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Wat zie ik/jij 
als ik/jij in de 
spiegel kijk(t)?

Waar focus ik op? Wat wil ik, wat willen 
wij als club?

Ons beeld, denk- en gedragspatroon wordt 
bepaald door de bril die je ophebt, opzet, 
waardoor je kijkt. Is dat een roze bril, dan 
lijkt alles zacht, lief en mooi. Is het de 
 zwarte bril, dan lijkt alles donker, somber 
en zwaar.

Nederlanders denken van zichzelf een hel-
dere realistische kijk op de dingen te hebben, door een bril zonder 
kleur. Wij benoemen zaken graag zoals wij denken dat ze zijn. 
 Alleen werkt dit niet altijd zo. Dat benoemen is wellicht niet altijd 
prettig en effectief,  meestal zelfs contraproductief en dan wordt 
de bril vanzelf steeds donkerder. Wat zou je zien als je die roze 
bril zou opzetten? De wereld ziet er dan zeker anders uit. 

Wat zie ik in die spiegel? 

Een beschouwende, introverte man van weinig woorden. 
Op de bijpraatlunches, waar wij zoveel  mogelijk acte de présence 
geven, hoor ik dingen die leden bezig-
houden en dat neem ik serieus. In bestuurs-
vergaderingen wordt veel gepraat. Steeds 
probeer ik goed te luisteren zodat ik als 
debatleider erin slaag om uit de discussie 
het juiste te destilleren om een correcte 
samenvatting te geven, zodat wij samen 
als bestuur tot goede beslissingen komen. 

Tot slot, kritisch naar mijzelf kijkende, kan 
ik meer belangstellend doorvragen over 
zaken waar wij van mening verschillen. 
Laat het mij weten, bel mij op dan kunnen 
wij daarover praten. 

Het is mijn taak om taal als communicatie-
middel goed te gebruiken om prettig met 
elkaar te werken, elkaar met raad en daad 
bij te staan en samen aardige dingen te 
 organiseren en te beleven. Per slot van 
 rekening is de NVLR een gezelligheids-
vereniging. Mooi scrabblewoord!  n

Jan Jaap ten Hoor,
Voorzitter NVLR

Het begrip taal is ruim, breed en oud. De oudste 
geschreven bronnen dateren van ca. 3000 v.C. 

Mensen hadden behoefte aan eenduidigheid om 
anderen te vertellen wat zij bedoelden, als middel 
om te informeren, onderwijzen, communiceren en 
voor leefregels zoals de 10 geboden en wetgeving. 
Hiervoor zijn woorden nodig om gesproken of 
 geschreven berichten over te brengen. Voor het 
uitwisselen van boodschappen moet je niet alleen 
kunnen horen en luisteren, spreken en verstaan, 
schrijven en lezen, maar is ook de non-verbale 
communicatie belangrijk.

Het is knap dat docenten erin slagen jonge kinderen 
dit allemaal aan te leren. Het ene kind is taal-
gevoeliger dan het andere. Dit ogenschijnlijk 
 eenvoudige woord geeft aan dat er veel samen-
gestelde woorden zijn met taal, denk aan:

Levende en dode talen, taalbeheersing, kindertaal, 
beeldtaal, moedertaal, gesproken, gebaren en 
 geschreven talen, lichaamstaal, taalstrijd, taal als 
 wapen, spreek- en schrijftaal, taalgebruik, taal-
verloedering, taalniveau, vreemde taal, wereldtaal, twee- 
en meertaligheid, computer- en programmeertaal.

Auteurs, cabaretiers, chansonniers, juristen 
en journalisten hebben een eigen jargon 
waarbinnen zij ware taalkunstenaars zijn 
die woorden kiezen die werken. Geen werk-
woorden, nee woorden die iets losmaken, 
mensen raken. De een noemt het beeld-
houwen met taal, de ander noemt zichzelf 
een liedjessmid. Allen zoeken uren, dagen, 
zelfs weken naar het juiste woord of zinne-
tje. Zo is het ook met onze schrijvers voor 
NieuwsNed. Zij steken vele uren in het be-
denken van het onderwerp, de inhoud, het 
schrijven en herschrijven van hun stukjes. 
De redactie is hen hier buitengewoon 
 erkentelijk voor en uit een telefonische 
 enquête bleek dat de lezers het tijdschrift 
zeer waarderen. 

Net als vorige winter is ook dit weer een 
extra dik eindejaarsnummer geworden dat 
erom vraagt af en toe even weggelegd te 
worden. Het is een editie vol verhalen van 
auteurs die zich enthousiast bogen over 
het onderwerp TAAL. 
Wij wensen eenieder veel leesplezier en 
een inspirerend nieuw NVLR-jaar toe ! n

VAN DE VOORZITTER VAN DE REDACTIE

Taal

COVERFOTO 
BEELD-TAAL
Eén beeld zegt meer dan duizend 
woorden. Bijna alle talen kennen 
dit spreekwoord. De verklaring is 
simpel. Mensen herinneren zich 
beelden beter dan woorden. Het 
brein verwerkt woorden anders 
dan beeld. Woorden vergen meer 
cognitieve inspanning. Iedereen 
ziet bij deze coverfoto dat het om 
de wintereditie gaat en dat het op 
het strand koud is.
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UIT DE 
BESTUURSKAMER | 
FRED KOK, SECRETARIS
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Op 11 oktober 2022 is het NVLR-bestuur in verga-
dering bijeengeweest. Het werd een bijzondere 

bijeenkomst, omdat dit de laatste vergadering was 
waaraan Louk Wendels (vicevoorzitter) deelnam. Dat 
gold ook voor het bestuurslid Coby Daverveld. Zij blijft 
wel lid van de activiteitencommissie. Natuurlijk zijn wij 
hen beiden veel dank verschuldigd voor hun enorme 
inzet. Aan de algemene ledenvergadering zullen nieuwe 
leden worden voorgesteld. Van beiden wordt op ge-
paste wijze afscheid genomen.

Ook nu weer konden wij terugkijken op leuke en in-
teressante activiteiten in de afgelopen periode, die 
 telkens veel deelnemers trokken. Golfen, leden-
ontmoetingen tijdens bijpraatlunches, bezoeken aan 
musea en workshops; de deelnemende leden hebben 
het zeer gewaardeerd. De vernieuwde commissie die 
zich bezighoudt met de organisatie van wandelingen 
zal deze vooral plannen op de laatste woensdag van 
de maand. Informatie staat op de website en wordt u 
toegezonden via de NieuwsBrief.

Uiteraard was er tijdens de vergadering ruimschoots 
aandacht voor de voorbereiding van de algemene 
 ledenvergadering. Geluid, benodigde jaarstukken, 
 lotenverkoop voor een te winnen kaaskoelkast, 
 naamstickers van de deelnemers, keuzemenu’s, 
 entre’acts en cont(r)acten met restaurateurs; het 
 passeerde allemaal de revue.

Oh ja, de secretaris had zich bijna rijk gerekend. De 
nieuwe kilometervergoeding is € 0,21 cent en NIET 
€ 0,23! Deze vergoeding wordt gegeven aan commissie-
leden die ten behoeve van het organiseren van activi-
teiten veel moeten reizen. Verder is de redactielunch 
als dank voor het laten verschijnen van acht edities 
NieuwsNed en vele NieuwsBrieven, terwijl in Covidtijd 
alle andere commissie stillagen, door het bestuur 
goedgekeurd.

Ook keken we even vooruit naar het nieuwe jaar, te 
beginnen op 15 januari met de Nieuwjaarsreceptie. 
De activiteitencommissie heeft het er maar druk mee!

Wij wijzen u erop dat in deze wintereditie van 
NieuwsNed 113 de factuur zit voor het lidmaatschap 
van 2023. Uw lidmaatschapsnummer staat op de 
adressticker op de envelop, vergeet niet dit te 
 vermelden!
Gelieve de betaling zo spoedig mogelijk te voldoen.
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Nieuwjaarsreceptie NVLR
Zondag 15 januari, 12.00-13.30 uur

restaurant La Cave in La Caunette (34)

Het bestuur van de NVLR nodigt u van harte uit
om samen te toosten op een mooi en gezond 2023.

Blijft u aansluitend ook gezellig lunchen?
Aanmelden tot uiterlijk 6 januari op activiteiten.nvlr@gmail.com

door overboeking van 28€ p.p. op IBAN-rekening: 
FR76 1348 5008 0008 9114 2122 183 t.n.v. Ass. NVLR

Na betaling wordt het keuzemenu opgestuurd.

Restaurant La Cave, 9 Place de l’Ormeau 
34210 La Caunette
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Impressies van recente activiteiten



December 2022
Vrij 02 dec. Cultuurclub: Narbo-Via Narbonne
Wo 07 dec. Bijpraatlunch Limoux
Di 13 dec. Bijpraatlunch Carcassonne
Wo 14 dec.  Bijpraatlunch Gabian
Zon 18 dec.  Kerstborrel Nissan
Di 27 dec.  Bijpraatlunch Aigne
Wo 28 dec.  Wandeling 

Januari 2023
Wo 04 jan. Bijpraatlunch Limoux
Di 10 jan. Bijpraatlunch Carcassonne
Wo 11 jan.  Bijpraatlunch Gabian
Zon 15 jan. Nieuwjaarsreceptie
Wo 25 jan. Wandeling
Di 31 jan.  Bijpraatlunch Aigne

Februari
Wo 01 febr. Bijpraatlunch Limoux
Vrij 03 febr.  Cultuurclub: Villerouge Termenès
Di 07 febr. Bijpraatlunch Carcassonne 
Wo 08 febr.  Bijpraatlunch Gabian
Wo 22 febr.  Wandeling
Di 28 febr.  Bijpraatlunch Aigne

Maart
Wo 08 mrt  Bijpraatlunch Gabian
Di 28 mrt  Bijpraatlunch Aigne 
Wo 29 mrt  Wandeling

Aan deze kalender kunnen nieuwe activiteiten en 
data worden toegevoegd. Vaste onderdelen zijn:
• Bijpraatlunches Gabian elke 2e woensdag 
 van de maand
• Bijpraatlunches Aigne elke laatste dinsdag 
 van de maand
• Bijpraatlunches Limoux elke 1e woensdag 
 van de maand
• Wandelingen elke laatste woensdag van de 

maand
• Cultuurclub elke 2 maanden op de 1e vrijdag 
 van de maand

Activiteitenkalender NVLR
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OPROEPJES

DORPSWANDELINGEN
Anja Geerts en Paula Droppert

In oktober 2021 vond de eerste dorps-
wandeling plaats in Beaufort. Daarna 

hebben we genoten van de wandelingen 
door en in de omgeving van Escales en  
La Livinière. 
Het idee is als volgt: ieder lid kan het initia-
tief nemen om een wandeling in een dorp 
te organiseren. Het is ook leuk om het 
 samen te doen. En het hoeft niet het dorp te 
zijn waar je woont. Na de wandeling kunnen 
we samen een hapje eten of van een drankje 
genieten. Alles is goed. De deelnemers 
 betalen een bijdrage aan de kosten.
De organisator van de wandeling geeft de 
maximale groepsgrootte aan. Voor meer 
informatie: Anja Geerts (0031622402531), 
info@taalzaken.nl of Paula Droppert  
(ppdroppert@gmail.com) van de  
Activiteitencommissie.
Wij verheugen ons op wandelingen door 
de mooie Franse dorpen!

VOORLEZEN UIT EIGEN WERK
Henny Boekhout

Zijn er clubleden die gedichtjes, verhaal-
tjes, anekdotes, rijmpjes e.d. schrijven? 

(of er nu mee willen beginnen) en eens in 
de zoveel tijd bij elkaar willen komen om 
voor te lezen uit eigen werk? Graag zou ik 
willen weten of hier belangstelling voor is.
Bijgaand gedichtje dient als voorbeeld.

Gedachten op papier
 
Als er iets gebeurt in ‘t leven
wil ik daar graag uiting aan geven.
Het beste voor mij gaat dit op papier,
soms over narigheid, soms over plezier.
‘t Is een manier waarop je iets verwerkt,
meestal voel ik me daarna gesterkt.
Het van je afschrijven doet goed,
omdat het mag en niet moet.
Ik lees het soms wel honderd keer,
steeds opnieuw, telkens weer.
Als dat alles is gebeurd,
voel ik me weer opgefleurd.
Zo kijk ik terug naar het verleden
en kan weer verder met het heden.
Hoe de toekomst ook zijn mag,
ik leef het liefste bij de dag.
Gisteren is geweest en morgen 
    moet nog komen.
Zo zit ik wel eens te dromen.
Om te vertellen wat ik doe en hoe ik ben
gebruik ik graag m’n papier en pen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 | 
REDACTIE

Impressie van de 
jaarvergadering 

Op een zonovergoten zaterdag in oktober opende voorzitter 
Jan Jaap ten Hoor de 28ste ALV met de woorden dat hij na 

exact een jaar begon te begrijpen hoe de verenigingshazen lopen 
binnen de NVLR. Het was in het begin even wennen en in eerste 
instantie stonden voor hem het passen op de winkel en rust in  
de gelederen brengen voorop. Langzaamaan beginnen er enkele 
trends te ontstaan. Lezingen worden tegenwoordig in zowel  
Bram als Gabian gehouden, bijpraatlunches (BPL) zijn zo populair, 
dat er zelfs sprake is van mogelijk verdere uitbreiding in de richting 
Noord-West. 

In het knusse, beetje rustieke restaurant La Grange in Bize- 
Minervois hadden zich 58 leden verzameld. Geen overweldigende 
opkomst, maar de energiecrisis zal hier vast een rol in gespeeld 
hebben. Koffie met een breed scala aan koffiekoeken stemde 
 velen op voorhand al vrolijk. Naast een zeer positief ingezonden 
brief, waren er ook enkele kritische opmerkingen, die door het 
 bestuur gepareerd en ontdaan konden worden van hun negatieve 
intentie. De sfeer bleef prettig en vriendschappelijk.

Na twee termijnen heeft Louk Wendels afscheid genomen en heeft 
Coby Daverveld aangegeven vanwege persoonlijke omstandig-
heden haar functie als Activiteiten-coördinator neer te leggen.  
De ALV stemde in met de voorstellen om Kees van der Bas en 
 Rose-Line Lentjes in het bestuur op te nemen. Het is nu aan het 
bestuur om de functies te verdelen. Het uitgebreide verslag van 
de secretaris kunt u binnen de gestelde termijn verwachten.

Tijdens het apéro was er in de tuin een olijfolieproeverij van Leen 
en Loes Meesters. Diverse leden hadden eerder dit jaar al een 
workshop olijfbomen snoeien bij hen gevolgd. Nu was het tijd 
om te proeven. Naast stukjes stokbrood met olijfolie was er in de 
zaal een ruime keuze aan borrelhapjes. De lunch was verrassend 
en de ambiance aan tafel gezellig. Het is duidelijk: samen eten 
verenigt!  n
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In de jaren vijftig kreeg je in de hoogste klassen van de lagere 
school Frans. Mijn broer kwam trots thuis na zijn eerste les. 

‘Papa fume une pipe. Ik ken Frans!’
‘Maar kent Frans jou ook?’ was de reactie van mijn moeder. Dat 
deed ze bij iedereen die beweerde Frans te ‘kennen’. En dat waren 
er best veel in Gouda en omgeving.

Ook ik kreeg mijn portie Frans 
op school, liefst zeven jaar lang. 
Ik ken de twee gedichten nog 
uit mijn hoofd die ik voor mijn 
eindexamen mulo in 1964 
moest kennen, van Victor Hugo 
en Jean de La Fontaine. De rest 
van mijn vocabulaire ging teloor 
in vijfendertig jaren van bezig 
baasje zijn met gezin, werk, 
vrienden, sport. Dat in ons land 
de kroonjuwelen van de Franse 
cultuur – de film, het chanson, 
de literatuur – in diezelfde jaren 
zouden worden overvleugeld 
door het Engels/Amerikaans heeft 
natuurlijk ook niet geholpen.

Op het moment dat ik de taal weer nodig had – in 1998, toen we 
naar Frankrijk kwamen – viel er toch nog aardig wat Frans van 
mijn bodem te schrapen. Bij de Accueil des Villes Françaises (AVF)  
in Limoux mocht ik mee in de klas voor de wat minder hopelozen. 
Onze leraressen, de schatten, noemden ons zelfs heel lief ‘de ge-
vorderden’. Ik denk dat het nog kunnen opdreunen van Le corbeau 
et le renard mij meer sympathie dan respect opleverde, maar ik 
zat mooi níet het klasje van les nuls.

In de eerste les moesten we vertellen waarom we naar Frankrijk 
waren gekomen en ook wat we van onze cursus Frans verwachtten. 
Een deelneemster zei dat ze was gekomen pour peaufiner son 
français. Dat vond ik heel goed klinken, maar ik was pas echt onder 
de indruk toen ik thuis in het woordenboek had opgezocht dat het 
haar om het verfijnen van haar Frans ging. Wat een poeha vond 
ik, stiekem een beetje jaloers.

In de loop van vijfentwintig jaar Frankrijk ben ik uiteraard vol-
doende vertrouwd geraakt met het Frans om een gesprek aan  
te gaan, kranten te lezen en e-mails te schrijven. Maar een tijdje 
geleden beleefde ik toch een bijzonder moment in de bouw-
materialenzaak waar ik jarenlang meerdere keren per week cement, 
gipsplaten, pvc-buizen, isolatiemateriaal, schroeven, boren, enzo-
voort kwam halen.

FRANSE LES IN DE BOUWMARKT | KEES VAN DER BAS

Frans. Wie kent hem niet?
Het was daar altijd een ongelooflijke, maar gemoedelijke chaos. 
Patrick, de patron, noemde mij al die jaren Kies en we raakten op 
vertrouwelijke voet. Op een dag had ik een waterpas nodig, maar 
het Franse woord wilde me niet te binnen schieten. Patrick ging 
er een voor me halen en zei tot het groepje wachtende klanten 
om mij heen: ‘Deze meneer woont nu meer dan twintig jaar in 
Frankrijk maar hij weet niet dat we dit een niveau noemen.’

Een vette knipoog moest 
 duidelijk maken dat hij het 
grappig bedoelde. En met 
 succes, want de mensen om 
mij heen grinnikten tevreden.

‘Je hebt volkomen gelijk, Patrick,’ 
zei ik, ‘maar ik vind dat ik het 
helemaal niet zo slecht doe. 
Het meeste Frans dat ik dage-
lijks beluister is hier bij jou in  
je zaak. En ik hoor hier maar 
twee woorden.’

Patrick: ‘En welke zijn dat dan?’

Ik: ‘Putain! En merde! Dat hoor 
ik hier wel honderd keer per 

dag. Het is een wonder dat ik toch nog zo goed Frans spreek!’

Een bulderend gelach werd mijn deel. Een klant zei: ‘Hij heeft 
 gelijk Patrick, geef toe. Hij is alleen nog een woord vergeten.’ 

‘Wat dan?’ vroeg ik.

‘Con ! Dat hoor ik hier minstens zo vaak!’

Op zulke ochtenden rijd ik heel gelukkig naar huis over de 
 prachtige dreven van onze Haute-Vallée.
Er is nog tijd voor een goeie grap.  n

“Deze meneer woont nu meer dan 
twintig jaar in Frankrijk maar hij weet 
niet dat we dit een ‘niveau’ noemen.”
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NON-VERBALE COMMUNICATIE | ANJA GEERTS

Dat woorden ertoe doen, weten we allemaal. Dat de inhoud 
van deze woorden voor 93% bepaald wordt door non-verbale 
communicatie is misschien nieuw of vereist in ieder geval een 
toelichting. 

Die 93% zal niemand verbazen als je naar een willekeurig praat-
programma kijkt op televisie en het geluid uitzet. Je kunt dan 

de emoties aflezen van de gezichten en de lichaamstaal spreekt 
meestal ook boekdelen. Denk ook aan het effect van de ogen: 
aandachtig luisteren, oogcontact maken, wegkijken of rollende 
ogen, om maar enkele aspecten te noemen. 

Vocale en visuele aspecten
Wat zegt het over de inhoud van onze woorden 
als het effect ervan slechts een percentage van 
7% krijgt toebedeeld? Maakt het dan niets uit 
wat u zegt of schrijft? We moeten allereerst die 
93% verdelen in vocale en visuele aspecten. Bij 
vocale aspecten denken we aan spreekvolume, 
tempo, intonatie, articulatie en stemgeluid. 
Volgens de theorie is het effect hiervan op de 
communicatie 38%. De overige 55% wordt 
 bepaald door de visuele aspecten: lichaams-
taal, oogcontact en uiterlijkheden zoals kleding, 
schoenen (denk aan Hugo de Jonge) en haar-
dracht (denk aan de baard van Wopke Hoekstra). 

De beheersbaarheid van verbale, vocale en visuele aspecten 
 verschilt enorm. We kunnen andere woorden kiezen (verbaal). 
Daar hebben we veel invloed op. De beheersbaarheid van vocale 
aspecten wordt al minder omdat we nu eenmaal met een bepaalde 
stem geboren zijn. We kunnen wel werken aan het spreektempo, 
articulatie en intonatie. Vanuit mijn ervaring als communicatie-
trainer durf ik te beweren dat het aspecten zijn die te verbeteren 
zijn, maar het is niet gemakkelijk en het vereist motivatie en 
 oefening. 
De visuele aspecten hebben een lage beheersbaarheid: je bent 
wie je bent. Je kunt je natuurlijk anders kleden en jezelf een ander 
kapsel aanmeten, maar je uitstraling is lastig te veranderen. Je 
kunt wel werken aan je lichaamshouding en aan je oogcontact. 

Vocale communicatie
Bovenstaand stukje verklaart dat de communicatie op de radio, 
per telefoon of podcast extra moeilijk is: goed ‘horenden’ missen 
al 55% van onze middelen (de visuele) om de boodschap duidelijk 

te maken. Voor doven en slechthorenden is dit percentage nog 
vele malen groter. De (onzichtbare) spreker moet zich dus extra 
inspannen om met verbale en vocale aspecten de boodschap over 
te brengen. Telefoneren in het Frans is voor mij un grand défi. 

Schriftelijke communicatie
Verbaal hebben we bij schrijven invloed op de woorden die we 
kiezen. ‘Vocaal’ (hoe klinken de zinnen) kunnen we het effect ver-
sterken door de formulering. Denk hierbij aan juridische en nota-
riële stukken met veel jargon, passieve taal en ellenlange zinnen. 

En hoe zit het dan met het visuele aspect? Als 
je een tekst nog niet gelezen hebt, maakt deze 
al een bepaalde indruk: grote lappen tekst 
zonder witregels zijn voor de meeste lezers 
 onaantrekkelijk om aan te beginnen. Ik doel 
hier op zakelijke teksten of artikelen in tijd-
schriften. Een dikke roman van Ilja Leonard 
Pfeijffer is van een totaal andere orde uiter-
aard. Daar hebben echte lezers wel zin in!

Gesticuleren en articuleren
Nu de vertaling naar de Franse communicatie. 
Hiervoor kan ik niet terugvallen op jarenlange 
ervaring. Wat ik hier schrijf, is gebaseerd op mijn 
schoolfrans en ons korte verblijf in Frankrijk. 
Wat me opvalt in de mondelinge communicatie 

is dat de Franse uitspraak en intonatie een andere beweging van 
de mondspieren vereist om goed te articuleren. Anders klinkt het 
zo ‘steenkolen’ Frans. Verder gesticuleren Fransen over het alge-
meen meer dan Nederlanders. We moeten niet generaliseren, 
want als je bijvoorbeeld mijn handen op de rug vastbindt, verstom 
ik onmiddellijk.
De schriftelijke communicatie in Frankrijk verschilt enorm van de 
Nederlandse. Dan heb ik het vooral over het verbale en het ‘vocale’ 
aspect. De Fransman is gek op formele taal en put zich uit in beleefd-
heden. In Nederland heb ik jaren gestreden om de wollige taal in 
e-mails en rapporten te vervangen door heldere en bondige for-
muleringen. Daar zou de Fransman van gruwen, ben ik bang.

Tot slot: ik red me redelijk met de Franse taal door goed te kijken 
naar de non-verbale communicatie. De visuele en vocale aspecten 
helpen me enorm als ik de woorden niet ken. Een nieuwe uitdaging 
is appen in het Frans! De taal van WhatsApp is weer een ander 
boeiend verhaal waar de meningen over verdeeld zijn. Voer voor 
taalfanaten!  n

_UNCOVER our hidden gems.
4 Chemin de Bize . Agel

info@nous-vous.com

C’est le ton qui fait la musique
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TWEETALIGHEID | ROSE-LINE LENTJES

POËZIE| HÉLÈNE TEMMINCK

Niet iedereen is het erover eens wat 
tweetaligheid is. Ik versta eronder de 

vaardigheid om twee talen gemakkelijk te 
gebruiken in veel verschillende omstandig-
heden. Zo gezien is verreweg het meren-
deel van de wereldbevolking tweetalig en 
met de globalisering stijgt dit aandeel snel. 
Mensen met Engels als moedertaal zijn het 
minst vaak tweetalig. Tweetalig word je 
 immers altijd uit noodzaak om te commu-
niceren, hetzij privé of in het werk. Kinderen 
leren snel en intuïtief een 2e taal. Vaak is 
een van de twee talen dominant, afhankelijk 
van de taal die het vaakst gesproken wordt 
en ook het gespreksonderwerp. Dat een 
kind gemakkelijk een vreemde taal leert 
betekent niet dat het levenslang tweetalig 
blijft. Wordt het niet langdurig, regelmatig en 
in verschillende omstandigheden met beide 
talen geconfronteerd, dan kan zo’n tweede 
taal net zo snel weer vergeten worden. 

Bij volwassenen verloopt het leren van een 
vreemde taal wat moeizamer. Toch kun je op 
iedere leeftijd tweetalig worden. Meestal 
blijf je bij iemand die na de pubertijd een 
tweede taal heeft geleerd een accent horen, 
al is het soms maar in de intonatie van de 
zin. Je kunt een taal heel goed beheersen 
ondanks een buitenlands accent.

Een tweetalige is niet automatisch een 
goede vertaler of tolk. Soms kom je wel op 
een woord in de ene taal maar niet snel in 
de andere taal, bijvoorbeeld omdat het uit 
de context geplaatst is, of dat het woord in 
de andere taal niet bestaat. Voor een twee-
talige is het gebruik van de ene taal of de 
andere niet een kwestie van vertalen. Kom 
je niet zo snel op een woord, dan zoek je 
razendsnel naar een omschrijving of naar 
het tegenovergestelde in dezelfde taal. 
Niet zozeer naar de vertaling. Soms betrap 
ik mezelf erop dat ik een Frans woord in 
mijn Nederlands gebruik, gewoon omdat 
mij dat het meest gepast lijkt. Hier in huis 
hebben we het over de ‘déchetterie’, nooit 
over de vuilstort.

Dr. Ellen Bialystock, psycholoog en prof 
aan de universiteit York in Toronto, heeft 
veel onderzoek gedaan naar de invloed 

van het spreken van een tweede taal op de 
cognitieve functies, zowel bij kinderen als bij 
volwassenen. Ze beschrijft dat tweetaligen 
vaker en gemakkelijker verschillende acti-
viteiten kunnen afwisselen doordat een 
gedeelte van hun hersenen, de frontaal-
kwab, actiever is. Die extra actieve en 
 efficiënter werkende frontaalkwab helpt je 

Kameraadje

Is het geen plaatje,

dat meisje met haar kameraadje?

Zo teder en vertrouwd,

omdat ze van dit hondje houdt.

Ze is naar het hondje toegekomen

en heeft het op haar arm genomen.

Extra actieve en efficiënter 
werkende frontaalkwab

ook om je te concentreren en om creatiever 
te denken. Interessant is ook haar conclusie 
dat tweetaligheid de ontwikkeling van de 
symptomen van dementie en van de ziekte 
van Alzheimer vertraagt. Dit zou komen 
doordat de hersenen meer gewend zijn 
om zich in te spannen om woorden, zins-
wendingen, synoniemen, situaties uit een 
context te begrijpen. 

Door meerdere talen te spreken raak je 
beter thuis in verschillende culturen, ben je 
je meer bewust van je sociale en culturele 
omgeving. Sommige onderwerpen, zoals 
geld, godsdienst en seksualiteit, worden 
bijvoorbeeld in het Frans niet, of anders, 
besproken. Een gebrek aan talenkennis 
verhindert het opvangen van afkeurende 
signalen van de gesprekspartner. 

Ontegenzeggelijk hebben Nederlanders het 
grote voordeel dat ze meestal behalve het 
Nederlands ook het Engels, in meer of 
mindere mate, beheersen. Het spreken van 
twee talen bevordert het leren van andere 
vreemde talen doordat men zowel passief 
als actief een gevoel voor taal ontwikkelt. 
In vergelijking met een Engelstalige heeft 
de tweetalige Nederlander het een stuk 
gemakkelijker bij het leren van de Franse 
taal. Bonne chance !  n

Déchetterie: een lastig woord, 
zelfs voor Fransen. Toch heeft 

vrijwel geen enkele Nederlander 
in Frankrijk het over ‘vuilstort’.
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Heb jij het stoepkrijt meegenomen? Ik dacht toch echt dat ik 
het had ingepakt…“ vraag ik aan collega Manon, met wie ik 

vanochtend de auto heb ingeruimd om naar de bilingue school 
‘Kaleidoscope’ in Plaisance-de-Touch te rijden. “Nee, ik niet, ik had 
het niet nodig.“ Het krijt is nergens te vinden. We vinden er wel iets 
op, denk ik, het is niet de eerste keer dat we op zondagochtend 
iets vergeten in te pakken. De oplossing is snel gevonden, er lag 
nog een pakje schoolbordkrijtjes in een van de dozen, waar we al 
het materiaal in meenemen. 

In de afgelopen jaren hebben we goed 
 geïnvesteerd in papier, stiften, boeken, 
spellen etc. die we allemaal netjes gesor-
teerd hebben en elke les meenemen in de 
auto. We hebben dit jaar drie klassen en 
elke docent heeft zijn eigen lesmateriaal- 
doos. Bij mij staat er groot ‘de Moertjes’ 
op, want zo heet mijn groep. De andere 
groepen – de kenners raden het al – heten 
‘de Schroefjes’ en ‘de Boutjes’, naar het 
 liedje van André van Duin. 

Elisabeth ontfermt zich over de groep van 
kinderen tussen 2,5 en 5 jaar. Zij is vandaag met haar drie eigen 
kinderen gekomen. ‘Ik heb toch zo’n leuke les voorbereid voor 
vandaag!’ roept juf Elisabeth enthousiast als ze haar spullen (en 
kinderen) uit de auto laadt. ‘Kijk eens hoe mooi ik de kaartjes over 
de herfst heb geplastificeerd!’. Zoals in de planning stond, heeft ze 
haar les voorbereid met een herfst-/halloweenthema. De kinderen 
maken deze les pompoenen van oranje snippers en propjes op 
papier. Ook maken ze een woord-web, een moeilijke oefening 
voor haar jonge leerlingen. 

TAALLES | ANDERSKE LUIJKTAAL ROEST | JAN JAAP TEN HOOR

Nederlands  leren 
in Toulouse
Kijkje achter de schermen en 
in de les van de Nederlandse school

Taal moet je  
onderhouden

Levende talen veranderen. Jonge mensen en 
 immigranten zorgen voor nieuwe woorden, 

maar taal kan ook, net als mensen, vergrijzen.  
De woordenschat die niet meer dagelijks actief 
 gebruikt wordt, veroudert. 

Ooit woonden en werkten wij in Afrika en viel het 
ons op dat consultants die langskwamen nieuwe 
woorden gebruikten. Ineens moest iedereen op 
assertiviteitstraining en ‘baalden’ de mensen  
overal van. Te pas en te onpas gebruikte men  
het woord ‘hartstikke’. Het was in onze oren een 
onwelvoeglijk woord, zo ordinair!

Na vijfentwintig jaar Nederland, weer in het 
 buitenland wonende, horen wij om de haverklap 
dat alles ‘inclusiviteit’ moet hebben. Snap ik goed 
dat dit betekent dat iedereen mee mag doen en 
vooral ‘woke’ moet zijn?

Luister eens naar de huidige jeugd en je oren 
 vallen van je hoofd, je snapt amper meer waar het 
over gaat. Het taalgebruik van politici verandert, 
verruwt en daarmee ook de hedendaagse debat-
cultuur. Alles moet gezegd kunnen worden en 
graag zo agressief en beledigend mogelijk. Men 
noemt dit vrijheid van meningsuiting (sic).

Bijpraatlunches
Het leven in een ander taalgebied, zoals hier in 
Frankrijk, kent uitdagingen. Dialecten en uitspraak 
geven kleur aan de diversiteit van culturen. Elkaars 
taal proberen te spreken, vergt energie en inzet. 
Daarom is het af en toe heerlijk om elkaar te 
 treffen en in onze eigen taal met elkaar van 
 gedachten wisselen. De bijpraatlunches voorzien 
duidelijk in die behoefte. Maandelijks wordt er in 
diverse streken van de Languedoc-Roussillon aan 
tafel Nederlands gesproken en kletsen leden 
 honderduit over reiservaringen, (klein)kinderen, 
activiteiten, verbouwingen en soms klagen ze even 
over ziekten. Ach, ook dat hoort bij veroudering.

Het grappige is dat gasten/logés soms opmerken 
dat onze taal veroudert. Wij merken dit zelf amper, 
maar het valt goede luisteraars op. Dit verschijnsel 
is niet nieuw. Het ontstaat omdat velen van ons 
niet meer dagelijks ondergedompeld zijn in het 
bad van onze moedertaal. Is het een verarming? 
Welnee, zolang wij elkaar maar kunnen en willen 
blijven verstaan en begrijpen.  n

“
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Waar gaat dit over?

Veel mensen zeggen gemakkelijk ‘in de wet staat….’, maar begrijpen wij 
wel wat er staat? Wellicht moet je leren te begrijpen wat de wet beoogt 

te regelen. Het taalgebruik in de wet is vaak heel bijzonder en voor een 
buitenstaander soms onleesbaar. Hieronder beperk ik mij tot twee 
 voorbeelden uit het contractrecht, het rechtssysteem waar we allemaal 
dagelijks mee van doen hebben. 

Voorbeeld 1
Een actueel onderwerp is in Nederland de prijs van terug-levering van 
elektriciteit aan de energiebedrijven als je zonnepanelen hebt. Een nacht-
merrie als je denkt een mooie prijs te zijn overeengekomen voor terug- 
levering van je zonne-energie. Nu opeens mogen de energieleveranciers 
zich beperken tot het betalen van een ‘redelijke prijs’. Hoezo ‘redelijke 
prijs’? Wie bepaalt dat? Bron voor verhitte discussies. 

Waar ligt het antwoord? 
Dit vinden we in het Burgerlijk Wetboek. Boek 6, artikel 2, gebruikelijker-
wijs wordt dit afgekort als BW 6:2. Artikel 2 luidt:
‘Schuldenaar en schuldeiser zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen 
 overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.’
Oeps…, waar gaat dit over? We zien onder deze tekst een verwijzing naar 
BW 3:12 en dat luidt:
‘Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening 
 worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Neder-
land levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke 
belangen die bij het gegeven geval betrokken zijn.’ 

Weet u het nu? Toch maar een verduidelijking. De kern waar het om gaat, 
is de in Nederland levende rechtsopvatting. Maar dat bepalen niet u en ik. 
Die vinden we in de jurisprudentie, de uitleg die rechters in het betrokken 
geval eraan geven. Wij kunnen ons de moeite sparen met elkaar een 
 eindeloze discussie aan te gaan.

Voorbeeld 2
Ook interessant is de zogeheten Wils- vertrouwensleer, neergelegd in BW 
3:33 en 35. Artikel 33 zegt:
‘Een rechtshandeling vereist een op een rechtgevolg gerichte wil die zich door 
een verklaring heeft geopenbaard.’ 
Kortgezegd, de verplichting die je aangaat, moet je ook echt hebben gewild. 
Daarom is er bij de aankoop van een huis nu een bedenktijd van enkele 
dagen. 
Wat als de wederpartij erop mocht vertrouwen dat je het echt wilde en je 
zelf bij nader inzien er toch vanaf wilt, kan dat? Het antwoord vinden we in 
Artikel 35 dat luidt:
‘Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die 
hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, 
heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een be-
paalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een 
met deze verklaring overeenstemmende wil.’ 

Perfect Nederlands, maar wat staat er nu eigenlijk? Als u het wilt begrijpen 
vult u dan namen in. ‘Hem’ = Jan en ‘die ander’ = Piet. Lees het nu nog maar 
eens opnieuw. Vrijwel zeker zult u het nog steeds niet erg begrijpelijk vinden. 
Voer voor juristen zullen we maar zeggen!   n

VOER VOOR JURISTEN | PIETER VOSTAALLES | ANDERSKE LUIJK

Ik ga mijn lokaal binnen en zet de spullen voor mijn 
 eigen les klaar. Dit jaar hebben we een groep samen-
gesteld voor kinderen die het nog erg lastig vindt om 
Nederlands te spreken. Zij die bijna geen Nederlands 
spreken. Ik behandel elke les een andere korte klinker. 
Met veel herhalen, plaatjes, filmpjes en oefeningen sta 
ik versteld over de voortgang van de kinderen. Ik kan 
goed merken dat het Nederlands wel in hun hoofd zit, 
maar het er simpelweg nog niet altijd uitkomt. Het is 
geweldig om te zien hoe trots ze zijn als ze het antwoord 
weten en hun zelfvertrouwen toeneemt. Ik verwacht 
dat ze aan het eind van dit jaar hardop Nederlands 
kunnen lezen zonder fouten te maken. 

Het is inmiddels bijna 10.15 uur en ik loop nog even 
snel het lokaal van Manon binnen met een vraag over 
de internetverbinding. Ik zie dat twee van haar leer-
lingen er al zijn. Ze hebben hun Nederlandse boekjes 
uitgelezen, die Manon als huiswerk tussen de lessen 
door geeft. ‘Ik had het echt supersnel uit’ zegt Emma. 
Ze laat met trots haar boekverslagje aan Manon lezen. 
Deze groep leest goed Nederlands en spreekt het 
moeiteloos. Het type opdrachten is daarom meer 
 gericht op leren schrijven, want dat is vaak nog heel 
moeilijk voor kinderen voor wie Nederlands de tweede 
taal is. 

Het is 10.15 uur. ’De les begint!’ roep ik over het school-
plein waar alle leerlingen nog even spelen voordat de 
les begint. Het gaat vandaag over de I en de kinderen 
doen goed mee wanneer ik ze vraag de letter zo snel 
en vaak mogelijk uit te spreken. Het herkennen van de 
I op de woordkaartjes is een peulenschil voor ze. Ik 
vertel dat de I in het Frans wordt uitgesproken als een 
IE en dat dat in het Nederlands niet zo is. ‘Tim heeft een 
I in zijn naam!’ roept Daniel ineens. ‘Ik ook !’ zegt Eli. 
Tja, hoe zal ik uitleggen dat de I soms ook uitgesproken 
wordt als een IE? Ik kies ervoor om niet in te gaan op 
het verschil van uitspraak. Snel pas ik de letterdozen 
erbij om het weer over de I te hebben. Alles op z’n 
tijd...  n



Na 23 jaren terug naar Nederland. Waarom?

Met tachtig jaren is de toekomst eindig.

Wij gaan onze Engels/Nederlandse-talige 
bibliotheken in Nederland en Frankrijk samen 
voegen en maken er een ‘Filosofie Centrum’ 
van. Ter voorbereiding van  latere schenkingen 
aan ‘denkinstituten, leer- instellingen en kleine 
musea’. 

Grootse plannen die wij nu nog met elkaar 
kunnen voorbereiden en realiseren.

Wij nemen daarom afscheid van ons 
bijzondere ‘Maison des Livres’ op Le Puget.

Wij hebben daar de beste twee decennia van 
ons leven gewoond en geleefd.

Het toevoegen van de Franse cultuur heeft 
ons leven verrijkt en meervoudig gemaakt.


Onze woning, met ons aandeel in het 

gloednieuwe zwembad.

Een prachtige werkruimte annex bibliotheek/
kantoor. Een grote woon/eetkamer/keuken 
van zo’n honderd vierkante meters. Drie 
badkamers, drie toiletten, twee keukens, grote 
master bedroom met terras, kleedkamer, 
buanderie/waskamer. 90 meter half overdekt 
tuin-terras.

Meer dan drie honderd meter woonruimte, 
inbouwkasten, bergruimte. Grote schuur/
garage met aanrecht/stromend water en met 
trap naar vliering. 

Drie reversible air-conditioners, spekstenen 
gas-haard en enkele elektrische radiatoren.

Driehonderd meter schitterende ‘wilde’ tuin.  
Sprinklers en tuinverlichting. Ondergrondse 
gastank.


Het vertrek bedroeft ons, wij zijn nog steeds 
gehecht aan onze ‘pied á terre’, rationeel 
hebben wij afscheid genomen. Het leven gaat 
door en wij gaan door. Wij verheugen ons op 
een geheel nieuwe en onbekende toekomst.


De Verkoop.

Bij de verkoop worden wij begeleid door 
Frans, Engels en Nederlands sprekende 
makelaars..

U en/of uw aankoopmakelaar zijn welkom. 
Laat een ieder die geïnteresseerd is met ons 
contact opnemen: Jan en Ilja Beijerinck, 
Maison des Livres, Domaine Le Puget, 
0468760168, 11170 Alzonne of +31(0) 653 
377 541.

Volgens onze makelaars is de marktwaarde 
van onze woning 480.000.-  euro.

Mary Healy, tel. +33 6 15 82 76 32.

Veronique Veenendaal, tel. +33 6 98 12 29 03.

Menno Veenendaal, tel. +33 6 98 17 72 92.


Met hartelijke groeten en tot ziens. Jan en Ilja.

Advertorial
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PRODUCTIE VAN NIEUWSNED | 
REDACTIE

Een knutselend 
groeiproces
Het klinkt wellicht wat oneerbiedig, maar het 
inspireren van schrijvers, het verzamelen,  lezen 
en herlezen, schuiven, passen en meten, inkor-
ten en wijzigen van teksten voelt als een fröbe-
lend, goochelend groeiproces. 

Meerdere keren per jaar krijgt de redactie vragen 
zoals: is het veel werk om NN te maken of 

hoeveel tijd steken jullie in ons aller tijdschrift? 
Wij kunnen volmondig toegeven dat het ons, Annette, 
Anja en Nienke, best veel tijd kost, maar dat wij het 
tegelijkertijd met veel plezier doen en er zelf de 
 nodige satisfactie uithalen. Wij hebben alle drie wat 
met taal, schrijven en mooie plaatjes.

Conceptie (start van 
het groeiproces) 
Het begint allemaal met de redactievergadering 
waarin wij de voorgaande editie evalueren, want 
nog steeds leert de redactie van dingen die beter 
gekund hadden en nemen wij opmerkingen van 
 lezers zeer serieus. 

De volgende stap betreft het thema. Soms hangt 
het in de lucht, soms kost het wat meer discussie 
om samen een goed motto te vinden. Is het onder-
werp vastgesteld dan enthousiasmeert Nienke de 
potentiële schrijvers door middel van uitleg over 
het thema. Niet iedereen heeft stante pede ruimte  
in de agenda en in het hoofd om iets op  papier te 
zetten. Ook is niet iedereen een natuurtalent met 
een vaardige pen. Schrijvers kunnen altijd een beroep doen op  
de redactie. Dit leidt meestal tot geanimeerde ontmoetingen, 
 interviews en/of correspondentie over bijvoorbeeld de logische 
opbouw van het verhaal, heeft het een begin, midden en einde/
conclusie, staat er in de introductiealinea hetzelfde als verderop 
in de tekst, is het hij/zij- en u/ik-gebruik consistent toegepast net 
als het tijdsgebruik van werkwoorden. Kortom grove aspecten. 

Redigeren en corrigeren een vak apart
Zodra de kopij binnenkomt, gaan de artikelen naar Anja en begint 
het proces van nauwkeurig corrigeren en redigeren. Zij bekijkt de 
tekst met een frisse en vooral scherpe, professionele blik. Velen 
denken dat corrigeren en redigeren hetzelfde is. Bij het corrigeren 
komt het aan op het heel secuur opsporen van schrijf- en tikfoutjes. 
Hier een s, daar een e, deze d moet een t zijn en dit overbodige 
woordje zou ik weglaten. Dit gaat bij Anja als vanzelfsprekend,  
al lezende. Over de aanpassingen is geen overleg nodig. Het 
 redigeren van teksten gaat over taaltechnische zaken.

Ter bevordering van de leesbaarheid
Anja vliegt als een havik hoog boven de woorden, op een over-
koepelend niveau. Zij buigt zich over taalzaken zoals spelling, 
grammatica, woordgebruik, zinsconstructies, leestekens, witregels. 
Alinealange zinnen knipt zij in delen ter bevordering van de lees-

baarheid. Bij meer ingewikkelde vragen 
maakt zij een opmerking in de kantlijn en 
stuurt de artikelen terug naar Nienke. 
 Samen besluiten zij, al dan niet in overleg 
met de schrijver, of de  opmerking toe-

gepast dient te worden. 

Feitencontrole 
Annette heeft een bovengemiddeld goed 
ontwikkelde neus voor details en feiten. 
Zijn alle woorden correct geschreven en 
staan de Franse woorden cursief gedrukt, 
net als de Franse accenten zoals accent 
grave (à), accent aigu (é), cédille (ç), accent 
circonflexe (ê) of trema (ö). Fact-checking 
is een van haar specialismen, klopt de 
 informatie, zijn de beweringen correct en 
waarheidsgetrouw weergegeven? Het zijn 
serieuze karweitjes die concentratie vereisen 
en vooral veel tijd.

Een plaatje zegt meer 
dan 1000 woorden
Nienke verzamelt royaltyvrij beeldmateriaal 
bij de artikelen en codeert de door de 
 schrijvers aangeleverde foto’s. Ook dit is 
een tijdrovende zoekopdracht. 
Dan komt vormgever Ineke in beeld. Het is 
voor de redactie een spannend moment om 
te zien waarmee zij in de eerste drukproef 

komt. De grove opzet geeft een indruk. Er volgen meerdere ver-
fijnde drukproeven, die vragen om zorgvuldige correctieronden. 
Het wonderlijke doet zich namelijk voor, dat in de opgemaakte 
teksten soms weer dingen opvallen die je in Word over het hoofd 
gezien hebt. Zelfs in dit stadium ontdekt een van ons drieën stee-
vast nog een (aller)laatste schrijf- of tikfout, ongelooflijk! Zodra  
wij het er dan over eens zijn dat Ineke kan overgaan op het laagje 
vernis en de drukinstructies, ontvangt de redactie de definitieve 
versie die naar de drukker mag.

Drukwerk en verzending
Denk nu niet dat het klaar is, want het naar de digitale drukker 
verzenden is een apart klusje van nauwkeurigheid, evenzo het 
 digitaal aanleveren van de etiketten. Eindelijk komen dan na 
 precies een week de dozen met gedrukte exemplaren aan in 
 Espéraza. Hier buigt Kees zich met zijn inpakteam over het ver-
zendklaar maken. Hoe bizar is het dat de verzending van culturele 
brochures over Frankrijk vanuit Quillan aanmerkelijk goedkoper is 
dan vanuit Béziers! Ook het uitzoeken hiervan kost tijd.

In antwoord op de hierboven gestelde vragen: tussen de redactie-
vergadering en de dag dat NieuwsNed bij u op de mat valt, zitten 
exact twee maanden van ruim 150 uur stevig buffelen. Wij hopen 
u als lezers iedere keer weer evenveel leesplezier te bezorgen, als 
wij krijgen van het maken van ons aller NVLR-lijfblad!  n

NN
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Na 23 jaren terug naar Nederland. Waarom?

Met tachtig jaren is de toekomst eindig.

Wij gaan onze Engels/Nederlandse-talige 
bibliotheken in Nederland en Frankrijk samen 
voegen en maken er een ‘Filosofie Centrum’ 
van. Ter voorbereiding van  latere schenkingen 
aan ‘denkinstituten, leer- instellingen en kleine 
musea’. 

Grootse plannen die wij nu nog met elkaar 
kunnen voorbereiden en realiseren.

Wij nemen daarom afscheid van ons 
bijzondere ‘Maison des Livres’ op Le Puget.

Wij hebben daar de beste twee decennia van 
ons leven gewoond en geleefd.

Het toevoegen van de Franse cultuur heeft 
ons leven verrijkt en meervoudig gemaakt.


Onze woning, met ons aandeel in het 

gloednieuwe zwembad.

Een prachtige werkruimte annex bibliotheek/
kantoor. Een grote woon/eetkamer/keuken 
van zo’n honderd vierkante meters. Drie 
badkamers, drie toiletten, twee keukens, grote 
master bedroom met terras, kleedkamer, 
buanderie/waskamer. 90 meter half overdekt 
tuin-terras.

Meer dan drie honderd meter woonruimte, 
inbouwkasten, bergruimte. Grote schuur/
garage met aanrecht/stromend water en met 
trap naar vliering. 

Drie reversible air-conditioners, spekstenen 
gas-haard en enkele elektrische radiatoren.

Driehonderd meter schitterende ‘wilde’ tuin.  
Sprinklers en tuinverlichting. Ondergrondse 
gastank.


Het vertrek bedroeft ons, wij zijn nog steeds 
gehecht aan onze ‘pied á terre’, rationeel 
hebben wij afscheid genomen. Het leven gaat 
door en wij gaan door. Wij verheugen ons op 
een geheel nieuwe en onbekende toekomst.


De Verkoop.

Bij de verkoop worden wij begeleid door 
Frans, Engels en Nederlands sprekende 
makelaars..

U en/of uw aankoopmakelaar zijn welkom. 
Laat een ieder die geïnteresseerd is met ons 
contact opnemen: Jan en Ilja Beijerinck, 
Maison des Livres, Domaine Le Puget, 
0468760168, 11170 Alzonne of +31(0) 653 
377 541.

Volgens onze makelaars is de marktwaarde 
van onze woning 480.000.-  euro.

Mary Healy, tel. +33 6 15 82 76 32.

Veronique Veenendaal, tel. +33 6 98 12 29 03.

Menno Veenendaal, tel. +33 6 98 17 72 92.


Met hartelijke groeten en tot ziens. Jan en Ilja.
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SCHRIJVEN | ANKIE NOLEN

Met mijn grondige hekel aan cijfers en getallen 
lag de keuze voor HBS-A destijds voor de 

hand. Taal, daar had ik een natuurlijke aanleg 
voor. De verplichte studie van drie vreemde talen, 
met voor het eindexamen het lezen van veertig 
Nederlandse en twintig Engelse, Franse en Duitse 
boeken, hebben mijn hele leven tot de dag van 
vandaag verrijkt. Het uit het hoofd leren van Duitse 
rijtjes van voorzetsels met bijbehorende vier 
naamvallen was een marteling, maar die kennis 
kwam goed van pas toen ik drie jaar in Duitsland 
woonde. Dan natuurlijk Frans: het vervoegen van 
avoir en être, masculin en féminin, de ondoorgron-
delijke subjonctif: als ik toen had geweten dat ik 
zou kiezen voor een leven in Frankrijk, had ik die 
grammatica er met meer interesse ingestampt…

Beroepsmatig was taal mijn voornaamste troef. 
Door mijn werk voor veel internationale bedrijven 
bleef mijn talenkennis niet alleen op peil, deze 
werd ook verder uitgebreid. Toch kwam mijn liefde 
voor taal pas écht tot zijn recht toen ik ben gaan 
schrijven. Mijn artikelen voor NieuwsNed lijken ge-
makkelijk te lezen, maar ik kan met 800 woorden 
uren, zelfs dagen, bezig zijn. Hier een zin verbou-
wen of verplaatsen, daar een woord schrappen of 
vervangen, een printje om het hardop te lezen. 
Schrijven: het is beeldhouwen met taal!
 
Een onverwachte ambitie
Een van de grootste opgaven waar een schrijver 
zich voor gesteld ziet, is na het onderwerp het vin-
den van een uitgever. Mij overkwam tot twee keer 
toe dat zo iemand op mijn pad kwam. In 2003 trof 
ik in een Soester boekhandel de Italiaanse taalkun-
dige en filosoof Francesco Carotta. Hoe had ik kun-
nen vermoeden dat de aankoop van Was Jezus Cae-
sar? mijn hele leven zou veranderen. Bovendien 
was ik aangenaam verrast toen ook nog uitgever 
Perry Pierik van Aspekt en vertaler Tommie Hen-
driks in de winkel aanwezig waren. Er bleek ruim-
schoots tijd voor een echte kennismaking. 

Het katharisme waar ik door gefascineerd was, 
heeft raakvlakken met het vroege christendom. 
Hierover raakte ik met Francesco in gesprek. Hij 
betrok Perry erbij en deze nodigde mij uit voor een 
afspraak op de uitgeverij. Er was nog niet eens 

sprake van een manuscript, alleen mijn altijd gron-
dige voorbereidingen voor mijn vele vakanties in 
het Pays Cathare. Hiermee was de basis gelegd 
voor een historische reisgids. De uitgewerkte be-
schrijving van de meest aansprekende locatie 
Montségur leidde tot een contract, met een optie 
voor eventuele meerdere boeken. 

Toeval bestaat niet
In 2004 was Frankrijk het thema van de Boeken-
week en met een lezing over Het land der katharen 
mocht ik in Soest deze prestigieuze week openen. 
Het boek kwam letterlijk vers van de pers. De eta-
lage van de betreffende boekhandel werd geheel 
gewijd aan mijn boek en potentiële lezers stonden 
in de rij voor de signeersessie.

Mijn belangstelling voor de katharen en liefde voor 
het gebied leidden in 2007 tot de aankoop van een 
tweede huis in het kleine dorpje Saint-Martin-Lys 
in de Pyrénées Audoises. Twee jaar later emigreer-
de ik: ik had al heimwee als ik mijn auto startte om 
terug te rijden naar Nederland. Nu woon ik alweer 
vier jaar in Espéraza en ik kan me niet voorstellen 
dat ik ooit terug zal gaan: ik heb me nog nooit er-
gens zo thuis gevoeld. 

Mijn ode aan Aude, een veelzijdig 
departement
In 2017 kreeg ik van meerdere kanten de tip om te 
reageren op de oproep Schrijvers gezocht die door 
Uitgeverij Edicola op de website nederlanders.fr 
was geplaatst. Voor zijn Frankrijkreeks was de uit-
gever op zoek naar auteurs/fotografen die een 
boek wilden schrijven over hun regio. De serie on-
derscheidt zich door een persoonlijke insteek, 
doordat mensen die er wonen of vaak verblijven 
net die details weten die in gewone reisgidsen ont-
breken. Een enthousiaste mail over het departe-
ment Aude was snel verstuurd, er volgde een con-
tract en vier maanden na het verschijnen volgde al 
een tweede druk.

Onbekend Aude is vooral geschreven voor de op-
recht geïnteresseerde toerist die deel wil uitmaken 
van het dagelijks leven alhier, zonder telefoon in 
de hand maar met tijd voor een praatje als je el-
kaar op straat tegenkomt. Gelukkig blijkt het boek 
ook voor al jaren hier wonende landgenoten nog 
nieuws te bieden. De geschiedenis gaat terug tot 
de prehistorie en eeuwenoude sporen van bebou-
wing en bewoning zijn talrijk. Als alles volgens 
planning gaat, verschijnt volgend jaar de Engelse 
vertaling, met Engelse verhalen en anekdotes. 
Daarna heb ik nog genoeg inspiratie voor meer 
projecten. Wacht maar af! n

Beeldhouwen met taal!

Toch kwam mijn liefde voor taal 
pas écht tot zijn recht 
toen ik ben gaan schrijven. 
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Deze keer geen boekrecensie. Dit verhaal gaat over Dalí, 
die zijn liefde voor Gala niet beschrijft met woorden, maar 
met een monumentale uiting van liefde.

Ongeveer 105 kilometer ten zuiden van Perpignan in Spanje 
ligt het kasteeltje van Gala, markiezin de Dalí de Pubol. Dit 

werd haar geschonken door haar man de schilder Dalí als verblijf 
voor zichzelf. Zij heette Gala en was zijn muze. ‘Ik geef je een 
 gotische burcht Gala, als begin van onze 
hoofse liefde’. Een kasteel als taal der 
 liefde zonder woorden.

Gala was een van de vrouwen die in de 
liefde legendarisch is geworden. Zij was  
tot muze geworden omdat haar leven 
 verweven was als model, minnares, 
 manager, slotvrouwe met haar Salvador 
Dalí en niet in de laatste plaats als vaandel-
drager van de dadaïstische en surrealistische 
beweging.
Wie is die man met de snor en zijn bij-
zondere wijze van optreden met Gala,  
de vrouw achter hem. Hoe is zij tot muze 
geworden? 

Gala werd geboren in 1894 in Kazan 
 (Rusland). Haar vader overleed jong en 
haar moeder hertrouwde met een Mos-
kouse advocaat. Ze kreeg een opleiding 
tot lerares, behaalde prima cijfers en 
hield veel van lezen. Haar moeder had een 
zwakke gezondheid en moest kuren in Davos (Zwitserland).
Het gezin ging mee en daar ontmoette Gala de dichter Paul Éluard. 
Ze verloofden zich en gingen daarna uiteen: Gala naar Rusland en 
Éluard naar het front van de eerste wereldoorlog. In 1917 werd er 
in Parijs getrouwd en een jaar later werd dochter Cecile geboren. 

Gala en Paul kwamen in de wereld van 
kunstenaars terecht.

In 1929 leerden Gala en Salvador elkaar in 
Parijs kennen. Hij nodigt het gezin uit naar 
zijn huis in Cadaqués te komen. Daar vliegen 
de vonken heen en weer: ze zijn stapel-
verliefd. Vader en dochter keren naar 
 Parijs terug en Gala blijft bij haar schilder 
in zijn huisje aan de Middellandse Zee.  
Zij trouwen en hij belooft haar: een burcht. 
Dit gebeurt pas 30 jaar later.

In die tussentijd hebben de geliefden een 
hecht, creatief leven op wereldniveau. Zij 

gaan om met playboys, beroemdheden en dichters. Gala is Dalí’s 
financieel manager. Alles in hun leven moest voor de commerciële 
tijger Dalí geld opbrengen. In de filmwereld, in de reclamewereld 
en in hun verblijf in de Verenigde Staten. Salvador maakt haar tot 
mysterie. 

MONUMENT-TAAL | THEA VAN DER GRIFT

Chateau cadeau 
uit liefde
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Zij leest hem voor, als hij met zijn grote werken bezig is. Zij laat 
hem de essentie van de dingen voelen. Bij haar kan hij oefenen, 
zichzelf zijn. Een kus van Gala is geen plakzoen, het is het innerlijk 
van de mond: de beroemde lippen als kunstwerk. Zo ervaart hij 
haar ook als seksueel wezen. 

Geen gewoon jurkje uit de winkel, Gala draagt haute couture. Haar 
slanke gestalte werd omhuld met kleding van Dior en Cardin. 
Haar veelzijdige Salvador ontwerpt er sieraden en parfums bij.  
Dit alles ook weer voor de verkoop, want de huizen en de dure 
leefstijl moeten betaald worden. 

Gala (1894-1982) en Dalí (1904-1989) brengen een 
aantal maanden per jaar op het kasteel door. Gala 
heeft behoefte aan haar dingen, haar boeken, 
 muziek en de tuin. Vanaf 1971 kan zij haar behoeftes 
in haar eigen burcht vinden. Haar schilder mag op 
uitnodiging komen. 
In het kasteel staan de buitensofa’s nog steeds klaar, 
de keuken is ingericht en de kamers zijn ontworpen 
door Salvador. Een auto in de garage staat klaar, de 
tuinen zijn altijd groen en vol beelden. Alles klopt, de 
zachte kleuren, fauteuils, hemelbedden, muziek van 
Wagner en de boeken van Gala in een mand. De 
burcht ademt de taal van liefde voor een muze. 

Beneden is er de sarcofaag waarin Gala en 
Dalí begraven zouden worden. Het liep 
 echter anders. Gala ligt er alleen. Dalí ligt 
 begraven in zijn museum in Figueres. Zij in 
haar burcht, hij in zijn theater.  n

Boeken: 
Dalí: Les diners de Gala
Herbert Genzmer: Salvador Dalí en Gala
Brochure: Chateau Gala Dalí Pubol. 
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STRAATTAAL | ROBERT VAN DER WEERD

Vier weken voordat mij het verzoek bereikte om een bijdrage te 
leveren aan het winternummer van ons lijfblad NN (waardoor 

ik me zeer vereerd voelde), vertrokken wij uit het lommerrijke 
Utrechtse Zeist om onze intrek voor twee maanden te gaan nemen 
in onze Franse residentie, die gelegen is te midden van de wijn-
velden in het agrarische, in de Hérault gelegen dorp Puimisson.
Vat ik deze volzin samen, dan begrijpt de lezer dat wij van Zeist 
naar Puimisson reden naar ons tweede huis.

Je kunt kort en krachtig zijn en je kunt allerlei opsmuk aan de haren 
erbij slepen om een gewenste sfeer en effect op te roepen. Het 
hangt er maar vanaf waarvoor wij onze taal gebruiken. Een appje 
vraagt een andere woordkeus dan een e-mail en het taalgebruik 
voor een stukje proza, te lezen in de Franse winter bij de open haard, 
vraagt weer een andere woordenbrij dan een notariële akte.

Wat doe je met taal en wat doet taal met jou?
Was het Multatuli die zich had toegelegd op het spreken van 
 levend Nederlands, want hij had schoolgegaan?
Levend Nederlands, waar kom je dat nog tegen? Niet onderweg, 
rijdend over de snelwegen van Midden-Nederland naar de 
Zuid-Franse regio Occitanie.

Let voor de aardigheid eens op wat voor teksten er op vrachtwagens 
met Nederlandse nummerborden staan gekalkt. Het is één en al 
Engels wat de klok slaat. Hebben wij het Nederlands nog bijgebracht 
gekregen? Wij zijn toch schoolgegaan! Mijn vrouw Liesbeth en ik 
zijn uit opwinding en tijdverdrijf gaan tellen. Van de tien Neder-
landse vrachtwagens en bestelbusjes dragen zeker negen een werf-
krachtige tekst met zich mee om ons Nederlanders duidelijk te 
maken waarom deze voertuigen over de vaderlandse dreven rijden. 
In België aanbeland, wordt het Engels al minder als doorsnee 
voertaal aangewend en in Frankrijk kunnen wij ons Frans weer 
scherpslijpen met de vertaling van de rijdende reclames, want 
voor Fransen bedoeld en dus in hun moerstaal geprojecteerd.

Even een retrospectief naar vroeger
Kwamen wij in Frankrijk Fransen tegen, niet zo gek toch, dan 
 bestonden zij het om ons duidelijk te maken dat ons Frans voor 
verbetering vatbaar was. Nu Frankrijk sterk van het toerisme 
 profiteert, zijn zij wel zo klantvriendelijk om hun misprijzen in te 
slikken, ja zelfs kan er een klein complimentje af voor de wijze 
waarop wij onze boodschap overbrengen. Sprak er destijds geen 
enkele fransoos een woordje Engels, tegenwoordig worden wij 
zelfs in het Engels aangesproken en dat houdt men vol, ook al 
 antwoorden wij in het Frans waarvoor men ons zojuist nog 
 complimenteerde. Ik wil maar zeggen taal leeft en redt zich door 
de tijden heen.

Taalverloedering
Ik stoor mij wel aan de verloedering waaraan ons Nederlands 
 onderhevig is geraakt. “Hun hebben een grotere woordenschat 
als mij”, hoor ik wel eens zeggen. Ik ga dan stelselmatig door de 
grond, maar heb afgeleerd om te corrigeren, dat is immers elitair 
en plaatst mij op ongewenste afstand van de gewone man. Aan 
een zwager van mij, een heuse doctorandus in de Nederlandse 
taalwetenschappen, heb ik mijn griezel voorgelegd, in de hoop op 
een volmondige bevestiging van mijn afschuw. Fout: ik moet dit 
zien als een bewijs van taaldynamiek. Taal leeft, kennelijk ook in 
armoede. Wij mogen dus zomaar wat aanrotzooien, grammatica 
en idioom kunnen op de schroothoop. Alles moet kunnen, als je 
maar duidelijk weet te maken wat je bedoelt, toch? Jammer, vind 
ik dat. Wel gemakkelijk natuurlijk, maar moet dat wel? 

Het mooie van een themanummer over taal is dat wij eens 
 stilstaan bij de culturele waarden van ons taalgebruik. Goed 
 Nederlands spreken en schrijven, onder het hanteren van een 
 ruime woordenvariëteit, kenmerkt onze identiteit. Daar mogen 
wij best zuinig en trots op zijn.  n

Dat doet taal met je

CHANSONTAAL | INGRID SMITS

Woorden die ertoe doen

Kent u dat gevoel, dat je woorden soms 
zo diep kunt voelen… Woorden die let-

terlijk binnenkomen, die iets met je doen…
Dat gevoel zoek ik ook als ik een chanson 
schrijf. Woorden komen soms vanzelf, 
soms zoek ik wekenlang naar de juiste uit-
drukking, die maar niet tevoorschijn komt. 
En ineens is het dan toch daar!

Met Le Visage de Maman ging het zo: 
Een dierbare vriendin verloor zeer abrupt 
haar moeder. Alle jeugdherinneringen die 

ze ooit met mij had gedeeld, speelden door 
mijn hoofd, toen zij te maken kreeg met 
deze diepe rouw. Het greep me aan. 
In de cadans van het fietsen viel het begin 
van het refrein bij me binnen. 

Negen maanden later had het hele 
chanson zich gemanifesteerd in de juiste 
woorden.

Mijn vriendin zei geëmotioneerd:
“Het lied verwoordt exact wat ik heb 

 doorgemaakt en hoe ik mijn moeders 
aanwezigheid heb beleefd gedurende 
mijn hele leven.
Het is zo troostrijk om naar die beteke-
nisvolle woorden te luisteren. Dank je 
wel!”  n
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UNIVERSELE TAAL | NELLEKE WEITJENS

Sinds we vanaf het jaar 2000 onze zomers 
doorbrengen in Fouzilhon zijn Geert  

en ik altijd op zoek naar concerten in de 
omgeving. We hebben geen televisie, van 
Franse toneelstukken of cabaretprogram-
ma’s ontgaan ons vaak de details, omdat 
we de taal onvoldoende beheersen om 
grap of humor snel en goed te begrijpen 
en dat probleem hebben we niet bij het 
luisteren naar muziek.

Muziek en pantomime
Wij luisterden dus naar de muziek in talloze kerkjes in afgelegen 
dorpjes in de Vallée d’Orb, in Faugères of tegen de hellingen van de 
Mont Caroux, maar ook in Béziers genoten wij van de concerten. 
Prachtig was het concert in de tuin van Musée Fayet, altijd een 
 idyllisch kleinschalig gebeuren, waar de wind vrij spel heeft en een 
toontje meeblaast. Je moet echter ruim op tijd reserveren, want 
het is zeer geliefd.
De laatste jaren zijn de activiteiten van Chateau Abbaye de Cassan 
bij Roujan, op enkele kilometers van ons huis, enorm toegenomen.
Vooraf kun je biologisch verantwoord eten bereid door La Bartas-
sière in de cour van de Abbaye en daarna genieten van de muziek 
in de intieme salon of in de abdijkerk.

Lichaamstaal
In ons dorp Fouzilhon zijn we ook regelmatig aanwezig bij de 
avonden van ‘ons’ Théâtre de Pierre. We volgden de ontwikkeling 
inclusief het lief en leed van de artiesten in de loop van 20 jaar. 
Ook hier kiezen we natuurlijk het liefst de concerten, maar maken 
zeker een uitzondering voor de fantastische optredens van 
 Eglantine Jouve. Zij is een veelzijdige, begaafde en sympathieke 
actrice, die haar optreden ondersteunt met zeer expressieve 
 lichaamstaal. 
Zij is co-directrice en regisseuse van het Théâtre de Pierre Groupe. 
Een wel heel bijzondere voorstelling was Antigone et Oedipus, 

waarmee zij op het Festival Off in Avignon 
24 keer optrad. ‘Elle était Magistrale’ volgens 
de krant.

Grote prestaties
Het jaarlijks optreden van het orkest van 
Lycee de Notre Dame de Mönchengladbach 
in Bédarieux was volgens de Midi Libre 
‘Epoustouflant’.
Ontwapenend is de dirigent, die deze 
 jongelui aanstuurt met een fenomenaal 
energieke lichaamstaal. Vanaf 2008 treden 

deze middelbare scholieren jaarlijks op, nu waren ze er voor de 
tiende keer. Door covid twee jaar niet.

Deze Marienschule, in 1830 door het Bisdom gesticht als meisjes-
school, geleid door Franciscanessen, heeft zich ontwikkeld tot een 
vooruitstrevende gemengde oecumenische school met veel aan-
dacht voor de sportieve en muzikale ontwikkeling van hun leer-
lingen. De school heeft een blaasorkest, koor en een Big Band. 
Het symfonieorkest staat onder leiding van een zeer bijzondere 
dirigent, Dieter Döben. Het repertoire varieert van Gerschwin tot 
Vivaldi, Chopin en Schubert tot Piazzola. De Duitse docente Frans 
geeft voor elk stuk uitleg over de componist en over de opzet van 
het stuk in voor ons goed te volgen Frans.
De lichaamstaal van de dirigent is zo aanstekelijk dat je zin krijgt 
om mee te doen. Hij weet zijn leerlingen tot grote hoogte op te 
zwepen. Het leuke is dat alles mag en kan en niet ten koste gaat 
van de kwaliteit. De violistes krijgen gezellig de slappe lach, de 
drummer mag een flinke roffel weggeven. Het tienermeisje, dat op 
haar slippers langs het podium de microfoon van de juf Frans komt 
opeisen, brengt vervolgens een fantastische sopraansolo van Schubert 
ten gehore, vriendelijk aangemoedigd door dirigent Dieter!
Bij het laatste nummer Dark Dance swingt niet alleen Dieter maar 
het hele orkest. Het publiek gaat natuurlijk ook in de benen en 
klapt met een luid applaus een toegift los.  n

LUISTEREN Ontroerend, 
aanstekelijk en verbazingwekkend

NieuwsNed voorjaar 2021   9   

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

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

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

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

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

Door 
Renate van der Bas

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

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

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

Zijn 
de 

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

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

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

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

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

“Altijd heimwee” Foto’s: Edith Ferree-Donck
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Taal van toen is niet de taal van vandaag. 
Taal leeft.
En dat klopt voor de woorden-taal 
en de beeld-taal!
Taal is net zo tijdgebonden als wijzelf zijn.
Over een honderdtal jaren worden onze 
woorden en beelden en hun verbanden 
niet meer begrepen.

Maar hoe dan ook, taal blijft mijn ding.

Taal is iets waar wij grote aandacht aan 
moeten besteden. Het gaat niet vanzelf.
Bij dit verhaal staat een viertal beelden. 
Ik heb geprobeerd deze beelden te ‘ver-
woorden’. Vele versies heb ik geschreven. 
Alleen omdat ik zowel de beelden als die 
teksten ken, kan ik ze naar elkaar toe ver-
talen.
Als ik de teksten aan een ander liet lezen, 
bleek het begrijpen helemaal niet op het 

daarna getoonde beeld te slaan. 
Er was geen overeenstemming 
tussen beeld en tekst of anders-
om, tussen tekst en beeld.  
‘Ik heb dat anders gezien/
begrepen/gedacht’. ‘Nu ik 
tekst/beeld of beeld/tekst zie, 
begrijp ik het’.

Mijn les … Taal is uniek, 
evenals onze hersenen 
en dus onze geest.

Taal geeft veel, vraagt veel en 
maakt dus veel vergissingen 
mogelijk. Heldere taal die geen 
zekerheid biedt.
Wij zijn meertalig. 
Woord en Beeld.
Taal blijft mijn ding.  n
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Velen weten meteen wat bedoeld wordt. 
Interpretatie op basis van ervaring.

Denken dat, interpreteren, geloven dat en 
ga zo maar door.
Maar feitelijk is het zo nietszeggend als wat.
Inderdaad: als wat?
Allemaal geklets in de ruimte.
Geklets in de ruimte? Wat is dat?
Socialiseren, tijd vullen en wat dies meer zij.

En welke taal dan wel?
Hier zou het Frans moeten zijn, en daar niet?
Dit verhaaltje gaat over de Nederlandse taal, 
in het bijzonder het Algemeen Beschaafd 
Nederlands. Dat is wel een grote beperking. 
Het ABN, hoor je dat nog vaak? Waar?

POËZIE | JAN BEIJERINCK

En welke taal dan wel?
Mijn gegeven antwoord slaat nergens op. Ergens op slaan?
Talen in overvloed. Wiskundig, psychologisch, rechtskundig?

Lang voordat er talen waren, welke taal dan ook, had je de 
echte taal.
Wat is dat nu weer?
De beeldtaal.

Onze voorgangers, ons soort mensen, zagen iets dat eng was, 
althans iets dat de ziener eng vond, en gaven een gil.
Die gil was voldoende. Voor wat er te zien was, waren er nog 
geen woorden. Wij keken en zagen het, of niet.

Beeld-taal of woorden-taal.
Drijfveren en mogelijkheden voor ons bestaan.
Vandaag de dag met honderden verschillende regels.
Regels die met de tijd voortdurend veranderen, taalevolutie.

Taal is en blijft mijn ding

De paarse boom van de meester.

De bultenboom.

Mijn hemel.

In een groen groen knollenland.
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TAAL ALS WAPEN | FRITS BAYLÉ

Misschien een wat ouderwets gezegde: ‘de pen is scherper 
dan het zwaard’. Het zwaard hanteren we al eeuwen niet 

meer en de millennials weten niet eens meer hoe je een balpen 
moet vasthouden. En als ze dat toch lukt, is het resultaat slechter 
dan het handschrift van een arts… Maar de strekking lijkt nog 
steeds juist: met op schrift informeren en vooral communiceren 
heb je minder kans op vergissingen en meer kans op overtuigen 
en winnen, dan met het gebruik van de botte bijl. 
 
Er is een ander gezegde, een andere waarheid, die stelt dat ‘een 
foto meer zegt dan duizend woorden’. En ook dat is waar, maar dan 
moet je wel goed kijken en ook dat zijn we aan het verleren. 
 Daarbij moet je bij een foto ‘het verhaal’ zelf maken. Met meer kans 
iets over het hoofd te zien, dan een concies geschreven tekst toe-
laat. En ‘winnen’ is er al helemaal niet bij.
 
Taal doet meer dan winnen: zij verenigt ook. 
Een taal vormt een natie. Daarom zal de 
Europese Unie altijd een Unie blijven en 
nooit, zoals Amerika, de Verenigde Staten 
van Europa. Dat is politiek gezien een zwakte, 
maar wat maakt dat een tour door Europa 
interessant. Op bijna elke 500 kilometer 
een andere cultuur, een andere wijze om 
met de leefomstandigheden om te gaan.

Leven in het land van Molière 
Zo komt het dat wij in ‘het land van Molière’ 
leven en de Engelsen in ‘het land van Shakespeare’. Alleen wij 
 Nederlanders woonden niet in ‘het land van Vondel’. Wij komen  
uit ‘het land van Rembrandt’ en dat sluit meer aan bij het gezegde 
dat ‘een foto’ alles zegt. En ondanks Rembrandt blijven wij hier in 
Frankrijk ‘de barbaren uit het Noorden’. Want kijken blijft minder 
intellectueel, minder geschoold, minder beschaafd ook, dan 
 schrijven en lezen.

Maar de taal vertelt ook waar je vandaan komt: niet alleen uit 
 Nederland, maar uit Rotterdam of de Achterhoek. In de jaren 50 
waren er zelfs woorden, uitdrukkingen, die verraadden of je Katho-
liek of Protestant was: ‘op vakantie gaan’ of ‘met vakantie gaan’ 
bijvoorbeeld. En vooral in Engeland vertelt je taalgebruik uit welke 
maatschappelijke klasse je komt.
En oh, wat maakt de taal ook de generatiekloof akelig duidelijk. 
Wie kent nog het woord ‘kits’ voor ‘oké of lekker’ en wie gebruikt 
de zinsnede ‘vet cool’?

Lost in translation…
Maar echt vervelend en zeer onthand voelde ik me in Japan: elk 
adres waar ik naartoe wilde, moest door de conciërge van het 
 hotel vertaald worden zodat een taxichauffeur mij erheen kon 
brengen. En toen ik de befaamde bullet-train nam, moest een 
 relatie me tot op het perron brengen… 
 

In India is dat beter! De vroegere Engelse kolonie, nu met zo’n 
1,3 miljard inwoners, kent 22 officiële talen met hun eigen schrijf-
wijzen. Toch is nog steeds de Engelse taal de officiële voertaal. 
Daardoor bewoog ik me daar veel makkelijker en dat geeft het 
land een voorsprong op Japan. En ja, ook op China waar de taal 
ook zeer moeilijk is en onleesbaar.
 
Het was al in 1635 dat de adviseur van Lodewijk XIII, Kardinaal 
 Richelieu, dat ook inzag en de Académie Française oprichtte. Veertig 
‘Immortels’ die de Franse taal boekstaafden in een dictionaire die 
nog heden ten dage wordt aangepast aan het door de huidige 
 ‘onsterfelijken’ goedgekeurde Frans. Een culturele daad met een 
sterk politieke achtergrond: de eenheid in taal, vormt de eenheid 
onder de mensen die haar gebruiken, wat leidt tot een ondeelbare 

natie. Daar had Bismarck drie oorlogen voor 
nodig! Over de pen en het zwaard gesproken!

Ook la loi Toubon uit 1994 moet zorgen dat 
vooral het ‘franglais’ in toom gehouden 
wordt. Zo moeten in advertenties Engelse 
slogans vertaald worden en zijn de Franse 
radiozenders verplicht om 35% Franse 
chansons te draaien en 25% Franse nieuw-
komers. Maar ook probeerde de Académie 
de Engelse vertaling van de Franse tekst 
op de tweetalige carte d’identité verwijderd 
te krijgen. Maar dat ging te ver! 
 

Taal, een kostbaar erfgoed
Wel gek trouwens, dat in het Frankrijk van Molière, dat een dikke 
30.000 literaire prijzen kent, het bij wet is toegestaan, op school, 
naast het Frans als tweede taal ook de regionale streektaal te 
 kiezen. Nu behoren de streektalen wel tot het Franse ‘patrimoine’. 
Het Baskisch en Catalaans zijn daarbij ook nog eens werkelijke 
wapens in de strijd om erkenning van hun regio. 
 
Toch lijkt Engels een zinniger keus. Maar voor veel Fransen is het 
nog steeds een concurrerende taal. Vooral nu blijkt dat het Frans, 
met 300 miljoen gebruikers, door de kinderrijke oud-Franse Afri-
kaanse koloniën, de vijfde en snelst groeiende wereldtaal is! 
 
Het Occitaans wordt door meer dan een half miljoen mensen van 
15 jaar en ouder gesproken. Daarbij gaat die populariteit ver 
 buiten onze Languedocgrenzen (langue d’oc = taal van het Zuiden!). 
Terwijl de Unesco meer dan tien andere Franse streektalen (als 
 Picard, Breton en Franc-comtois) klasseert als ‘in serieus gevaar te 
verdwijnen’! 
 
Na de Tweede Wereldoorlog was men, heel even, moe gestreden. 
Onder de geallieerden was ‘eenheid’ het motto. En dus probeerde 
men zelfs een nieuwe wereldtaal te introduceren: het Esperanto. 
We weten het: het Engels won. Daar was geen zwaard voor nodig.  n

De pen is scherper dan het zwaard
Over winnen, verliezen en verenigen
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SCHRIJVEN MET DYSLEXIE | LEONARD VAN VELDHOVEN

Voor mij begon alles op een zonnige 
 juli-maandag in 1947, op de eerste 

verdieping van een portiekwoning aan de 
westrand van Den Haag, de plek waar het 
gezin kort na de oorlog was neergestreken.
Mijn vader was de zoon van een failliet 
 gegane tuinder in het Westland. De oudste 
van een gezin met elf kinderen, die al op 
z’n twaalfde van school moest om te helpen 
de boel draaiende te houden. In ’41 viel hij 
voor de charmes van een in Den Haag 
werkende Limburgse, met wie hij al rap in 
het huwelijksbootje stapte. Kort opeen 
kwamen er vijf kinderen, waarvan ik 
 nummer vier was.
Het opgroeien in een kleine woning in een 
bescheiden middenstandsbuurt, in een vrij 
groot, streng katholiek en onbemiddeld 
gezin, met een laaggeletterde vader en een 
graag als Madame geziene moeder, waren 
nu niet de ideale ingrediënten voor een 
harmonieuze en studieuze jeugd.
Evenwel… mijn leven zou ingrijpend 
 gestuurd worden.

Kinderverlamming
Op een ochtend in maart ’53 – ik was nog 
geen zes – kon ik bij het wakker worden 
mijn armen en benen niet meer bewegen. 

Ik bleek een van de vele slachtoffertjes van 
het toen als een epidemie rondwarende 
poliomyelitis… Ik had kinderverlamming. 
Dit was het begin van vele maanden zieken-
huis en meer dan een jaar revalidatie in 
een Medisch Kinderdagverblijf. 
Dit heeft mijn leven sterk beïnvloed. Niet 
omdat ik daarna – Gode zij dank – zwaar 
gehandicapt door het leven moest, maar 
omdat ik, door de plotse en lange breuk 
met thuis, mijn omgeving niet meer ver-
trouwde, en zo aan de zijlijn van dat grote 
en chaotische gezin kwam te staan. Ik zou 
het zelf wel klaren. 

Dyslexie 
Had polio een blijvende weerslag op mijn 
leven, zo was dit ook met dyslexie. Vanaf de 
eerste dag op school had ik grote moeite 
met lezen en schrijven. Vooral het her-
kennen van letters en klanken en het lezen 
en opschrijven ervan.
Pas veel later bleek dit het gevolg van een 
ernstige vorm van dyslexie, destijds alom 
toegeschreven aan desinteresse, luiheid 
en/of dommigheid.
Aan het eind van de lagere school was 
mijn schooladvies dan ook: LTS, en dat 
met moeite. 

De geboorte van… 
Een doos vol heugenis
Kroniek van een Franse familie 
in roerige tijden: 1835-1964

Begin schoolcarrière 
Gelukkig was dat mijn moeder te min.
Na een rampzalig jaar op een 3-jarige 
broeder-MULO, belandde ik – wederom in 
het eerste jaar – op een 4-jarige openbare 
MULO, waar mijn schoolresultaten gaande 
het jaar steeds verder terugliepen. 
Begin van het tweede jaar nam mijn klas-
senleraar me apart: ‘Je bent een intelligent 
joch. Als jij je best doet, dan hoor je zo tot 
de besten van de school. Je belooft me nu, 
dat je aan de slag gaat’. Blijkbaar zag deze 
sympathieke, door mij erg gerespecteerde 
man iets in me en wist dat iets bij me los te 
maken, wat sluimerend aanwezig was.

De alsmaar-herhaal-truc
En, ik ging aan de slag…
Om alle woorden terstond te kunnen her-
kennen en ook zonder haperen uit te kun-
nen spreken, bedacht ik de alsmaar-herhaal- 
truc. Niet alleen voor het schrijven, maar 
meer nog voor het spreken. Dit, door 
 eindeloos, al rondjes lopend in mijn 
 kamertje, alles zó lang en zó vaak op te 
dreunen, dat het er uiteindelijk als vloeiende 
olie uitkwam.
Blijkbaar is een bekend begrip in de dyslexie- 
wereld: de omslag van leeshaat naar lees-
honger. Wel, ik was daar hét voorbeeld 

Blijkbaar is een bekend begrip 
in de dyslexie-wereld: de omslag 
van leeshaat naar leeshonger.

Leonard op vijfjarige leeftijd. Leonard nu.
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van. Waar ik voordien geen boek in wilde 
zien, verslond ik alras alles waar ik maar de 
hand op kon leggen. En dat gold niet enkel 
voor het lezen, maar ook voor het schrijven, 
waar ik vanaf die tijd verzot op was.

Verdere schoolcarrière
En mijn alsmaar-herhaal-truc om mijn 
 dyslexie te beteugelen werkte. 
MULO-B sloot ik af met goede cijfers. Zo 
goed, dat ik gelijk door kon naar het eerste 
jaar op de HTS (bouwkunde). Na afronding 
ervan volgde – ik wilde doorstuderen, maar 
wist nog niet wat – de Opleiding Hoger 
Personeel PTT. En daarna – nu zeker wetend 
dat ik architect wilde worden – de Academie 
van Bouwkunst in Rotterdam, waar ik april 
1975, inmiddels 27 jaar oud, afstudeerde.

Coup de foudre
Enige jaren daarvoor vond iets plaats dat 
mede aan de wieg heeft gestaan van mijn 
nieuwe boek. Van jongs af aan was ik in 
de ban van het fenomeen tijd. In onze 
contreien eindigt een mensenleven na zo’n 
30.000 dagen, zo’n 2,6 miljard seconden. 
Al na 2,6 miljard maal één tik van een klok. 
Tik, tak, tik, tak, tik, tak…
De dwangmatigheid en onverbiddelijkheid 
van tijd, maar ook de gevoelsmatige rek-
baarheid ervan – als je je verveelt, lijkt ie  
te kruipen en als je het naar je zin hebt, 
vliegt ie – intrigeerden me mateloos. 
Zomer ’73, op vakantie in Fayence in 
Zuid-Frankrijk, zag ik in de etalage van een 
broquante-antiquaire een klok die me als 
de bliksem trof: zo’n eenvoud, zo’n pracht, 
zo’n trotse verschijning. Daar en toen ver-
wierf ik mijn eerste Comtoise. En, vanaf die 
dag was dit uurwerk een van mijn passies, 
wat zich gaande de jaren vertaalde in een 
alsmaar groeiende verzameling klokken-
boeken, idem geschriften en natuurlijk… 
Comtoises. 

Een leven van reizen 
en schrijven
In juli ’95 sloot ik mijn leven als praktiserend 
architect en als hotelier af. Als architect liet 
ik architectenbureau Van Veldhoven Part-
ners achter me en, als de oprichter ervan, 
de Bastion-hotelketen.
Ik was 48, ik was vrij… Ik ging doen waar ik 
van droomde: reizen en schrijven. 

In 2008, met mijn eerste negen boeken aan 
kant (acht reisboeken – waarvan vier over 
de zes jaar dat Miriam en ik met een zeil-
boot de Atlantische Oceaan, de Middel-
landse Zee en de Zwarte Zee bevoeren – 

gevolgd door de Engelse en Duitse versies, 
en weer een jaar later door de Franse.
Omdat een behoorlijke geschiedschrijving 
over Montolieu ontbrak, het dorp waar 
 Miriam en ik sinds 2005 wonen, en er 
maar weinig bekend was over de klokken-
makers die er ooit gewerkt hebben, ging ik 
aan de slag.
In 2019 verscheen MONTOLIEU, son histoire 
et ses horlogers. 

Een doos vol heugenis…
Gaandeweg kwam ik steeds meer te weten 
over de familie Nègre, die als klokken-
makers drie generaties lang deel uitmaak-
ten van het leven in Montolieu. Tevens 
leerde ik meerdere nazaten kennen die me 
van veel informatie voorzagen.
Begin 2020 wist ik wat te doen... De resul-
tante hiervan is dit op 13 oktober 2022 bij 
Uitgeverij Gopher in Harderwijk verschenen 
epos.

Volgens de uitgever…
‘Een boek voor iedere liefhebber van 
 geschiedenis en van La douce France. 
Het geeft een unieke kijk op de wording 
van het huidige Frankrijk door de ogen van 
een familie van klokkenmakers, die drie 
generaties lang in een dorp in het zuiden 
van Frankrijk gewoond en gewerkt heeft. 
Van paard en wagen tot trein en auto, van 
postkoets tot telefoon, radio en TV, van 
 beroering tot oorlog en vrede, en het 
 effect van al deze veranderingen en ge-
beurtenissen op het leven van alledag.’  n

Een doos vol heugenis, Leonard van Veldhoven
Paperback – 636 pagina’s – prijs € 29,50
Te bestellen: www.gopher.nl en (online)boek-
handel

en een roman: De Witte Hemel), en nogal wat 
bouw en verbouw verder, had ik eindelijk 
meer tijd voor mijn Comtoise-hobby. 
Om de communicatie tussen Comtoise- 
liefhebbers in verschillende landen te 
 vergemakkelijken, stelde ik een woorden-
boekje (FR-D-GB-NL) samen van alle 
onder delen van de klok: Comtoise-Morbier.
Een diepgravende studie over het ontstaan 
van de Comtoise, waarvan er vanaf 1700 
ruim 5 miljoen gebouwd zijn, resulteerde 
in 2013 in de Nederlandse versie van  
MAYET MORBIER COMTOISE, een jaar later 

Tijd: als je je verveelt, lijkt ie 
te kruipen en als je het naar
je zin hebt, vliegt ie



Serge Mintjes is de agent voor de Hérault (34), 
Aude (11) en Sud-Aveyron (12).

              (+33) 06.50.87.63.38

 e-mail: serge@agencedisc.fr

www.disc.immo

Serge Mintjes is sinds een aantal jaren (zelfstandig) agent voor DISC 
Immobilier in de regio.
Bijna 25 jaar woonachhg in Zuid-Frankrijk, 4-talig (Nederlands, 
Engels, Frans en Duits) en veel ervaring met aan- en verkoop van 
huizen.
Serge kent de omgeving erg goed en is flexibel, beschikbaar en Serge kent de omgeving erg goed en is flexibel, beschikbaar en 
begeleidt het hele verkoopproces  (papierwerk, notaris) met als 
resultaat tevreden klanten.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een persoonlijke 
ontmoehng. 
À bientôt.
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Linguïstiek is de wetenschappelijke studie van natuurlijke en 
kunstmatig, gecreëerde talen. Linguïstiek bestudeert talen 

 zoals ze geweest zijn, nu zijn en zich gaan ontwikkelen/veranderen. 
In Zuid- en Noord-Holland werd tot ongeveer 1300 jaar geleden 
geen Nederlands gesproken. De overheersende taal in het gebied 
dat nu Nederland is, was toen Fries. Nederlands is dus eigenlijk 
een importtaal.

Migratiestromen uit het zuiden namen de taal mee en drongen het 
Fries terug richting het noorden. Hoewel het Fries en het Neder-
lands dezelfde vooroudertaal hebben, zijn het toch echt verschil-
lende talen. Het Fries heeft veel meer gemeen met de Engelse 
 talen dan met het Nederlands. Denk bijvoorbeeld aan het Friese 
woord voor ‘kaas’, dat is ‘tsiis’ en in het Engels ‘cheese’ wordt. Nog 
zo’n voorbeeld is de sleutel: kaai en key.

Reizende woorden 
Voor linguïstisch onderzoek is de moedertaal altijd het startpunt. 
Er bestaan verschillende formules om een taal te bestuderen, 
 zoals reconstructie van een moedertaal, de vergelijking van 
 fone tische, morfologische feiten in een taal of een groep talen in 
verschillende periodes van zijn bestaan. Daarnaast is er de 
 reconstructie van archaïsche 
betekenissen van woorden. Bij-
voorbeeld, oud-Engels, middel-
eeuws Engels, modern Engels. 
Het oud-Engelse ‘hus’ en het 
oud-Duitse ‘hus’ zijn ontwikkeld 
in het moderne Engelse ‘house’ 
en in Duitse ‘Haus’. Een ander 
voorbeeld betreft het Engelse 
woord zijde dat afkomstig is 
van het Russisch ‘schelk’ dat 
weer werd overgenomen van 
de oosterse groep talen via de 
zijderoute. Vervolgens reisde 
het woord via het Russisch 
naar de Germaanse talen en 
werd het het Engelse ‘silk’, en in 
het Deens ‘silke’. 

Taalwinnaars 
fonetisch uitgesproken
De meeste wetenschappers zien de Indo-Europese taal als het 
startpunt bij het bestuderen van iedere taal of talenfamilie in hun 
chronologische ontwikkeling. De Indo-Europese talen vormen een 
taalfamilie van meer dan 400 verwante talen. Indo-Europese talen 
worden vrijwel over de hele wereld gesproken. Zij vinden veelal 
hun oorsprong in het steppengebied noordelijk van de Zwarte zee 
en de Kaspische zee. Op grond van de overeenkomsten tussen 
deze talen is een hypothetische vooroudertaal (proto-taal) ge-
construeerd, het Proto-Indo-Europees. In totaal bestaan er op dit 
moment 35 groepen talen (zie tabel).

Om te bepalen tot welke talenfamilie een taal behoort, wordt het 
vocabulaire bestudeerd. 

De meeste veranderingen in woordgebruik vinden plaats als de 
bevolking een andere taal begint te spreken. In zo’n geval houdt 
de lokale bevolking zijn fonetische uitspraak, maar gebruikt men 
woorden van de winnende taal. Denk aan de winkelketen Action 
dat in het Frans wordt uitgesproken als: Aa-see-sion.

Bij sommige talen is het evident dat zij tot een familie behoren 
(Duits, Engels, of Russisch, Oekraïens).

Taalontwikkelingen volgens linguïst 
Sergei E. Yakhontov 
• 6000 jaar: alleen reconstructie van pra-talen = proto-talen 

 bewijst verwantschap van talen, bijvoorbeeld, Russisch-Tatar, 
 Tibetan-Keltisch.

• 3000-4000 jaar: alleen een specialist kan verwantschap vinden, 
bijvoorbeeld, Russisch-Engels, Tibetaans-Chinees.

• 1000-1500 jaar: afzonderlijke bekende woorden en zinnen, 
 bijvoorbeeld, Russisch-Polisch, Spaans-Italiaans.

• 500 jaar: afzonderlijke gevallen van misverstand, bijvoorbeeld, 
Russisch-Oekraïens, Tatar-Kazakh talen.

• 200 jaar: vrije communicatie tussen, bijvoorbeeld, Russisch- 
Siberische dialecten en Engelse taal in Amerika.

Studie linguïstiek
Niet iedere universiteit heeft 
de studierichting linguïstiek en 
om linguïst te worden, moet 
 iemand dus kiezen voor een 
hierin gespecialiseerde univer-
siteit. De studieonderwerpen 
zijn Latijn, Esperanto, psycho-
logie, verschillende methoden 
van linguïstische analyses, 
 vertalen, pedagogie, methodo-
logie, geschiedenis, verschillen-
de moderne westerse en oos-
terse talen.

Afgestudeerden hebben een 
top-academische opleiding 
 genoten en kunnen als docent 
van verschillende talen werken, 

onderzoek doen en/of promoveren. Velen werken als beëdigd 
 vertaler of synchronische tolken voor bijvoorbeeld de EU-Commis-
sie, de NAVO of voor internationale firma’s en organisaties. Zelf 
studeerde ik cum laude af aan de Moscow Linguistic University, 
volgde cursussen aan de Birmingham Linguistic University en de 
Business School of Lausanne. Als internationaal vertegenwoordiger 
werkte ik in Parijs voor verschillende Europese bedrijven die actief 
zijn op het gebied van televisie in de landen van de voormalige 
Sovjet-Unie. Taalkunde is een boeiend vak dat altijd in ontwikke-
ling blijft. Woorden zijn altijd onderweg!  n

TAALKUNDE | LILII VARTOUKOVA-VAN BIENEN

Woorden zijn altijd onderweg
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FISCAAL JARGON | ROB VAN SCHIJNDEL

Voor het jaar 2001 was de jaarlijkse 
 Nederlandse belastingaangifte een 

heel karwei. Hoeveel rente was er ontvan-
gen, hoeveel waren de bankkosten, hoe-
veel was de ontvangen huur, in hoeveel 
jaar mag je de nieuwe keuken afschrijven 
in de verhuurde woning etc., etc. 

Om het eenvoudiger te maken, de grote 
wens van de belastingdienst en belasting-
betaler, kwam er het forfaitaire box 3 
 stelsel. Als je meer vermogen had dan het 
heffingsvrij vermogen, dan moest er 1,2% 
belasting betaald worden over dat hogere 
vermogen. Er werd namelijk een forfaitair 
rendement van 4% aangenomen, waarover 
30% inkomstenbelasting was verschuldigd. 
Eenvoudiger en vrijwel iedereen ging erop 
vooruit. Dus iedereen blij. Wel minder in-
komsten voor de belastingdienst, maar 
ook veel minder arbeidsintensief. 

Door de kelderende rentevergoedingen, werd 
het stelsel voor de spaarder steeds minder 
prettig. Eerst één procent boeterente betalen 
aan je bank en vervolgens nog eens belas-
ting betalen over je forfaitaire rendement 
van 4%? U begrijpt, de Nederlandse belas-
tingadviseurs gingen massaal bezwaar aan-
tekenen. Geen onderdeel van het bezwaar 
waren de gestegen aandelenkoersen, de 
exploderende huizenmarkt etc. 

In de tussentijd waren de tarieven ook al 
aangepast door de Nederlandse belasting-
dienst. Pas bij een hoger vermogen werd 

ook een hoger rendement geacht te zijn 
gehaald. Dat komt ook overeen met de 
werkelijkheid, hoe hoger het vermogen, 
hoe hoger vaak het rendement (want meer 
risico met aandelen/ spreiding met on-
roerend goed). Tevens ging het heffingsvrij 
vermogen jaarlijks omhoog. Dat leek me 
voldoende. 

De rechter heeft echter anders beslist.  
Het gaat weer draaien om het werkelijke 
rendement op het vermogen (vanaf het 
jaar 2025).

In de tussentijd (tot en met het jaar 2024) 
wordt er een splitsing gemaakt tussen 
spaargeld en beleggingen. Ik ben benieuwd 
hoe ze het percentage van de aandelen-

Fictieve overwinning 
van box 3 bezwaar? 

markt gaan vaststellen, met de schomme-
lende/dalende aandelenkoersen (van 
 bepaalde aandelen). 

Ik heb de afgelopen periodes een flink aan-
tal berekeningen gemaakt en in de meeste 
gevallen blijkt het oude stelsel gunstiger 
dan het stelsel dat van toepassing was in 
de jaren 2021 en 2022. Heel wat mensen 
hebben niet alleen een spaarrekening, 
maar ook aandelen en/of onroerend goed. 

Het belang voor gepensioneerde 
Nederlanders in Frankrijk? 
- Hebt u geen woning in Nederland, dan is 

er geen belang. U betaalt immers geen 
box 3 belasting in Nederland. Voor de 
CAK-bijdragen maakt het ook geen 
 verschil (ondanks het formulier ‘wereld-
inkomen’). De CAK-bijdrage wordt alleen 
bepaald op basis van het inkomen uit 
box 1. Het heeft vanaf 2021 ook geen 
gevolgen meer voor de heffingskortin-
gen. Waarom er dan toch duizenden 
brieven zijn verstuurd door de Neder-
landse belastingdienst?

- Hebt u nog een woning in Nederland, 
dan zal de komende jaren de te betalen 
aanslag hoger worden. Vanaf 2025 wordt 
het daadwerkelijke rendement belast. 
Als u de woning dus niet verhuurt, zal er 
ook geen belasting meer verschuldigd 
zijn. Verhuurt u wel (voor een hoog 
 bedrag aan een expat) dan zult u ook 
veel belasting moeten betalen.

En hoe belast de Franse overheid het 
 vermogen? Zoals het vroeger in Nederland 
ging en zoals het vanaf 2025 weer in 
 Nederland gaat. 

Moeten we nu blij zijn met de uitspraak 
van de Hoge Raad in Nederland? Tja, in 
 beginsel wel. Maar uiteindelijk wordt de 
Nederlandse belastingaangifte weer lastiger 
en de meeste mensen gaan meer belasting 
betalen over hun vermogen. n

www.frankrijkemigratie.nl



NieuwsNed 113 | Winter 2022 27

DE KRACHT VAN WOORDEN | ERIK JAN KUIJT

Voor de Corona-uitbraak, nu bijna alweer drie jaar geleden, 
had hij haar in Nederland voor het laatst gezien. De gor-

dijnen waren dicht. Ondanks dat ze waren gemaakt van een 
roze transparante stof kon je toch moeilijk naar binnen kijken. 
Ze hingen achter kozijnen van een simpel rijtjeshuis. 
Het straatje was smal en lag in een deel van de stad die al meer 
dan elf eeuwen bewoond was en nu nog in het bezit was van 
het restant van de oude stadswal.
Als hij er naartoe liep, moest hij een smal bruggetje over dat 
de twee zijden van een smal riviertje overspande. Dat riviertje 
zag je, als je naar rechts keek, weglopen onder een boog van 
de oude muur. Hij liet het beeld van de middeleeuwen varen 
voor de gedachte aan de 
vrouw die daar sinds kort 
woonde.

Waarschijnlijk had ze in 
 betere tijden het hart op 
een Kerstmarkt gekocht. 
Na met rood lint in de boom 
te hebben gehangen, was 
het gaan zwerven terug 
naar Nederland, toen België 
en uiteindelijk na het on-
geluk bij hem in Frankrijk 
 terechtgekomen.

Toen hij een paar dagen 
 geleden koorts kreeg, zocht 
hij in zijn verbandtas de 
thermometer, voelde toen 
een bolle vorm tussen de vette watten. Het bleek haar Kerst-
hart te zijn!

Rond, rood glas beschilderd met een roos en eromheen als op 
een paddenstoel witte stippen, verried het Mexicaans/Latijns 
fabricaat. Misplaatst, naast twee uitgedroogde artisjokken had 
het daarna een tijdje op de fruitschaal gelegen.

Eerder die maand vond hij in zijn opslag tussen haar inboedel 
een felgekleurd mini-Kerststalletje. 
Met het hart had hij het tussen een verzameling vaasjes op 
zijn toilet gezet, tussen bonte plastic bloemen en aan de muur 
het surrealistische portret van Frida Kahlo.

Van het hart en het stalletje had hij een Kerstpakje gemaakt. 
Dat zou samen, door hun kleur en sfeer naar hij hoopte, een 
koud vereenzaamd mens opfleuren en als je met de feest-
dagen alleen bent, misschien wat opbeuren.

Het hoorde natuurlijk gewoon bij en aan de Kerstboom te 
 hangen, maar dat zou in haar geval niet waarschijnlijk zijn,  
ze kwam niet meer buiten.

Ondertussen had een vriendin in Frankrijk het in Nederland 
bij haar afgeleverd.

Nu op de laatste dag van 
het jaar had hij haar gespro-
ken, over de telefoon na-
tuurlijk.
Ze had hem daarbij kwaad 
van dingen beticht die hem 
verdrietig maakten en op 
Oudejaarsdag de lust 
 hadden ontnomen om 
 appelflappen te bakken.
Dat was ‘s morgens; zijn 
stemming verbeterde weer 
door later in de tuin bij zijn 
buurvrouw met andere 
 bewoners op het domein  
in de Franse winterzon van 
oliebollen en warme wijn te 
genieten. Zo kon hij haar 
uitlatingen relativeren als 

gevolg van de hersen beschadiging.

Hij kreeg ‘s avonds rond 9 uur een telefoontje. Hij herkende 
het meteen aan het nummer, het was Nederlands. Weifelde 
hij eerst op te nemen, hoorde toch later de wat zwakke stem, 
alsof ook nu dat transparante gordijn ertussen zat. Maar 
 anders dan die morgen klonk ze nu bijna opgetogen, leek ze 
blij een nieuwtje te kunnen vertellen: 
Het deed hem denken aan het sprookje over Gullivers reis, 
maar dan tegengesteld van minder naar meer kracht. Ze deed 
bijna vrolijk haar verhaal: “dat een kapper een stuk van haar 
haar geknipt had”. 
Ze kwam tot het besef, dat haar boosheid eerder die dag te 
maken had gehad met haar situatie, haar eenzaamheid.

“Dat ze hem heel erg miste”!

Met die bewoording gaf ze als het ware haar hart, het 
 Kersthart terug. 

Voor hem kon het oude jaar niet meer stuk en ging hij, wat 
haar betreft, nu opgewekter het nieuwe jaar in.  n

Het kerstboomhart

Ze kwam tot het besef, dat haar boos-
heid eerder die dag te maken had gehad 
met haar situatie, haar eenzaamheid.
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MAAK KENNIS MET... | REDACTIE

In het pittoreske dorp Oupia is het even zoeken, maar als je een-
maal boven bent en de naam Marie Jean op de muur ziet staan, 

ben je aangekomen in het paradijsje van Jan en Marieke. Hier werd 
hun droom werkelijkheid. Toch was het niet meteen voor beiden 
een coup de foudre. Jan vond het dorp niks: geen pétanque, geen 
restaurant, geen markt en een zieltogende kroeg. Voor Marieke 
was dit een bittere pil, want voor haar was het wel degelijk liefde 
op het eerste gezicht. 

Heel hard werken en heel veel dromen
Jan werd opgeleid in het nog steeds gerenommeerde restaurant 
Le Grand Véfour aan de Galerie de Beaujolais in de tuinen van het 
Palais-Royal in Parijs. Daar leerde hij in rap tempo Frans en vooral 
heerlijk koken. Terug in Nederland werd hij chef in de Gouwe Dis 
in Waddinxveen waar Marieke in de bediening werkte. De vonk 
sprong over en zij begonnen samen te dromen over een eigen 
toko. De hang naar Frankrijk is altijd gebleven en de belofte aan 
elkaar om na hun werkzame leven een verwenhuis met full service 
te starten in Zuid-Frankrijk, stamt al uit die tijd, maar ja, wanneer? 
Covid hielp een handje. Na drie maanden knetterhard werken 
opent Marie Jean Chambres d’hotes & Gîte op 1 april 2022 de deuren 
voor gasten. Het is geen grap!

Toeval bestaat wel
Hoewel volgens de Zwitserse psychiater Carl Jung toeval niet 
 bestaat, is het voor Jan en Marieke duidelijk dat dit echt wel het 
geval is! Tegelijkertijd zijn zij het met de filosoof Jung eens dat 
 toeval wellicht voortkomt uit de diepste bron van het lot! In de 
 Covid-tijd moesten alle restaurants dicht, zo ook Jean Marie. Tot 
hun teleurstelling ging de deal over de al voor de crisis gesloten 
verkoop van hun toko niet door. Marieke pakt ook deze teleur-

Maak kennis met... Jan & Marieke

Le Chef et  
la Cheftaine  
van Oupia



stelling positief aan. Ooit had zij de opleiding klassieke massage 
gedaan en contactberoepen mochten wel doorgaan. Zij opent 
haar schoonheidssalon JelMer en samen bedenken zij een nieuw 
concept voor het restaurant zonder personeel. Oupia raakt op de 
achtergrond.

Wie schetst hun verbazing, als zij op een goede dag Anita Hoebe- 
de Koning, oud-lid van de NVLR tegenkomen. Zij vertelt over haar 
huis in Oupia dat te koop staat, nu haar echtgenoot Jaap onlangs 
is overleden. Laat dit nu het huis zijn dat Jan en Marieke met de 
makelaar bezochten. Opnieuw geënthousiasmeerd nemen zij op 
zaterdagmiddag eind oktober 2021 het vliegtuig naar Carcassonne. 
Maandag worden zij allervriendelijkst door de burgemeester 
 ontvangen om hun plannen uiteen te zetten en voor het eind van 
de week is de zaak beklonken. Het restaurant in Gouda is verkocht, 
het grote nieuwe huis aangekocht en de plannen goedgekeurd. 
Jan en Marieke geloven heilig in toeval!

Jean Marie werd Marie Jean
Na 30 jaar mag Marieke voorop. Nog steeds kookt Jan met veel 
liefde en plezier voor hun gasten, maar de druk van het iedere 
avond voor een volle bak topprestaties leveren, is eraf. Nu heeft 
hij eindelijk tijd voor een drankje in de Epiceria na zijn geliefde 
spelletje pétanque met de mannen uit het dorp. Dit schept een 

band, net als de zaterdagse oesterproeverij op de markt. Wekelijks 
maakt Jan zo’n 90 oesters open en verkoopt deze tegen kostprijs 
aan de gemeenschap. Goed glas wijn uit de cave erbij, wat wil je 
nog meer op zaterdagochtend?

Als restaurateur kocht Jan altijd een lammetje, maar met z’n tweeën 
is dit een beetje veel, zelfs met gasten aan tafel. Dus bedachten 
Jan en Marieke het schaapje op vijf manieren op de BBQ van het 
dorp te bereiden en aan de 200 bewoners aan te bieden. Succes 
verzekerd. 
Zo ging het ook met de reuzen-Paas-omelet dit jaar, na de ge-
zamenlijke zoektocht naar wilde asperges op la Traverse de la Serre. 
Oupians beweren nog nooit zo’n lekkere paasomelet gegeten te 
hebben en pret voor tien. Hun integratie is geslaagd.

Salon JelMer
De volwassen kinderen Jelle en Merel (JelMer) vinden het geweldig 
dat hun ouders het zo naar hun zin hebben in de Languedoc, 
maar soms is het toch even wennen dat ze niet meer in Gouderak 
terechtkunnen. Ach, nu een hopje Carcassonne heeft ook wel 
weer wat speciaals. Marieke heeft overigens de kinderen dagelijks 
bij zich in haar salon JelMer. Hier richt zij zich op de verzorging van 
de huid en bewerkt zij met liefde alle als snaren strakgespannen 
spieren. Gezicht, nek en decolleté mogen af en toe best een 
schoonmaakbeurtje krijgen, vindt Marieke.  n
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Voor NVLR-leden
Heb je kamers te kort of wil je met een gezelschapje 
 feestelijk  dineren? Zin in een kookworkshop, wijncursus of 
proeverij? Jan en Marieke zijn ín voor alles en delen graag 
hun kennis en ervaring met enthousiaste leden, dus laat 
van je horen: T: +31 651988583 of stuur een berichtje via: 
www.marie-jean.nl | www.marie-jean.fr 
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VAKTAAL | SONJA VAN DE RHOER-TER BALS

Ieder vak heeft zo zijn eigen woord- en taalgebruik. Het heeft 
een eigen jargon dat niet altijd voor iedereen even gemakke-
lijk te volgen is. 

Laat twee Nederlandse koks van gedachten wisselen over hun 
favoriete recept en je denkt dat ze Frans spreken. Ze praten 

over barderen, braiseren, marineren, paneren, pocheren en 
 sauteren dat het een lieve lust is. Zij reduceren de bouillon tot een 
fond, maken een goede mise-en-place of een vinaigrette met hazel-
nootolie en fantaseren over nagerechten voor een grand dessert 
met geflambeerde crêpes met chocolat au bain-marie gesmolten en 

een mini-tompouce van pâte  feuilletée, 
crème pâtissière, bedekt met een 
glaçage lisse of een crème fouettée en 
zestes van citron. Natuurlijk ontbreekt 
de café gourmand niet en wordt 
 jonge wijn alvorens te chambreren 
gekarafeerd en oude, maar vooral 
heel jonge, wijn gedecanteerd. 

Lingua Franca
Tussen de 17e en 19e eeuw ont-
wikkelde het Frans zich tot de taal 
van de elite in Europa. De taal 
werd door de adel en intellectuele 
elite gebruikt als lingua franca. 
Aan het hof van Catherine II van 
 Rusland werd zelfs alleen maar 
Frans gesproken. Ook in Neder-
land en België was in de Napo-
leontische tijd bij de adel en 

 haute bourgeoisie de 
voertaal Frans tot in de keuken. Oude me-

nukaarten van gerenommeerde Nederlandse restaurants 
waren tot ruim in de vorige eeuw vaak nog in het Frans. 

L’École le Cordon Bleu in Parijs
Al decennialang gaan Nederlandse koks naar de wereld-
beroemde koksschool Le Cordon Bleu. De naam is geïnspi-
reerd op het ridderkruis dat aan een blauw lint over de 

schouder hing van de leden van de Orde van de Heilige Geest. 
Deze ridders behoorden in de 17e en 18e eeuw tot de aller-
hoogste adel rond de Franse koning. Tijdens hun bijeenkomsten 
lieten zij zich verwennen door de Parijse topkoks met de meest 
 exquise gerechten. 

In 1827 verscheen het kookboek Le Cordon bleu ou Nouvelle cuisinière 
bourgeoises, dat vijftig jaar lang herdrukt werd. Le Cordon Bleu 
 bestaat nog steeds en heeft kookscholen in Adelaide, Amsterdam, 
Kobe, Londen, Melbourne, Ottawa, Parijs, Korea, Sydney en Tokio.

Gastronomie
In modern taalgebruik zou je kunnen zeggen dat gastronomie een 
containerbegrip is voor eetcultuur, kennis over voeding, productie-
middelen, hoe voedsel door mensen wordt ervaren en wat het 
voor fijnproevers betekent, de psychologie van de smaak. De 
voornaamste activiteit van een culinair-journalist is het onder-
zoeken van alles wat met voedsel te maken heeft, de wetenschap 
van smaak en proeven. 

Het woord gastronomie is afgeleid van de oud-Griekse woorden 
gaster (maag) en nomos (kennis). De Franse advocaat Joseph 
 Berchoux (1765-1839) lanceerde het begrip. In 1801 geeft hij het 
boek Gastronomie ou l’Homme des champs à table uit. Sinds 1835 is 
het woord opgenomen in de Dictionnaire van de Académie Française.

Wetenschap van de smaak
Voedingskunde in het algemeen en gastronomie in het bijzonder 
is een zeer breed vakgebied. Technische voedingswetenschappen 
houden zich bezig met voedingsstoffen in relatie met de natuur-
wetenschappen en het menselijk lichaam zoals de gastro-entero-

logie. Hiervoor is kennis van de biochemie, ziekteleer, 
 milieukunde en voortplanting nodig.
Gastronomische wetenschap, ook wel de wetenschap van 
de smaak, houdt zich bezig met gammawetenschappen 
zoals de schone kunsten, de sociale wetenschappen, maar 
ze bestudeert ook de kookprocessen en de moleculaire 
 samenstelling van voedselproducten en dranken zoals 
wijn.  n

Gastronomie meer dan keukentaal
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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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Traditionele 
kerstpudding met 
Occitaanse twist

De Engelsen vinden kerst zonder plum-
pudding geen kerst en Fransen denken 

niet zonder bûche de Noël te kunnen. Daar-
om bedachten Nienke en ik een combinatie 
en maakten wij met een supersnelle 
 magnetronmethode deze kerstpudding in 
25 minuten. Natuurlijk kun je deze kerst-
pudding ook op de traditionele wijze  
au bain-marie bereiden in de oven op 180°C 
in 2,5 uur. Begin er nu snel mee want een 
kerstpudding moet zo’n 3-4 weken rijpen 
(affiner) in bakpapier en vervolgens in 
 vershoudfolie, in de koelkast. 

Ingrediënten
100 g blanke rozijnen, 100 g gedroogde 
 vijgen, 100 g gedroogde abrikozen, 75 g 
gehakte gekonfijte dadels, 125 g patent-
bloem, 150 g zoute boter, 80 g bruine bas-
terdsuiker, 2 tl koekkruiden, 2 tl gember-
poeder, 100 g paneermeel, 100 g fijnge-
hakte blanke amandelen, zeste (rasp) en 
sap van 1 sinaasappel, zeste en sap van  
1 citroen, 2 el honing, 2 eieren, 1 dl Muscat-
wijn, 50 ml rum, 1 appel of peer in blokjes, 
150 g grof gehakte pure chocolade. 

Bereiding
1. Snijd alle gedroogde vruchten grof.
2. Doe alle ingrediënten in een grote diepe 

kom.
3. Meng alles voorzichtig en zorgvuldig 

door elkaar.
4. Bekleed de magnetronschaal (diameter 

22/23 cm) met magnetronfolie.
5. Schep het beslag in de vorm en dek  

deze af met magnetronfolie of deksel 
behorende bij de magnetronschaal.

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

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

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

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

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

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

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

Echte Goudse kaas uit

het Noord-Hollandse

Winkel

René & Petra Hunnekink
06-74521344

renehunnekink@gmail.com

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

Voor-
jaar

door Nienke
ten Hoor-Aukema
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Ingrediënten voor ca. 3 dl.
2 eierdooiers, 75 g witte basterd-
suiker, 2 el maïzena, 1 dl sinaas-
appelsap, 1 dl rum, 1 el citroensap.

Bereiding
1. Roer de eierdooiers glad met 
 de suiker. Voeg al roerend de 

maïzena toe, roer goed! 
2. Schenk al roerend het mengsel 

van sinaasappelsap, rum en 
 citroensap toe.

3. Verwarm de massa al roerend tot 
deze bindt. NB: de massa mag 
niet  koken, want de saus kan 
schiften en aanbranden!

4. Dep de pudding voor het flam-
beren droog en schenk de 
 sinaasappel-rum saus in een 
soeplepel en steek de saus aan 
alvorens deze voorzichtig al 
 brandend op de pudding te 
schenken. 

Warme 
sinaasappel-rum 
saus

en bereid de kerstpudding in 25 min. op 
500 Watt. 

 NB: De pudding moet aan de buitenkant 
stevig aanvoelen en in het midden nog 
enigszins vochtig zijn. Dit komt goed met 
het nagaren!

7. Verwijder de magnetronfolie en laat de 
pudding ca. 10 min. nagaren en afkoelen 
onder een schone theedoek.

8. Verpak de kerstpudding in aluminium-
folie en bewaar deze 2-3 dagen in de 
koelkast.

9. Stort de pudding op een feestelijk kerst-
bord en garneer de pudding met poeder-
suiker en een mooi kerstlint.

10. Serveer de kerstpudding met hete 
rumsaus om eventueel mee te flamberen 
en een bolletje vanille-ijs met een takje 
hulst met besjes.
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KERSTDINER | ANTOINETTE FRELING

Château de Chantilly, bevindt zich in de vallei van de Nonette, 
een  zijrivier van de Oise, ongeveer 40 km ten noorden van het 

centrum van  Parijs. Het kasteel van Chantilly was oorspronkelijk 
een middeleeuws fort, met zeven torens en omgeven door een 
slotgracht, van waaruit de route van Parijs naar Senlis werd ge-
controleerd. De burcht behoorde aanvankelijk toe aan Guy de 
Senlis, bottelier van koning Lodewijk VI aan het eind van de 11e 
eeuw. De familie nam de naam Bouteiller aan en beheerde het 
kasteel tot de 14e eeuw, tot 
het in 1358 tijdens de Jacquerie 
werd geplunderd. Het werd in 
1386 aan  Pierre verkocht, voor-
malig kanselier van Karel V van 
Frankrijk. Deze liet het kasteel 
tussen 1386 en 1394 herbou-
wen. De laatste d’Orgemont laat 
in 1484 Chantilly aan zijn neef 
Willem baron de Montmorency 
na.

Frankrijk heeft net als Neder-
land (Delft, Makkum) meerdere 
porseleinfabrieken. Het is de 
moeite waard om een kijkje te 
nemen in de porselein-boutique 
van Château de Chantilly. Zodra 
wij alle eet zalen hebben be-
wonderd in het kasteel, is het 
beter voorstelbaar hoe een 

Op Château de Chantilly at men zo

Vet 12 vormpjes in met boter.

Pocheer 500 gr zalm gaar en doe deze in de keukenmachine. 
Peperen en zouten. 
Voeg 2 eiwitten en 100 gr room toe. 
Pureer de massa.
Verdeel de zalmmassa over de vormpjes en kook ze au bain-marie. 
Stort de zalmtaartjes op een ronde schaal.

Doe in een steelpannetje 3 eigelen en 3 eetlepels koud water. 
Smelt ondertussen een pakje zoute boter op een laag vuurtje 
en zet dit op het aanrecht. 
Klop de eieren au bain-marie tot ze schuimig zijn en doe er dan 
pas de boter bij. 
Voeg er daarna 3 eetlepels geklopte slagroom aan toe en 
30 gram kreeftenboter.

Schenk de saus over de zalmtaartjes en garneer ze met een 
klein gekookt en gepeld kreeftje.
Stoof 125 gram champignons. Leg die in het centrum.

Bon appétit !

banket er ooit moet hebben uitgezien. Fabelachtig mooi om daar 
een graantje van mee te pikken.

In mijn aloude zeer klassieke kookboek voor koken op zijn Frans, 
Pellaprat (1964) zijn naast de fraises chantilly vele gerechten te vin-
den die met dit kasteel te maken hebben. Ik leg ze niet allemaal 
uit wegens plaatsgebrek, maar ze zijn vast op internet te vinden. 
Anders kun je me mailen voor de recepten.

Mousseline de saumon chantilly

1) Chantilly soep
2) Mousseline de saumon chantilly (koud)
3) Gepocheerde eieren Chantilly (warm)
4) Poularde Montmorency
5) Lamskoteletten Montmorency
6) Chateaubriand Grand Vatel
7) Watersnip (salmis) ragoût Vatel
8) IJsbiscuits Sylvia
9) Savarin (tulband) Montmorency

De porseleinzaal van Château de Chantilly.
Inzet: een soepterrine van Chantilly-porselein. FO
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NEDJES

Kunst kijken
Mijn kunstwerken wil ik graag met u 
delen. Het liefst werk ik buiten aan 
tekeningen van mensen, dieren, vruchten 
en landschappen. Wilt u mijn werken 
zien, neem contact op via: 
helenetemminck@outlook.com
T: 0031(0)629975740 
www.helenetemminck.nl 

Biljarten?
Houd je van biljarten? Stuur dan een 
e-mail naar Ine Helder. Wie weet 
 ontstaat er een ware competitie! 
Een gezellig potje kan ook. 
janinahelder66@gmail.com

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

Elektricien Sud électricité
Voor algemene elektriciteitswerkzaam-
heden, automatische poorten, airco’s, 
computernetwerkaansluitingen, inter-
coms, antennes en alarmsystemen. 
Brice Martins - Fos 34320. Nederlandse 
e-mails worden vertaald via 
www.deepl.com T: 06 42 91 08 65 
E: Bricemartins32@outlook.fr

Zelf een Nedje plaatsen?
Leden kunnen 1x per jaar gratis 1 Nedje 
(max. 35 woorden) plaatsen. Stuur uw 
tekst naar sponsoring.nvlr@gmail.com. 
Wilt u 4 Nedjes per jaar: €18,- voor le-
den en €24,- voor niet-leden NB: Betaal-
de Nedjes hebben voorrang.

Motor-tour 
Er zullen zeker motorliefhebbers binnen 
de vereniging zijn die met meerdere 
 rijders een tour willen maken. Jan Helder 
wil graag kijken of er belangstelling is. 
 janinahelder66@gmail.com

ZOETE HERINNERINGEN| FRITS BAYLÉ

Appelbaylés 

We zijn alweer wat verder in het jaar, 
maar wat waren ze lekker, die olie-

bollen en appelbeignets. Appelbaylés 
noemden wij ze altijd… Dit jaar smulden wij 
van de baksels van drie buren, waardoor 
Mieke vond dat ik mijn bakbeurt kon 
 overslaan. Daarmee kwam, waarschijnlijk 
voorlopig, een einde aan een traditie. Maar 
werd de herinnering aan het uren in de 
Hollandse kou staan, gevolgd door het kri-
tisch proeven van de vaak wild gevormde 
bollen, ineens veel sterker. Geluk was toen 
nog heel gewoon… Nu lijkt gemak dat 
 geluk te hebben vervangen. 

Vooral die oudejaarsdagen, thuis bij mijn 
ouders. In de kamer stond de kerstboom 
en een teiltje met water en een spons, want 
kerstbomen met echte kaarsjes vatten toen 
razendsnel vlam. Daar kwam een eind aan 
toen Philips elektrische kaarsjes aan de man 
bracht. Ze waren wel duur: zo’n 25 gulden, 
een heel bedrag in die tijd! In een grote 
doos, zaten wel tien lampjes (en twee re-
serve, want als er één kapotging, vielen de 
andere uit) op keurige tien centimeter hoge 
witte buisjes. “Net echte kaarsjes,” riepen 
we vol bewondering uit. Het maakte de 
Kerst een stuk rustiger, maar ook een stuk 
minder bijzonder: in plaats van op die ene 
‘stille nacht, heilige nacht’, mochten we 
toen elke avond de ‘boom aansteken’. 

In die sfeer dus, werd het bakmeel uit een 
grote zak (niks Koopman’s Kant en Klaar 
Bakmeel) vermengd met rozijnen, sukade 
en stukjes appel (die je nooit meer terug-
vond, maar die “de smaak zo heerlijk fris 
maken,” volgens mijn moeder) en natuur-
lijk gist. Ik, sterk als ik mij voelde, roerde 
het mengsel zonder elektrische mixer, tot 
een prachtige klontloze pap, die daarna in 
een emmer werd overgeheveld. Met een 
theedoek eroverheen, want het deeg moest 
rijzen en kon geen tocht velen. Wel mocht 
ik af en toe heel even onder de doek gluren 
of m’n mengsel al opkwam.

Na een paar uur was het zover. De keuken-
deur naar buiten ging open, de deur naar 
de gang dicht, want de baklucht moest 
naar buiten en van een afzuigkap was nog 
geen sprake. Trouwens het vet, in een 
 grote zwarte gietijzeren pan, stond op het 
gas, dat je al naargelang het bruisen van 
de olie temperde of hoger zette, want ook 
van Magimix zelfregulerende olieverhitters 
hadden wij toen nog niet gehoord. Maar 
als je na twee uur een schaal, wat zeg ik 
wel twee schalen, vol prachtig bruine 
 dikmakers, totaal verkleumd maar trots en 
blij binnen op de tafel zette, kon de avond 
niet meer stuk. Wim Kan op de radio kon 
beginnen.
 
Zo’n kwart eeuw later schonk ik mijzelf met 
fikse druk koffie uit de modern vorm-
gegeven Italiaanse percolator, niks siepelend 
water langs gemalen koffie met een thee-
lepeltje zout en een vleugje Buisman voor 
de smaak. Niks ook, handige plastic kuipjes 
van nu. En terwijl ik met de kinderen olie-
bollen bakte, schreef buurman Kees van 
Kooten aan zijn keukentafel de onsterfelijke 
zin ‘toen was geluk nog heel gewoon’. Ik 
kwam niet verder dan de twee kleintjes 
een raadseltje voor te houden. “Een houten 
huisje,” begon ik. “Een koperen kluisje.  
Een draai-om in het gat. Ra, ra wat is dat?” 
Grote stilte volgde. “Een koffiemolen na-
tuurlijk!” riep ik uit. En in koor antwoordden 
ze: “Wat is dat?” De oliebollen waren 
 heerlijk, maar ach, gemak was toen al heel 
gewoon.  n

Als je na twee uur een schaal, 
wat zeg ik wel twee schalen, 
vol prachtig bruine  dikmakers, 
totaal verkleumd maar trots en 
blij binnen op de tafel zette, 
kon de avond niet meer stuk. 

1) Chantilly soep
2) Mousseline de saumon chantilly (koud)
3) Gepocheerde eieren Chantilly (warm)
4) Poularde Montmorency
5) Lamskoteletten Montmorency
6) Chateaubriand Grand Vatel
7) Watersnip (salmis) ragoût Vatel
8) IJsbiscuits Sylvia
9) Savarin (tulband) Montmorency
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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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