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Het jaar van...

Licht!

We zitten nog maar in de vierde maand
van 2020 en het jaar is voor ons nu al in
meerdere opzichten gedenkwaardig. Dan
doelen we niet alleen op de Coronacrisis.
Begin maart overleed de vader van Hugo
na een kort en hevig ziekbed. We konden
toen gelukkig nog een normale begrafenis
houden en waardig afscheid nemen. Weer
terug in Frankrijk hield president Macron
op 16 maart ’s avonds een toespraak met
een heldere boodschap: “Dit is een oorlogssituatie”. Sindsdien is het ‘confinement’
ofwel lockdown van kracht. Als je boodschappen gaat doen of de hond uitlaten,
moet je een papier bij je hebben
(attestation) waarop je aankruist met wat
voor reden je buiten de deur bent. Sinds
kort is bekend dat deze situatie in ieder ge-

Achter ons huis stond een hoog sparrenbos dat vooral in de winter veel schaduw
op ons terrein wierp. Meerdere bomen
lagen al om, dus hadden we de eigenaar al
eens gevraagd of het bos gekapt kon worden. Dat zou niet eerder dan 2021 gebeuren. Wat schetst onze verbazing toen eind
februari een enorme machine begon aan
het omzagen van alle sparren. We zijn erg
blij met de extra lichtval bij ons huis.

val nog tot 11 mei gaat duren. Wij merken
niet zo heel veel van deze ‘ophokplicht’.
We hebben voldoende ‘vrije uitloopruimte’
hier, waarbij we uiteraard gepaste afstand
houden tot de buren. Verder waren we al
gewend om houdbare spullen én wc-papier
op voorraad te hebben. Wat het voor het
toeristenseizoen gaat betekenen, is nog
moeilijk in te schatten. Met alle materialen
op voorraad voor twee kamers, gaan we lekker verder. We hebben toch huisarrest nu.

(Geest)verruimende blik
Eind maart was het heerlijk weer, dus gingen we buiten aan de gang met bomen
zagen en het opstoken van snoeiafval en
bramenstruiken. Overal neemt de luchtvervuiling af, maar hier hing dagenlang
een flinke rookpluim. We werden er soms
een beetje licht van in ons hoofd, maar
het ruimde lekker op en we genieten van
de weidse blik die is ontstaan. Inmiddels
zijn we weer binnen aan het werk, anders
schiet de volgende kamer nog niet op.

