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Een ervaring rijker
Vakantie. De keus viel op een camperreis door Bourgondië. We 
hadden vorig jaar met een mooie huurcamper over Die Romanti-
sche Strasse gereden en het jaar daarvoor de route langs de  
Loire gevolgd. Al die reizen hebben gemeen dat je zowel cultuur 
als natuur kunt bewonderen. En bezoekjes kunt brengen aan 
trotse wijnboeren. Regent het, geen probleem dan komen de mu-
sea, kathedralen, kastelen of grotten van pas. We rijden in kleine 
colonne want mijn een-na-oudste vriend Huib rijdt voor of ach-
ter mee. Met het volkswagenbusje van Huib hebben we vijftig 
jaar geleden memorabele reizen gemaakt naar schaaktoernooi-
en in Zweden, Oost-Duitsland en Joegoslavië. Het was het begin 
van een hechte vriendschap en het begin van de carrière van Jan 
Timman, die later de tweede plaats op de wereldranglijst haalde. 
Huib heeft inmiddels een andere auto, een echte camper waar-
mee hij soms maanden weg is naar zijn geliefde Spanje, het land 
van de flamenco. Marie-José reist al jaren onafscheidelijk met 
hem mee. Zij is de ideale reisgenote: altijd vrolijk en behulpzaam. 
Omdat Huib praktische problemen kan oplossen waarvan ik niet 
wist dat ze zich zouden kunnen voordoen, lopen onze gezamen-
lijke reizen als een zonnetje.
Nou is er altijd wel een ervaring van al die nieuwe ervaringen op 
vakanties die er boven uitsteekt, die blijft hangen, terugkomt in 
gesprekken en in je dromen. Dat was dit keer het Hospices de 
Beaune, het Hôtel-Dieu.
Het is toch ongelooflijk dat een idee, een ingrijpend concept, 
meer dan 500 jaar stand houdt. Halverwege de 15de eeuw 
ontstaan en het bestond nog toen wij, 50VitaalPlussers, op 
de fiets naar school gingen. In 1443 stichtte Nicolas Rolin zijn 
hospitaal voor de armen, de ouderen, de zieken, de invaliden. 
Zij kregen gratis hulp. De rijken betaalden. De verpleegsters 
moesten toetreden tot een zusterorde en hun leven wijden aan 
zorg en gebed. Hij beschreef zijn geesteskind nauwgezet en die 
regels werden strikt nageleefd. Er was een eigen grote keuken, 
apotheek en later eigen landerijen en wijnbouw. De toeristen 
van nu, zoals wij, lopen met een audiotour-telefoontje door de 
zalen en het binnenplein en staan stil bij schilderijen en gebrand-
schilderde ramen. We luisteren naar de informatie die wordt 
gegeven op een typische manier die ook elders wordt toegepast. 
In de grote ziekenzaal horen we eerst gehoest en gerochel en 
ach-en-wee geroep. Dan plotseling de stem van een hoofdzuster 
die een novice toespreekt: “Geef hem nog een kussen en meet de 
temperatuur, misschien moeten we aderlaten”. Alle historische 
personen worden sprekend in de ik-vorm opgevoerd. Het gevoel 
bekruipt je soms naar een hoorspel te luisteren. Maar zo blijft de 
informatie wel hangen.
Dit hele concept – dat een van de pronkstukken is van de 
Bourgondische bouwstijl – kreeg goedkeuring en ondersteuning 
van diverse koningen, hertogen en pausen. Landerijen werden 
geschonken en belasting werd verlicht. De jaarlijkse veiling van 
de eigen wijnverkoop levert nog steeds veel op voor het alge-
meen onderhoud en financiering van medische ontwikkelingen. 
Hospices de Beaune, dit bijzonder goede doel, hield als hospitaal 
stand tot 1967!
De volgende wijnveiling is van 17-19 november met vele Grands 
Crus.
Iedereen kan meebieden.
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Het gaat goed met de eco-
nomie. Dat merken ook kre-
dietverstrekkers en financieel 
tussenpersonen. Nooit eerder 
werden zoveel aanvragen voor 
een lening gedaan als in het 
derde kwartaal van 2017. 
Topdrukte in een periode die 
bekend staat als de rustigste 
tijd van het jaar. Dat meldt 
Ambtenarenlening op basis 
van eigen cijfers.

Drukste periode ooit
Volgens Richard Jägers van 
Ambtenarenlening was het 
derde kwartaal van 2017 
uitzonderlijk druk voor ver-
strekkers en bemiddelaars van 
consumptief krediet. “Net als 
in veel andere sectoren, staat 
het derde kwartaal bekend als 
een relatief ‘slappe’ periode. 
In de maanden juli tot en met 
september kregen we maar 
liefst 40 procent meer aanvra-
gen dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Van de banken waar 
wij mee samenwerken horen 
we dezelfde signalen terug.”

Alle lichten op groen
Waarom juist de zomerperiode 
er zo uitschiet, kan Jägers 
wel verklaren. “Alle lichten 
staan op groen: de economie 

groeit, de werkloosheid daalt, 
het consumentenvertrouwen 
neemt toe en, niet onbelang-
rijk, de rente staat historisch 
laag. Inmiddels klinken er 
geluiden dat de rente weer 
omhoog gaat. Veel mensen 
willen dit voor zijn en sluiten 
juist nu nog een lening af.” Die 
lage rente verklaart volgens 
de kredietbemiddelaar ook dat 
nog steeds veel mensen kiezen 
voor de zekerheid van een 
vaste rente op een persoonlijke 
lening ten opzichte van de 
variabele rente op een doorlo-
pend krediet.

Ook andere sectoren profite
ren van het toenemend aantal 
leningen. Een voorbeeld 
daarvan is de autobranche. 
“De auto is een favoriet be-
stedingsdoel voor een lening. 
Uit cijfers van het CBS bleek 
in augustus dat de auto- en 
motorbranche in het tweede 
kwartaal van 2017 5 procent 
meer omgezet heeft dan in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Mensen durven weer te 
investeren en geld te lenen, 
bijvoorbeeld voor een nieuwe 
auto”, aldus Jägers.
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