
LUXEUIL-LES-BAINS, zaterdag
De 59-jarige Annelies van der Eijk verenigt zo’n beetje alles wat de

nieuwkomer op het Oost-Franse platteland kan gaan doen. Terwijl de
ex-binnenvaartschipper en voormalige lerares biologie ons voorgaat
naar haar stal met elf ezels („Die train ik voor tochtjes in de buurt”),
legt ze uit dat de molen Begeot naast haar Gîtes met vier kamers wordt
gebruikt voor educatieve doelen. In de tussentijd vervangt de tanige
Amsterdamse de houten tandraderen van de watermolen zodat ze nog
meer appelsap uit eigen boomgaard kan persen.

Cursus
Iedere dag is een dag om te

leren, óók voor advocaten. De
maatschappij verandert, het
recht ook. Bijhouden van
vakliteratuur is niet meer toe-
reikend, dus moeten advoca-
ten in het kader van het post-
academisch onderwijs jaar-
lijks cursussen volgen.

Zo’n cursus vindt door-
gaans plaats in een serene
omgeving waarin communi-
catiemiddelen ten strengste
verboden zijn. De relatieve
rust leidt tot verdieping van
de leerstof en de daarmee ge-
paard gaande diepere inzich-
ten die in de plaats treden
van de hijgerige, op de waan
van de dag gebaseerde stand-
punten.

Toch zijn er advocaten die
het volgen van deze cursussen
als een beproeving ervaren.
Soms houdt dit verband met
de docent en manier van do-
ceren. De een is (te) formeel
en ambtelijk, de ander ge-
maakt grappig en alleen con-
sequent in het gebruik van
dezelfde, gedateerde, melige
jokes. Een ander verstaat de
kunst zijn ego op te poetsen
ten koste van de leerstof.
Nimmer ontbreken de heren
professoren op leeftijd die
zich, qua woordgebruik, me-
nen te moeten aanpassen aan
hun doorgaans wat jeugdiger
luisterpubliek. Hilarisch zijn
de momenten waarop de
hooggeleerden door de mand
vallen als blijkt dat zij niet
met de moderne communica-
tiemiddelen weten om te
gaan.

Ter voorkoming van discri-
minatoire gevoelens zij opge-
merkt dat vrouwelijke docen-
ten niet onderdoen voor de
mannelijke. Bovendien weten
zij vaak beter de visuele aan-
dacht vast te houden dan de
collega’s van het machoges-
lacht, die ter compensatie
daarvan hoog opgeven over
hun vele bijbanen en dito bij-
verdiensten.

Maar het zijn niet alleen de
(lees: sommige) docenten die
het de cursist ongemakkelijk
maken. Een collegezaal vol
soortgenoten die elkaar mees-
tentijds alleen als tegenstan-
der in de rechtszaal of op
schrift tegenkomen, maakt op
zich al niet vrolijk. In combi-
natie met privégedrag en ei-
genschappen van de leergieri-
gen die zich voor de medecur-
sist manifesteren buiten de
directe beroepsuitoefening
om, legt zo’n bijeenkomst
veel bloot wat beter verbor-
gen kan blijven om de cursist
mentaal in staat te stellen ook
de resterende (verplichte) op-
leidingspunten binnen te ha-
len. In de praktijk van alledag
wordt de advocaat al met ge-
noeg ontmoedigingsmomen-
ten geconfronteerd.

In het licht van het boven-
staande wekt het geen verba-
zing dat een enkele cursist
zijn praktijk tijdens zo’n cur-
sus voortzet door in gedach-
ten of daadwerkelijk een plei-
dooi of conclusie te schrijven
of stukken te lezen in een zaak
waarmee hij de komende da-
gen druk doende is/zal zijn.
Er zijn zelfs columnisten die
dan hun rubriek schrijven.
Een niet boeiende professor
die niettemin inspireert tot
het optekenen van een ver-
haaltje, is op zich ook een
boeiend fenomeen.

Totdat er een professor bin-
nenstapt die alleen al door
zijn houding en/of postuur
een natuurlijk gezag uit-
straalt zonder één woord uit
te spreken. Als hij dan ook
nog op enthousiaste en intelli-
gente wijze vol humor do-
ceert, hangt ook de aanvanke-
lijk weinig gemotiveerde cur-
sist aan zijn lippen zonder de
neiging zich op andere zaken
te storten of zich te storen aan
zijn directe umwelt.

Advocaten zijn dus ook
maar mensen, die niet alleen
zelf moeten boeien om succes-
vol te kunnen zijn, maar die
ook geboeid moeten worden
om bij de les te (kunnen) blij-
ven.
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Landgenoten worden in Haute-Saône
met open armen ontvangen

NEDERLANDERSNEDERLANDERS
GODEN in FRANKRIJK

TERWIJL DE BERICHTEN over massaontslagen ons regelmatig om de
oren vliegen, zitten ze zes uur autorijden verderop te springen om
Nederlanders. In de Haute-Saône kan je direct de handen uit de

mouwen steken. De Telegraaf sprak met een aantal pioniers die een nieuw
leven begonnen in de groene Franse heuvels. De streek rond Luxeuil-les-
Bains, waar succes door keihard werken en mislukking dicht bij elkaar lig-
gen. „Maar terug naar Nederland, die files en al die regels? Nooit!”

Vakmensen kunnen
direct aan de slag in
vergrijsde regio

door ROEL DEN OUTER

De vijftig geiten beginnen
direct te mekkeren als Anne-
lies richting haar camping
loopt. „En Jeugdzorg Brabant
stuurt vanuit Nederland nogal
eens wat ontspoorde jongeren
ter begeleiding.”

WiedenktdatAnnelies voor
pampus ligt als de laatste toe-
rist rond eind oktober is ver-
trokken, komt bedrogen uit.
Achteloos wijst ze naar de
warmtepomp en zelf aangeleg-
de vloerverwarming in de
boerderij naast de voormalige
graanmolen. „Ach, de een gaat
naar de film ’s avonds, ik klus
gewoon lekker door.” En over
tien jaar? „Zó Nederlands ge-
dacht! Dat zien we dan wel
weer.”

Dansavondje
Een van de weinige verzet-

jes is het driewekelijkse dans-
avondje, georganiseerd door
de Nederlandse aannemer
Eric Bongaarts en zijn vrouw
Wilma, die een paar dorpen
verderop wonen. Net als An-
nelies is dat stel helemaal inge-
burgerd. „Wij zijn de kolonis-
ten”, lachtAnnelies.Hunklus-
bedrijf drijft
vooral op Duit-
sers, Zwitsers en
geëmigreerde Ne-
derlanders. Eric
heeft geleerd ge-
duld te hebben.
„Bij een bouw-
markt zeggen ze
rustig dat ze pas
over drie weken
weer kunnen le-
veren.” Volgens
hem zou een strak geleide
groothandel gouden zaken
kunnen doen in de regio.

Burgemeester Michel Rai-
son van Luxeuil-les-Bains, het
prachtige maar aardig verval-
len stadje in de streek, en re-
giobestuurder Olivier Kalis
kunnen dat alleen maar be-
amen.„WehebbenHollanders
nodig. Jullie zijn een sympa-
thiek hardwerkend volk dat
zich uitstekend aanpast en de
taal snel leert.” Tijdens een
rondwandeling door het stadje
(7600 inwoners), straalt de ou-
de glorie van de gebouwen

rond het oude thermische bad
in het centrum af. Helaas staat
een derde leeg en hangen er
meer bordjes À Vendre (te
koop) dan verkeersborden. De
enorme vrijstaande huizen
met karakteristieke blauwe
luiken gaan voor minder dan
een ton of twee weg, zo weet
Corine, de Nederlandse VVV-
medewerkster.

Raison: „De meeste Neder-
landers die naar Frankrijk ko-
men, wonen in het zuiden.
Hier kom je niet voor de zon,
maar om echt een nieuw leven
te beginnen in de natuur.”

De Groningse kok Tim en
zijn vrouw Mirjam trokken
heel Frankrijk door op zoek
naar een geschikt pand voor
hun Gîtes Rural annex cam-
ping. „We deden in elk dorp de

stokbroodproef”,
lacht Tim, die ooit
het eerste tapas-
restaurant in Gro-
ningen runde. „Je
loopt bij de bak-
ker binnen en als
dat een chagrijn
is, spring je me-
teen in de auto
naar de volgende
plaats.” Die we-
tenschappelijk

onverantwoorde test deed hen
in Colombotte belanden. Tim
verruilde het onzekere restau-
rantbestaan („Je moest toch el-
ke avond maar weer afwach-
ten wat je aan tafel kreeg. Dat
gaf heel wat stress”) voor het
geregelder toeristische leven
op het Franse land.

Op de dag dat we arriveren
in La Tourelle, heeft zich net
een kleine ramp voltrokken.
Een dag na de laatste gast
sprong een wc-leiding en het
water spoot een hele nacht
door het eeuwenoude pand.
„Dertigduizend euro schade”,

zucht Tim. „Gelukkig zijn we
verzekerd.”

Mirjam, ooit schippersmaat
op een toeristische zeilboot, en
hij hebben het deels uit 1551
stammende pand met bloed
zweet en tranen heropge-
bouwd. „Ik kwam in 1990 met
twee schroevendraaiers en
twee linkerhanden”, vertelt
de kok die tachtig procent van
de verbouwing zelf deed. Be-
halve van de kamers en de
camping leven ze ook van de
huuropbrengst van de groeps-
ruimte, in het gebied dat erg in
trek is bij wandelaars, fietsers
en motorrijders.

Chili
Toch verliest het stel zich

niet in het project. „Volgend
jaar trekken we de deur dicht
voor drie maanden om door
Chili te trekken. Zoiets doen
we eigenlijk elke winter. Om
dan weer opgeladen aan een
nieuw seizoen te beginnen.”

Dat het stel voor het noord-
oosten van Frankrijk koos,
was toch niet helemaal toeval-
lig.Tim: „IkvonddeDordogne
te aangeharkt en de Provence
veel te duur. In het zuiden is

het toeristische seizoen maxi-
maaldriemaanden,hierheb je
meer dan zeven maanden aan-
loop. Je stapt toch makkelijk
in de auto voor een lang week-
end op zes uur rijden van
Utrecht.” Ondanks de strenge
winters zijn de Groningers ge-
lukkig in hun piepkleine dorp-
je, waar Mirjam tot recent
zelfs in de gemeenteraad zat.
„En we hebben het mooiste
uitzicht van Frankrijk.”

Tim wordt regelmatig bena-
derd door landgenoten die ook
een hotelletje willen begin-
nen. „Als je ziet wat voor kip-
penhokken soms worden ge-
kocht… en ook nog op onmo-
gelijke plaatsen. En dan zo-
maar achter het fornuis gaan
staan en denken dat je kan ko-
ken. Bizar. Het verbaast me
niks dat de helft na een aantal
jaren toch afhaakt. Je moet
een heel sterke rug hebben in
dit land, anders blijf je echt
niet overeind.”

Dat keihard werken niet al-
tijd tot mooi resultaat leidt, on-
dervond de familie Van Dam.
Het was liefde op het eerste ge-
zicht met die boerderij annex
paardenfarm, die ze vlak bui-
ten Luxeuil van een Nederlan-
der overnamen. Op het mo-
ment dat ze met paardentrai-
lers vanuit Texel arriveerden,
was er nauwelijks stroom en
geen stro voor de dieren. De
veearts weigerde te komen,
want de vorige eigenaar had
schulden en de rest van het
dorp had het eigenlijk wel ge-
had met al die rare snijbonen
uit het noorden.

Met keihard werken, heb-
ben ze toch Stal Mansolein uit
de grond gestampt. Maar toen
sloeg het noodlot toe. De doch-
ter des huizes viel tijdens het
aftrainen van paarden keihard
op de grond en brak haar been
op diverse plaatsen. Larisse
(26) is nu half invalide en van
trainen, de basis van het be-
drijf, is geen sprake meer. De
38 paarden, inclusief de poten-
tiële springtopper Hera, staan
nu op stal geld te kosten. De
handel met de tien fokmer-
ries, vanwege de crisis toch al
dun, ligt stil. Eeneigenwinkel-
tje in het dorp is ook al geen
succes gebleken.

De familie hoopt nu met een
sprong voorwaarts, de bouw
van een binnenbak waar po-
tentiële kopers de viervoeter
van hun keuze kunnen uitpro-
beren, de onderneming op
koers te houden. „Maar de

bank ziet niet genoeg inkom-
sten, dus is het de vraag of het
lukt.” Ze hopen nu te overle-
ven als pensionstalling en met
het geven van paardrijles.

Harde lot
Terugkeer naar „dat overge-

civiliseerde Nederland” ziet
Renée van Dam „echt niet zit-
ten”. „De rust en ruimte
hier… niet te vergelijken met
het altijd jachtige leven daar.”

Het harde lot van de familie
Van Dam, zal Cornelis Robat
niet treffen. De vutter, afkom-
stig uit de it-wereld, houdt met
zijn spreadsheets zijn kamer-
verhuurbedrijfje Le Mouton
Qui Rit (het lachende schaap)
elkeminuut indeklauw.Vorig
jaar juni opende hij de zaak in
Saint-Pancras en het loopt als
een trein. Met zeshonderd
overnachtingen zat hij boven
de begroting.

De 58-jarige
heeft voor de emi-
gratie een intensie-
ve cursus Frans ge-
daan en een studie
gemaakt van het
gedrag van onze
zuiderburen. „Je
moet hier nooit
zeggen ’ik wil’, maar ’ik heb
een probleem’. Dat vinden
Fransen mooi, want dat kun-
nenzeoplossenengaanerdeu-
ren voor je open.”

Lex Verkerk had geen cur-
sus Frans nodig. Na zijn hbo-
studie vrijetijdsmanagement
werkte hij jaren als gids in Ma-
rokko en leerde zo perfect
Frans. Tel daarbij op zijn va-
der, een gepensioneerd Seat-
dealer die zich verveelde, en
de aankoop van het voormali-
ge verblijf van de graaf van
Bourgogne in Raincourt
(„voor de prijs van een rijtjes-
huis in Nederland”) was een
feit. „De keuze was niet moei-
lijk: of op een kantoor in Ne-
derland onder een tl-balk de u-
ren wegtikken, of iets moois
beginnen.”

Vader en zoon buffelden
een jaar in Château Armand
Bourgoin en het resultaat is er.
Met behoud van de mooie kra-
kende vloeren en smaakvol

behang en oude meubels, is
het alsof de graaf er nog woont.
Alleen het zwembad in het
parkje achter is minder negen-
tiende-eeuws. Verkerk senior
pendelt overigens op en neer
naar Nederland, want onder-
handelen met Fransen is niet
zijnding. „Hij ergert zichnogal
eens dat er geen afspraak mee
te maken is”, lacht Lex, die
overigens nog een goede kok
zoekt om deel te nemen in een
restaurant in het complex. Af
en toe drinkt de jongste kas-
teelheer van het dorp, zoals de
29-jarige zichzelf gekscherend
noemt, een wijntje bij de bur-
gemeester. „Die is zo blij dat
hier weer wat positiefs ge-
beurt.”

Het leven in Nederland
drijft langzaam weg voor de
Frankrijkgangers. Annelies
vanderEijk zegt inhaarwater-
molen: „Ik ben nu zo ver-
franst. Moet er niet meer aan

denken om in het
Amsterdamse Oos-
terdok te wonen,
waar mijn woon-
boot lag. Altijd al-
les op slot doen, de
dagelijkse stress
en de files.”

Datzelfde geldt
voor Haagse Ron Bekink en
zijn Limburgse vrouw Judy,
die twaalf jaar geleden een
boerderij in Ambievillers om-
bouwden voor ’ruitervakan-
ties in het grootste loofbos van
West-Europa’, zoals ze zelf op
hun site van Le Morillon mel-
den. „Als je dan in Nederland
komt… Al die win-
kelende en jagende
mensen in de stra-
ten. Ik word daar
helemaal zenuw-
achtig van, als ik
rondloop in m’n
boerenklofje. We
zijn altijd weer blij
als we op het mooi-
ste plekje van deze
aarde terugkomen!
En ach; als de Fran-
se timmerman niet
kan komen omdat
hij die dag kikkers
moet vangen, dan
kan je toch niet an-
ders dan lachen!”

’Rust en
ruimte hier
niet te
vergelijken
met het
altijd
jachtige
leven’

AAN DE SLAG
Huisartsen, fysiotherapeuten,

kleine middenstanders, melkvee-
houders en metselaars kunnen di-
rect aan de slag in Noordoost-
Frankrijk, waar door vergrijzing
een enorm tekort is aan vakmen-
sen. Ook voor meer toeristische
ondernemers is plaats, meldt Cori-
ne Combee van de plaatselijke
VVV. De regio heeft Laetitia Geor-
ges (ze spreekt Engels) aangesteld
om actief in het noorden mensen
te gaan werven. Belgen zijn min-
der in trek, hoewel ze beter Frans
spreken. „Wij willen Nederlan-
ders!” klinkt het resoluut. Info:
laetitia.georges@vesoul.fr

’Jullie zijn een
sympathiek,
hardwerkend
volk dat zich
uitstekend
aanpast’

’We deden
in elk dorp
de stokbrood-
proef’

■ Ex-Gro-
ninger Tim
kocht het
mooiste
uitzicht
van
Frankrijk.
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■ Lex
Verkerk is

met zijn
negenen-

twintig jaar
de jongste

zelfklussende
kasteelheer

van
Raincourt.

■ Annelies van
der Eijk: „Ezels
zijn zulke slim-
me dieren.”

■ De familie Van Dam
hoopt snel paarden te

kunnen verkopen in
hun boerderij.

■ Cornelis
Robat

houdt met
zijn spread-
sheets alles
in de hand.

■ Burgemeester Michel
Raison (l.) en streekbe-
stuurder Olivier Kalis :
„We hebben de Hollan-

ders keihard nodig.”

■ Oost-Frankrijk
zit te springen
om Nederlandse
hersens, spierbal-
len en euro’s.
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