daar voor die kraam vol 
 kazen. Daarom vroeg ik Sonja mij te 
 helpen met kazen uit Occi tanie te kiezen. 
Zij stuurde de volgende  adviezen en achter-
grondverhalen op. 

Roquefort is een prestigieuze, rauw-
melkse, blauwader schapenkaas die niet 
ver van het viaduct van Millau gemaakt 
wordt. Al in de Romeinse tijd, in 79 na Chr., 
maakte Plinius melding van een bijzondere 
kaas uit de omgeving van de Mont Lazare. 
Roquefort is zoals de Fransen zeggen een 
mix van delicatesse en kracht, een perfecte 
alliantie tussen het genie van de natuur en 
de intelligentie van de mens. Het dorp kent 

Leer kaas proeven 
zoals Franse kinderen

NEDJES

Leden kunnen 1x per jaar gratis een 
Nedje plaatsen. Zie colofon pag. 26.

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

Bijpraatlunch elders
Eens per maand zijn er op 2 locaties 
bijpraatlunches met een eenvoudig 
concept. Men ontmoet elkaar in een 
restaurant met een bar om 11.30 uur, 
drinken een aperitief en  lunchen samen 
op terras of binnen.  Iedereen rekent 
 alles zelf af. Belangstelling? 
E: vicevoorzitter.nvlr@gmail.com

Actie: Abonnement op 
NieuwsNed
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 

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 
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drie natuurlijke kelders 
van kalksteen waar de 
bedrijven Papillon, Société 

en  Gabriel Coulet hun kazen van melk van 
de  Lacaune-ooien geduldig door Moeder 
 Natuur laten tekenen met hun smaragd-
groene aderen. De Roquefortlegende wil 
dat een herder ooit liever achter vrouwen 
aanliep dan voor zijn schapen te zorgen. 
Hij zou, op zoek naar een schone dame in 
een grot, zijn brood en schaapskudde zijn 
vergeten.  Omdat hij de schone maagd niet 
kon vinden, keerde hij  dagen later terug 
naar de grot en vond zijn brood en zijn 
wrongel bedekt onder een laagje schimmel: 
de Penicillium  roqueforti had zijn werk 
 gedaan. De kaas was veranderd in een 
 allersmakelijkste zachte substantie. Boven-
dien was de man nooit meer ziek.

Roquefort

Pélardon

Laguiole

Roca-
madour

FRANSE TAALKRONKELS | 
ANDERSKE LUIJK

Brutaal 
De Franse taal zit vol verrassingen: 
onlogische spelling,  verdraaide 
woorden of slordig uitgesproken. 
Dat is voor ons niet gemakkelijk, 
maar voor de Fransen zelf ook een 
aanleiding tot vurige discussies!   
In deze column behandelt Anderske 
Luijk in elk NieuwsNed een taal-
kronkel.

‘Tu peux me passer le formage?’

Een levende taal is constant in beweging. 
Gelukkig maar, want  anders zouden we 
nog steeds zo praten en schrijven als in 
de Middeleeuwen! Daar ‘sgreef’ men 
wat ‘hy’ hoorde. Werd het woord vaak 
genoeg gebruikt, dan werd het wat je 
noemt volksethymo logisch geaccep-
teerd en in de taal opgenomen.

Omdat de kapper tegenwoordig 
 gewoon zijn eigen werkplek/ salon 
heeft, mag men tegenwoordig toch   
au coiffeur gaan en niet per se   
chez le coiffeur. 
Terwijl ik dit schrijf, hoor ik mijn 
docent Frans nog schreeuwen: ‘Je gaat 
AU putes, niet AU coiffeur!’ Hij was een 
nogal vurig type… 

Soms kan de spreektaal er ook voor 
zorgen dat woorden  veranderen. 
Zo is de fromage eigenlijk formage 
(denk ook aan het Italiaanse formazzio), 
moustique was oorspronkelijk mous-
quite en ‘brebis’ was eerst ‘berbis’, af-
stammend van het Latijnse woord voor 
schaap: berbex. Omdat mensen vaak 
zoeken naar de gemakkelijkste manier 
van (ongearticuleerd) uitspreken, zijn 
deze woorden de norm geworden en 
zijn ze opgenomen in de Franse taal! 

Maak u dus ook maar wat minder druk 
om een spelfoutje of een verkeerde 
uitspraak, wie weet wordt uw ver-
spreking ooit nog een keer de regel!  n

Bron: Le français (n’)existe (pas), Arnaud 
Hoedt, Jérôme Piron (2020)

Flocons de neige
Sneeuwvlokken 

Dit lied is geïnspireerd op een beeld dat me niet meer loslaat. We reden 
door een grensplaats bij de Spaanse grens en zagen een jonge vrouw  

in korte rok over straat lopen. Wenkend naar autobestuurders. Het was koud 
en het begon zelfs te sneeuwen.
Ik denk dat iedereen wel zo’n beeld kent, en zich onmachtig voelt. 
Ik heb er een chanson over geschreven. n

https://youtu.be/2Gfq0NvBKj0

MUZIEK | M É Y U

De naam Laguiole kennen de meeste 
mensen van de messen, maar ze maken ook 
van de melk van Aubrac-koeien, die grazen 
op de bergweiden, een romige strogele 
kaas met een nogal uitgesproken smaak. 
De korst is hard en droog. De  Laguiolais 
zeggen dat de kaas goed in zijn korst zit, 
als de melk goed in de uier is. De melk is 
goed in de uier, als de koe goed in haar vel 
zit. De koe zit goed in haar vel, als ze zich 
op haar gemak voelt op haar bergweide.

De Pélardon is een van de oudste 
rauwmelkse geitenkazen in Europa en 
wordt al eeuwenlang gemaakt in de Lan-
guedoc. Deze compacte zachte kaas met 
een lichte hazelnootsmaak heeft een dun-
ne bobbelige korst.
Bij de traditionele productie wordt de melk 
niet verwarmd. De verse wrongel wordt 
gevormd met een pollepel, waarna de kaas 
met de hand wordt  gezouten. Na elf dagen 
in de kelder is de verse Pélardon al con-
sumptierijp. De ideale consumptieperiode 
is van april tot oktober na drie weken rij-
ping. De smaak is dan fris, zacht en heeft 
iets aards.

Rocamadour is al sinds de 15e 
eeuw een onweerstaanbare kleine 
rauwmelkse geitenkaas, gemaakt op 
de Gorges de Causses du Quercy. 
 Kenners zeggen dat de exacte maat 
een diameter van 6 cm. is, de dikte 
1,5 cm, vier strepen aan de bovenkant 
en de huid altijd soepel, fluweelachtig 
en ivoorkleurig is. In de mond smelt 
deze kaas tegen het gehemelte, waar-
door de aroma’s van geurige geiten-
melk vrijkomen.

Hoe leren Franse kinderen 
kaas proeven? 
Allereerst door te kijken: egaal, niet  
te veel gaten, kleur en korst.
Aanraken: voel de structuur van de 
kaas: hard, zacht, soepel, veerkrachtig. 
Kaas is vlak bij de korst steviger dan in 
het midden.
Ruiken: aan de geur kun je bepaalde 
kazen herkennen. Roquefort ruikt naar 
paddenstoelen en schimmel.
Proeven: smaakt de kaas zout, zurig, 
bitter?
Mondgevoel: hoe komt de kaas over 
in de mond? Een zachte geitenkaas 
voelt anders dan een harde koeienkaas 
of een zachte roodschimmelkaas.  n
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Huur een prachtige vakantievilla….

Mooie 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 
afslui ting 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 onver getelijke ervaring. U 
bent van harte welkom in één van onze fan
tastische vakantievilla’s. 

De verkoop van villa’s    

Naast 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
Frank rijk? 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.

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 
stap penplan voor uitvoering van de door u gewenste werken.

AdviseringAdvisering

U heeft vraagstukken op juridisch, fiscaal of administratief 
ge bied 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.

info@residence-location.cominfo@residence-location.com  

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

00 33 (0 00 33 (0)6 60 85 25 99  )6 60 85 25 99  
00 33 (0)6 61 53 66 24 00 33 (0)6 61 53 66 24

lesresidencesdusoleil lesresidencesdusoleil

Huur een prachtige vakantievilla….

Mooie 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 
afslui ting 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 onver getelijke ervaring. U 
bent van harte welkom in één van onze fan
tastische vakantievilla’s. 

De verkoop van villa’s    

Naast 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
Frank rijk? 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.

Uw villa verhuren?

Het 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 
stap penplan voor uitvoering van de door u gewenste werken.

Advisering Advisering

U heeft vraagstukken op juridisch, fiscaal of administratief 
ge bied 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.

info@residence-location.com info@residence-location.com  

NieuwsNed is een uitgave 
van de Nederlandse Vereniging 
LanguedocRoussillon / 
Cercle Pays-Bas Languedoc-
Roussillon (vereniging zonder 
winstdoel / association sans but lu-
cratif, loi 1/7/1901).

Aangesloten bij FANF, 
de federatie van 
 Nederlandse vereni-
gingen in Frankrijk. 
www.fanf.fr

NieuwsNed verschijnt 4x per 
jaar, in maart, juni, september en 
december. 

Redactie
Nienke Aukema, Annette van der 
Bij, Anja Geerts 
redactienieuwsned@gmail.com

Tekstbijdragen 
in dit nummer van: 
Marjan vd Akker, Renate vd Bas, 
Jan Beijerinck, John Caous, Paula en 
Piet Droppert, Antoinette Freling, 
Thea van de Grift, Ernst van Hoorn, 
Erik de Boer, Sonja vd Rhoer, Rob 
van Schijndel, Hélène Temminck, 
Ger Verhoeve, Margo Vos, Ingrid 
Smits, Robert van der Weerd.

Opmaak: Ineke Oerlemans
Druk: Le Magasin du Print, Paris 

Website
Uitgebreide informatie over de 
 vereniging, de activiteiten en het 
 leven in Frankrijk vindt u op onze 
website: www.nvlr.eu. 
Contentmanager: Maja vd Wee 
Kopij sturen naar: 
redactienieuwsned@gmail.com

De NieuwsBrief verschijnt 
maandelijks. Kopij sturen naar: 
redactie.nvlr@gmail.com

NieuwsNed voorjaar 2021   9   

Een artistieke Nederlandse vriendin met 
een huisje in de Ardèche maakte ooit een 
prachtig schilderijtje, een drieluik. Ston-
den de luiken open dan zag je een paars 
Provençaals lavendellandschap, met groen 
glooiende heuvels en strakblauwe luchten. 
Deed je de paneeltjes dicht dan verscheen 
een oer-Nederlands schaatstafereeltje: een 
wit bevroren plas met dartele figuurtjes, 
een stijve rietkraag, koek-en-zopie. Ze 
noemde het werkje ‘Altijd heimwee’. 

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

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

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

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

Door 
Renate van der Bas

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

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

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

Zijn 
de 

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

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

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

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

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

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

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

Collectief verzekeren betekent:
• aanzienlijk lagere premies
• geen keuring dus geen uitsluiting
• een polis die afgestemd is op uw situatie
• actuele voorlichting over de zorg en verzekering
• een Nederlandse helpdesk bij de verzekeraar
• belangenbehartiging bij problemen

U woont in Frankrijk en bent verplicht verzekerd bij het 
Franse “ziekenfonds” CPAM? Dan is het goed te weten dat 
de CPAM uw ziektekosten slechts ten dele vergoedt. Een 
aanvullende verzekering kan wenselijk zijn.
Om een collectieve verzekering voor de Franse wet te 
kunnen afsluiten is er een vereniging opgericht. De vereni-
ging CMUNF (Club van Medische Uitvoerders voor Ned-
erlanders in Frankrijk). Hierdoor is het mogelijk geworden 
om zich als Nederlanders en Belgen goedkoper te verze-
keren bij Assurances Secara 3000* een tussenpersoon die 
alle polissen onderbrengt bij April International Care, een 
internationale verzekeringsgroep die 30 jaar bestaat en 
actief is in 31 landen. Naast de opties van 150% en 300% 
dekking van de met de CPAM overeengekomen tarieven 
biedt Assurances Secara 3000 u ook  de mogelijkheid 
een goedkopere polis af te sluiten die alleen de kosten 
voor ziekenhuisopnames dekt. Voor direct afsluiten: www.
secara.fr/ziektekostenverzekering

Huisverzekering www.secara.fr/woning

Doorlopende reisverzekering
Sinds kort is er ook een zeer betaalbare reisverzekering 
met (aanvullende) medische dekking voor reizen bin-
nen en buiten Europa. Deze verzekering is op maat af te 
sluiten, ook doorlopend voor een jaar.

Autoverzekering 
Een breed scala aan garanties. Selecteer via https://www.
secara.fr/autoverzekering/ één van de 3 opties en vul uw 
verzekering met a la carte opties.
Een aantrekkelijke prijs. Ontvang tarieven voor uw profiel 
die u toelaat om geld te besparen.
Autoverzekering is verplicht voor het vergoeden van de 
schade die u aan anderen veroorzaakt. Maar wat gebeurt 
er in geval van schade aan uw auto of aan u? Om u te 
beschermen biedt Allianz een oplossing op maat: Allianz 
Auto, met zijn 3 formules van verzekering en veel extra 
opties.die ervoor zorgen dat u rustig op weg kunt gaan.

De meest uitgebreide collectieve zorgverzekering 
bij Assurances Secara 3000
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