"Ook Fransen vinden het hier erg bureaucratisch. "
Zondag 24 april 2005

We rijden naar Nevers om werk op te halen van expositie van Le Groupe. Op de terugweg in
Charite sur Loire uit ge stapt waar de antiquariaten open zijn. Koop LP life concert in Toronto
1989 van Chuck Berry voor euro 7,50. Ina koopt boek over negentiende eeuwse
beeldhouwkunst.
In de etalage van een ander antiquariaat ligt een exemplaar van Life uit 1948 met Churchill op
de omslag.
Ik verzamel al heel lang Churchill boeken en bladen.
Email van de secretaris van de Friese kunstenaarsvereniging Fria die ik indertijd in 1985 zelf
heb opgericht met de mail boodschap dat Ina wel lid kan worden van deze club, maar ik niet,
vanwege “gebrek aan beeldende kwaliteiten en verdere (?) misdragingen”.
Dat heb ik in Friesland tussen 1978 en 2002 talloze malen gehoord als ik iets aanvroeg bij de
provincie of gemeente. Als ik om uitleg vraag wat de misdragingen betreft zwijgt de andere
partij onveranderlijk. Men verzint ze waar je bij staat!

Dinsdag 26 april 2005

Naar onze bank in Donzy om een speciale betaalcheque voor de registratie bij General Motors
te regelen.
Na veel getelefoneer naar het hoofdkantoor mag de juffrouw zelfstandig de kluis openen om
een cheque te pakken.
Eindelijk kan na maanden nu het laatste formulier op de bus.
We rijden nog steeds rond met witte kentekenplaten uit Nederland. Beslui-ten nooit meer een
auto te importeren of eigenlijk exporteren van uit Nederland.
Je moet goed de weg weten in de ambtelijke molen en naar een aantal adressen gaan die ver
uit elkaar liggen.
Het is minstens een week werk.
Ook Fransen vinden het hier erg bureaucratisch. Het went overigens wel dat je overal
eindeloos moet wachten en heel veel erg omslachtig is in vergelijking met Nederland.
Boodschappen gedaan in Donzy. Ontmoeten onze Franse kennissen Nelly en Paul Meegens
bij de supermarkt.

Zaterdag 30 april 2005

Ontvangstbevestiging van General Motors dat de registratie nu in orde is. Boodschappen
gedaan in Donzy. Wim van G. en Anneke zijn tevergeefs langs ons huis gegaan.
Bellen ‘s avonds op. Op Net 5 televisie een lichte komedie. Ont moeten bij de supermarkt
Jacqueline Osta met man en zonen, die de nacht hebben door gereden en bek af zijn.

Zondag 1 mei 2005

Ina vertrekt om zes uur ‘s ochtends met auto vol met brocante spullen naar de 1 meimarkt in
Donzy. De temperatuur is tegen de dertig graden. Om negen uur rijd ik met mijn scooter naar
de markt. In de stand naast Ina staat Wim van G. met brocante spul uit Haarlem mee
genomen. Wim vraagt of we op onze digitale decoder ook naar porno kanalen kijken.
Ik zeg hem dat ik die er niet op heb en net als Ina daar een grote afschuw van heb.
Romantiek okee, softe, gematigde erotiek zonder details en in een breder verband ook prima
maar het moet me niet al te dol worden.
Ontmoeten Franse en Nederlandse kennissen, o.a. de Fransman George Narcy, organisator
culturele evenementen en conseil municipal, kunsthisto-rica Jacqueline Osta en de vriendelijke
Fransman Paul Meegens, deze keer zonder Nelly.
We kopen twee antieke kastdeuren van meer dan 2 meter hoogte met om-lijsting voor maar 50
euro en betalen vooruit, iets dat je hier wel kunt doen. Vriendelijke Donzy inwoners komen het
thuis brengen met een bestelwa-gen voor niets. Ook nog een gietijzeren deur ornament
gekocht voor ons huis.

Maandag 2 mei 2005

Om tien uur weg gereden naar Sauvigny om twee aquarellen van Ina op te halen. Ongeveer
een uur rijden. Daarna door naar Nevers waar we kwart voor twaalf aan komen bij de
Prefecture met alle papieren voor de import van de auto.
Alles is in orde en na een half uur zijn we klaar. Daarna gaan we in een restaurant op een
terras wat eten.
Dan is het wachten tot twee uur om de nieuwe Franse nummerplaten aan te schaffen in een
klein winkeltje tegenover de Prefecture.
Binnen tien minuten gepiept.
Naar Charite sur Loire gereden om het nieuwe kenteken in onze verzeke-ring op te laten

nemen, maar op maandag is de dame van de verze-keringen niet aanwezig. Doorgereden naar
de Auchan om etenswaren in te slaan.

Dinsdag 3 mei 2005

Om half tien komt het bakkertje langs met stokbroden. Eerst de ochtend-gymnastiek op de
televiesie volbracht het geen een must is voor ons allebei.
Om zo lang mogelijk fit te blijven en dat is een noodzaak want aan ons immens grote huis doen
we veel zelf.
Anneke Koster belt dat hun kat is gebeten door een dier, maar ze weet niet welk.
Ina raadt aan naar de dierenarts er mee te gaan want het is waarschijnlijk een marter.
Kopieer een aantal papieren voor de belasting inspecteur aangifte 2003. ‘s Middags een
raamhor gemaakt van zestig bij een meter vijftig. Om kwart voor vijf mee klaar, daarna thee
drinken.
Om zes uur komen Wim en Anneke van Grootheest eten. Werk nog even aan tekening waar ik
collega Michel Chapellier in een dubbelportret op zet met de penselen gekruist als degens.
De schilder in gevecht met zichzelf dus. Symboliek of realiteit? Wie het weet mag het zeggen.
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