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Samen sterker

Koningsdag was een hartverwarmende bijeenkomst met stralend 
zonnig weer. Een aanhanger vol boeken werd de marktplaats 

bij het restaurant la Selette opgeduwd door enkele sterke mannen. 
Oranjebitter, haring en kaas vonden gretig aftrek. Fraaie tableaus 
en bijous werden (af)gemaakt en keramiek getoond. Overbodige 
handelswaar kreeg een andere eigenaar. De opbrengsten van de 
koninklijke vrijmarkt gaan naar het goede doel: Oekraïne en de 
SPA (la Société Protectrice des Animaux). 
Dat Covid geen vakantie houdt, werd enkele dagen later pijnlijk 
duidelijk toen bleek dat er toch meerdere leden besmet enkele 
dagen thuis in quarantaine moesten en NVLR-activiteiten moesten 
worden afgezegd.

Het reisje dat Anderske Luijk en ik naar Parijs maakten om te peilen 
hoe de samenwerking tussen NVLR en de Fédération des Associations 
Néerlandaises en France (FANF) functioneert en hoe deze mogelijker-
wijs versterkt kan worden, heeft een heel positief resultaat. In de 
vergaderkamer van de Residentie van de Nederlandse Ambassade 
bleek duidelijk hoe belangrijk partnerschap is. Alle onderwijsplan-
nen van Anderske ter verbetering van zowel het onderwijs in het 
Nederlands als in het Frans zijn met enthousiasme ontvangen. 
Voor FANF-leden zal zij tegen gereduceerd tarief Franse lessen gaan 
geven. Zij zal dit samen doen met een Franse collega, die Neder-
lands heeft gestudeerd. Verder gaat zij zich bezighouden met het 
beschrij ven van praktische zaken op het gebied van onderwijs 
 zoals: hoe schrijf je je kind in als je in Frankrijk komt wonen of 
welk niveau Nederlands moet je kind beheersen als hij/zij naar 
Nederland gaat om verder te  studeren? 
Kortom heel nuttige zaken!

De komende maanden staan bij velen van 
u in het teken van vakantiegasten en reizen. 
Er is veel te (laten) zien in dit grote land.  
In heel Frankrijk wordt hard gewerkt aan 
het renoveren van door vorige generaties 
verwaarloosde objecten en aan de wegen 
om het land er voor de zomer pico bello 
uit te laten zien en de toeristen een warm 
welkom te heten. 

Een van de musea die een reisje waard is, 
bevindt zich tussen Rivesaltes en Salses-le-
Château in de Pyrénées-Orientales. Het 
museum brengt een hulde aan de mensen 
die volgens historische gebeurtenissen in 
dit kamp gevangengenomen of gehuisvest 
zijn geweest (Spaanse Burgeroorlog , Twee-
de Wereldoorlog , Shoah, Algerijnse oorlog) 
in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het 
interneringscentrum maakt beschamend 
zichtbaar dat oorlog en machtswellust van 
alle tijden zijn, dus ook van de onze.  n

Jan Jaap ten Hoor,
Voorzitter NVLR

Reizen is een investering in jezelf, je ziet en hoort nieuwe 
dingen, je ontmoet andere mensen, ervaart andere 

culturen. Veel van onze leden zijn regelmatig op pad, de 
een te voet, de ander pakt de fiets en velen doen het 
 traject Nederland-Frankrijk met de auto of soms met  
het vliegtuig. De meeste kilometers zullen dus misschien 
worden afgelegd op en neer naar het vaderland, maar 
ook binnen dit fraaie land wordt heel wat afgereisd met 
gasten en een enkeling neemt Franse gasten mee op pad 
in de Lage Landen. Reisverhalen kunnen heel divers zijn, 
soms spannend, lucide, poëtisch, therapeutisch en mee-
slepend. Op internet staan zeker zo’n 13.000 verslagen 
van reizen in Frankrijk.

Frankrijk is hot. Nu wist u dit natuurlijk al lang, maar het 
lijkt alsof er een soort culturele renaissance gaande is om 
Frankrijk te promoten door middel van series, filmpjes, 
tv-programma’s en boeken. 

Ger Verhoeve vertelt hoe de jonge welgestelde Jacob Muhl 
met zijn Zwitserse vriend per koets naar Parijs reist in zijn 
gap-year ter voltooiing van hun  opvoeding in la douce France. 
Het enthousiasme komt nu van populaire programma’s 
en series.  

Zo is er de Netflix-serie over de avonturen van een jonge 
Amerikaanse die bij een marketingbedrijf in Parijs wordt 

gedetacheerd. Het is een irritante en 
 tegelijk komische  serie vol clichés over 
 Parijs en de Fransen. Alles is over de top, 
te mooi: adembenemende plaatjes van 
 Parijs, veel haute couture, alleen maar 
mooie mensen, exquise maaltijden en 
 goede seks.

Nadenkende over het woordje cultuur had 
dit ooit een heel andere betekenis. Het 
 Latijnse colere heeft niets met cholera of 
boosheid te maken, maar alles met het 
 bewerken van de grond, ploegen en be-
bouwen. De Romeinse redenaar, politicus, 
advocaat en filosoof Cicero redeneert 
 breder. Hij zegt zo’n 50 jaar voor Christus 
dat mensen net als akkers zijn. Alles wat je 
aandacht geeft, gaat bloeien. 

Laten wij als leden van de NVLR elkaar 
vooral blijven voeden en inspireren met 
mooie (reis)verhalen tot vermaak van alle 
medeleden. Laten wij samen genieten van 
al het moois dat Frankrijk ons te bieden 
heeft. Veel leesplezier met de mooie 
 woorden van onze eigen schrijvers.  n

VAN DE VOORZITTER VAN DE REDACTIE
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Reizen

COVERFOTO 
Bagage
Reizen kan verschillende motieven 
hebben. Voorheen had een reis  
een serieus zakelijk doel met een 
opdracht, een ontdekkingsreis,  
religieuze reis of zakenreis.  
Tegenwoordig reist men veelal in 
de vakantie, voor de lol. Reizen kun 
je alleen doen, maar ook met meer-
dere reisgenoten. Iets dat alle reizen 
gemeen hebben is de bagage.

FO
TO

: J
EF

FE
RS

O
N

 S
EE

S 
/ 

U
N

SP
LA

SH



4 NieuwsNed 111 | Zomer 2022

UIT DE 
BESTUURSKAMER | 
FRED KOK, SECRETARIS
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Nieuw netwerk

Op 17 mei 2022 vond een bestuursvergadering plaats bij Fred Kok 
 (secretaris) in La Livinière.

Verschillende punten 
Zo is er gekeken naar de verschillende uitingen zoals NieuwsNed, Nieuws-
Brief en de website voor de leden en andere geïnteresseerden. Na een 
 telefonische ronde is gebleken dat er veel waardering is voor de drie me-
dia. Wel kan de website aantrekkelijker worden gemaakt voor bezoekers. 
We bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarnaast gaan we de 
 mogelijkheden bekijken van een Facebookpagina.

Nieuweledenlunch
Hiermee samenhangend is gesproken over hoe we nieuwe leden kunnen 
aantrekken. Wij hopen dat onze leden actief spreken over het bestaan  
van de NVLR. Mond-op-mondreclame blijft het beste werken. Niet alleen 
bevordert de NVLR de integratie in Frankrijk, maar zij zorgt ook voor een 
‘nieuw netwerk’ voor nieuwkomers in de regio. In september zal er weer 
een nieuweledenbijeenkomst worden georganiseerd. Zoveel mogelijk 
 bestuursleden zullen daarbij aanwezig zijn.

Lief en leed
Gezien de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand is het niet vreemd dat 
we ook te maken hebben met soms ernstig zieken. Er is een lief-en-leed-
potje en het bestuur wil graag aandacht geven aan die leden. Mocht u 
 iemand weten die deze positieve aandacht zal waarderen of nodig heeft, 
neem dan contact met ons op.

Afscheid wandelclub
Verder is afscheid genomen van de organisatoren van de wandelingen, 
Ernst van Hoorn, Paula Droppert en Carla van Gellecum. Zij hebben zich 
hier jaren voor ingezet en het bestuur is ze dan ook dankbaar. Hans 
 Mulder gaat de organisatie overnemen maar kan  zeker hulp gebruiken. 
Leden die interesse hebben, graag melden bij de secretaris van het bestuur.

Natuurlijk blijven we doorgaan met leuke, interessante, mooie activiteiten 
en hopen op deze wijze leden samen te brengen. U kunt er alles over 
 lezen in de nieuwsbrieven.
Een mooie zomer toegewenst.

Afspraken met betrekking tot deelname aan de NVLR-activiteiten

Het bestuur van de NVLR wijst u 
erop dat deelname aan de acti-

viteiten volledig voor eigen risico is en 
dat de vereniging niet aansprakelijk 
 gesteld kan worden voor fysieke en/of 
materiële schade die tijdens een activi-
teit ontstaan.

De NVLR dringt er met klem op aan dat 
 iedere deelnemer bij zijn of haar ver zekering 
informeert of zijn/haar verzekering even-
tuele ontstane schade gedurende activitei-
ten dekt.
Daarnaast wordt van iedere deelnemer 
verwacht dat hij/zij zich goed voorbereidt 

op de deelname aan een activiteit. De 
NVLR draagt zorg voor de aanwezig-
heid van een EHBO-kit.
Tijdens door de NVLR georganiseerde 
wandelingen kunnen honden worden 
meegenomen, maar de eigenaar is te 
allen tijde verantwoordelijk.

Fédération des Associations 
 Néerlandaises en France

Op 26 maart reisden twee NVLR-leden op eigen 
kosten naar Parijs. Nu is het natuurlijk nooit een 

straf om een nachtje in de lichtstad bijkans onder de 
Eiffeltoren door te brengen, maar het was deze keer 
niet alleen maar een toeristisch bezoekje. Jan Jaap ten 
Hoor en Anderske Luijk bezochten de jaarvergadering 
2022 van de (FANF). Moeder Gans bezocht het museum 
Rodin, lunchte heerlijk in het voorjaarszonnetje op een 
terras en vergaapte zich aan 
de kwiek stappende, bellen-
de Parijzenaars en vermoeid 
sloffende toeristen.

Het bezoek aan de Neder-
landse ambassade bleek 
 nuttig en het bewees maar 
weer eens hoe belangrijk 
samenwerking is. Al is het 
voor velen nog steeds niet 
echt helder waarvoor je 
kunt aankloppen bij de 
FANF. De overkoepelende 
organisatie, waarbij de 
meeste Nederlandse ver-
enigingen in Frankrijk zijn 
aangesloten, behartigt de belangen van individuele 
Nederlanders in Frankrijk. Zij doet dit door middel 
van het verstrekken van informatie en advies over 
 belastingzaken, onderwijs, loopbaanondersteuning, 
zorg- en ziektekostenverzekeringen, bejaardenhulp, 
pensioenrechten en meer in het algemeen op het 
 gebied van wet- en regelgeving die van invloed is op 
het dagelijks leven van Nederlanders in Frankrijk. 
Speciale aandacht kregen de onderwijsinitiatieven van 
Anderske. Juridische zaken zoals: huis in Frankrijk en 
scheiding, speciaal fiscaal regime voor expats, wat te 
doen bij overlijden in een Frans-Nederlandse situatie 
en auto invoeren in Nederland.
De volledige notulen met onder andere uitleg over 
wat er met uw ene euro contributie gebeurt plus de 
begroting staan op de website: https://www.fanf.fr  n

HET AANGENAME MET 
HET NUTTIGE VERENIGD | 
NMA
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ACTIVITEITENCOMMISSIE

Juni
Wo 08 Visite guidée vlindertuin Gabian
Wo 08 Bijpraatlunch Gabian
Vrij 10 Cultuurclub naar Arles
Zat 11 Cultuurclub naar Les Baux de Provence  
Wo 15 Wandeling Argens-Minervois met picknick
Di 28 Bijpraatlunch Aigne

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 zoals voor de lezing door 
John Caous in Bram (geannuleerd vanwege Covid).

Ontdek een omgeving waar 
de tijd wordt  afgemeten aan het 

beheersen van een ambacht
Het tapijt-atelier in Lodève: 

een staaltje van virtuoos  vakmanschap!

Soms maakt een leuke tip van één van de NVLR-leden dat je 
daardoor zelf een nóg breder palet aan boeiende mogelijk-

heden ontdekt. De vraag was of we een activiteit konden organi-
seren naar La Manufacture Nationale de la Savonnerie in Lodève.
Daar staat de enige dépendance van het Franse Nationale Tapijt-
atelier van de beroemde Gobelintapijten. Een parel dus van Frans 
cultureel erfgoed, en ook nog ‘in de buurt’! Met hoogwaardig 
 vakmanschap worden daar tapijten geweven in opdracht van 
 bijvoorbeeld ambassades, hoogwaardigheidsbekleders, nationale 
monumenten of het Élysée. Vakmensen beheersen er nog steeds 
het oude ambacht van de echte tapijtweeftechniek. Vakmanschap 
dat al meer dan vier eeuwen aan elkaar wordt doorgegeven. Het 
maken van één tapijt kan wel 12 maanden tot 7 jaar duren.

Op vrijdag 23 september 2022 zullen we een bezoek brengen aan 
deze bijzondere werkplaats. Een gids zal ons rondleiden en alle 
 informatie geven over de betekenis van dit historische ambacht. 

Zet de datum 23 september vast in uw agenda. 
In de NieuwsBrief van september houden wij u op de hoogte van 
de details van dit bezoek.  n

Ilona Vervloet

Activiteitenkalender NVLR

POËZIE | HÉLÈNE TEMMINCK

Vide grenier
Met regelmaat bezoeken we een Vide grenier.
En soms nemen we hiervan wat nuttigs mee.

Het is dan mooi en origineel
maar gelijk ook heel functioneel.

Je kijkt soms echt je ogen uit
wanneer je op gekke dingen stuit.

Hoe heeft men het toch kunnen verzinnen;
zoveel van die rariteiten dingen.

Sommige standhouders zie je regelmatig weer.
Die slepen met dezelfde spullen elke keer.

Zelfs als het versleten is of kapot,
willen ze een paar euro voor in de pot.

Als ook opa’s schuur is opgeruimd, 
blijkt het onderhoud jarenlang te zijn verzuimd.

Doch, al wordt er amper wat verkocht.
Ze zijn aan die Vide greniers verknocht.
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Dat reisleider een bijzonder vak is 
 hebben we geweten. De reisbegeleider 
is niet alleen verantwoordelijk voor alle 
organisatorische en logistieke aspecten 
tijdens een reis en/of verblijf, maar 
 fungeert ook als aanspreekpunt voor  
de reizigers. Ook gedurende deze reis 
beleefden wij van alles.

Fransen zijn heel goed in geschiedenis, 
tenminste de mensen aan wie wij 

 Nederland lieten zien. Nu hadden ze wel 
een extreem lange voorbereidingstijd.  
Het reisje door de Lage Landen werd door 
Covid twee keer uitgesteld. 

Dat de reisbranche een heel aparte tak van 
sport is, werd al op de eerste avond pijnlijk 
duidelijk. Vanachter mijn laptop dacht ik 
aan alles gedacht te hebben en toch waren 
er meerdere onvoorziene kwesties, zoals 
het kamerdrama, grote infrastructurele 
werken in Den Haag en de Fransen waren 
niet allemaal gewend aan stevig doorlopen op de lange 
 Amsterdamse grachten, zij flaneren en wandelen à l’aise.  

Kamerdrama
Van tevoren had iedereen een wensenlijstje mogen inleveren. 
 Bovenaan stonden de Hollandse bloembollenvelden. Die bloeien 
eind april, maar wij zijn natuurlijk niet de enigen die dit bedachten. 
Nu er weer gereisd mag worden, zijn tot grote vreugde van de 
 hotels alle kamers bezet. Dit vormde het eerste probleem. 
Het gezelschap loopt vrolijk het gereserveerde hotel binnen in de 
hoop er om 20.30 uur nog een hapje te kunnen eten. Helaas, 
 keuken dicht om 20.00 uur! De receptionist meldde dat er drie 
 kamers geannuleerd waren. Door wie? Door U! NEE, kan niet. 
Foutje van Booking.com, die wel van twee van de vijf kamers de 
datum had gewijzigd, maar per ongeluk drie niet. Bizar! Na vier 
uur bellen, e-mailen en uiteindelijk een lauwe kroket, konden er 
voor één nacht kamers bijgeboekt worden. Het hotel was tot de 
nok toe vol. Morgen verder, eerst slapen!

Bloemen
Met de Keukenhof en boottocht door de bloemenvelden was 
 succes verzekerd, gasten zeer tevreden, helaas het kamerprobleem 
slechts deels opgelost. Het werden twee nachten in een ander 
 hotel in Leiden, één nacht Delft en weer twee nachten Leiden.  
Een weekje leven uit de koffer.

Openbaar vervoer (OV)
In verband met onze milieubewuste gasten en de wetenschap dat 
het in de steden buitengewoon slecht en duur parkeren is, hadden 
wij Leiden gekozen als goed met het OV bereikbaar centraal punt. 
Het leven op de stations levert soms wat stressmomentjes op, 
want de treinconducteur wacht niet op wandelaars. Met het OV 
loop je meer dan met de auto. De gasten waren verbaasd dat zij 

REISLEIDER | NM&JJ

Neeltje Jans in het Frans

soms wel 1,5 tot 3 km moesten lopen. Te voet zie je en proef je een 
stad beter, aldus mijn echtevriend. Het werd cinq kilomètres a pied 
ça use, ça use les souliers. Een boottocht in Amsterdam in zo’n 
schattig ‘notarisbootje’ doet pijnlijke voeten snel vergeten.

La bonne bouffe
Biterrois waarderen het zeer om op tijd, goed te lunchen. De maal-
tijden onderweg met veel frites en gefrituurde eiwitcomponenten 
werden gekwalificeerd als cafetariavoer, maar de ontvangst bij 
compatriot Lyonais Rudolphe van Le Gone aan het Noordeinde 
was hartverwarmend en humorvol. Rudolphe is een vrai gone (Jan 
Klaassen) vol grapjes en vrolijkheid. 
Het blijft leuk om het panorama van schilder Mesdag daarna in 
het echt te zien, al is de boulevard wel een beetje veranderd. 
 Haring uit het vuistje op het strand is aan Fransen niet besteed. 
Daarentegen ging de Indische rijsttafel in Amsterdam erin als 
koek, alle schaaltjes waren nagenoeg schoongeveegd.

Engels als struikelblok
De gepensioneerde Fransen hebben in tegenstelling tot de huidige 
scholieren geen Engelse les gehad op school. Van alle musea die 
wij bezochten, heeft alleen het Rijks een Franse audiotour. Op 
Neeltje Jans wordt ieder uur in een andere taal een indrukwek-
kende film over de Deltawerken getoond. Panorama Mesdag en 
de Porseleinen fles leveren QR-codes met uitleg. In de andere 
 musea moest men het doen met mijn vertaal(huis)werk. Het 
werd ruim gewaardeerd, al had niet iedereen de teksten steeds 
bestudeerd. 
Dat menukaarten in het Engels kunnen leiden tot hilarische 
 voorvallen en tot bijna echtelijke ruzietjes bleek in Hotel New 
York. Er kwam iets gans anders op het bord dan was voorzien, 
maar ondanks deze teleurstelling vormde het etentje een feeste-
lijke afsluiting van een schitterende ervaring.  n
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FIETSTOCHT | WIM GEERTS

Het was 2014, ik was 59 jaar oud en zat 
met een paar vragen in mijn hoofd. 

Mijn werk liep op dat moment niet naar mijn 
zin, er moest iets veranderen.
Mijn zus, Annemarie, woont al 5 jaar in 
 Beaufort waar ze samen met Dick een 
chambre d’hôte runt. Wij zijn daar al vaak 
geweest.
Er speelde al eerder een gedachte in mijn 
hoofd om een keer op bezoek te gaan bij 
hen met de fiets. Dan zou ik mijn hoofd een 
keer goed leeg kunnen maken en tegelijker-
tijd mijn conditie wat op kunnen schroeven. 
Ik ben niet bepaald een topsporter en de 
vraag was dan ook hoe dit af zou lopen.

Ik had nog een oude fiets in de berging 
staan en bracht deze naar de fietsenmaker. 
“Nou meneer, er moet een ander zadel op, 
 andere tandwielen,  ketting en derailleur, 
ander stuur en de remmen deugen ook 
niet. Dan heb je nog iets nodig voor de 
 bagage en eventueel verlichting.”
Op zoek dus naar een andere fiets. Ik vond 
een mooie Koga bij een fietsenzaak in 
 Prinsenbeek. Wat ik ook nodig had: een 
echte fietsbroek, fietsschoenen en thermo-
shirts om het zweet af te voeren. Het plan 
kreeg steeds meer vorm en een vertrek-
datum werd gepland: half sep-
tember zou ik gaan. Trainen 
vond ik niet nodig, op en neer 
van Breda naar Tilburg volstond 
om het zadel te testen.
Van vrienden leende ik een boek-
je De groene route naar het zuiden 
en op 13 september vertrok ik.

Mee-en tegenvallers
De eerste dag: hoppa al 109 km 
door België. Dat was nog lekker 
vlak. Maar daar kwamen de 
 Ardennen in zicht met zeer steile 
klimmetjes. Afzien. Daarna Luxem-
burg waar ik op de grote weg 
 belandde en er niet meer afkon. 
Omdat het nogal link was, heb ik 
bij een benzinestation een lift gevraagd bij 
een bouwvakker met een busje.
Eenmaal bij de Franse grens aangekomen, 
bestelde ik een heerlijke lasagne bij een 
Ibis hotel. Daar ook geslapen in een heel 
klein  kamertje samen met de fiets. Die 
moest rechtop in het liftje. De volgende 

7,5 kilo afvallen in 19 dagen, 
het kan!

nerde ik mij de adviezen van zwager Dick, 
een wielrenner, eerst eten voor vertrek, 
voldoende blijven drinken en onderweg 
ook blijven eten. Vanaf dat moment ging 
het stukken beter, ik had mijn ritme te 
pakken en elke dag voelde als vakantie.  
Er was niets gepland, dus elke dag op zoek 
naar een slaapplaatsje. Het was nooit 
moeilijk om iets te vinden en de mensen 
waren altijd erg gastvrij. Er was bijvoorbeeld 
een vrouw die me alles toevertrouwde, het 
zwembad, haar computer, de koelkast. 
Ze moest namelijk naar het vliegveld om 
iemand op te halen. Ik zou mee kunnen 
eten als ze terug was en of ik de was wilde 
binnenhalen als die droog was. ’s Avonds 
om 23.00 uur was ze terug.
Of de boerderij waar op het erf de volgende 
morgen ongeveer tien legervoertuigen 
stonden met mensen uitgedost in kleren 
uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

Ging het altijd goed? 
Nou, niet toen ik last kreeg van mijn 
 achillespees. Ik kreeg ineens pijn en kon 
bijna niet meer lopen. Een droguerie had 
een zalfje maar dat hielp natuurlijk niet. 
Dankzij google kwam ik op een wielrenners-

forum waar iemand een gouden tip 
had. Zet je zadel 1 cm lager. Na een 
dag was het over! En die keer dat mijn 
portemon nee uit mijn vergeten-dicht-
te-doen buistasje was gesprongen. 
Geld, pasjes, creditcard en rijbewijs 
weg. Wat mij verbaasde, was dat ik 
het voor kennisgeving aannam zon-
der stress. Er komt wel weer een op-
lossing en dat was ook zo.

I did it!

Na 19 dagen en 1620 km kwam ik aan 
in Beaufort, 7,5 kilo afgevallen door-
dat je elke dag aan het sporten bent.
Onderweg voelde elke dag als een 

vakantiedag en heb ik geen moment ge-
dacht aan de vragen die ik voor vertrek 
had.
Pas later kwam ik erachter dat de tocht mij 
wel veel heeft gebracht. Een ervaring die ik 
iedereen kan aanraden.   n

dag was ik doodziek en liep ik aan alle 
 kanten leeg.

Dierbare adviezen
Toch weer op de fiets vertrokken en net 
over de grens een chambre d’hôte gezocht 
waar ik 17 uur heb geslapen. Toen herin-
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NATUUR EN MILIEU | 
MARGO VOS

Het kan zijn dat ik vroeger niet goed heb 
opgelet tijdens de biologieles, maar de 

wereld van de vlinders blijft me verbazen. 
Half oktober wees Rogélia me in haar Jardin 
Garrigue et Papillons in Gabian de Vulcain 
aan, een prachtige zwarte vlinder met rode 
band en witte vlekken. Hij komt overal in 
Europa in groten getale voor. In Frankrijk 
dus maar ook in Nederland waar hij 
Atalanta wordt genoemd, afgeleid van zijn 
wetenschappelijke naam Vanessa Atalanta. 
Het zijn vrij grote vlinders met een span-
wijdte van ongeveer 6 cm. Ze hebben een 
levensduur van een aantal maanden tot 
een jaar. 

druk mee bezig toen Rogélia en ik haar zagen. Ongetwijfeld vond 
deze stoere Nederlandse heldin die dag nog een aantrekkelijk 
Frans mannetje. Na de paring heeft ze haar eitjes op het blad van 
een brandnetel (haar waardplant) afgezet. Eentje die vlakbij dicht 
struikgewas stond want ze vertrouwde erop dat het wat bescher-
ming gaf. En ja, uit één van haar vlindereitjes werd enige tijd later 
een rupsje geboren dat zich ter plekke heerlijk heeft volgevreten 
en zich daarna verpopte. Weer een paar weken later kwam uit de 
pop een vlinder tevoorschijn. Die voelde op een dag dat er een 
plek op aarde was waar de blaadjes van zijn favoriete brand-
netelplant groener en sappiger zouden zijn dan die in Gabian.  
De prachtige nakomeling van de Nederlandse moeder en de 
 Franse vader heeft misschien nog even afscheid genomen van  
zijn (hoogbejaarde) moeder, daarna zijn vleugels gestrekt en 
 aansluiting gezocht bij een aantal soortgenoten. Gezamenlijk 
 gingen ze de reis van hun leven maken. Op naar een ander 
 vlinderparadijs, misschien wel in Scandinavië als de wind een 
beetje heeft meegewerkt. Hoe bijzonder toch, het wonder van de 
natuur houdt nooit op.  n

De reis van 
je leven

Doe als een vlinder. 
Rust op tijd, 
maar vergeet niet 
te vliegen.

Het zijn geen zogenaamde ‘zwervers’ die in de buurt blijven waar 
ze geboren worden, maar echte trekvlinders. Want jawel, net zoals 
bij vogels zijn er ook diverse vlindersoorten die lange reizen maken 
van soms wel duizenden kilometers. Ze trekken naar gebieden 
waar de omstandigheden gunstiger zijn om te overleven. Ze be-
reiken tijdens hun vlucht snelheden tot wel 50 kilometer per uur. 
Als er veel wind staat, vliegen ze laag. Maar ze zijn ook gesignaleerd 
– zelfs in grote zwermen – op wel twee kilometer hoogte. Dat 
 trekvlinders goed kunnen vliegen, heeft overigens niets met hun 
grootte te maken. Ook kleine koolmotjes, nachtvlindertjes afkom-
stig uit Zuid-Europa, leggen soms meer dan 3000 km af op zoek 
naar voor hen geschikte waardplanten uit de kruisbloemenfamilie 
in bijvoorbeeld Nederland. 

Weer even terug naar het begin van dit verhaal. Ik zag dus in okto-
ber 2021 een Vulcain rondfladderen. Deze vlinders houden, net als 
veel NVLR-leden, niet zo van de kou. Ze vinden het klimaat in de 
buurt van de Middellandse Zee een stuk aantrekkelijker dan het 
klimaat in Noord-Europa. De vlinder die ik zag, kan best afkomstig 
zijn geweest uit Nederland. Samen met een aantal soortgenoten 
had hij of zij – het verschil is niet te zien bij deze vlindersoort – net 
daarvoor misschien wel een geweldige prestatie geleverd door 
meer dan duizend kilometer af te leggen. Ik fantaseer even ver-
der. Stel je voor dat het om een Nederlands vrouwtje ging dat net 
was neergestreken in Gabian. Na een paar dagen welverdiende 
rust werd het tijd een geschikte partner te zoeken. Daar was ze 

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
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EEN TUSSENSTOP WAARD | 
ANTOINETTE FRELING

Zo’n tweehonderd kilometer ten zuiden van Parijs is het stads-
kasteel van Jacques Coeur een heerlijke tussenstop om alvast 

van de vakantie te genieten op weg naar het zuiden van Frankrijk. 
Het gebouw staat op een terrein van 5000 vierkante meter, iets 
wat je aan de buitenkant niet vermoedt, want er ligt geen tuin 
 omheen of in. Het gebouw is omringd door vrij nauwe straten. 
Jacques had heel handig een stuk van Bourges’ stadsmuren opge-
kocht, waar al twee mooie ronde torens in zaten. Daartegenaan 
liet hij de rest van zijn rechthoekige paleis bouwen, om een recht-
hoekig binnenplein te creëren.

Keihard en romantisch
Jacques Coeur moet tegelijkertijd een keiharde zakenman en 
 romantische levensgenieter zijn geweest, die van luxe en mooie 
dingen hield. De rijke koopman had legio wensen en plannen om 
van te gaan genieten. Veel ideeën heeft hij kunnen realiseren, 
maar er nooit van kunnen genieten omdat hij voortijdig stierf in 
1456 in Bourges. 

Zo wilde hij een warme en een koude keuken in zijn huis. Zoiets 
kwam je vroeger alleen tegen in paleizen van de adel. Coeur heeft 
zijn naam, een woordgrapje bestaande uit een Sint-Jakobsschelp 
verwijzend naar St. Jacobus die met een schelp op zijn hoed de 
patroonheilige van Santiago de Compostella is, en een hart 
(Coeur), overal in en op zijn huis in Bourges laten aanbrengen. 

Rijkste gewone Fransman
Het huis in Bourges was van uitzonderlijke grandeur vol exotische 
bomen uitgehouwen in een toren die zichtbaar is vanaf het binnen-
plein. Jacques bekleedde diverse hoge posities en bezat het groot-
ste fortuin dat vergaard was 
door een gewone Fransman. 
De zee was vergeven van zijn 
schepen, hij had zo’n 300 agen-
ten in dienst en handelshuizen 
in alle belangrijke steden in 
Frankrijk. Hij bouwde huizen 
en kapellen en stichtte univer-
siteiten in Parijs, Montpellier 
en Bourges. Het was de meest 
invloedrijke koopman niet 
 gegund om zijn stadspaleis te 
bewonen, want hij was opge-
pakt op bevel van de koning 
die het kasteel in bezit nam. 
Jacques kreeg te veel invloed. 
Zelfs de koning had hem geld 
geleend. Zou dat de oorzaak 

zijn geweest van de arrestatie? De koning confisqueerde al zijn 
 bezittingen en verdeelde deze onder zijn getrouwen. 

Ooit zaten er felle kleuren op de middeleeuwse beelden, maar 
door de tijd zijn deze vervaagd. Zonder kleur zijn de gezichtsuit-
drukkingen misschien zelfs wel mooier, levensechter. Ze missen 
gelukkig een soort cliché-schoonheid die je bij de schilderkunst 
vaak aantreft en dat maakt deze beelden speciaal. Het is wel 
 jammer dat ze bij levensgrote afmetingen hun trompe l’oeil-effect 
hebben verloren, wat te wijten is aan dit verlies van kleuren.  

Flamboyant
Laat u voor 8 euro verrassen door vele gotische tierelantijnen uit 
het jaar 1450, die met recht flamboyant genoemd mogen worden. 

Jacques Coeur was van plan 
onder het dineren niet alleen 
koud en warm eten te serve-
ren, maar ook te genieten van 
levende muziek, komende van 
een immens balkon voor muzi-
kanten. Het hangt breeduit in 
de grote eetzaal. Het idee om 
zo’n eregalerij met reliëfs van 
vrienden en bekenden niet al-
leen binnen maar ook buiten 
een klooster aan te brengen, is 
hier ontstaan. Als de zuilenga-
lerij aan dat plein u doet den-
ken aan ons Nederlandse Bin-
nenhof, heeft u helemaal gelijk.  
n

Stadspaleis 
Jacques Coeur 
in Bourges
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REISVERHAAL| RENATE VAN DER BAS

Het Plateau van Aubrac is een hoog-
gelegen landschap halverwege 

 Carcassonne en Clermont-Ferrand waar 
een boerengemeenschap leeft met een 
sterk zakelijk instinct en een uitgesproken 
identiteit. Vanwege die werklust en eigen-
heid dringt een vage vergelijking met Urk 
zich op, maar vis blieven ze hier niet. Bief-
stukken en kaas, dat is wat de pot schaft. 
Afkomstig van eigen koeien.

Eind mei wandelen die koeien naar de 
 hoger gelegen velden vol voedzaam gras, 
bloemen en kruiden. En wij er achteraan, 
op het ergste voorbereid na een eerdere 
ervaring in de Pyreneeën. De koeien daar 
renden zo snel de steilste bergpaadjes op 
dat het niet was bij te houden. Grace à Dieu 
is het landschap van het Plateau van Aubrac 
slechts licht glooiend en bleken de koeien 
er een stuk relaxter. Ze waren prachtig 
versierd met bloemstukken op de kop: 
meelopen tussen de klingelende koebellen 
is een ontspannen feest voor oog en oor.

Maar ook zonder dit evenement is er veel 
dat een bezoeker voor eeuwig verknocht 
doet raken aan Aubrac. Alleen al die gezonde leegte. Het plateau 
is groter dan de provincie Utrecht, maar er leven nog geen twintig-
duizend mensen in de groene ruigte. Daar heeft de hooggelegen 
positie ongetwijfeld mee te maken: je woont hier op duizend tot 
vijftienhonderd meter en dat garandeert dan wel prettige zomers 
zonder al te veel hitte, maar de winters zijn er lang en kil. ‘Er is dan 
niet veel te doen’, bekent natuurgids Eric Morvan (65). Een beetje 
binnen zitten en belote spelen, het Franse klaverjas, zo omschrijft 
hij zijn winterprogramma.

Coöperatie als trots
Zodra de lente en de zomer aanbreken, komt Morvan tot leven en 
is hij je man voor een zwerftocht door het heuvelgebied vol oude 
herdershutten oftewel burons. Het Croix des Pendus bij het plaatsje 
Aubrac is een goed startpunt. Of dit echt een galgenheuvel was, 
daarover blijft Morvan mistig – ze zijn hier dol op mysterieuze ver-

halen – maar over de plantjes 
en bloemetjes in de velden 
praat hij voluit. Geregeld graaft 
hij met zijn mes een wortel uit, 
zoals van de bergvenkel, om je 
te laten proeven waarom de 
koeien op het plateau zulk 
smakelijk vlees opleveren en er 
van hun melk zulke hemelse 
kazen worden gemaakt.
 
Dat laatste gebeurt in de coöperatie Jeune Montagne in het 
plaatsje Laguiole, dat je uitspreekt als La-jól. Waarom weet 
 niemand precies, maar waarschijnlijk is jol oud-Occitaans voor het 
kerkje waarmee het hier ooit allemaal begon. 

Heilige koeien, 
gestolen messen 
en veel leegte

La Transhumance: zo noemen de Fransen de traditie waarbij koeien in  
de lente naar de sappige bergweiden worden gebracht. Op reportage 
voor het Financiële Dagblad liepen we met de dieren mee omhoog op  
het Plateau van Aubrac. En genoten er ook van kostbare kazen, ver
raderlijke puree, scherpe messen en lokale whisky.
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De zuivelcoöperatie is de grote 
trots van Laguiole en een van de 
motoren achter de bruisende 
lokale economie. Ga maar na: 
er wonen hier twaalfhonderd 
zielen en er zijn duizend banen. 
Dat zullen weinig Franse rurale 
gemeenschappen het plaatsje 
nadoen. 
De coöperatie is goed voor 

honderden arbeidsplaatsen én voor blije aangesloten boeren 
 zoals Marianne Strehaiano (38). Samen met haar vaste kracht 
 Ludivine (23) runt ze bij Saint-Urcize een bedrijf met vijftig 
Simmen talkoeien, die ze allemaal bij naam kent en die gemiddeld 
zesduizend liter melk per jaar opleveren. ’s Middags ben je er wel-
kom om te zien hoe het melken in zijn werk gaat en om eventueel 

een vers flesje te kopen. De grote bulk van de melk gaat naar de 
coöperatie, waarbij alle zeventig melkboeren uit de buurt zijn aan-
gesloten. En die betaalt hen momenteel 57 eurocent per liter: een 
bedrag waar elke Nederlandse melkveehouder jaloers op zal zijn. 

‘Wij danken nog iedere dag de oprichters van onze coöperatie die 
zestig jaar geleden besloten de traditionele boerenstand van het 
Plateau te redden door te blijven focussen op kleinschaligheid, 
handwerk en kwaliteit’, vertelt export-manager Jean-Baptiste 
 Bouloc (34). ‘In onze kaasmakerij wordt de verse kaas nog steeds 
met de hand gesneden, gekeerd en beoordeeld. Je moet voelen of 
je goed bezig bent. Als bezoeker van de kaasfabriek kan je het hele 
proces vanaf een galerij bekijken, waarna je naar de uitgang wordt 
geloodst via – uiteraard – de winkel, met vitrines vol smakelijke 
 kazen die minstens vier maanden en soms zelfs twee jaar hebben 
gerijpt. 

Messen en whisky
In alle restaurants word je gefêteerd op 
biefstuk of worst met aligot: het streek-
gerecht van aardappelpuree met gesmol-
ten jonge Laguiolekaas. Dat klinkt massief, 
maar het eerste hapje smaakt meestal 
 verrassend licht en luchtig. Helaas, tien 
 lepels later piep je wel anders. Opdat je 
maar gewaarschuwd bent!

Naast kaas is Laguiole beroemd om zijn 
mooie licht gebogen klapmessen, die hier 
al sinds twee eeuwen worden gemaakt. 
Helaas hebben de messenmakers er 
 vroeger nooit aan gedacht om de vorm, 
het klapmechanisme en de naam te paten-
teren en is de hele wereld met het ontwerp 
aan de haal gegaan. Maar een echt Laguiole-
mes koop je niet bij de Action. Daarvoor 
ga je ter plaatse naar een ambachtelijke 
coutelier, die het handgemaakte product 
mooi voor je zal oppoetsen en inpakken. 
Zodat het voelt alsof je een sieraad bij de 
juwelier hebt gekocht.

Voor wijnteelt ligt het Plateau van Aubrac te hoog, maar sinds kort 
wordt er wel een officiële Franse whisky gemaakt: Twelve Whisky 
d’Aubrac. In de gloednieuwe distilleerderij vertelt directeur Vincent 
Bec (54) bijna beschaamd dat het bedrijf door twaalf vrienden 
werd bedacht tijdens een rijk besprenkeld oudejaarsfeest. ‘We 
lappen allemaal een paar duizend euro, kopen een alambiek en 
huppetee, was het idee’, zo herinnert hij zich het bedrijfsplan. 
 Enfin. Inmiddels zijn de mannen vele tonnen verder – letterlijk en 
figuurlijk – maar staat er dan ook een serieus bedrijf. Met vaten 
vol veelbelovend vocht: de whisky moet minstens drie jaar rijpen, 
mondjesmaat komen de eerste flessen nu op de markt.

Op dit plateau, met z’n ruige natuur en spannende klimaat kun je 
nou eenmaal geen half werk leveren. Alles moet hier goed, en 
 anders maar niet.  n

Alles moet hier goed,
en  anders maar niet.
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VAN HEINDE EN VER | REDACTIE

Dat nooit een schoner volkslied is ontstaan, meer 
 geschikt om op te beuren en kracht te geven in moeilijke 
tijden stond voor auteur Marnix van Sint Allegonde vast. 
Het gezelschap zong dan ook naar goed gebruik op 
 koningsdag het 1ste en 6de couplet van ’s werelds oud-
ste volkslied, het Wilhelmus om de tirannie te verdrijven 
die menig hart, ook nu nog steeds verwondt.  n

Koningsdag 2022

Wat een feest om weer samen in vrijheid Konings-
dag te hebben kunnen vieren. Van heinde en ver 
kwamen leden vanaf twaalf uur binnendruppelen 

op het koninklijke feestterrein. Wat twee jaar in het vat zat, 
verzuurde duidelijk niet, het rijpte. De koninklijke familie 
genoot in Maastricht van allerlei activiteiten en de NVLR 
vierde het feest bij het restaurant la Selette met een 
 koninklijke rommelmarkt, lekkere hapjes en echte oranje-
bitter, haring en natuurlijk kaas. Allen genoten van een 
zonovergoten feestelijke dag, maar wel met een rafel-
randje. In het achterhoofd dacht menigeen aan Oekraïne, 
waar het helemaal geen feest is. Het woord vrijheid krijgt 
ineens een diepere betekenis. 
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Koningsdag 2022
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TAALKRONKELS | ANDERSKE LUIJK

Batave, Hollande, néerlandais, hollandais, Les Pays-Bas; stuk 
voor stuk woorden die iets met Nederlanders of de Neder
landse taal te maken hebben. Omdat dit veel verwarring 
 onder de Fransen veroorzaakt, heb ik het nog eens nage
keken op de website van LaRousse.

• Batave : adjectif et nom, (latin Batavi), 
 * De Hollande.
• Hollande : nom masculin, (de Hollande, nom propre)
 * Nom générique donné aux fromages du type édam et gouda.
• Hollandais : nom masculin
 * Nom donné parfois au néerlandais.
• Néerlandais : nom masculin
 * Langue germanique du groupe occidental, parlée principalement 
  aux Pays-Bas et en Belgique.

Als je deze beschrijvingen leest, kan ik me heel goed voorstellen 
dat de Fransen dit niet direct helemaal begrijpen. Nu de 

zomer vakantie voor de deur staat, is er een grote kans dat u dit 
weer een paar keer zult moet uitleggen bij de bekende vraag:  
« Vous-avez un petit accent charmant … vous venez d’où ? »

Het gemakkelijkst is « Je suis Hollandais et je viens de la Hollande ». 
Daarmee voorkom je problemen zoals ‘Néerlandais’ dat wordt 
 regelmatig misverstaan als ‘Irelandais’. Mensen gaan soms ineens 
Engels tegen je praten en zeggen dat ze ook wel eens in Dublin 
zijn geweest. ‘De Hollande’ gebruiken Fransen vooral voor kaas, 
bloemen, klompen en voetbal. 

Dan hebben we nog het misverstand tussen hollandais/néerlandais 
en flamand, dat zien Fransen vaak als twee verschillende talen 
(deze fabel kunt u natuurlijk laten bestaan, zodat u kunt op-
scheppen dat u allebei die talen spreekt). Daarnaast wordt bij  
‘Les Pays-Bas’ snel gedacht aan alle lage landen, dus Nederland, 
België en Luxemburg. Een andere term die Fransen zo nu en dan 
gebruiken als ze het over Nederlanders hebben, is ’batave’; wij 
denken bij dat woord vooral aan onze fiets, maar als je Wikipedia 
erop naslaat, blijken het onze voorvaderen te zijn, de Batavieren.

Correcter is : « Je suis Néerlandais(e) et je viens des Pays-Bas. »  
Ik vind dan ook dat we daar gezamenlijk voor moeten strijden en 
de Fransen, of ze daar nou op zitten te wachten of niet, moeten 
uitleggen hoe het zit. 

De uitleg van dit misverstand is terug te vinden in een leuk filmpje 
‘Holland vs the Netherlands’, waarin wordt verteld dat er in Neder-
land – voordat het Nederland was – vooral commercie werd ge-
dreven met Noord- en Zuid-Holland en dat de rest van het land 
een beetje werd vergeten. Toen vervolgens in 1588 alle provincies 
waren verenigd tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
kon dit de rest van de wereld niet zo heel veel schelen en bleef 
Holland gewoon Holland voor hen. 

Resumerend zijn niet alle Nederlanders Hollanders, maar alleen 
zij die in de provincies Noord- en Zuid-Holland wonen. De Neder-
landse taal wordt gesproken in zowel de Lage Landen, als in delen 
van België en Noord-Frankrijk. En tja, Ierland heeft er helemaal 
niets mee te maken. 

Dus raad ik u aan om alvast een mooie uiteenzetting over dit 
 onderwerp voor te bereiden, zodat u 1: uw Frans kunt oefenen en 
2: het misschien wel een goede ijsbreker is en u er in het gekste 
geval een mooie vriendschap aan overhoudt!  n

Hollanders of Nederlanders?
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FRANS-NEDERLANDSE BOEKRECENSIE | THEA VAN DER GRIFT

De titel van deze roman 
geeft de reis weer, die 
 Afrikanen maakten als slaaf 
naar Amerika. Het was een 
reis vanuit Afrika over de 
oceaan naar de andere kant 
van de wereld. 

De auteur is geboren in 
 Parijs en hij groeide op in 

Senegal. Hij is hoofd van de 
 faculteit letterkunde van Pau. 
In zijn wetenschappelijke artikelen onder-
zoekt hij de Europese perceptie van het 
Afrikaanse continent en de Afrikanen.
In Reis zonder terugkeer wordt het kolo-
nialisme aan de orde gesteld in de vorm 
van avontuur, romantiek, drama, natuur-
beschrijving en geestenwereld. 

Het verhaal begint anno 1800 aan het 
sterfbed van de hoofdpersoon Michel 
 Andanson. In leven was hij botanicus en hij 
wilde een levenswerk achterlaten: een 
120-delige encyclopedie over de vegetatie, 
bloemen, schelpen en dieren. Zijn streven 
was, dat zijn encyclopedie de botanica zou 
verheffen tot wetenschap.  
Dit ging ten koste van zijn huwelijk. Het 
contact met zijn dochter Aglae is spaarzaam.
Daarna vindt zij het verslag van haar vader 
in een geheim laatje van een kast: een 
dagboek over zijn verblijf in Senegal. Het is 
het verhaal dat hij de laatste maanden van 
zijn leven geschreven heeft voor haar.

Het is een indringend verhaal over sensuele 
liefde, geesten, verkrachting, slavenhandel, 
overweldigende natuur, houding van de 
Franse overheersers. De geuren zijn overal 
rondom.

Het is ook de beschrijving van een vader, 
die zijn dochter dit verhaal uit zijn jeugd 
vertelt. Het is de botanicus die verliefd is 
geworden op een zwarte vrouw, die hij 
zocht in de oerwouden.

Het mysterie voor hem was het verhaal, 
dat deze vrouw waarschijnlijk als slavin 
verkocht, teruggekeerd is uit Amerika.  
Als wetenschappelijk onderzoeker had hij 
een aantal Senegalezen bij zich ter onder-
steuning van zijn botanische werk.    

Dan begint de speurtocht 
naar de vrouw Maram. Het 
Afrikaanse land heeft haar 
eigen leefregels en verhalen. 
Maar vooral de familie-eer. 
Alles wordt hieraan opge-
offerd.
De angst om geesten te 
mishagen en de goede 
geesten te behagen. Een 
wereld van ingewikkelde 
geestverschijningen.

En daarnaast de Franse instituties, waarbij 
slavenhandel legitiem was. De carrière, die 
gemaakt moest worden om hogerop te 
 komen in een Napoleontisch keizerrijk.
 
De Afrikaanse koningen trouwen om macht 
te vergroten. En zij willen hun macht hou-
den en daarom bedenken ze allerlei listen 
om hun minderen bang te maken. Boze 
geesten, goede geesten, beide moeten te 
vriend worden gehouden. Ze worden bang 
gehouden om de angst levend te houden 
en zo hun macht niet te verliezen.
Voor de Franse bestuurders tellen de 
 winsten voor het keizerrijk en hun positie. 

Indrukwekkend is het tweede deel van het 
boek. In korte hoofdstukken en compacte 
zinnen worden gebeurtenissen en het 
 verblijf in de hut van Maram beschreven.
De slang die haar beschermt, maar ook 
hoe dit haar tot haar noodlot voert. 
De liefde die de dagboekschrijver voor de 
prachtige vrouw voelt, maar ook de on-
mogelijkheid van twee werelden.

Lees ook dit artikel 
uit NRC.next:
https://tinyurl.com/nn-diop-
reiszonderterugkeer

Reis zonder terugkeer
Auteur: David Diop

Minnares mag in de Franse cultuur, maar 
een onafhankelijke donkere vrouw, dat is 
onmogelijk.
 
Dramatiek aan het einde: het woud, dat  
in brand gestoken wordt, Maram wordt 
overweldigd door de Franse bestuurder. 
De begeleider van de verteller wendt zich 
af van geweld. Hij kiest om een wijze man 
te worden als moslim.

Het boek is een verhalend boek. Verhalen 
zijn de kralen van de Afrikaanse cultuur.  
Zij vormen de historie voor mensen op 
een ander continent om hun waarden 
door te geven.

Hartverwarmend is dit boek, omdat het 
geschreven is voor de dochter van de  
botanicus. In plaats van een encyclopedie 
voor de wetenschap is het een liefdes-
verhaal geworden.  n
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beroepsprocedures. Het puntverlies wordt aangetekend in een 
nationaal register van rijvaardigheidsbewijzen, te vergelijken met 
het CBR in Nederland. De bestuurder wordt over een eventuele 
intrekking van zijn rijbewijs geïnformeerd door een simpel 
 schrijven aan zijn huisadres.

Zoals bij elke nieuwe wet zijn er mazen 
te vinden om de regels te omzeilen.

Als de kleinzoon in zijn oude auto wordt geflitst en hierdoor straf-
punten kwijtraakt, dan gaat hij op bezoek bij oma met iets lekkers 
voor bij de thee en schrijft oma een brief naar het nationaal regis-
ter met de mededeling dat zij in de oude auto reed en niet haar 
kleinzoon. Hierdoor raakt oma, die al heel lang niet meer rijdt, 
haar punten kwijt en is het doosje van de kleinzoon nog vol.
Zolang het rijbewijs niet definitief is ingetrokken, kan men ver-
loren punten weer terugverdienen.

Na afloop van 6 maanden en als men 
één enkel punt kwijt is, verdient men 
dat weer terug als er geen nieuw 
strafbaar feit is gepleegd. Voor dege-
nen die wél een nieuw strafbaar feit 
plegen, zal dat 2 jaar in beslag nemen.

Na verloop van 2 jaar en als je geen 
nieuwe verkeersovertreding hebt 
begaan, krijg je automatisch al je 
verloren punten terug na betaling 
van de laatste openstaande ver-
keersboete. Voor degenen die wèl 
een nieuw strafbaar feit plegen in 
de wachttijd van 2 jaar, begint een 
nieuwe wachttijd te lopen vanaf 
de laatste veroordeling.
Deze nieuwe wachttijd duurt 3 jaar. 
Voor verdere beperkingen moet je 
de wet naslaan.

Autorijden in 
Frankrijk is een 
vak apart. Een 
gewaarschuwd mens 
telt voor twee.
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GOED VOORBEREID OP PAD | JOHN CAOUS

Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee

Als je in Frankrijk een rijbewijs hebt aangevraagd, krijg je 
bij de uitreiking ook een mooi ingepakt doosje cadeau. Het is 
een doosje met 12 strafpunten. Bij verkeersovertredingen 
haalt de overheid er steeds strafpunten uit. Als het doosje 
leeg is, wordt je rijbewijs ingetrokken.

Iemand, die na het rijexamen voor de eerste keer een rijbewijs 
aanvraagt, krijgt een doosje met slechts 6 strafpunten. Pas na  

3 jaar en zonder strafbare feiten wordt het doosje verder gevuld 
naar 12 strafpunten.
Het puntenrijbewijs, dat op 1 juli 1992 is ingevoerd ter uitvoering 
van de wet van 10 juli 1989, die diverse bepalingen betreffende 
de verkeersveiligheid en de geldboeten bevat, is bedoeld als een 
oproep tot voortdurende waakzaamheid van de bestuurder.

Aangezien een verkeersovertreding de oorzaak is van 9 van de 10 
ongevallen, is het verlies van punten een waarschuwing die de 
 bestuurder bewust maakt van de noodzaak verstandig te rijden.
Sinds de invoering heeft het puntenrijbewijs bijgedragen tot een 
halvering van het aantal verkeersdoden.

Hoe ernstiger de 
 overtreding, hoe meer 
punten er worden 
 afgetrokken. 
Zo kan het gebruik van een telefoon 
 tijdens het rijden leiden tot het verlies 
van 3 punten, snelheidsovertredingen 
tussen 30 en 40 km/u kosten 3 punten, 
rijden met een alcoholgehalte in het 
bloed van 0,5 g/l of meer kost 6 punten.
Bij verschillende overtredingen achter 
elkaar op dezelfde dag kun je niet meer 
dan 8 punten kwijtraken.
Als je de inhouding van te veel punten 
constateert, reageer dan snel. Je hebt tot 
2 maanden de tijd en je kunt je beroepen 
op de bepalingen van artikel R223-2 van 
de wegenverkeerswet.

Aftrek van punten vindt nog niet plaats 
bij vaststelling van de overtreding. Dat 
 gebeurt pas nadat het delict bij vonnis 
daadwerkelijk als verkeersovertreding is 
aangemerkt en onherroepelijk is geworden 
na gebruik te hebben gemaakt van alle 

>
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Mijn verhaal gaat niet over toevallig in Frankrijk terecht
komen, maar over een heel bewuste keuze, die ik al als klein 
meisje maakte. Tijdens mijn kinderjaren emigreerden familie
leden en bekenden op zoek naar meer ruimte en mogelijk
heden naar Australië, ZuidAfrika en Canada en ik drong er bij 
mijn vader op aan om ook weg te gaan.

Ooit zou ik vertrekken
Mijn vader had er helemaal geen oren naar, maar bij mij was het 
zaadje geplant. De ansichtkaarten met een azuurblauwe méditer-
rannée, indrukwekkende berggezichten, de kiekjes van de buren, 
die met de Volkswagen naar de Côte d’Azur waren geweest, deden 
mij watertanden. Zo besloot ik later in Frankrijk te willen wonen 
en leven!

Ik was verliefd op alles wat Frans was, de taal, Edith Piaf, Charles 
Aznavour, Gilbert Bécaud. Het is bijna niet voor te stellen, maar in 
die tijd was er nog bijna geen tv, de enige informatie die ik ter be-
schikking had, was de Nieuwe Haagse krant, de Spiegel, de NCRV-
gids. En in de wachtkamer bij de tandarts lag de Autokampioen. 
Geobsedeerd door mijn plan werkte ik op de middelbare school 

HOE IK IN... | ELS CAYLAR

Hoe ik in 
Carlencas-et-Levas 
terecht kwam

Mijn obsessie 
voor Frankrijk

Verkeerscontroles met 
 indrukwekkende getallen
Dat er regelmatig gecontroleerd wordt, 
 bewijzen onderstaande getallen. Zoals elke 
week, vaak op zondagmiddag, hebben de 
gendarmes van het departement de 
 verkeersstromen in de hele Aude gecon-
troleerd om afwijkend gedrag achter het 
stuur te bestrijden.
Tijdens het weekend van 15 en 16 januari 
waren alle eenheden van de gendarmerie 
van de Aude aanwezig langs de belangrijk-
ste wegen en autosnelwegen (A61 en A9) 
van het departement. 

Een belangrijke aanwezigheid, aangezien 
de gendarmes van de Aude hierdoor niet 
minder dan 199 overtredingen konden 
 registreren. Wat snelheidsovertreders 
 betreft, registreerden de gendarmes er 80. 
Van de aangehouden bestuurders werden 
er 3 betrapt op een snelheid van meer dan 
50 km/u boven de geldende snelheidslimiet. 
Zij reden respectievelijk 150 km/u in plaats 
van 90, 196 km/u in plaats van 130 en 131 
km/u in plaats van 80 en hun voertuigen 
werden in beslag genomen krachtens de 
Franse wet op de mobiliteit.
Ook werden er 9 snelheidsovertredingen 
van meer dan 40 km/u boven de limiet 
 geregistreerd, waaronder één waarbij een 
jonge bestuurder werd geflitst met  
131 km/u in plaats van de toegestane 80.

Wat het rijden onder invloed betreft, heeft 
de rijkswacht 15 gevallen van rijden onder 
invloed van alcohol vastgesteld (op een 
 totaal van 774 uitgevoerde controles), 
waarvan 2 overtredingen. In ditzelfde ver-
band werden ook 14 bestuurders onder 
invloed van drugs geconstateerd bij 31 
 uitgevoerde speekseltests.

De gendarmes van de Aude registreerden 
onder meer 25 gevallen van telefoon-
gebruik tijdens het rijden, 10 gevallen van 
het niet dragen van de veiligheidsgordel, 
5 gevallen van het weigeren voorrang te 
verlenen, 1 geval van het overschrijden 
van een doorgetrokken streep, 4 gevallen 
van rijverbod voor vrachtwagens, 1 geval 
van het gebruik van een valse nummer-
plaat en 1 geval van rijden ondanks de 
 annulering van een rijbewijs. Tijdens dat 
controleweekend zijn de rijkswachters van 
de Aude overgegaan tot de inbeslagname 
van 25 rijbewijzen.  n
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gang. Hoe romantisch was het toen de herder met zijn schapen 
een praatje (waar ik natuurlijk niets van snapte) kwam maken. De 
ruïnes, waaruit dit afgelegen gehucht bestond, knapten we wel 
even op en het volgende seizoen zouden we de gasten welkom 
kunnen heten! Dus niet. De realiteit viel bitter tegen en na twee 
jaar hadden we het gehucht verkocht en waren mijn partner en ik 
uit elkaar.

Op eigen benen
Nog steeds genoot ik van het in Frankrijk zijn. Ik vond alles prach-
tig, hoefde alleen maar voor mijzelf te zorgen, vond een baan bij 
een makelaar in Béziers en een huurhuisje in Assignan. Dat was 
een mooie start. Ik maakte vrienden, die mij verder hielpen en 
ging Frans studeren in Montpellier, wat hard nodig was om goed 
te kunnen functioneren. Na de makelaardij heb ik 7 jaar in het 
toerisme gewerkt. In Cap d’Agde, aan de Côte d’Azur en in de Alpen 
had ik het gevoel dat het constant vakantie was.
Als vrijgezel ging ik leuke Nederlandse mannen uit de weg, want 

ik wilde voor geen goud terug naar Nederland. Na 10 
jaar veranderde alles. Mijn huwelijk met Guy en de 
komst van onze zoon  Alexander versnelden het inte-
gratieproces enorm.
Samen met Guy runde ik jarenlang een brocante- en 
antiekzaak, totdat de verzekeringsagente Françoise 
Roques me voorstelde de belangen van hun buiten-
landse cliënten te behartigen. Dit bracht mij bij de 
NVLR, waar ik geniet van de Neder landse contacten. 
Het geeft mij een soort familie gevoel, dat ik onbewust 
toch een beetje gemist had. 

Totaal verschillende culturen
Nog steeds kijk ik met dezelfde onbevangen blik als 
40 jaar geleden naar onze regio, met de prachtige 
 natuur in al zijn verschijningsvormen en beschouw het 
als een voorrecht om hier te mogen wonen. Het voelt 
als een enorme verrijking zo vertrouwd te zijn met 
 beide culturen en diep in mijn hart blijf ik altijd trots 
op mijn Nederlandse wortels.  n
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hard aan mijn Frans, de Franse 
geschiedenis en de literatuur. 
Ik bestudeerde alles alsof het 
mijn eigen cultuur was. Stiekem 
was ik ook een beetje weg van mijn leraar Frans.

Droom en realiteit
Voor mijn gevoel liep ik al afscheid te nemen van Nederland, tot-
dat de liefde een streep zette door mijn plannen. Ik werd verliefd 
op een jongen, die zei “Frankrijk is een mooi land, maar er moes-
ten geen Fransen wonen”. Dus ik zat muurvast.
Iedereen was op de hoogte van mijn obsessie en toen had een 
vage kennis een advertentie van een verlaten dorp in de Montagne 
Noire gezien. Hij nam contact met ons op en stelde voor om deze 
plek gezamenlijk te kopen. Dit was mijn kans, Leo kreeg ik ook zo 
gek en compleet impulsief, totaal onvoorbereid kochten we in 
1978 een afgelegen gehucht met 200 hectare grond voor de prijs 
van een toenmalige doorzonwoning.

Fantastisch, ik was waar ik wilde zijn, prachtig zonlicht, ruimte, 
 natuur, wilde roosjes en het geluid van de krekels bij zonsonder-

Bij de foto’s: als jonge vrouw in Frankrijk, links met man Guy, 
onder met kleine Alexander op schoot die (helemaal onderaan) 
 opgegroeid is tot een man om ook trots op te zijn!
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UIT HET LEVEN EEN GREEP | NIENKE

Je denkt misschien dat het onmogelijk is, maar ik ben kampioen 
verdwalen, zelfs met een TomTom en andere GPSachtige 
wegwijzers. Als rallyrijders zouden wij absoluut ongeschikt 
zijn. Onze eerste echtelijke heftige woordenwisseling voerden 
wij op onze huwelijksreis onder de Périphérique van Parijs. 
Oeps, we hadden de vorige afslag moeten hebben… Vanaf dat 
moment is het jaren goed gegaan, omdat ik nooit meer kaart 
gelezen heb en JJ nooit meer heeft gereden. 

Het was duidelijk wennen. De microfoonstem is dwingend,  
hij/zij duldt geen tegenspraak! Neem de afslag! Dat doe ik 

dus subiet, meestal een straat te vroeg. In de stad verwarrend. 
Dan begon in de eerste dagen van de Tom-
Tom de stem heel nerveus te roepen: Her-
berekenen, herberekenen, herberekenen. 
Zo kun je in Brussel veel tijd kwijt zijn met 
rondjes rijden.

Het drama begint vaak met het intikken 
van het adres. Als altijd haastig neem ik 
niet de tijd om na te gaan of er 2 of 3 San 
Pedro’s zijn in Spanje. Deze schattige 
plaatsjes liggen vele kilometers uit elkaar 
en op het juiste adres aangekomen, blijkt 
dit een bouwput. Nu hebben onze vrien-
den wel veel moeten verbouwen om het 
oude klooster tot super-de-luxe vakantie-
oord te herscheppen, maar hier stonden alleen graafmachines en 
betonmolens. Terug naar de toen nog TomTom. Er bleek dus een 
tweede en wellicht zelfs een derde San Pedro te zijn. Vele uren te 
laat kwamen wij op het feestje aan. Gelukkig waren alle gasten 
dankbaar en blij dat wij uiteindelijk aangekomen waren.

Meerdere hondjes die Fikkie heten
Ook Frankrijk kent meerdere dorpen met dezelfde naam. Neem nu 
Cabrials, er zijn er meerdere! Een bij Béziers zo’n 24 minuten bij 
ons vandaan (sic), een boven Pézenas hoog in de heuvels, de 
 derde in de buurt van Albi (ruim 130 km verder op). Dan zijn er ook 
nog een paar Cabriels zoals het domein en Saint Cabriels/Cabrials. 
Op een stralende zondagochtend ging het weer helemaal mis. Na 

ongeveer anderhalf uur kwamen wij op bergweggetjes terecht en 
klommen wij richting de top van de heuvel. Als ik ergens een bloed-
hekel aan heb, zijn het weggetjes en al helemaal die met haarspeld-
bochten. Het schiet niet op. De temperatuur in de auto steeg net 
als de stress. Gelukkig blijft JJ lang buitengewoon kalm, maar dit kon 
niet de goede weg zijn. In arren moede de gastheer en gastvrouwe 
gebeld. Tja… verkeerde Cabrials. Hemelsbreed hadden wij de 
dichtstbijzijnde moeten kiezen, die bij Béziers. Als we dat gedaan 
hadden had het gezelschap ruim 2 uur eerder aan tafel kunnen gaan. 

Zelfs in Fos, dorp met 110 inwoners, is het mogelijk om te verdwa-
len, want de beschrijving klopt van geen kant als je van de andere 

kant het dorp binnenkomt. Ook La Livinière 
is zo’n dorp vol verrassingen. Bij de rode 
brievenbus niet links gaan ondanks het 
goede nummer, maar doorrijden tot je niet 
verder kunt. Driemaal kwam ik op het erf 
van compatriotten, want er stonden klom-
pen bij de deur en ook nog een Friese vlag. 
Mijn Friese hart maakte een sprongetje, 
hier zou het toch moeten zijn? Nee dus. 
Ook nu maar weer gebeld om hulp. Wist je 
dat de metropool Beaufort (155 bewoners) 
een boven- en benedendorp heeft? En 
vandaag zijn wij verdwaald in Saint Cypriën 
door onmogelijke deviations. Onze gast-
heer haalde ons uiteindelijk bij de Lidl op.

Ook in de stad kun je hopeloos verdwalen met een GPS. Gelukkig 
waren wij deze keer niet de enigen die de domme fout maakten 
op weg naar het restaurant Maison Blanche. Ik kan u vertellen  
dat Béziers meerdere witte huizen heeft. Je moet dus invullen: 
Restaurant Maison Blanche, anders vind je allemaal prachtige 
 witte huizen in luxe buurten, maar niet het restaurant achter de 
bibliotheek. Ook hier hebben we het ontvangende gezelschap weer 
tot wanhoop weten te drijven door veel te laat aan te komen.

De moraal van dit verhaal is: tik de correcte locatie in en als je wilt 
dat ik aankom ook nog graag de coördinaten. Ideaal voor dom-
oren zoals ik.  n

Verdwalen met de GPS
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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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FINANCIËN / RECHT | INA OPDAM

Geld terugkrijgen of een korting op je 
internetaankopen! Wie wil dat nou niet!

Dat kan via de zogenaamde cash-back- 
bedrijven. Die bieden hun leden op 

hun internetaankopen kortingen aan. 
 Bekende cash-backsites zoals Ebuyclub, 
iGraal bieden hun diensten gratis aan of ze 
vragen er enkele euro’s per maand voor. 

Een ander bekend cash-backbedrijf is 
 Remises & Réductions, onderdeel van Web-
loyalty. Het maandelijkse abonnement is 
€ 18. Maar Remises & Réductions schermt er-
mee dat bij hen ongeveer 600 participanten 
zijn aangesloten en dat de terugbetalingen 
‘twee tot drie keer hoger’ zijn dan bij de 
concurrenten. Welke bedrijven precies bij 
hen zijn aangesloten en hoe hoog het 
 vergoedingspercentage is, daarover blijft 
het bedrijf ‘uit concurrentieoverwegingen’ 
uiterst vaag. Wel is uit publicaties bekend 
dat onder meer Fnac, Cdiscount, 3 Suisses, 
Darty, Ebay, Ryanair, Rueducommerce.fr, 
LaRedoute.fr en Alitalia bij Webloyalty zijn 
aangesloten. 
Als je veel op internet koopt en de kortingen 
op je internetaankopen (aanzienlijk) hoger 
zijn dan het maandelijkse abonnement 
van € 18, dan is er niets op tegen om een 
abonnement bij Remises & Réductions af te 
sluiten. Zij kent veel tevreden klanten. 

Ontevreden klanten
Remises & Réductions kent ook veel 
ontevre den ‘klanten’. ‘Klanten’ die zeggen 
nooit een abonnement bij hen te hebben 
afgesloten! Dat herkennen wij als geen 
 ander, helaas. Van onze creditcard waren 
afschrijvingen gedaan van Remises & 
 Réductions. Wij hadden geen flauw idee 
waarover het ging. Op advies van de credit-
cardmaatschappij heb ik op internet gezocht 
naar de site van Remises & Réductions.fr. 
De hoeveelheid reviews loog er niet om. Er 
werden termen gebruikt zoals ‘sprake van 
gedwongen koppelverkoop’ of ‘aanschurken 
tegen oplichting’. Een ander schrijft ‘ik heb 
mijn bankgegevens doorgegeven omdat ik 
dacht dat ik op de Voyages-sncf-site zat 
waarop ik treinkaartjes bestelde. Weer een 
ander schrijft ‘ik doe nooit aankopen op 
 internet, maar heb een keer iets bij Darty 
via internet besteld en ik had meteen een 
abonnement bij Remises & Réductions afge-
sloten’. 
Ook Que Choisir (Franse consumenten-

bond) heeft hier een artikel aan gewijd en 
heeft de handelwijze van Webloyalty bij de 
autoriteiten gemeld. 

Abonnee voor je het weet
In verdere artikelen die over dit onderwerp 
zijn geschreven, wordt de wijze van totstand-
koming van een dergelijk ‘abonnement’ 
uitgelegd. 
Je wilt een aankoop doen op internet bij 
een vertrouwd bedrijf. Net voordat je de 
betaling van de aankoop wilt afronden, 
komt de vraag of jij ‘als trouwe klant’ je wilt 
registreren om te kunnen profiteren van 
een korting op een volgende booking. 
Waarom niet denk je en je vinkt de vraag 
aan. De zin ‘als trouwe klant’ geeft ver-
trouwen. Je rondt de aankoop af.
Je hebt de vraag aangevinkt in de verwach-
ting nog steeds te verkeren op de jouw 
 bekende site, maar dat blijkt achteraf niet 
het geval te zijn omdat je intussen bent 
omgeleid naar Webloyalty c.q. Remises & 
Réductions. Door aan te klikken, heb je een 
abonnement met hen afgesloten en heb je 
een machtiging gegeven voor de maande-

Remises & Réductions
lijkse automatische afschrijving! Al je ge-
gevens zijn immers al bekend. Er komt nog 
wel een ‘informatie’ met allerlei vage infor-
matie, maar wie leest die (in het Frans!). 
In haar weerwoord geeft Remises & Réduc-
tions aan dat abonnees bij hun boeking 
1 maand de tijd krijgen om hun abonnement 
te annuleren. Maar omdat creditkaart-
transacties meestal pas na 1 maand worden 
afgeschreven, biedt dit niet veel soelaas.
Kortom: er zijn veel klachten over het 
 bedrijf binnengekomen. Wijs geworden 
geeft het bedrijf op de site Remises & 
 Réductions.fr een telefoonnummer en 
e-mailadres waarop je het abonnement 
kan opzeggen.
 
Aanbevelingen
Que Choisir geeft aan de consument de 
volgende aanbevelingen:
• Wees allereerst zeer alert zodra een 

 bekende site ‘partneraanbiedingen’ 
 aanbiedt. 

• Abonneer u niet als de naam en contact-
gegevens van de partner, inclusief tele-
foonnummers, niet duidelijk worden 
vermeld.

• Probeer de sterretjes te onderzoeken en 
lees de kleine lettertjes.

• Voer een Google-zoekopdracht uit met 
de naam van de partner, combineer 
 trefwoorden zoals ‘scam’ of ‘probleem’, 
en lees de klachten van internet-
gebruikers op de forums. 

Maar bovenal: 
Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee!

*Bronnen: bedrijven, Challenges, SNPM.
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ZARAFA | AGNITA DE RANITZ

De giraffe is een der fraaiste, voornaamste en grootste dieren, 
 onschadelijk, maar tevens ook zoo weinig nuttig, als er ergens een dier 
zijn kan. De monstreuse wanschiklijkheid van deszelfs beenen, welker 
voorste nog eens zoo lang zijn dan de achterste, belet het zelve, om 
zijne krachten te kunnen oefenen. Het lighaam heeft geen rechte 
 houding, zijn gang is zeer waggelend, en zijne beweging langzaam 
en gedwongen.

Georges-Louis Leclerc Buffon, 1765

Diplomatiek geschenk
Op 14 november 1826 komt een tweemaster onder Sardijnse 
en Egyptische vlag de haven van Marseille binnenvaren met een 
vreemd schepsel aan boord. Het is een giraffe, diplomatiek ge-
schenk van Mohammed Ali, pasja van Egypte, aan koning Karel X 
van Frankrijk. Al gauw vormen zich op de kade groepjes vissers: 
‘Heb je het gehoord, er is een monster in de haven aangekomen!’

Franse wetenschappers kennen de tekst van Buffon en bestuderen 
afbeeldingen van een vreemd gedrocht met een bult, lange manen 
op rug en hals, kromme hoorns… stippen of schubben. Ze dubben 

 Pierrelatte terechtkwam en waarom nonnen in Lyon met een witte 
zakdoek naar artsen in Café de la Cloche zwaaiden. In de lavendel-
velden zoek je het razendsnel fladderende – en zo nu en dan in de 
lucht stil hangende – kolibrievlindertje. Je probeert in Mâcon 
 dezelfde kamer te bemachtigen als Saint-Hilaire en gaat op 
 bezoek bij de schilder Gustave Caillebotte, vlakbij Parijs.

Roman mee op reis
De 240 pagina’s tellende reisgids bevat meer dan 200 foto’s, teke-
ningen en gravures. De gids is niet alleen interessant voor de lezer 
van de roman Kom Atir kom, maar deze is wel een stuk leuker als je 
de roman gelezen hebt. Veel reizigers gingen al met de gids op pad 
en reden, fietsten of wandelden de totale tocht of gedeeltes ervan. 
Op de website worden Nederlandse chambres d’hôtes op de giraf-
fenroute geplaatst, evenals foto’s van reizigers in een speciaal 
hiervoor bestemde rubriek. 

Agnita de Ranitz schreef twee romans, De vrouw 
op het perron (2016) en Kom Atir kom (2020), de 
reisgids In de voetsporen van Zarafa (2021) en 
een aantal korte verhalen. 
Binnenkort verschijnt haar roman over Clara, de 
eerste neushoorn in  Nederland, die rond 1750 
heel Europa doorreisde. (Zie expositie Clara, 
Rijksmuseum in Amsterdam: 30 september 2022 
t/m 15 januari 2023).
In Nederland zijn de boeken in elke boekhandel 
te koop of te bestellen. In Frankrijk zijn ze te 
 vinden op Amazon. De auteur verzendt op 
 aanvraag gesigneerde boeken.

www.agnitaderanitz.com

Historische voettocht van Marseille 
naar Parijs, maar nu in de auto
over de vraag hoe ze het merkwaardige dier het beste naar de 
 koning in Parijs kunnen vervoeren. Te voet? Dit waggelende en 
klunzige gedrocht? Uitgesloten! Over de rivieren? Met al die sluizen? 
Geen sprake van, veel te gevaarlijk om met een telganger steeds 
op en af te stappen. Over zee? Om Gibraltar langs de Franse kust, 
tot Le Havre en vervolgens over de Seine naar Parijs? Te riskant!

Voettocht van Marseille naar Parijs
Saint-Hilaire, een vooraanstaand zoöloog, besluit tot een voettocht, 
stippelt een traject uit, verwittigt burgemeesters, vraagt naar 
 geschikte herbergen en stallen van vier meter hoog. Vanwege 
de kou en de mogelijke mistral laat hij door een bekwaam kleer-
maker een regenjas voor Zarafa maken.

Na een overwintering in Marseille vertrekt de bijzondere karavaan 
naar het noorden, begeleid door twee totaal verschillende mannen: 
Saint-Hilaire, katholiek en het mondaine leven kennende en Atir, 
geboren in een Soedanees dorp, hulpje van een dierenverzorger, 
ex-slaaf en moslim. Ze trekken door de Provence, de Rhônevallei, 
de Bourgogne en de Morvan. De giraffe jaagt de mensen eerst de 
stuipen op het lijf, maar algauw slaat overal waar ze komen ver-
wondering om in bewondering. De reis van bijna negenhonderd 
kilometer is echter vol hindernissen. Hoe vergaat het Sint-Hilaire 
en Atir, tijdens hun zware reis en komen ze ooit aan in Parijs?

Reisgids over de historische route
Naast Kom Atir kom schreef de auteur ook een reisgids over de 
tocht. Het is een gids vol historie, literatuur, kunst en natuur, met 
bijzondere wetenswaardigheden en leuke pleisterplaatsen op de 
route, die loopt door schilderachtige dorpjes, langs wijnvelden en 
door dichte bossen. Je komt meer te weten over Le Panier, de oude 
visserswijk van Marseille, hoe een enorme rots middenin 

Oude préfecture in Marseille waar Zarafa overwinterde. FO
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WIJN | VERTAALD NAAR VERHAAL VAN ARNAUD DE VILLENEUVE BARGEMONT

Feestelijke 
roze bubbels 
 genaamd Zarafa

De giraf Zarafa kent u uit de historische roman Kom Atir kom 
van Agnita de Ranitz uit NN 109. Zarafa kwam plotsklaps in 

oktober 1826 per speciaal vaartuig aan in Marseille als geschenk 
van de pasja van Egypte aan koning Karel X van Frankrijk. Zarafa 
en zijn begeleiders, de Soedanese ex-slaaf nu dierenverzorger Atir 
en de zoöloog Etienne Saint Hilaire komen na een voettocht van 
42 dagen in Parijs aan bij de Eiffeltoren. Tijdens hun 900 km lange 
voettocht beleven zij met zijn drieën van alles, maar voordat zij op 
pad gaan verblijven zij eerst zes maanden gedurende de winter bij 
de familie de Villeneuve Bargemont. De reis moest nog worden 
voorbereid. Prefect Christophe de Villeneuve zorgde voor een 
 buitenproportioneel groot onderkomen voor Zarafa en de bege-
leiders. De stal wordt heel hoog. De prefect ging dagelijks even bij 
zijn pupille Zarafa kijken en er ontstond een band. 

Arnaud en Elisabeth de Villeneuve Bargemont zijn de huidige 
 eigenaren van het wijnhuis Les Mesclanes in Crau (Vars). Zij 
 besloten in 2020 Arnauds 
 oudoom prefect Christophe te 
eren door hun elegante roze 
bruiswijn Zarafa te noemen. 
Deze eigentijdse wijn is een 
knipoog naar de sierlijkheid 
van de giraf. Een giraf gaapt 
niet in gezelschap, daar is hij te 
goed voor opgevoed. Dit is een 
grapje, want een giraf heeft 
de gaapreflex niet nodig. Zijn 
hersenen hebben een speciaal 
systeem waardoor zij geen 
zuurstofgebrek kunnen er-
varen. 
Elegantie en wellevendheid 
mogen niet verdwijnen en 
moeten gekoesterd worden 
net als de giraffes in Afrika. 

De roze bruiswijn heeft een prachtig rode grapefruitachtige ‘neus’ 
vol minerale tonen, met een vleugje citroen en zoete kruiden. In 
de mond voel je een mooie finesse van bubbels in balans met 
smaken zoals perziken en gedroogde abrikozen. De afdronk is 
zout. De wijn is op zijn best tussen 7 en 9°C en leent zich uit-
stekend als aperitief, bij sushi, rivierkreeftsalades en bij feestelijke 
maaltijden. De wijn heeft 3-5 jaar gerijpt, bevat 12% alcohol en is 
extra brut. 

Informatie: 
chateau7lesmesclances@mesclances.com of +33 (0) 494 12 10 95

Bron: Arnaud de Villeneuve Bargemon, Chateau Les Mesclances.

Christophe de Villeneuve Bargemont
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BEGIN VAN TOERISME IN FRANKRIJK | GER VERHOEVE

In 1778 maakte de Amsterdamse koopman Jacob Muhl samen met 
een Zwitserse vriend en begeleid door een bediende, een reis naar 
Parijs in zijn eigen koets met koetsier. Een reis van een volle week.  
In brieven aan zijn neef en nicht deed hij verslag. 

De reis verliep over Antwerpen en Brussel. Eenmaal op Franse bodem 
kregen de dorpen in Muhls ogen steeds een armoediger, ellendiger 

aanzicht. Na ‘Roije’ kwamen ze door het ‘bosch’ van Chantilly en bezochten 
ze het kasteel: de uitzichten in het glooiende landschap waren “niet te 
 volroemen. (–) De watervallen, sprongen en fonteinen zijn in menigte en 
onbedenkelijk schoon geordonnert.” 

Eenmaal in Parijs speculeerde Jacob tijdens een bezoek aan het lekke 
 Louvre over de onderhoudskosten en alle niet onderhouden rijkdommen: 
“als wij alles nagaan: hier, Versailles, zoude men zeggen: het inkoomen 
van ‘t geheele rijk is niet genoegsaam; het volk moet wel beswaert blijven.” 
Elf jaar later zou de revolutie uitbreken.
Muhl verbaasde zich over hoe sober de Fransen aten. In zijn ogen waren 
de meeste Fransen ‘magere sprieten’, soms zo licht als ‘spirituele geesten’ 
in vergelijk met “een logge Hollander als ik”. De verklaring lag volgens Muhl 
niet in armoede. Het lag in de volksaard: “Voor plaisir en statie hebben zij 
alles over, verteeren 2 - 4 livres Sondags op een bal en lijden in de week 
half honger, alleen om mooij gekleet te zijn en te dansen”.

De Franse lichtvoetigheid was er oorzaak van dat de gebouwen in Parijs, 
die een heerlijk schouwspel boden als ze nieuw waren, meestal bruin tot 
zwart zagen “omdat ze van geen schoonmaken weeten en alleen van 
 dansen, zingen en springen, zo zien de gebouwen die wat oud zijn, niet 
mooij uijt.” Toch had Muhl wat betreft de ‘morsigheid’ van Parijs niet al te 
veel noten op zijn zang: “Is het t’Amsterdam op ‘t Fransche Pad, Duijvels-
hoek en Loijerstraaten ook zo mooij en zindelijk?” Hij bracht er zelfs begrip 
voor op: “de stad is een wareld.”

Muhl raakte onder de bekoring van Parijs. “U kunt niet begrijpen, welk een 
verandering in alles men ondervindt en welk een verschil in de gebouwen 
en behandeling hier is bij Amsterdam.” ‘t Was er allemaal bliksems groot: 
“om alles te voet te besien had men een jaar werk. Het gerij van duijzende 
karren, koetsen, cabriolets etc. is niet te gelooven ...”. 
Met zijn vriend dwaalde hij door de stad en talloze gebouwen  werden be-
treden en bewonderd. Over de Hallen was hij verbluft: “De ongeloofelijke 

Niet te gelooven

Le visage de Maman
‘Mama’s gezicht’

Een chanson dat ik al een aantal jaren 
terug schreef op de melodie van een 

bestaand lied van Stef Bos. 
Aanleiding was het plotse overlijden van 
de moeder van een dierbare vriendin. 
Het gaat over de band tussen moeder en 
dochter, die onvoorwaardelijk, sterk, 
 liefdevol en mooi kan zijn.

Ook in de video heb ik getracht dit verhaal 
te vertellen. Persoonlijk, maar tegelijkertijd 
deels herkenbaar denk ik. 

Ikzelf denk terug aan mijn oma. Een vrouw 
die haar hele leven liefde heeft gegeven 
aan haar man, zonen, dochters en klein-
kinderen. Die liefde vergeet ik nooit meer, 
en is het mooiste geschenk dat een mens 
kan ontvangen. 

Het prachtige beeld ‘Moeder en Kind’ op 
de foto is gemaakt door Willy, de moeder 
van mijn vriendin, een ware kunstenares.
Beiden figureren in de videoclip.  n

MUZIEK | M É Y U

https://youtu.be/
TlGlzzzzQAM
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BEGIN VAN TOERISME IN FRANKRIJK | GER VERHOEVE

menigte menschen, een overgroot getal karren, van 2 tot 8 paar-
den bespannen, met steenen, hooij, haver, stroo en alle soorten 
vivres belaaden, daartusschenbijden een aantal fiaquers, koetsen 
en rijtuijgen, dat men zeggen zoude: hoe sal uijt malkander koo-
men en hoe gebeuren er niet alle ogenblikken  ongelukken?”

“Hoe meer wij de Tuilerieën bewandelen, hoe meer van alle kanten 
en zijden de gesigten besien, hoe schoonder en grootscher het 
werd.” ‘s Avonds gingen ze naar de opera, naar theaters en ‘s mid-
dags kuierden ze door de tuin van het Palais du Luxembourg, ook 
toen al een oase van rust, waar mensen zaten of liepen te lezen. 

Uiteraard gingen de heren naar Versailles en waren met stomheid 
geslagen. Ze liepen rond in het nog volop in ‘koninklijk bedrijf’ 
 zijnde park. Verschillende malen zagen zij de Koning uijtrijden 
gaan naar de paroisse off hoofdkerk; het geweld, de menigte van 
lijffwagten, helbardiers, het gevolg van heeren en statiedames is 
voor een vreemdelijng een verbasend gesigt. Die dames worden 
in draagstoelen de trappen op in de kamer van de koning gebragt 
(–) stroomen van menschen, gemeene boeren, burgers en grooten, 
alles vloog die trappen op, liepen een gallerij om, gingen door een 
deur. Wij wisten van dit alles niets, wat het oogmerk was of wat 
het beduijde. Wij wierde verdrietig en resolveerde naar beneden 
te gaan door al die vertrekken heen, daar wij doorgegaan waaren, 
om te zien, of wij niet iemant konde vinden om naar ons logis te 
zenden om onze hospis te halen (...)”. “Het hoff is zo groot en uijt-
gestrekt, dat al wat in Den Haag is daar maar miniatuur bij is.”

Die vrije vrouwen die “even tranquil als de heeren” in koffiehuizen 
komen. En dan de frivoliteit, ‘les filles galantes’. Hollandse kennis-
sen hadden de prostituées wel eens aangewezen in het Palais 
 Royal en de Tuilerieën: “maar dat zijn geheel andre schepsels als 
dat droevig zoort in Holland. Het zijn dames, naar de eerste trant 
gekleet, als koninginne.” En hij bekent dat hij, als hij jonger ge-
weest zou zijn, wel ‘een dubbele Joseph’ geweest had moeten zijn 
om niet voor de verleiding te zijn gezwicht. “Heilig, heilig ons 
 Amsterdam, van zulk een historie weet men nog niets !”

Muhl geniet: “Ik ben zo fris als in geen jaaren geweest ben. (-) ik 
word luchtig, ik moet hier vandaan of zoude van zelfs dansen 
leeren. (-) Hemel, alle dagen zie ik nieuwe dartelheid en weelde !” 
En even later: “Gij denkt met reden: Oom zijn kop is nu met mallig-
heid en schoone gesigten vervuld. Als weder ‘t huijs kom, word ik 
weer een Hollander; swaarmoedig ademhaalen, assidu arbijden, 
weinig vermaak en nu en dan wat knorrig denken zal weder mijn 
deel worden. Jouissons au present ! ...”*

* “Laten we van het heden genieten.”

Bron: M. Piganiol de la Force, Description Historique de la Ville de Paris et de ses 

Environs. A Paris, chez les Libraires Associés, 1765. (Coll. ‘de Franse verleiding’.)

Dit verhaal is mede gebaseerd op een studie van drs. H. A. Höweler, Een 

 Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Jacob Muhl.  

De Walburg Pers, Zutphen, 1978.

Ger Verhoeve is oprichter en conservator van een klein museum ‘De Franse 

 verleiding’ gewijd aan de geschiedenis van het reizen en het toerisme in Frankrijk. 

Adres : 2, Place de la Révolution, 11700 Fontcouverte, halverwege Narbonne 

en Carcassonne (afslag 25 Lézignan A 61). Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

van 10.30-19.00 uur. Tel.: 04.68436016. (defranseverleiding.nl + 

languedoc-roussillon.org)
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Onze gele kanarie
Midden in het Regionaal Natuurreservaat van de Catalaan se 
Pyreneeën ligt het hoogste treintraject van Frankrijk. De 
onverschrokken ‘gele kanarie’ tuft al sinds 1910 van Ville
franche-de-Conflent via Mont-Louis naar de Spaanse grens. 

Natuurreservaat
De lokale bevolking noemt het dappere klauterende treintje 
gekscherend vaak 'onze gele kanarie'. Hij rijdt dezelfde route al 
ruim honderd jaar. De spoorlijn is aangelegd om de Catalaanse 
hoogvlaktes te verbinden met de rest van het departement 
 Pyrénées Oriëntales. Tegenwoordig vervoert hij alleen nog 
toeristen. Het is een prachtige reis dwars door het Regionaal 
Natuurreservaat van de Catalaanse Pyreneeën.
De opstapplaats ligt op het laagste punt, Villefranche-de- 
Conflent. Deze plaats ligt op 400 meter hoogte. Het treintje klimt 
dan gestaag door naar 1600 meter hoogte, naar Mont-Louis. 
Daarna rijdt het nog door naar Bolquère en naar Latour-de- 
Carol, aan de Spaanse grens. In totaal is het traject 63 km.

Zwevend boven de Têt
Vanuit het open treinstel, alleen in het zomerseizoen, kun je 
prachtige foto's maken. De brandende zon is op zulke dagen 
en op deze hoogte onverbiddelijk, dus goed insmeren is geen 
loos advies! Het meest spannende is misschien wel de rail-
constructie boven de rivier de Têt. Hier moet je geen last 
 hebben van hoogtevrees, want je lijkt zo ongeveer boven het 
wateroppervlak te zweven.

Heen en weer
Het is echt een bijzonder uitje voor een hele dag. Neem dus een 
retourtje en je mag uitstappen waar je maar wilt. Even passa-
gieren en vervolgens gewoon weer met de trein mee. Spectacu-
lair is  bijvoorbeeld ook een wandeling in het natuurreservaat en 
een picknick. Wie van cultuur houdt, kan een bezoekje brengen 
aan de vestingwerken van Vauban die samen met Villefranche- 
de-Conflent op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. 

Parc naturel Régional des Pyrénées Catalanes
1 rue Dagobert, 66210 Mont-Louis
Tel.: + 33 (0) 4 68 04 97 60

ER EVEN TUSSENUIT | KIT ZUIDEMA
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De bekende striphelden Asterix en Obelix maken in De ronde 
van Gallia een reis door Frankrijk. Overal waar ze komen nemen 
zij een lokale specialiteit mee. Denk aan pittige Normandische 
worst uit Rotomagus (Rouen), Parijse ham uit Lutetia (Parijs), 
bêtises de Cambrai uit Camaracum (Cambrai), champagne uit 
Durocortorum (Reims), kalfsragoût uit Lugdunum (Lyon), 
 salade niçoise uit Nicae (Nice), bouillabaisse uit Massilia 
(Marseille), saucissons uit Tolossa (Toulouse), gedroogde 
 pruimen uit Aginum (Agen) en oesters en wijn uit Burdigala 
(Bordeaux).

Bijzonder is dat al deze producten nog steeds met trots bereid 
en gegeten worden. Grappig is dat Fransen ook vandaag nog 

bereid zijn om kilometers om te rijden voor een lokaal, bijzonder 
product. Bresse-kip smaakt heus anders dan die uit Limoux,  
zout moet uit Aigues-Mortes komen, betere boter dan de Breton-
se is er niet en mosterd kunnen ze alleen in Dijon maken. Hoezo 
chauvinistisch?
Dat Fransen echte carnivoren zijn blijkt uit de recepten op deze 
pagina’s. Verras je zomergasten met de smaak van de regionale 
specialiteiten.

Cassoulet de Castelnaudary 

Cassoulet is stevige langzaam gegaarde boerenstoofpot 
van witte bonen, gekonfijte eend, worstjes en varkens-,  

of lamsvlees.

Ingrediënten voor 8 personen
1,2 kg gedroogde witte bonen, 1 kg gerookte varkensworst,  
1 varkensschenkel, 1 grote wortel, 1 grote ui gepeld, 2 kruid-
nagels, 1 bouquet garni, 3 teentjes knoflook gepeld, 4 gekonfijte 
eendenbouten, 1/2 ontbeende lamsschouder, 2 saucisses de 
Toulouse, 700 g tomaten in fijne blokjes gesneden, 2 tl zwarte 
peperkorrels, bosje fijngesneden peterselie, peper en zout 
naar smaak, paneermeel en peterselie.

Bereiding
Week de gedroogde bonen 6-12 uur in ruim koud water. Prik 
met de punt van een schilmesje meerdere keren in de gerookte 
varkensworst. Leg de worst met de varkensschenkel in een 
grote pan. Voeg koud water toe en breng aan de kook. Zet het 
vuur laag en laat 30 minuten zachtjes sudderen.
Verwijder de worst, dek af met een vochtige theedoek en kook 
de schenkel nog 30 minuten langer. 

Meng in een grote pan de bonen, wortel, ui, het bouquet garni 
en 2 knoflookteentjes. Vul de pan met koud water zodat de 
bonen onder water staan.
Breng het water aan de kook en laat de bonen zachtjes 1 uur 
koken. Voeg al het varkensvlees en de botten toe aan het 
 bonenmengsel. Laat alles nog 30 minuten stoven.

Bak intussen op middelhoog vuur de eendenbouten en stukjes 
lamsvlees aan alle kanten goudbruin. Leg de eend op een bord. 
Voeg het lamsvlees toe aan de bonen en kook nog 30 minuten. 
Prik met de punt van een schilmesje op enkele plaatsen in de 
saucisses de Toulouse. Bak de worstjes in dezelfde koekenpan 
op middelhoog vuur aan alle kanten gelijkmatig bruin. Voeg 
toe aan het bord met de eendenbouten.
Nadat de bonen 1,5 uur hebben gesudderd, roer je de tomaten 
en geplette peperkorrels erdoor en kook nogmaals 30 minuten.
Voeg de eendenbouten en de worstjes toe aan het bonen-
mengsel en kook nog 30 minuten.

Verwarm de oven voor: 165ºC. Haal voorzichtig het vel van 
 beide worstsoorten en snijd de worsten in plakjes. Haal het 
vlees van eventuele botten.

Serveer de cassoulet in een ondiepe ovenschaal van aarde-
werk of keramiek. Doe het lamsvlees, de eendenbouten en 
schenkel in de schaal. Schep de bonen op het vlees.
Garneer het gerecht met paneermeel en peterselie. Bak het 
gerecht in 20 minuten goudbruin in de oven en serveer de 
schotel heet.

Tour de Gaule
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Petit pâtés de Pézenas

Dit is een van de meest verrassende recepten uit de 
Hérault. Het is de culinaire curiositeit waar de stad 

trots op is. Het recept van dit vleespasteitje met een zoet/
zoute/kruidige smaak werd in 1768 aan de stad Pézenas 
gegeven door de Indiase kok van een Engelse Lord die er 
vakantie vierde. Het doet sterk denken aan een Britse pie.

Ingrediënten voor 4 personen, ca. 12 pâtés
2 rollen koelvers pâte brisée, Voor de vulling: 250 g lams-
gehakt, 80 g boter, 50 g rozijnen, 1 el bruine suiker, 
 geraspte schil van een citroen, 1 tl komijn, snufje kaneel, 
snufje nootmuskaat, zout, peper, 1 ei.

Bereiding:
Meng alle ingrediënten voor de vulling (behalve het ei) 
door het lamsgehakt en zet koel weg. 
Steek 2 x 12 rondjes met een doorsnede van circa 12 cm 
uit het deeg. 
Leg op 12 rondjes deeg een lepel vulling, leg het andere 
plakje erop, druk goed aan en bestrijk met losgeklopt ei. 
Zet de deegrondjes koud weg.
Verwarm de oven voor op 200°C. Bak de pasteitjes ver-
volgens in 25-30 min. goudbruin en gaar.
Bestrooi de pâtés vlak voor het einde met een beetje 
 suiker om ze te laten karamelliseren.
Serveer de Pézenas mini-pasteitjes warm als voorgerecht 
of met een lekkere knapperige groene salade als lunch-
gerecht.

Tielle Sètoise

De tielle is een gekookt, met inktvis gevuld broodje dat 
 gegeten wordt als voorafje of als lunchgerecht met een 

gemengde salade.

Ingrediënten voor 12 broodjes
500 g bloem, 15 g verse bakkersgist (of een zakje gedroogde 
gist), 1 tl paprikapoeder, 1 el tomatenpuree, 1 el olijfolie, 1 dl 
witte wijn (Muscat), 1 dl lauw water (25°C), 10 g fijn zout.

Voor de vulling (octopusstoofpot):
1 kg inktvis (octopus), 2 l courtbouillon (2 l water met 2 blokjes 
visbouillon), 1,5 dl witte wijn (Muscat), 1 blik gepelde tomaten-
blokjes, 2 el tomatenpuree, 1 grote ui, 4 teentjes knoflook,  
1 tl paprikapoeder, 10 draadjes saffraan, 1 snufje suiker,  
1 el olijfolie.

Bereiding van het brooddeeg
Verdun (voor de verse gist) of los (voor het sachet) de gist op 
in een beetje lauw water (maximaal 25°C). Voeg een beetje 
bloem toe, meng goed en laat circa 20 min. rijzen.
Meng warm water (7 cl), scheutje olie en scheutje witte wijn 
door elkaar.
Voeg de tomatenpuree en het zout toe. Kneed 15 tot 20 minu-
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ten. Vorm tot een bal en laat ongeveer 2 uur rijzen onder een 
theedoek.

Voor de stoofpot:
Laat de octopus 1 uur zachtjes koken in 2 l visbouillon. Laat de 
octopus(s) afkoelen en snijd ze in hele kleine stukjes. 
Pel en hak de ui en de knoflookteentjes.
Bak ze 5 min. bruin in een eetlepel olijfolie. Voeg de paprika-
poeder en saffraan toe. Voeg de tomatenpuree toe. Schenk de 
witte wijn en de visbouillon bij het kookwater van de octopus.
Voeg de tomatenblokjes en de suiker toe. Laat 20 minuten op 
laag vuur sudderen. Laat de octopus afkoelen en snijd deze 
klein. Voeg toe aan de tomatensaus en laat ze afkoelen.

Verwarm de oven voor op 220°C.
Rol het brooddeeg uit tot een lap van circa 3 mm dikte. Steek 
met een vormpje rondjes uit met een diameter van 10-15 cm. 
Prik het deeg in met een vork. Leg op het deegrondje een 
 flinke eetlepel vulling. Vouw het deeg dubbel zodat er een half 
maantje ontstaat. Druk de maantjes goed aan en bak ze in 
 circa 20 minuten goudbruin en gaar.
Geniet van je tielle warm, als voorgerecht of als hoofdgerecht, 
vergezeld van een salade en rijst.
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allerlei andere digitale zaken op het gebied 
van licht en geluid. Hiervoor zijn professio-
nals nodig om te kunnen opboksen tegen 
een avondje bijna gratis gamen of netflixen. 
Het is financieel nog altijd koorddansen en 
toch blijven de circusfamilies doorgaan. 

Circusfamilies zeggen allemaal dat het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Alle-
maal hebben ze een soort blind geloof dat 
er niets mooier is dan optreden en samen 
plezier maken. Je moet ook van reizen en 
onzekerheid houden. Het leven in een 
 caravan is niet voor iedereen weggelegd,  
al worden de wagens wel steeds luxer en 
zijn er bij de grote circussen goede voor-
zieningen wat betreft wasgelegenheid, 
stallen en internet.

Het ouderwetse circus met wilde dieren mag 
en kan niet meer. Een mooi voorbeeld van 
een circus dat meegaat met zijn tijd is Les 
Folies Gruss. De familie Gruss vermengt 
paardensport, dans en acrobatiek met 
 muziek tot een wervelende show. Al sinds 

1974 hebben zij de eerste circusschool in Frankrijk, L’École au Carré 
in Parijs, waar zij artiesten opleiden tot multi-taskers, want met 
een kunstje kom je er niet meer. Zo is vader Alexis Gruss hoge-
schoolruiter, clown, jongleur en saxofonist. Samen met zijn zonen 
Stephan op trompet en Firmin op trombone, en zijn kleinzonen 
 Alexandre op gitaar, Charles op drums, Louis op saxofoon en 
 Joseph op trompet vormen zij hun eigen jazzband. Ik kan u ver-
zekeren dat ze een erg prettig stukje muziek ten gehore geven.

Het is jammer dat het circus nog te vaak bekendstaat als een 
 stoffige, minderwaardige kunstvorm. Dat beeld is echt onterecht, 
want de leiding van zo’n circus bestaat maar al te vaak uit hoog-
opgeleide artiesten vol onder-
nemingszin en veerkracht. Het 
is fabelachtig knap wat zij ten 
tonele voeren. 

Les Folies Gruss komen ook 
deze zomer weer van 9 juli tot 
31 augustus met een nieuwe 
show naar Béziers. 

www.foliesgruss.com 
Béziers: 04 90 29 49 49 
billetterie@alexis-gruss.com
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Veel mensen denken dat circusartiesten 
een groepje vreemde snuiters is dat met 
een clown, een pony en een tent door 
de wereld trekt. Niets is minder waar. 
Wel betreft het een reizend bestaan en 
een bijzonder leven vol onzekerheid, 
veel risico op ongelukken, magere ver
diensten en werk op tijden dat anderen 
vrij zijn. Nu hebben wel meer beroepen 
dat, maar wat maakt het circusleven 
toch zo aantrekkelijk?

Misschien moet je zijn opgegroeid, of 
vergroeid zijn met de circusbranche, 

want je stapt er niet zomaar even in. Toe-
vallig ken ik twee mensen uit die sector en 
ik denk dat het wellicht de meest gepassio-
neerde beroepsgroep is die er bestaat. De 
ene is circusdirecteur en de ander docent, 
verbonden aan een jeugdcircus.

Professionalisering
Ooit werkten grote circusfamilies, zoals 
Circus Renz en Les Folies Gruss met vaste 
contracten. Tegenwoordig doen zij het 
 bijna alleen met familie en een enkele zzp’er of flexwerker. 
 Natuurlijk speelt de discussie over sociale bescherming, door mid-
del van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, in deze fysieke 
beroepsgroep een grote rol. 
Wat betreft communicatie veranderde er gigantisch veel. Tot 
 enkele jaren geleden hingen zij ergens een bord op met de 
 mededeling ‘Komt dat zien!’ 
Marketeers hebben via social media te maken met een zeer 
 verwend publiek en moeder zit nog steeds achter de kassa, maar 
nu met een ingewikkeld computerprogramma. Verder zijn er 
 juridische zaken over grote contracten, logistieke majorklussen en 

12   NieuwsNed voorjaar 2021

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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Circus, 
komt dat zien, komt dat zien!

FO
TO

: M
A

TT
 W

 N
EW

M
A

N
 /

 U
N

SP
LA

SH



NieuwsNed 111 | Zomer 2022 29

GOED VOORBEREID OP PAD | REDACTIE

Heerlijk, het mag en kan weer! Komen
de zomer naar Frankrijk in de vakantie? 
De Franse verkeersdienst Bison Futé 
verwacht dat diverse weekenden in juli 
en augustus weer ouderwets druk zullen 
zijn op de autoroutes. Hier alvast enkele 
zwarte data & (omrijd)tips!

Komende zomer zijn er maar liefst 5 zwarte 
zaterdagen: 9-23-30 juli en 6-13 augustus 
2022. Daarvan zullen zeker 30 juli en 6 au-
gustus naar verwachting het drukst zijn.

Zaterdag 9 juli 2022: rood/zwart
Op woensdag 6 juli begint de Franse zomer-
vakantie. Veel Fransen die in juli vakantie 
hebben, les juilletistes, vertrekken het eerste 
weekend erna. Dan begint de eerste grote 
zomerdrukte op de Franse autoroutes. 
Vrijdag 8 juli is het op de Route du Soleil 
intussen dan al oranje en tussen 14.00 en 
17.00 uur rood. Ook rond Parijs wordt het 
die dag vrij druk. Zaterdag 9 juli geldt voor 
alle snelwegen naar het zuiden code rood 
en voor de Route du Soleil zwart. Zondag 
10 juli is groen en oranje, dus wie slim is…

Zaterdag 16 juli 2022: rood
Vrijdag 15 en zondag 17 juli zijn aangemerkt 
als oranje/rood, maar zaterdag 16 juli 
wordt naar verwachting een drukke dag, 
vooral op de Route du Soleil en op de A10 
(Parijs-Bordeaux).

Zaterdag 23 juli 2022: rood/zwart
Het vierde weekend van juli is traditioneel 
druk. Vrijdag wordt oranje/rood, zaterdag 
23 juli is rood/zwart, zondag 24 juli is 
groen/oranje.

Zaterdag 30 juli 2022: 
de zwartste zaterdag
Het drukste weekend van de zomer is 
 traditioneel het laatste weekend van juli. 
Dan is de chassé-croisé, als de juilletistes 
weer huiswaarts keren en de Fransen die in 
augustus op pad gaan. Deze dag met dub-
bele verkeersstromen zorgt gegarandeerd 
voor een gitzwarte zaterdag met pieken 
tussen 10.00 en 15.00 uur. Vooral op de A10 
tussen Parijs en Bordeaux worden lange 
files verwacht, evenals op de A7 na Orange- 
Langres (Route du Soleil). Zondag 31 juli zou 
mee kunnen vallen: ‘slechts’ oranje/rood 
dit jaar.

Zaterdag 6 augustus 2022: 
donkerrood/zwart
Is de eerste zaterdag van augustus traditio-
neel aangemerkt als zwart, maar in 2022 
zou het zaterdag 6 augustus donkerrood 
kunnen worden. Zondag 7 augustus valt 
waarschijnlijk mee ten opzichte van andere 
zomers: alleen oranje voor de Route du 
Soleil en de Provence, verder groen.

Zaterdag 13 augustus 2022: 
Maria-Hemelvaartweekend
Het tweede weekend van augustus belooft 
dit jaar ook een dag van files te worden: 
maandag 15 augustus is een feestdag 
 (Maria-Hemelvaart), dus de Fransen hebben 
een lang weekend. Ook de juli-vakantie-
gangers kunnen nu weer op pad voor een 
lang weekend, dus dat geeft ongetwijfeld 
gedoe op de snelwegen in de Rhône-Alpes 
(Route du Soleil) en ook in de Auvergne. 
Zaterdag 13 augustus is daarom aange-
merkt als zwarte zaterdag.

Als je toch op een van deze drukke zater-
dagen moet reizen: vertrek het liefste laat 
(einde ochtend of zelfs begin middag), 
 zodat je achter de ergste files aanrijdt. 
 Vermijd naar Zuid-Frankrijk de A7 (Route 
du Soleil) en rijd liever door de Auvergne 
over de A71/A75 via Orléans, Bourges en 
Clermont-Ferrand tot Montpellier.

Bip&Go
Denk ook aan de handige tolbadge waarmee 
je meteen kunt doorrijden bij de speciaal 
hiervoor aangegeven tolpoortjes. Factuur 
komt later en met name de 30km poortjes 
kunnen op drukke zomerdagen flink in tijd 
schelen! De Bip&Go-tolbadges zijn ook 
 geldig op de autowegen in Spanje, Italië en 
Portugal. Bestel er nu online vast een! 

Onderweg op de hoogte blijven van 
 actuele verkeersinformatie:
• Luister naar Radio 107.7: deze Franse 

 radiozender geeft aangepaste informatie 
voor het gebied waar je rijdt en daar 
 zitten vaak real-time tips bij voor slimme 
omrijdroutes. Hoofdzakelijk in het Frans, 
maar in de zomermaanden worden 
 belangrijke aankondigingen ook in het 
Engels gedaan.

• Kijk op autoroute.fr voor gedetailleerde 
file-informatie voor alle Franse tolwegen.

NEDJES

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

Visite uit Nederland 
en niet genoeg ruimte? 
Wil jij of je bezoek wat privacy, kijk op 
www.languedocvakantiehuis.nl. Mail of 
bel naar info@languedocvakantiehuis.nl, 
+31 611160506. Betreft 2 vakantie-
bungalows voor 4 personen met eigen 
zwembad in Roulio.

Bridge, golf, tuinieren, 
wandelen, musiceren…
Zin om een clubje op te starten? Plaats 
zelf een Nedje. Geef uw wens, hobby, 
naam, adres en telefoonnummer op. 
Er zijn vast geestverwanten die blij zijn 
met uw oproep. Een berichtje aan de 
activiteitencommissie kan ook: 
cobydaverveld@orange.fr

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

Zwarte zaterdagen 2022

Nedje
Leden kunnen 1x per jaar gratis een 
Nedje plaatsen. Voorwaarde voor 
plaatsing is dat alle tekst in één kolom 
past en betaalde Nedjes gaan voor. Wilt 
u 4x per jaar een Nedje plaatsen van max. 
35 woorden, stuur dan uw tekst naar 
sponsoring.nvlr@gmail.com. Kosten 
€ 18 voor leden, voor niet-leden € 24.
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Een artistieke Nederlandse vriendin met 
een huisje in de Ardèche maakte ooit een 
prachtig schilderijtje, een drieluik. Ston-
den de luiken open dan zag je een paars 
Provençaals lavendellandschap, met groen 
glooiende heuvels en strakblauwe luchten. 
Deed je de paneeltjes dicht dan verscheen 
een oer-Nederlands schaatstafereeltje: een 
wit bevroren plas met dartele figuurtjes, 
een stijve rietkraag, koek-en-zopie. Ze 
noemde het werkje ‘Altijd heimwee’. 

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

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

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

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

Door 
Renate van der Bas

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

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

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

Zijn 
de 

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

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

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

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

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

“Altijd heimwee” Foto’s: Edith Ferree-Donck
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Lidmaatschap
De contributie voor de NVLR 
 bedraagt € 35 per jaar. Voor een 
volgend gezinslid € 20. Jaarlijks 
 uiterlijk voor 31 januari te voldoen 
door overschrijving per bank IBAN: 
FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183, 
t.n.v. Ass. NVLR, Caisse d’Épargne 
Olonzac, met vermelding van uw 
lidmaatschapsnummer. Dit nummer 
vindt u op het adresetiket van de 
envelop waarin NieuwsNed ver-
zonden wordt.

Adverteren
Voor 4 advertenties per jaar 
in NieuwsNed betaalt u slechts
1/8 pag. € 120 1/4 pag. € 200
1/3 pag. € 300 1/2 pag. € 360
1/1 pag. € 540
Adverteren op de website of in 
de nieuwsbrief is ook mogelijk. 
Informatie: Hans van der Bij 
Tel. +33 (0)467 25 37 13 
sponsoring.nvlr@gmail.com

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

Nieuwe (duo)leden:
Mevr. L. van Bienen
Dhr. H. Hovinga
Dhr. J. Oerlemans
Mevr. A. Smit
Mevr. A. Steuns
Mevr. G. Verhagen en 
 Dhr. T. Wijnands

Afmeldingen:
Dhr. en Mevr. Demenint
Mevr. A. Hoebe

BESTUUR NIEUWSNED COLOFON OUI !
Ik word lid van de NVLR

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

gedrukte verenigingsmagazine 
NieuwsNed en de maandelijkse 

NieuwsBrief. Tevens kunt 
u deelnemen aan alle 

evenementen van de NVLR.

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

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

uw e-mailadres.

Auteursrechten
De auteursrechten van de artikelen 
in NieuwsNed berusten bij de 
 auteurs en/of de redactie. Het staat 
de zusterverenigingen vrij om 
 redactionele informatie over te 
 nemen mits met vermelding van 
de initialen NVLR en het nummer 
van de betreffende uitgave.

Voorbehoud
De redactie streeft objectiviteit, 
juistheid en neutraliteit na. Zij 
behoudt zich het recht voor om 
 ingezonden artikelen niet of in 
 gewijzigde vorm te plaatsen. 
 Bestuur en redactie zijn niet ver-
antwoordelijk en/of aansprakelijk 
voor eventuele onvolledige en/of 
onjuiste informatie.

Het volgende nummer 
van NieuwsNed (nr. 112) 

 verschijnt in september 2022. 
De uiterste inleverdatum 

voor kopij is 
8 augustus 2022.

www.nvlr.eu
De meest actuele

informatie vindt u op 
onze eigen website!
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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  
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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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