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Dankzij de vele vakan-
ties die NANZHU HIDDES 
met haar ouders in La 
douce France door-
bracht, is haar liefde 
voor Frankrijk er met 
de paplepel ingego-
ten. Ze is derdejaars 

studente aan de School voor Journa-
listiek in Utrecht en haar motto is: zo 
veel mogelijk van de wereld zien en die 
ervaring delen door overal verhalen 
over te schrijven. Voor dit nummer 
van En Route ging ze op persreis naar 
de Tarn-et-Garonne en werkte ze mee 
aan een reportage over dit departe-
ment.

Journalist en radiopre-
sentator JEROEN DIRKS 
woont in Nederland, 
maar bevindt zich op 
de meest onverwachte 
momenten aan de 
Côte d’Azur. En niet 
alleen omdat hij een 

voorliefde heeft voor ruige rode rotsen, 
blauwe zee en het kneuterige dorpsleven 
in Fayence. Minstens zo belangrijk is 
zijn tante, die in 1957 op een school-
reisje aan een Fransman bleef hangen en 
sindsdien in de buurt van Cannes woont. 
Voor deze editie maakte Jeroen een 
reportage over het Citroënmuseum van 
haar zoon Henri Fradet in Castellane.

Columnist en jour-
nalist HELENE VAN 
SANTEN is al vanaf 
haar kindertijd 
verliefd op Frankrijk. 
Sinds ze in 2010 een 
periode in Parijs 
heeft gewoond, 

schrijft ze ook over die grote liefde. 
Eerst voor Frankrijk.blog.nl, later voor 
En Route en de zusterbladen Maison 
en France en Côte & Provence. Voor dit 
nummer toog ze naar Brussel voor een 
interview met John Simenon, de zoon 
van de beroemde schrijver Georges. En 
in haar laatste column onderzoekt ze de 
aantrekkingskracht van Parijs
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