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Het huis met de blauwe luiken
In Le Bourg van La Gonterie-Boulouneix is er het huis met de blauwe luiken. Het
geboortehuis van Drop of Stroopwafels. In april 1995 kwam daar een bulletin
ter wereld onder de moederlijke zorg van Stéphanie Noordhoff. Dat blad is er
nog steeds, niet meer onder die zorg, maar nog springlevend en met Stéphanie
Noordhoff als erelid. En dat huis met die blauwe luiken is er ook nog steeds.
Boulouneix vond zij haar droomhuis en in
1979 emigreerde zij naar Frankrijk.
Daar ging natuurlijk wel wat aan vooraf.
Stéphanie werd op 14 april 1939 in Haren
bij Groningen geboren als dochter van de
uitgever Jacob Noordhoff. De fam. Noordhoff
gaf al 90 jaar schoolboeken uit, overgrootvader
Noordhoff was als boekhandelaar een
uitgeverij begonnen. Stéphanie ging in Haren
naar de lagere school en daarna naar de
Meisjes HBS in Groningen. Die heeft ze niet
afgemaakt, want in 1956 kreeg ze een zeer
ernstig auto-ongeluk, een botsing waarbij zij
door de voorruit ging. Autogordels moesten
nog komen. Zij hield daar zware hoofdpijn
aan over, zodanig dat de directrice van de HBS
haar aanraadde van school te gaan. Dat heeft
ze gedaan, maar hoe nu verder.

Inmiddels zijn we aan nummer 100 toe van
Drop of Stroopwafels en daarom ben ik
Stéphanie gaan opzoeken in dat huis met die
blauwe luiken. Daar werd weer getimmerd
en gehamerd, het balkon aan de achterzijde
wordt omgebouwd tot veranda, een glazen
serre om het hele jaar van het fraaie uitzicht te
genieten. Het is een huis met veel opstapjes,
trappen en niveauverschil, in feite niet zo
geschikt voor iemand die slecht ter been is.
Maar denk maar niet dat zij iets anders wil, laat
staan gaat zoeken.
In 1976 zocht Stéphanie, net als vele andere
Nederlanders, een huis in Frankrijk, in eerste
instantie als vakantiehuis. En net als die
Nederlanders wist zij eigenlijk ook niet wat en
waar ze zocht. Gewoon zoeken en rondrijden,
niet in het zuiden, daar woonden haar ouders
al en zij vond het daar benauwd. Dan kom je
zomaar in de Dordogne terecht, een mooie
streek met meer ruimte. In La Gonterie-

Stéphanie: “Ik ben toen naar Amsterdam
gegaan, op kamers gaan wonen en een
avondcursus doktersassistente gaan volgen.
Dat diploma haalde ik, maar vond in die
tijd (1959) geen baan. Een huisarts kon zich
nauwelijks een assistente veroorloven . Ik kon
wel komen werken bij de bekende dierenarts J.
G., die toen al jaren de Sint Nicolaas was bij de
intocht in Amsterdam. Die baan kon ik krijgen
voor 150 gulden in de maand. Toen ik uitlegde
dat dit echt te weinig was voor op kamers
wonen, eten en kleren kopen, zei de dierenarts
dat dit ook een baan was voor meisjes uit de
betere kringen. Je moest het als een bijdrage
zien. Ik zag het natuurlijk duidelijk anders en
had nog steeds geen baan.”
Na een indringend gesprek met haar vader,
kon zij gaan werken bij een vriend van haar
vader, eigenaar van de Noord-Hollandse
Uitgevers Mij. in Amsterdam. Zij gaven
voornamelijk wetenschappelijke Engelse
tijdschriften en boeken uit. In een mum van
tijd haalde zij het uitgeversdiploma en kreeg
zij enkele tijdschriften onder haar beheer. Het
bloed bleek toch te kruipen waar het niet gaan
kon.

In 1961 trouwde ze, ging in 1964 weg bij de
uitgever om huisvrouw te worden in Naarden
en raakte in 1966 betrokken bij de nieuwe
politieke partij D’66. Ze werd secretaresse bij
de Afd. Naarden, vrijwel meteen daarna bij
de Afd. ’t Gooi, maar ging na haar scheiding
in 1968 terug naar Groningen (Eelde), kocht
daar een huis en bleef betrokken bij D’66.
Zij ging toen werken bij een drukkerij op de
correctieafdeling en kwam later terecht bij
de inmiddels gefuseerde Wolters/Noordhoff.
Samen met een Engelsman beheerde ze de
Engelstalige afdeling. Toen kwam de fusie
Wolters/Noordhoff met Samson/Sijthoff en
werd de afdeling overgeplaatst naar Leiden. In
die periode kocht ze een huis in Langeraar en
verhuurde haar huis in Eelde. De Engelsman
ging na enige tijd terug naar Engeland
en werd zij gevraagd te gaan werken als
beherend uitgever voor de wetenschappelijke
afdeling in Leiden, later Alphen aan den Rijn.
“Ik was dus verantwoordelijk voor de uitgave
van Engelstalige tijdschriften en boeken op
het gebied van wiskunde, natuurkunde enz.”.
In die functie heeft zij veel gereisd en gewoon
hard gewerkt. D’66 bleef haar partij en in die
tijd werd zij ook nog secretaresse van het
hoofdbestuur belast met de organisatie van
bijeenkomsten. Toen Jan Terlouw in 1973 de
opvolger werd van Hans van Mierlo verliet
zij de partij. Ze wilde haar leven wat rustiger
inrichten en ging op zoek naar een huis in
Frankrijk. De bedoeling van dat huis was niet
alleen een vakantiehuis, maar op termijn
haar woonplek wanneer zij met vervroegd
pensioen zou gaan. In die tijd was nog veel
mogelijk en zij wilde daar zeker gebruik van
maken. Ze had nu eenmaal al heel vroeg iets
met Frankrijk, thuis was er heel veel Franse
muziek, zelf ging ze naar concerten van Gilbert
Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel.
Het vervroegde pensioen kwam veel eerder
dan ze gedacht had. “Vlak voordat ik 40 werd,
knapte ik af wat mijn werk betreft. Of het
woord burn-out toen al gebruikt werd, weet
ik niet, mij overkwam het in ieder geval. De
directie van Samson/Sijthoff/Kluwer dacht dat
ik de portefeuille geneeskunde er wel even
bij kon doen. Niet dus zonder assistentie en
toen die niet kwam ben ik weggegaan en naar
Frankrijk vertrokken.”
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Daar is-ie dan, Drop of Stroopwafels nr.100. Toen
Stéphanie Noordhoff in 1995 begon met de eerste Drop
of Stroopwafels had zij uiteraard nog geen idee van
nummer 100 en toen zij in 2008 wilde stoppen, vroeg
zij zich af of nummer 100 wel gehaald zou worden.
Welnu, Stéphanie stopte, Drop of Stroopwafels ging
door en nu zijn we dan toch bij nummer 100. Lees in
het interview dat ik met Stéphanie mocht hebben hoe
het begonnen is, maar leer ook Stéphanie wat beter
kennen. Zij is nog steeds heel betrokken bij haar blad
en hoopt met ons dat het nog zo een tijd zal blijven.
U zult ook merken dat het getal 100 vaak voorkomt in dit
nummer. Verhalen uit de bekende oude doos, soms zelfs
een schoenendoos, een regenachtige jaarvergadering
die met mooi weer eindigde, drukke redactievergaderingen. Maar ook bijdragen over dat getal 100.
Maar natuurlijk ook weer dingen van deze tijd.
Problemen met de vernieuwing van uw paspoort, een
mogelijke oplossing voor die problemen. Het wordt er
allemaal niet gemakkelijker op. Maar we beginnen ook
met een taalrubriek. Wim Kruize zal u in de komende
nummers wegwijs maken in wat Franse haken en
ogen, u maakt kennis met de Course Landaise en
de computercolumn maakt u weer iets wijzer op dit

niet meer uit ons leven weg te denken fenomeen. Er
blijken heel wat apps te zijn, als u dat wat zegt. App
= application = toepassing. Lees de column van Frans
Dingemans er maar op na.
En dan treft u de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering aan op zaterdag 4 mei a.s. in Cussac
in Hotel Le Souffle Vert. Er is weer een boekenbeurs,
lever uw oude boeken in en koop voor een paar euro
een ander boek, de opbrengst is weer voor een goed
doel. Er is een gezellige vergadering, we kiezen een
nieuwe penningmeester, en er is een voordracht over
Richard Leeuwenhart door Solange van Beest. Weten
we eindelijk waar die Chemin de Richard Coeur de
Lion voor staat. Kortom, geen enkele reden om weg
te blijven.
Drop of Stroopwafels is ons ontmoetingspunt, maar
het zou geweldig zijn als wij u in
groten getale in Cussac mogen
ontmoeten. We zullen proberen iets
speciaals van die dag te maken, maar
daar hebben wij u wel bij nodig.
Komen dus.
Henk van Elferen

VAN DE VOORZITTER
Niet te geloven, nr 100!! Leve Stéphanie!! Redactie
en opmaak buigen zich over iets moois voor de
gelegenheid! Wij hebben ook een aardige verrassing
voor u, maar daar moet u nog even op wachten, het
wordt pas in maart gedrukt en wordt apart verstuurd.
Er valt heel veel te vieren en te beleven de komende
maanden. Op 23 maart gaan de nieuwe klokken van
de Notre Dame in Parijs voor het eerst luiden. De kerk
heeft een prachtige opknapbeurt gehad maar zelfs
als u niet persoonlijk kunt gaan kijken zal het zeker
op het nieuws zijn op die dag. Zoals wij al schreven is
de grootste nieuwe klok in Nederland gegoten!
En dan het allerbelangrijkste. Onze koningin Beatrix
draagt na een lang en toegewijd beleid de taak over
aan haar zoon. Wat hebben wij geboft met een zo
intelligent en menselijk persoon als vorstin! Ik ben
zo blij bij een volk te horen, waarvan de vorst kan
besluiten te abdiceren. Geen gemengde rouw- en
feestgevoelens! Prinses Maxima zal een grote steun
zijn voor Prins Willem-Alexander bij deze zware
opgave! Het is jammer voor haar dat haar ouders
er niet bij zullen zijn, maar door dit direct te laten
weten zijn er geen misverstanden. Evenals de

manier waarop de Prins direct heeft voorgesteld aan
de regering dat hij wil regeren als Koning WillemAlexander, en Koningsdag op 27 april zou willen
doen. Als we toch aan de nieuwe kreet moeten
wennen kunnen die drie dagen er ook nog wel bij.
De regering heeft dan ook ingestemd.
Intussen zijn we allemaal wakker geworden op 22
december en kunnen dit vieren!!! De Maya's hadden
het mis, net als Nostradamus destijds in de zeventiger
jaren. Verderop in dit blad een beschrijving van een
boek dat ik heel boeiend vond, over hem en de
middeleeuwen in Frankrijk. Ik ben benieuwd hoeveel
van u naar onze Algemene Ledenvergadering op 4
mei zullen komen met al die lokkende festiviteiten in
Nederland. We vonden Solange van Beest bereid om
voor ons de voordracht over Richard Leeuwenhart te
houden.
Hopelijk tot dan!

Meta Boreel
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Het huis met de blauwe luiken
Ze moest natuurlijk wel eten. Ze verkocht in de
goede tijd haar huizen in Eelde en Langeraar,
verbouwde haar huis in Frankrijk en ging op
haar veertigste in dat Frankrijk wonen. “Je kunt
van heel weinig leven, je kunt heel veel in je tuin
vinden. Een moestuin helpt natuurlijk ook en
geiten leveren geitenkaas op. Die kaas verkocht
ik in het dorp en ik verhuurde een gedeelte van
het huis aan gasten.” Al met al kon zij ervan komen
en werd haar adres ook nog een toevluchtsoord
voor jonge mensen die het in Nederland even
niet meer zagen zitten. Dat leverde geen geld
op, want men woonde tegen kost en inwoning,
maar men hielp wel bij het opknappen van de
woning, moestuin en de verzorging van de
dieren. Dieren hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in haar leven. “Zonder dieren kan ik mij
mijn leven niet voorstellen. Het begon met de
hamster op mijn kamer in Amsterdam, er waren
altijd honden, het werden hier ook nog poezen,
geiten, eenden en kippen en nu zijn ezels en

en zij werd opgevangen door een Franse familie
uit het dorp, zeg maar wegwijs gemaakt. Haar
geiten, eenden en kippen, de moestuin , de
geitenkaas vulden haar leven en zij raakte
natuurlijk steeds meer betrokken bij het
dorpsleven. Druivenplukken, kippen en eenden
slachten, zelfs helpen bij het slachten van een
varken. Begrafenissen en trouwerijen bijwonen.
Na tien jaar vierde zij met bijna het hele dorp
haar vijftigste verjaardag. Snel daarna werd er
bij haar borstkanker geconstateerd, maar kwam
alles binnen redelijke termijn toch weer goed.
Het gevolg was wel dat zij geen geiten meer kon
melken, wat het einde werd van haar geitenkaas.
De geiten mochten met pensioen en kregen
gezelschap van een paar ezels. Niet voor de
ezelinnenmelk, maar gewoon om te hebben.
In die periode kwamen er ook steeds meer
Nederlanders wonen en steeds met dezelfde
vragen ‘hoe doe je dit en hoe moet dat en in
1990 ontstond het vage idee om een krantje
voor Nederlanders te beginnen. Maar waar

vervolg van pag. 1
en had het contact met de drukker, zijn vrouw
Joyce deed de verzending en verzorgde heerlijke
maaltijden tijdens de redactievergaderingen, Ed
de Wit en Wil de Groot hielpen, Lex van Meerten
en Riet Piket schreven teksten en Stéphanie was
weer een uitgever Noordhoff. Het kringetje was
rond.
Het abonneebestand werd uitgebreid door in
telefoonboeken van andere departementen te
zoeken naar Nederlandse namen en ook mondop-mond reclame hielp bij de snelle groei van
het aantal abonnees. Nog steeds abonnees,
maar in feite waren het leden, want al snel werd
de krant op aanraden van een Franse notaris
omgezet in een vereniging. Dat had wel tot
gevolg dat er een bestuur moest komen, dat
er zelfs sprake was van een ledenvergadering.
“Dat hebben we allemaal gedaan en we zijn
doorgegaan met Drop of Stroopwafels. We
hadden een kring van medewerkers, iemand
kon tekenen, er was genoeg kopij, twee
vriendinnen konden schrijven, iemand trad op
als penningmeester. En Stéphane Chambragne,
die computertechnologie gestudeerd had
in Pau, hielp ons bij het beheren van het
adressenbestand. En zelf heb ik ook veel van hem
geleerd en hij helpt nog steeds als ik problemen
heb met mijn computer.”
Eind 2008 werd er geëvalueerd. Stéphanie wilde
er mee stoppen en vroeg zich af of Drop of
Stroopwafels nog een functie had. Internet was
nu meer dan volwassen geworden, dus waarom
nog informatie verstrekken in gedrukte vorm.
Een enquête onder de abonnees/leden maakte
duidelijk dat men toch graag wilde doorgaan. Dat
lukte, er kwam een andere hoofdredacteur, een
nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester,
kortom een nieuw bestuur, Stéphanie werd
erelid. En nu zijn we toe aan nummer 100, Drop
of Stroopwafels bestaat nog steeds.

kippen mijn huisgenoten.”
Voor ze naar Frankrijk ging dacht ze redelijk
Frans te spreken. Dat viel tegen, onderhandelen
met loodgieters, belastingambtenaren of
geitenfokkers leer je niet op school. Zoals zo
velen van ons kon zij zich verstaanbaar maken,
begreep ze vaak de Fransen en die ook haar,
maar nu zegt zij heel nadrukkelijk: “Ga naar
een cursus Frans, leer Frans in Nederland,
vul dat desnoods aan in Frankrijk. Ik heb nog
steeds spijt dat ik niet naar de nonnen in Vught
ben gegaan. (Het instituut Regina Caeli, waar
intensief taalonderwijs gegeven wordt. Red.) Het
kost wat, maar daar leer je in ca. twee maanden
een taal spreken en lezen. Ik raad het nog steeds
iedereen aan die mij om inlichtingen vraagt bij
het idee in Frankrijk te gaan wonen.”
Het Franse leven
Toen begon voor Stéphanie haar echte Franse
leven, de burn-out bleek gelukkig snel voorbij

haal je de abonnees vandaan. Contact gezocht
met het consulaat in Bordeaux, dat echter
geen namen van Nederlanders beschikbaar
stelde. “We hadden de indruk dat er duidelijk
behoefte was aan informatie over het wonen in
Frankrijk. Het importeren van je auto, je rijbewijs
veranderen, een ziektekostenverzekering, een
verblijfsvergunning, de banden met Nederland.
Internet was er niet, er was veel informatie
beschikbaar, maar hoe die aan de man te
brengen. Waar zaten de andere Nederlanders.”
Als het consulaat dan geen namen afgaf, was het
zaak die namen zelf te zoeken. Het telefoonboek
van Dordogne bood hulp. Wil de Groot werkte dat
boek door en noteerde alle Nederlandse namen,
die vervolgens via een schriftelijke enquête
werden gevraagd over de belangstelling voor
een informatie krant voor Nederlanders. Dat
leverde 45 positieve reacties op en die kregen
in april 1995 de eerste Drop of Stroopwafels
toegestuurd. Pieter Maas leverde de illustraties

Maar zonder Stéphanie Noordhoff zou er geen
blad voor Nederlanders in Frankrijk zijn geweest.
Daarvoor heeft zij zelfs op het politiebureau
gezeten. “Na enige tijd werd ik gevraagd om op
het politiebureau uit te leggen wat de bedoeling
van Drop of Stroopwafels was. Ik heb daar drie
uur gezeten om wanhopig te vertellen wat ik
met het blad wilde, wat ik bedoelde met een
informatieblad.”
Gevraagd naar een goede raad voor alle lezers,
zegt zij: “Als je naar Frankrijk wilt komen, leer de
taal. En heb je een groot terrein koop een tractor.
En accepteer dat Frankrijk en de Fransen anders
zijn. Nederland naar Frankrijk verplaatsen is
onmogelijk. Geniet van Frankrijk, blijf blij dat je
er kunt en mag wonen.”
Het huis met de blauwe luiken is er nog steeds.
Drop of Stroopwafels ook en wat ons betreft
moet dat nog maar een tijdje blijven.

Henk van Elferen
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De course Landaise
De course Landaise is hier in het departement van de Gers
en trouwens eveneens in het departement Les Landes
in Zuidwest Frankrijk een tamelijk onschuldig en zeer
traditioneel volksvermaak met vechtkoeien, dat zich
afspeelt in een speciaal daarvoor gebouwde en in vrolijke
kleuren geschilderde arena, een soort voetbalstadion met
in het midden zand i.p.v. gras. Het daarin plaatsvindende
vermaak, de course Landaise dateert uit de vijftiende
eeuw en is een met strenge regels en tradities omgeven
bezigheid, die door de lokale bevolking uiterst serieus
wordt genomen en waarbij de, meestal professionele,
torero's, ecarteurs en sauteurs door een deskundige jury
beoordeeld worden en al naar gelang hun prestaties met
prijzengeld door de plaatselijke middenstand of individuen
uit de bevolking ter beschikking gesteld, beloond worden.
In mijn woonplaats Cazaubon hebben we zo'n arena evenals
in bijna alle omliggende dorpen. In een straal van ongeveer
dertig kilometer zijn er arena's in Gabarret, Estang, Eauze,
Mont de Marsan,.......

de speciale voor dit doel gefokte vechtkoeien vandaan komen.
Deze zwarte koeien zijn van een speciaal ras en zien er uit als stieren
van een iets kleiner formaat en worden gefokt op zgn ganaderias,
die de leveranciers zijn. In Escalans, vlak bij het heerlijke restaurant
en kasteelhotel De Buros, ligt zo'n ganaderia.

Voordat de koe door een deur de arena instormt, wordt er een lang
touw om zijn horens vastgemaakt, waarmee de "cordier" de charges
van de uitgedaagde koe kan controleren, indien nodig, maar
meestal de koeien hun gang laat gaan. Bij binnenkomst van de koe
staan er twee of meer in wit geklede mannen, die de koe moeten
uitdagen en hem kwaad maken zodat hij daarna zijn charges zal
uitvoeren op de, eveneens in witte broek en shirt met rode baret
geklede, sauteurs en ecateurs.

De arena van Nogaro (Gers)
In sommige arena's, zoals in die van mijn woonplaats, worden er
ook steeds meer stierengevechten gehouden zoals o.a. de Corrida
Portugaise. Merkwaardig wellicht tegen de achtergrond dat men in
Spanje en met name in Catelonië het houden van stierenvechten
wil gaan verbieden. Wel een uitkomst natuurlijk voor de fokkers van
vechtstieren, die nu hun in Spanje opdrogende markt, zolang het
duurt kunnen gaan verleggen naar het Zuiden van Frankrijk.
Het is al weer enige tijd geleden dat ik met mijn kinderen en
kleinkinderen zo'n happening bezocht en eerlijk gezegd heb ik
het na die ene keer en later nog eens met buitenlandse gasten,
wel gezien. Wel was het interessant om het mee te maken en je
te laten meeslepen in het enthousiasme van de aanwezigen, die
de vechtkoeien en de mannen in de arena met gejoel en gejuich
aanmoedigen. Dit alles wordt opgeluisterd door een plaatselijke
harmonie, die allerlei Spaans aandoende melodieën speelt en
met olé's,geblaas en getrompetter de menigte in extase probeert
te brengen en te houden, wat meestal wel lukt, want voor plezier,
sensatie en opwinding zijn de meesten ook gekomen.
Na enige vrolijke nummers van de harmonie waar de aanwezigen
op kunnen meeklappen, klinkt de stem van de, op praktisch alle
gebeurtenissen aanwezige, spreker door de luidsprekers en volgt de
opsomming van de namen van de mannen die straks "het gevecht"
met de zwarte vechtkoeien aangaan, de namen van de juryleden,
die van de sponsors en de fokbedrijven, ganaderias genoemd, waar
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De sauteurs dagen de reeds enigermate getergde koe opnieuw uit
tot het maken van charges en springen vlak voor de aanstormende
koe over hem heen, al dan niet met het maken van een salto. Om
de moeilijkheidsgraad (en waarschijnlijk de beoordeling van de
jury en het prijzengeld) op te voeren, binden ze dan ook nog vaak
hun voeten en benen aan elkaar en maken dan dezelfde sprongen
en salto's. Ieder gelukte en mooi uitgevoerde sprong wordt met
applaus en geroep van het publiek beloond.
De ecateurs laten de aanstormende koe, zoals de toreador's bij het
stierenvechten, de koe vlak achter hun rug voorbij schieten door
een sierlijke achterwaarts gebogen rug te maken met de armen
omhoog. De sierlijkheid en de nabijheid waarmee de aanstormende
koe langs zijn rug stormt bepaalt het aantal punten en prijzengeld
van de jury.
Beide activiteiten zijn niet geheel zonder risico, want ondanks dat de
cordier de aanstormende koe via het touw om zijn horens met een
ruk aan het touw kan "sturen" moeten de rondlopende uitdagers
van de koe ook vaak achter de beschermende schotten duiken om
de horens te ontwijken of over de houten omheining springen om
hun vege lijf te redden.
Een enkele keer wordt de zandvlakte in de arena ook opengesteld
voor de jeugd, waarbij een heel jong vechtkoetje wordt
losgelaten temidden van soms zo'n twintig, dertig
rondrennende kinderen. Een van de keren dat ik
zo'n course bijwoonde was dat ook het geval en ik
vond dit een nogal riskante onderneming. Maar ja,
ik kom dan ook oorspronkelijk niet van het platte
land.
Ed. Smulders

Van onze werkers van het eerste uur

Nummer 100
Vertaalwedstrijd

Vergaderen met
pijpenstelen

Het zal in de loop van 1996 zijn geweest dat ik voor het eerst hoorde over
“Drop of Stroopwafels”. Mijn vrouw en ik waren al een tijd van plan om, zodra
mogelijk, in Frankrijk te gaan wonen. Op een verjaardagsfeestje bij vrienden
spraken wij over onze plannen en een van de gasten maakte ons attent op
Drop, compleet met de naam en woonplaats van Stéphanie Noordhoff. Dus
toen al was Drop wereldberoemd in Nederland!

In het kader van deze Drop of Stroopwafels nr. 100
hebben we enkele oud medewerkers gevraagd
naar hun ervaringen. In het begin was Bert van
Ommeren belast met het organiseren van de
jaarvergaderingen en hij herinnerde zich o.a. het
volgende:

Eind 1997 zijn we inderdaad verhuisd
naar de Corrèze en al vrij snel werden wij
abonnee.
In augustus 1998 verscheen een Extra
editie van DOS, waarin de statuten en het
huishoudelijk reglement (in het Frans)
waren opgenomen.
De lezers werden uitgenodigd om deze
teksten te vertalen in leesbaar Nederlands
en voor de beste vertaling werd een prijs
in het vooruitzicht gesteld.
Vol vuur heb ik mij op de vertaling gestort
en het eindresultaat ingestuurd.
Al vrij snel kreeg ik een telefoontje van
Stéphanie met de vraag of ik niet eens
een redactievergadering wilde bijwonen.
En dat wilde ik wel.
De eerstvolgende redactievergadering
vond plaats in Brive en ik werd
vrijwel meteen gerekruteerd voor het
redactieteam. Tegelijk overigens met
Aldi Ploeger, die zich op dezelfde dag als
nieuwkomer meldde.
Al heel snel werd ik productief met allerlei
artikelen over zaken die de Nederlander
in Frankrijk zouden kunnen interesseren
en in mijn periode in de redactie heb ik
ruim 100 stukjes mogen schrijven.
Toen ik na enige tijd eens voorzichtig

informeerde naar die vertaalwedstrijd,
bleek dat het bestuur die hele wedstrijd
eigenlijk een beetje was vergeten. Ik was
nota bene de enige deelnemer geweest!
Mijn vertaling is wel een lange tijd
gebruikt.
Doordat
ik
begin
2006
werd
geconfronteerd met een nare ziekte en
een onvermijdelijke operatie, heb ik toen
afscheid genomen van het redactieteam
om mij ten volle te kunnen richten op de
operatie en het de baas worden van de
ziekte.
En dat is gelukt. Ik kan niet anders zeggen
dan dat ik een bijzonder leuke tijd heb
gehad in de redactie, met een stel heel
fijne en bijzonder actieve collega’s.
Beste mensen van Drop, het ga jullie
goed!

“Ik was gedurende vijf, zes jaar verantwoordelijk
binnen het bestuur van Drop of Stroopwafels
voor de locatie van de Jaarvergadering.
Ik zou daar eerlijk gezegd geen smeuïg stukje
over kunnen schrijven. Ik deed het wel met
veel plezier en kwam soms al reizend door de
Aquitaine op mooie en bijzondere locaties.
De locatie van de 10e jaarvergadering was in
Brantôme, de thuisbasis van Stéphanie en dat
wilde ik daar graag vieren. Wel moest de Kerk/
Salle de Fête in het centrum van Brantôme
‘omgebouwd’ worden van vergaderzaal tot
eetzaal. De traiteur nam dat op zich.
Alle gasten, ca. 130, zouden de zaal moeten
verlaten. Op de Place du Marché is een gezellig
café en met de eigenaar, Dominique, had ik
afgesproken dat hij in die pauze op het plein
champagne zou serveren met een hapje. En met
de plaatselijke middenstand had ik afgesproken
dat zij hun zaak tussen de middag niet zouden
sluiten!
Ik woonde 4 km van Brantôme en ‘s ochtends
vroeg regende het pijpenstelen.
Ik had een probleem. In de loop van de ochtend
kwam af en toe de zon door en rond midi was
het gelukkig stralend weer! Het 10-jarig-bestaan
van Drop of Stroopwafels werd groots gevierd en
onze voorzitter werd gehuldigd!”

Hans de Graaf

Bert van Ommeren

2013
CONTRIBUTIE
AL
BETAALD??

Alcoholtester
De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft de verplichting voor automobilisten en motorrijders om een alcoholtester bij zich te hebben
voor onbepaalde tijd uitgesteld. De strafbaarstelling voor het niet bezitten van de éthylotests was al tot maart uitgesteld. Er is veel kritiek op de
deugdelijkheid van de blaastests, die bovendien in sommige gevallen giftig kunnen zijn +++
Dus gewoon niet achter het stuur met teveel alcohol, is nooit goed geweest. Mocht u toch eens moeten blazen, hoop dan dat de gendarme een
goed apparaat bij zich heeft. U hebt niet gedronken, dus is er niets aan de hand.
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Schoenendoos met bonnetjes
Na mijn vervroegde pensionering besloten wij om het Nederlandse klimaat te ontvluchten en
zuidwaarts te trekken. We deden dat met een omweg. We verkochten ons huis, kochten een,
voor die tijd, grote kampeerauto en kruisten ruim een jaar door west Europa. Van de Noordkaap
tot het uiterste zuidwesten van Portugal en alles daar tussen. Toen wilde ik wel weer een vaste
plek en uit de drie mogelijke landen Frankrijk, Italië en Spanje kozen we Frankrijk.
1 April 1993 kochten we een vakantiehuis in de Dordogne, verbouwden het en een jaar later
konden we familie en vrienden ontvangen.

We hadden geen plannen om lid te worden van Nederlandse
verenigingen in Frankrijk maar toen er een foldertje van ene
organisatie "Drop of Stroopwafels" in de bus viel meldden we
ons toch aan. De naam van de redactrice, Mevrouw Noordhoff,
boezemde ons wel vertrouwen in en het doel- ervaringen van
Nederlandse nieuwkomers in Frankrijk uitwisselen- leek ons
nuttig. Op het aanmeldingsformulier gaf ik aan dat ik zo nodig
wel wilde helpen met de administratie, denkende daarmee mijn
goede wil te hebben getoond zonder verdere consequenties.
Maar dat pakte anders uit. Binnen een jaar kwam de vraag
of ik de verhuizende penningmeester
wilde
vervangen.
Nog
steeds
denkende te doen te hebben
met een klein clubje
zei ik ja en ging mijn
opwachting maken in
Boulouneix. Het laatste
stuk van de route was
opgebroken maar een
paar wegwerkers wisten
te vertellen, "het huis met
de blauwe luiken na het
weitje met de ezels."
Ik werd allervriendelijkst
ontvangen en kreeg
als
welkomstgeschenk
een
klein
formaat
schoenendoos met briefjes,
lijstjes en bonnetjes. Er was
dringend hulp nodig om er
een administratie van te maken. Dat leek mij wel leuk, dus ik
nam alles mee naar huis en vanaf dat moment was ik lid van de
redactie van "Drop".

Die redactievergaderingen waren nuttige, maar vooral ook
gezellige bijeenkomsten. We woonden allemaal ver uit
elkaar . Toulouse, Bergerac, Bretagne, Bordeaux etc. In die tijd
communiceerden we veel per telefoon en fax. Internet was nog
maar net in opkomst. Eens in de paar maanden zagen we elkaar
en konden dan even bijpraten.
Ik heb nooit de indruk gehad dat de redactie zo een duivenkooi
was, maar als ik alle namen op een rijtje zet moeten er in
die veertien jaren dat ik mee mocht doen toch aardig wat
redactieleden zijn gekomen en gegaan. Terug
naar Nederland, andere activiteiten, niet eens
met het beleid etc. etc. Om niet het gevaar te
lopen een enkeling over te slaan zal
ik niet proberen ze allemaal op te
noemen.
Het groeiende aantal leden (rondom
de duizend) maakte de verzending
gecompliceerder. De drukker zorgde
voor het transport naar een redactielid
(eerst Mieke, later Els in Limoges),
maar dat liep niet altijd even soepel
zodat het wel eens moeilijk was om de
verzenddatum aan te houden.
Die organisatorische puzzels werden
een stuk gemakkelijker toen we een
betaalde kracht (Geeske) kregen. Zij
verzorgde de inschrijving van nieuwe
abonnees, het innen van de cheques,
het vouwen en postklaar maken van de
zes nummers per jaar en het bijhouden
van de voorraad. Het leven van de penningmeester werd toen
een stuk eenvoudiger.

.
.
B
r
Bee

Ik heb daar nooit spijt van gehad. Het kostte wel enige moeite
om van die losse eindjes een redelijke administratie te maken
maar in de eerste jaren kon ik geheel ongecontroleerd mijn gang
gaan. Pas later besloten we om toch maar een kascommissie te
benoemen. Aanvankelijk vergaderden we vaak bij Pieter en
Joyce Maas thuis, later gingen we naar een Campanille o.i.d.
Pieter maakte de tekeningen voor Drop en Joyce verzorgde in
het begin de verzending. Het ledenaantal groeide en om nieuwe
abonnees te voorzien van reeds verschenen nummers werd
daarvan een voorraad aangehouden. Dat ontnam hun heel wat
kastruimte in hun slaapkamer. Naast de verzending kookte Joyce
ook altijd een heerlijke lunch.
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Toen het aantal abonnees begon terug te lopen besloot de
redactie om aan de leden voor te stellen om Drop te beëindigen
Dat voorstel werd niet overgenomen en gelukkig waren er
enkele nieuwe mensen om met nieuw elan het blad op de rails
te houden. Ik hoop dat zij er even veel plezier aan zullen beleven
als ik. Hopelijk nog voor vele jaren.

Beer Berenschot

Franse graantjes
In het vorige nummer (nummer 99) heeft een interview gestaan waaruit
blijkt dat ik in mijn leven het een en ander in de Franse taal heb
gedaan. Hoofdredacteur Henk van Elferen, die de tijd gekomen achtte
dat in Drop of Stroopwafels een taalrubriek het licht moest zien, zag
zijn kans schoon en vroeg mij of ik die rubriek wilde verzorgen. Een
rubriek waar probleempjes of weetjes van de Franse taal aan de orde zouden
kunnen komen.
Ik heb ja gezegd en hier komt de eerste
aflevering. Ik heb gekozen voor de titel
Franse graantjes. Het gaat niet om een
cursus of diepgravende onderwerpen
maar om kleinigheden, graantjes
dus, die meegepikt kunnen worden
in het leven van alledag zoals wij
Nederlanders dat in Frankrijk leiden.
En dan stuiten we meteen op een
probleem. Er zijn lezers en lezers,
gevorderden en niet-gevorderden. Wat
voor graantjes moeten het worden?
Ik ga in ieder geval mijn best doen als
een oplettende scharrelkip goeie en
nuttige graantjes uit te zoeken voor de
lezers van Drop of Stroopwafels. Daar
gaat ie!

De afgelopen zomer kreeg ik het volgende
mailtje van Nederlandse vrienden die een
bedrijfje voeren: ‘L’agence est fermé jusqu’à
lundi 7 août. Deze boodschap is helemaal
duidelijk, maar er zitten wel twee dingetjes
in die beter kunnen: fermé moet zijn fermée
en jusqu’à moet zijn jusqu’au.
Ik begin met het tweede foutje. Daar gaat het
om een datum. De regel luidt: in data moet
een lidwoord gebruikt worden. Dus: 14 juli
= le quatorze juillet; tot 2 juni = jusqu’au 2
juin. Wij kunnen in het Nederlands naast
twee juni ook zeggen de tweede juni (dus
met een rangtelwoord) terwijl in het Frans
alleen een hoofdtelwoord mogelijk is.
Behalve bij de eerste van de maand. Dus
één januari of de eerste januari = le premier
janvier.
De tweede ongerechtigheid is fermé dat
fermée moet zijn. Agence is een vrouwelijk
zelfstandig naamwoord en dan richt het
bijvoeglijk naamwoord fermé zich daarnaar
en krijgt er een e bij.
Attention: fermée is hier een bijvoeglijk
naamwoord en geen voltooid deelwoord.
Het werkwoord missen heeft heel
wat
betekenissen,
onder
andere:
terugverlangen naar. Het Franse werkwoord
is manquer. Met dit werkwoord is het voor
een Nederlander oppassen geblazen.
Ik mis jou = Tu me manques. Ik > Tu en jou
> me. Precies omgedraaid!
Nog een voorbeeld: Zij heeft ons gemist =
Nous lui avons manqué.
Het eerste chanson van de cd Le même

soleil van Grégoire heet : Tu me manques.
Het beluisteren van dit smartelijke lied is
een mooie oefening. Grégoire heeft het
niet naar zijn zin want hij gebruikt vele
malen manquer. Wij profiteren van zijn
verdriet!
Beste lezers, zouden jullie eens willen
nadenken over de vertaling van de
volgende drie zinnetjes?
Ik blijf liever thuis.
Ik heb besloten te komen.
Ik leer Frans spreken.
De volgende keer kom ik erop terug.
Dan iets over onze nationaliteit. Wij zijn
Nederlanders = Nous sommes Néerlandais.
Fransen noemen ons meestal Hollandais
omdat ze het verschil tussen Holland en
Nederland niet weten. Ik denk dat het
komt omdat in vroeger tijden de provincie
Holland oppermachtig was en het eigenlijk
voor het zeggen had. Ik zeg er wel eens
wat van als Fransen Hollandais zeggen.
Ze vinden het prachtig om te horen maar
gebruiken de volgende keer gewoon weer
Hollandais, temeer daar Nederlanders zelf
driftig meedoen door Holland te zeggen
als ze Nederland bedoelen.
Bij het gebruiken van Hollande en
Hollandais ligt er ook nog een gevaar op de
loer. Ik hoor vaak de s als z uitspreken in les
Hollandais. Dat is niet de bedoeling. Je mag
daar geen verbinding maken want die h is,
wat men noemt, een aangeblazen h.

verbonden worden : in les hommes wordt
de s als z uitgesproken. Bij de stomme h
moeten we dus net doen of hij er niet is.
Bij de aangeblazen h is het andere koek (zie
voor deze uitdrukking verderop).
Le en la blijven onveranderd: le Hollandais,
la Hollandaise. En er mag niet verbonden
worden !
Le héros (de held) begint met een
aangeblazen h. In Vous êtes des héros dus
niet verbinden. Doe je dat toch, dan zeg je:
Vous êtes des zéros (un zéro = een nul, een
persoon zonder capaciteiten). En dat is ook
andere koek.
Grote vraag: wanneer hebben we met
een aangeblazen h te maken? Ik moet
het antwoord schuldig blijven. Je dient
de woorden die ermee beginnen gewoon
te leren. Een goed bericht bij een slecht
bericht: die woorden zijn sterk in de
minderheid.
Ik geef nog een paar bekende woorden
met een aangeblazen h: la haie (de heg), la
haine (de haat), le hameau (het gehucht),
le hareng (de haring), le haricot (de boon),
haut (hoog), le Havre.
Ten slotte een paar aardige uitdrukkingen:
Dat is andere koek = C’est une autre paire
de manches (manche = mouw)
de boot missen = rater le coche (coche =
postkoets)
Even afkloppen ! = Touchons du bois!
niet op komen dagen bij een afspraak
= poser un lapin (voorbeeld: Il faut que
j’oublie cette jeune fille qui m’avait posé un
lapin.)

Tot de volgende keer!

Iets over de h in het Frans. Geen enkele h
wordt uitgesproken, hoewel er misschien
een uitzondering gemaakt kan worden als
je een woord met kracht uitspreekt: Halte!
We onderscheiden de stomme h (h muet)
en de aangeblazen h (h aspiré).
Voor de stomme h worden de lidwoorden
le en la: l’. Dus le homme > l’homme en
la heure > l’heure. Met de stomme h kan

Wim Kruize
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Schaakrubriek
door Richard van Tienhoven
Alle oplossingen die werden ingestuurd
waren, behoudens een kleine verschrijving,
helemaal goed! Een geweldig resultaat,
maar tevens een indicatie dat de lat iets
hoger gelegd kan worden. Wat bij deze
dan ook gebeurt.
Dus opnieuw 3 opgaven, oplopend in
moeilijkheidsgraad,
met als uiterste
inzendtermijn 1 mei 2013.
De oplossingen van de 3 opgaven in de
vorige Drop-of-Stroopwafels waren de
volgende.
Opgave 1 (Milos – Carlsson; Olympiade
2012)
: 1. …, Dh1+, 2. Lxh1, Ph2+, 3.
Ke1, Tg1 mat
Opgave 2 (Gustafsson – Vedmediuc;
Olymp. 2012): 1. Lg6+, Kxg6 2. Df5+, Kh6
3. Dh5 mat
Opgave 3 (Zukertort – Anderssen;
Breslau 1865) : 1. La5+, Pxa5 2. Td4+,
Pd7 3. Txd7, Lxd7 4. Dxd7 mat
ook
mogelijk: 1. Td4+, Dxd4 2. La5+, Db6 3.
Lxb6+, axb6 4. Dxb6 mat

Dit is het 100e nummer van Drop-ofStroopwafels.
Een historisch moment! Daarom wil ik in
het kader van deze schaakrubriek even
stilstaan bij een ander historisch moment:
de uitvinding van het schaakspel.
Hierover bestaat een beroemde legende.
Naar verluidt vond de wijze Sessa ebn
Daher uit India ongeveer 1500 jaar geleden
het schaakspel uit. De wijze leerde het spel
aan de koning. Deze koning (Sheram) was
zo enthousiast over het spel dat hij besloot
dat het schaakspel als voorbeeld voor het
hele volk moest dienen: het schaakspel
had hem geleerd dat de boeren (pionnen)
en de adel (de stukken) als een eenheid
moesten samenwerken.

De koning beloofde de uitvinder van
het schaakspel een beloning die hij zelf
mocht uitkiezen. Sessa vroeg de koning
om 1 graankorrel op het eerste veld van
het schaakbord, 2 korrels op het tweede
veld, 4 korrels op het derde, 8 korrels op
het vierde enz. Op ieder veld dus steeds
het dubbele aantal van het vorige veld,
totdat alle velden gevuld waren.
Aanvankelijk was de koning beledigd
over de bescheiden vergoeding die de
wijze vroeg, maar dat verdween toen
de rekenmeesters aan het hof hadden
uitgerekend hoeveel graankorrels Sessa
vroeg: in totaal zouden er meer dan 18
triljoen graankorrels op het schaakbord
gelegd moeten worden: vele malen
meer dan de hele wereldproductie bij
elkaar.
Weer veel plezier en sterkte gewenst
met de opgaven.
Uiteraard hoop ik veel oplossingen te
mogen ontvangen.
richard.van-tienhoven@wanadoo.fr

Nieuwe opzet culturele activiteiten Frankrijk
De raad van toezicht van het Institut
Néerlandais in Parijs heeft de directie van
het institut opdracht gegeven de activiteiten
van het instituut uiterlijk per eind 2013 te
staken. Het besluit van het ministerie van
Buitenlandse Zaken om de subsidie aan het
Institut Néerlandais te beëindigen betekent
dat de enige structurele financieringsbron
van het Institut Néerlandais op korte termijn
wegvalt.
Minister Timmermans heeft de Raad voor
Cultuur verzocht dit voorjaar een advies uit te
brengen over een nieuwe opzet van de bilaterale
culturele relaties met Frankrijk. Na het advies
van de Raad zal minister Timmermans een nader
besluit nemen over de invulling van de culturele
activiteiten in Frankrijk, waaronder op de Rue
de Lille. De culturele vertegenwoordiging in
Parijs zal in zijn werkwijze nauw aansluiten bij
de werkwijze die wordt gehanteerd in andere
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belangrijke culturele centra als New York,
Londen en Berlijn. Het hoogstaande culturele
aanbod in Frankrijk vraagt om een actief
vraaggericht beleid. Dit kan worden ingevuld
door een kleine culturele afdeling van de
ambassade die op flexibele manier samen met
curatoren en experts de Nederlandse culturele
en creatieve sector in Frankrijk voor het voetlicht
brengt. Deze werkwijze brengt minder vaste
kosten met zich mee, waardoor een groter deel
van de middelen aangewend kan worden voor
culturele activiteiten. Lionel Veer, die eerder
directeur was van het Institut Néerlandais, is
aangesteld om dit proces te begeleiden.
Custodia neemt het pand, Lévis Mirepoix, 121
Rue de Lille – Parijs, geheel in eigen beheer
en blijft de expositieruimtes gebruiken
voor tentoonstellingen uit eigen collectie
en activiteiten die passen bij de missie van

de oprichter Frits Lugt. Er worden nieuwe
initiatieven ontwikkeld om de kunsthistorische
bibliotheek te ontsluiten voor een groter
publiek. De ambassade in Parijs is in overleg
met Custodia over de mogelijkheid de culturele
afdeling van de ambassade in het pand onder
te brengen.
De raad van toezicht, het ministerie en Custodia
zijn zich bewust van de consequenties voor de
medewerkers die in dienst zijn van de Stichting
Institut Néerlandais en zullen zich inzetten voor
een zorgvuldige afwikkeling. De medewerkers
van het Institut Néerlandais zijn over dit besluit
geïnformeerd.
Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van
het ministerie van Buitenlandse Zaken en de
Fondation Custodia.

Computerrubriek
door Frans Dingemans

Steeds weer wat nieuws onder de zon
Je bent even oud als Bill Gates en al IT-specialist sinds hij je over het hoofd zag
bij het uitdelen van de aandelenopties voor zijn nieuwe bedrijf, Microsoft, en
dan krijg je een e-mail met als onderwerp ‘DoS 99’. Heb ik wat gemist, denk je
dan eerst. We hadden inmiddels toch al Windows 98? Het ging echter om een
reactie op mijn eerste column voor 'Drop of Stroopwafels, editie 99'.

Die column heeft, tot vreugde van de
hoofdredacteur, het een en ander teweeg
gebracht. Zo was u het met mij eens wat
betreft Apple: een onsympathiek bedrijf met
superieure producten. Maar dat ik voor het lezen
van een e-boek een tablet prefereer boven een
eReader, ontlokte aan enkelen van u het nodige
(constructieve) commentaar. Grootste gemene
delers: op een tablet zie je niets in de volle zon
en, wie in bed wil lezen, doet maar een lampje
aan. Het eerste klopt; ik lees in het zonnetje dus
nog steeds vanaf papier. Ouderwets, ik weet
het. Het tweede is persoonlijk. Maar gelukkig
hoeft dat niet meer, een lampje ontsteken,
want topproducent Kobo heeft een fraaie
nieuwe eReader met achtergrondverlichting
gepresenteerd, de Kobo Glo (richtprijs 130
Euro), waarop het in het donker prima lezen is.
Een aanrader, volgens alle recensies!
Terug nu naar de meer veelzijdige (Android)
tablets en dan met name naar de software
(apps). Elk tablet wordt geleverd met een
aantal standaard apps, die per tabletproducent
kunnen verschillen. Daarbij natuurlijk de
gebruikelijke apps op het gebied van de
social media, die ik hier verder laat voor wat
ze zijn (opdringerig). Dan liever de apps die
Google, de maker van Android, toevoegt en
die naadloos samenwerken met uw Google
account (verplicht op Android apparaten).
Ook opdringerig, zullen sommigen van u
zeggen, maar wel handig. U kent deze apps
ook van de desktop: Gmail, Agenda, Zoeken,
Maps, Talk, et cetera. Vermijd echter Google+
(social media), een app die automatisch uw
gemaakte foto’s openbaar online zet! Andere
apps die u voorgebakken op uw tablet zult
vinden, zijn Polaris Office, waarmee u Officedocumenten leest, Aldiko Book Reader of een
andere boeken-app, een app die foto’s beheert
(vaak ‘Galerij’ geheten), bestandsbeheer, een
standaard browser, et cetera. Voor de meeste
van deze apps zijn echter betere (veelal gratis)
vervangers te krijgen in de Google Play Store.
Ik zet ze hieronder op rij, aangevuld met nog
meer fraais.
Er zijn tal van goede browsers beschikbaar.
Zelf gebruik ik Google Chrome, waarvan ik de
instellingen en bladwijzers synchroniseer met
de versies op mijn andere apparatuur.

Volkskrant, NRC, NOS en Nu presenteren
het laatste nieuws in goede apps. World
Newspapers is een app die zo’n beetje alle
online kranten ter wereld op rij zet! Currents is
een app van Google die uit een select aantal
magazines (achtergrond)artikelen publiceert.
ES File Explorer is een overzichtelijke
bestandsbeheerder, die ook prima samenwerkt
met uw netwerk en online opslagdiensten
als Dropbox. Overigens zijn er voor de online
opslagdiensten Dropbox, Google Drive en
SkyDrive goede zelfstandige apps beschikbaar.
Boeken lees ik met het onovertroffen FBReader.
Daar kan geen betaalde boeken-app tegenop!
Op uw Android tablet met aangeklikt fysiek
toetsenbord, zoals de Asus Transformer, is het
prima werken. Gebruik voor Office-documenten
OfficeSuite Pro, mijn favoriet. Documents to Go
en Quickoffice Pro HD zijn ook goed, maar veel
duurder. PDF-bestanden leest u standaard met
Acrobat Reader, maar wilt u annoteren dan is
Repligo Reader (betaald) een aanrader.
Bent u toch notities aan het maken, gebruik dan
Evernote. Synchroniseert perfect met de versies
op uw andere apparatuur. Ook voor beeld,
geluid en PDF’s.
Wat betreft de navigatiemogelijkheden: vergeet
TomTom als u toch (continu) online bent. Google
Navigatie is prima én gratis. Overigens kunt u
delen van Google Maps opslaan voor offline
gebruik. Op ‘GPS-niveau’ (wandelen, fietsen)
kan ik ViewRanger van harte aanbevelen. App
en (topografische) kaarten zijn erg goedkoop
en wie online is, heeft sowieso toegang tot heel
goede gratis kaarten.
Tot slot van deze verre van volledige lijst wil ik
Google Vertalen onder de aandacht brengen,
met afstand de beste vertaalapp. Dan zal u
niet overkomen wat mij enkele weken terug
gebeurde, in de wintersportplaats Sölden.
Goede vriend G., een vleesliefhebber, vroeg
daar in een restaurant “Haben Sie Schweinerei?”.
Ik verzin dit niet! Nu is het niet zo erg om tot
persona non grata te worden verklaard in
Sölden, maar met Google Vertalen bij de
hand (mijn tablet lag in het appartement)
had ik mij niet door G. laten meeslepen in zijn
deconfiture…

Op de valreep nog even over het thema
‘100’ van deze 100ste uitgave van ‘Drop
of Stroopwafels’. Ik wist zeker dat ik, niet
woonachtig in Frankrijk en pas sinds kort
betrokken bij het blad, daaraan geen bijdrage
zou kunnen leveren. Tot ik terugbladerde door
mijn archief …
In februari 1994 begon ik een computercolumn
in ‘Gooi en Eemland Business’, toen uitgegeven
door Henk van Elferen. En passant schreef ik
ook een artikel over de dreigende sluiting van
het kantoor van de Kamer van Koophandel in
Amersfoort. Henk was tevreden en betaalde
me 100 (jawel!) gulden per gepubliceerde
pagina. Er volgden nog vele artikelen,
columns en advertorials, tot ik in mei 2001
mijn laatste declaratie indiende. Het contact
met Henk bleef, ook toen hij verhuisde naar
de Dordogne. Een tijdje geleden vroeg hij
mij of ik - onbezoldigd, dat wel - wilde gaan
schrijven voor ‘Drop of Stroopwafels’, het blad
voor Nederlanders in Frankrijk waarvan hij
hoofdredacteur was. Ik zei ja, want schrijven
is leuk, voor het geld hoeft het niet meer en
Henk is een goeie vent (niet noodzakelijk in
die volgorde). En, u gelooft het nooit, maar de
column die u nu leest, is het 100ste stuk dat
ik ‘voor Henk’ heb geschreven! Wat mij betreft
zijn we op de goede weg. Bedankt, Henk! En u
allen gefeliciteerd met ‘DoS 100’.
Frans Dingemans
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De guillotine en de sandwich
De guillotine, het valmes dat berucht
is geworden in de jaren na de Franse
revolutie, is genoemd naar zijn
uitvinder, de dokter en politicus
Joseph-Ignace
Guillotin
(17381814). Hij zocht naar een methode
om misdadigers die ter dood waren
veroordeeld snel en efficiënt te kunnen
onthoofden, een taak die tot dan was
voorbehouden aan de beul met zijn
zwaard. De schuine vorm van het mes
(waardoor het makkelijker snijdt)
schijnt een suggestie te zijn geweest
van koning Lodewijk XVI, die later
zelf het slachtoffer van het macabere
apparaat zou worden.
Uitvindingen die de naam dragen van een
persoon zijn eponiemen (de persoon in
kwestie hoeft niet persé de uitvinder te
zijn). Veel voorwerpen, kledingstukken
en gerechten zijn naar iemand genoemd
en het is een aardig tijdverdrijf ernaar te
zoeken. Ze zijn te vinden in woordenboeken
en encyclopedieën, zoals het onvolprezen
Wikipedia.
Alom bekend is het colbert, het jasje dat
genoemd is naar Jean-Baptiste Colbert (16191683), de altijd in het zwart geklede minister
van Financiën onder een andere Lodewijk:
de Veertiende. In het Frans kent men het
woord colbert niet in die betekenis (daar
heet een jasje gewoon une veste), reden voor
sommigen om te twijfelen aan de juistheid
van deze verklaring.
Andere bekende eponiemen zijn:
het bintje, een ook in Frankrijk bekend
aardappelras, in 1905 genoemd naar de toen
17-jarige Friezin Bintje Jansma;
de flik, een chocolaatje, uitgevonden door
Caspar Flick, die in de 18de eeuw een
chocoladefabriek had in Amsterdam;
de saxofoon, in 1840 ontwikkeld door de
Belgische bouwer van muziekinstrumenten
Adolphe Sax;
de pêche melba, een toetje met ijs en perzik,
dat voor het eerst werd geserveerd in 1893
door de Franse topkok August Escoffier. Hij
noemde zijn creatie naar Nellie Melba, een
beroemde operazangeres in zijn tijd;
de molotovcocktail, een fles gevuld met
benzine die met een lont of lap stof wordt
ontstoken. Werd voor het eerst op grote
schaal als antitankwapen gebruikt in de
Winteroorlog tussen Finland en de Sovjet-Unie
(1939-1940). De Finnen noemden het nieuwe
wapen naar Vjatseslav Molotov, de minister
van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie;
het Haagsche hopje, genoemd naar baron
Hendrik Hop (1723 – 1808). Baron Hop was
verslaafd aan koffie. Op een avond liet hij zijn
kop met koffie, room en suiker op de kachel
staan. De volgende ochtend bleek de koffie
karamel te zijn geworden. Zijn buurman, die
bakker was, ging vervolgens ‘koffiebrokken’
maken.
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Aan veel eponiemen is een leuk verhaal
verbonden. De spencer, een mouwloze trui
die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in
Nederland populair was en in Engeland nog
altijd veel wordt gedragen, heeft zijn naam
te danken aan de tweede graaf van Spencer,
die een groot jachtliefhebber was. Het verhaal
gaat dat de graaf tijdens de jacht gehinderd
werd door de mouwen van zijn trui. Hij pakte
een schaar en knipte de mouwen resoluut af.
Of hij daarna vaker raak schoot vermeldt de
historie niet.
Een andere Engelse edelman was John
Montagu, de vierde graaf van Sandwich. Hij
was een hartstochtelijk kaartspeler en hij
ging zo in het spel op dat hij zich geen tijd
gunde voor de lunch. Zijn kok maakte dunne
boterhammetjes met rijkelijk beleg ertussen,
die op een tafeltje naast de speeltafel werden
gelegd. Voilà, de sandwich. Het woord heeft
later ook nog een overdrachtelijke betekenis
gekregen: een sandwichman is iemand die
rondloopt met een reclamebord op zijn rug
en zijn buik.
In de jaren 30 zong Louis Davids het beroemde
lied:
De olieman heeft een Fordje opgedaan,
Daar rijdt hij mee als een vorst door de
Jordaan.
De naam van autobouwer Henri Ford wordt
hier als verkleinwoord gebruikt, waaruit je
kunt afleiden dat de T-Ford zeer populair
was in die tijd. De meeste automerken
zijn genoemd naar de constructeurs die in
het begin van de 20ste eeuw vaak onder
primitieve omstandigheden hun eerste
voertuig in elkaar hebben geknutseld: André
Citroën, Louis Renault, Jean-Pierre Peugeot.
Ook verdwenen automerken als Panhard en
Talbot zijn naar hun makers genoemd. Een
uitzondering is Simca, een naam die net als
Daf een afkorting is (Société Industrielle de
Mécanique et de Carrosserie Automobile).
In Engeland had je William Morris en Herbert
Austin, constructeurs van resp. de Morris
Minor en de Austin Seven, auto’s waaruit
later de Mini is ontstaan. In Duitsland waren
het Adam Opel en Gottlieb Daimler die de
grondslag hebben gelegd voor de autoindustrie in dat land. Daimler maakte samen
met zijn compagnon Carl Benz een snelle
auto. De Oostenrijkse consul in Frankrijk, Emil
Jellinek, kocht verschillende Daimlers om mee
te doen aan autoraces. Een voorwaarde die
Jellinek stelde aan de koop was dat de auto’s
zouden worden genoemd naar zijn dochter.
Zijn dochter heette Mercedes.

Wat is er zo bijzonder aan dat
getal? Heel veel en er zijn wel
honderden voorbeelden, daar
gaan we al; dat getal honderd
moet je in deze betekenis
natuurlijk niet letterlijk nemen,
ook niet als de zaak in het
honderd loopt, al praat je
soms wel honderd uit over de
honderdjarige oorlog, die wel
ver achter ons ligt. Maar we
brengen wel nog regelmatig,
bijna dagelijks, een korter of
langer bezoek aan de solooverpeinzingsruimte, nummer
honderd.
Verder schijnt er een plaats te zijn
in de provincie Groningen met de
naam Honderd, maar dan wel met
een hoofdletter en het zou zo maar
kunnen dat deze gemeente ook een
honderdjarige inwoner heeft, die uit
handen van de burgemeester, die aan
komt rijden met een Audi 100, waarmee
hij regelmatig de snelheidslimiet van
100 km overschrijdt, wellicht een
honderdje, bankbiljet van honderd
euro, in de handen gedrukt krijgt om
hem te feliciteren.
In het grijze verleden voelde men
kennelijk de behoefte om alles een
plaats in de tijd te geven door de
jaartelling te introduceren en zo weten
wij dat honderd jaar voor Christus
Julius Caesar en Gaius Octavius
zouden zijn geboren. Ook de Chinezen
hebben een bewondering voor dat
schone getal wanneer ze tijdens de
culturele revolutie de leuze riepen:
Laat honderd bloemen bloeien.
Wellicht is het ook niet toevallig dat
een eeuw honderd jaren telt en dat het
kookpunt van water om en nabij de
honderd graden ligt. Dat 100 een van
de alarmnummers is in België, is omdat
het gemakkelijk te onthouden zou zijn.
Laat ik dan als laatste niet vergeten te
vermelden dat de meeste sprinters de
100 meter al een mooie afstand vinden
om te lopen.
En daarom zijn we het er ook voor
100% mee eens dat deze honderdste
editie extra aandacht krijgt.

Rob Scherjon

Ed. Smulders

Hier treft u een tweetal bijdragen aan uit de verhalen die Jan Lagrouw ons stuurde. Bij een kennis kwam hij in contact met Drop of Stroopwafels, was
aangenaam verrast en nam contact met mij op. Hij zou het leuk vinden om bijdragen te leveren en natuurlijk ook lid te worden. Dat lid is hij inmiddels,
zijn eerste bijdragen treft u hier aan. Ze geven aan hoe het inderdaad zo gekomen is, hoe hij in Frankrijk verzeild is geraakt. Jan Lagrouw is van huis
ook culinair publicist, fotograaf en kok. Dus bereid u maar vast voor op lekker eten. Wat natuurlijk gewoon bij Frankrijk hoort. Wij heten hem van harte
welkom.

Cognac

Henk van Elferen

Zo is het gekomen
Het is eigenlijk door Pieter gekomen.
En door Anneke natuurlijk. Hij
fotografeerde vroeger en zij is druk
met een grote moestuin en vele
vruchtbomen. Ruim twaalf jaar geleden
kochten ze in Gascogne, aan het eind
van een weggetje heuvelopwaarts, een
tamelijk ruïneachtig huis, waar tussen
het fotograferen in voortdurend aan
is verbouwd. Pieter bouwt, Anneke
metselt mee en houdt hem aan de gang
door almaar lekkere dingen te koken.
Ze schieten al aardig op, al zal er altijd wel wat
te veranderen zijn. Pas nog kwam de badkamer
af, waarvoor eerst een complete pigeonnier
van loodzware oude stenen was opgetrokken,
die daarna met antieke plavuizen, ander
fraai tegelwerk en een beschilderde badkuip
op pootjes veranderd werd in een oord om
langdurig in te verblijven.
Wij hadden er al diverse keren gelogeerd en
waren steeds jaloerser vertrokken, zonder echt
over de mogelijkheid na te denken zelf zoiets
te kopen. Totdat Pieter op een dag belde en
mededeelde dat zij die avond ons huis, op een
paar kilometer van dat van hen, zouden gaan
bekijken. Of had hij onze hebberige zuchten
soms misverstaan?

De andere dag meldde hij het paradijs te
hebben gevonden. Voor ons dus, hij hád al
zo’n voorziening. Gloedvol schilderde hij ons
toekomstig onderkomen. Beslist betaalbaar.
Van oude mensen die kleiner gingen wonen.
Voorzien van alles, want tot hij dat niet meer
kon, had de oude baas alles in prima staat
gebracht. Een beetje schilderwerk zou genoeg
zijn. Dus wanneer we kwamen kijken? Zo’n
vraag verandert je leven. Plotseling moet je
denken aan het ondenkbare.
Drie weken later reden we de twaalfhonderd
kilometer derwaarts, met bibberende knieën en
een bankgarantie, want een beetje voorbereiding
kan geen kwaad. Op maandagochtend stapten
we met grote Hollandse voeten de wereld
binnen van twee oude Franse mensen die tot
dan in hun afgelegen huis soms hun kinderen

zagen en verder niet veel. Vertrekken wilden ze
niet, maar ze moesten door hun leeftijd wel, en
een schoonzoon was er ter bescherming. Veel nut
had hij niet: pa nam me steeds een beetje apart
om over de prijs te praten en toen wij eruit waren,
moest ma beslissen. Beslist had ze snel. Er waren
al zoveel mensen geweest met veel meer noten
op hun zang dan wij.
Toen we het eens waren, klaarden de gezichten
wat op. De notaris werd gebeld voor een
afspraak. Maître Notaire kon reeds morgen, en
wij ook. In een kantoor van vijftig jaar terug, in
de hoofdstraat van Lectoure, kregen wij belet en
werden wij langzaam maar overduidelijk door de
voorlopige koopakte geleid. Twee uur later waren
wij ingezetenen van een klein dorpje in de Gers,
Gascogne.
Jan Lagrouw

Een streek van stilte
De beste manier om een huis in
Frankrijk te kopen, is daar eerst lang
over na te denken. Wat wil je daar, wat
moet je er, hoe vaak kun je erheen? Zoek
de streek uit waar je door vakanties de
beste herinneringen aan hebt en ga
uitgebreid op onderzoek uit. Bezoek,
met een makelaar, vele panden, ga
terug naar het veilige Holland en denk
na. Verstandige adviezen van iedereen
die er iets vanaf weet.
Dat deden wij dus niet. Wij gingen
vrijdagmiddag heen, lieten ons van alles goed
smaken alvorens in een riant bed de nacht
door te brengen in een bijpassend hotel
onderweg en gingen dinsdagmiddag weer
terug. Met de koopakte van ons huis, waar we
drie maanden later in zouden kunnen, in de
handtas.

Waarom? Gascogne is de streek van
de zonnebloemen. Kilometers velden
zonnebloemen, met de kop naar de zon die
voor ze zorgt. Geplant tegen heuvelhellingen
met een Toscaans karakter en ertussen oude
huizen van ruwe stenen met halfronde
dakpannen. Met dikke muren en kleine
raampjes. Een streek van aardige, vriendelijke
mensen die geen enkel bezwaar hebben
tegen Hollanders en hun schoolfrans.
Een streek van elke dag wel ergens anders
markt, waar de franc écht nog een daalder
waard was en waar iemand een ochtend zit
met een paar doosjes aardbeien uit eigen
tuin, of wat kippen die van de leg af zijn, maar
nog wel goed voor de soep. Met boeren als
buren die best jouw terrein wel even willen
egaliseren als je een grasweitje wilt, of met
een shovel een gat willen graven als je zo
nodig een zwembad moet.

Een streek van stilte. Een oorverdovend
ontbreken van geluid. Sterrenhemels als
enige verlichting, zodat je het niet waagt
’s avonds op het terras na een behoorlijke
maaltijd licht te maken. De schoonheid van
het bijna duister als besluit van weer een dag
die je eerder alleen van horen zeggen kende.
En als het eerste zonnelicht de toppen van de
Pyreneeën in de verte rossig doet oplichten,
weet je dat vanavond de herhaling van
gisteren zal zijn.
En wanneer je weer terug naar Holland gaat,
want de kachel moet wel blijven branden, is
daar de zekerheid dat je er
over een poosje weer zult zijn.
Net zo lang totdat duidelijk
is waar je nu eigenlijk voor je
gevoel hoort te zijn.
Jan Lagrouw

Drop of Stroopwafels, maart 2013 - Nummer 100

11

k

Go

eu
nl

e
ed m
o
n
ete
w
te

Gaan wij binnenkort gras eten? Nederlandse
onderzoekers hebben kans gezien proteïnen
te ontrekken aan gras, vooral RuBisCo, die
gebruikt kunnen worden als stabilisators in
soepen, in sauzen of als gelatine in toetjes. Op
het ogenblik proberen zij aan deze substantie
een stevigheid te geven, die zou moeten
lijken op vlees. Zo zouden ze 'grasbiefstuk'
kunnen maken, die volgens hen lekkerder
zou zijn dan de soja steaks die we nu kennen.
"Saignant of à point?" Arme koeien!
In 2016 krijgen wij misschien te maken met
een 'bonus-malus' om het energiegebruik in
de huishouden te beperken. Op 17 januari
is er gestemd voor een wetsvoorstel dat
een tarificatie van het energiegebruik in de
huishouden moet laten zien. Hoe minder men
gebruikt des te lager is het tarief dat wordt
toegepast. Big brother is watching you!
Door technische ontwikkelingen kan LEDverlichting al net zo sfeervol zijn als gewoon
licht, zelfs in spots en kroonluchters. En het
kan 60% schelen in het energie gebruik. Het
gemiddelde lampje kan 25 keer zo lang mee
als het oude peertje. Het is natuurlijk wel
even de investering! Philips heeft net het

Emire-State Building in New York van LEDverlichting voorzien!
Sedert het begin van het industriële tijdperk
is het zuurgehalte van de oceanen met
30% omhoog gegaan door de uitstoot van
carbonoxide en dat heeft een terugslag op de
schalen van de schelpdieren, die minder dik
worden, waardoor deze gevoeliger zijn voor
'roofdieren' en infecties.
Geleerden maken zich zorgen over het
ecosysteem!?!
In de Pyreneën vinden de schapenfokkers het
handiger om de dode beesten te laten liggen
voor de gieren. In een kwartier is zo'n beest
op en anders moeten ze er soms uren mee
rijden naar een vernietigingsplaats.
En het kost nog niets ook. Bovendien
hebben de gieren een acide in hun maag, die
bacteriên doodt zodat epidemiën voorkomen
kunnen worden. In 1970 waren deze gieren
bijna uitgestorven, maar nu zijn er weer 600
paren. En als dat er teveel zouden worden
krijgen we het volgende probleem . . .
In Limoges is een mooie tentoonstelling in het
Musée des Beaux Arts van Suzanne laliqueHaviland. "DECOR RE-INVENTE A LIMOGES".
Porcelein, glaswerk en textiel.
In Lens, Noord-Oost Franrijk is in
samenwerking met het Louvre een nieuw
museum geopend . Het gebouw van éen
verdieping in glas en licht is ontworpen door
het Japanse architecten bureau Sana en moet
volgens de directeur Henri Loyrette cultuur

brengen in die uithoek van Frankrijk.
Het is in december opengegaan met
een tentoonstelling van 250 schilderijen,
sculpturen en andere renaissance stukken,
geleend van het Louvre, die tot half
maart duurt. En dan is er een vaste galerij
over de meest verschillende culturen en
kunstwerken, waarvan 20% op regelmatige
basis zal worden vervangen. Niets hangt aan
de muren; de stukken staan in doorzichtige
vitrines "om de lange en zichtbare voortgang
van de mensheid te illustreren. " Woorden van
de Franse dichter Charles Péguy.
Als U een beetje op het platteland woont
kunt U de post die U wil versturen gewoon
op Uw brievenbus leggen en die wordt dan
door de postbode meegenomen. Als het nog
gefrankeerd moet worden legt U er gewoon
het geld bij en de volgende dag komt het
teveel dat U hebt betaald terug! Mijn relatie
met de postbode is dan ook goed. Het schijnt
dat voor echt oude mensen, die veraf wonen
zelfs wel medicijnen halen!
Onze vrienden in andere landen zijn altijd
verbaasd over de snelheid waarmee wij hun
post ontvangen. Ik ben ervan overtuigd dat
La Poste het best-werkende onderdeel van
Frankrijk is!!!
Gérard Depardieu is niet de enige Fransman
die naar het buitenland is vertrokken! In
London wonen nu 300.000 Fransen en het is
daarmee de derde grootste 'Franse' stad.

Paspoort en id. kaart voor Nederlanders in het buitenland
Omdat ik toch in Den Haag was dacht ik daar
mijn paspoort te kunnen verlengen : mooi
niet !
Op de site van de gemeente Den Haag
staat precies omschreven hoe je daar als
Nederlander in het buitenland een paspoort
kunt aanvragen.
Onder : Wat heb ik nodig ? staat ondermeer bij
de te overleggen documenten:
- of een geldige, originele verblijfsvergunning
met daarin uw nationaliteit. Deze moet zijn
afgegeven door een instantie in uw land die
hiervoor bevoegd is.
- of een recente verklaring van de bevoegde
autoriteit van uw woonplaats in het
buitenland met daarin uw vaste verblijfplaats
en nationaliteit. Deze nationaliteitsverklaring
is per land verschillend.
Woont u in Frankrijk, Engeland of in Caribisch
Nederland en kunt u niet een van deze
documenten krijgen? Kijk dan bij de speciale
informatie voor Nederlanders uit deze landen
Daar staat: Woont u in Frankrijk?
Als u geen verklaring met vermelding van uw
nationaliteit van de bevoegde autoriteiten
kunt krijgen moet u een 'Justificatif de
domicile' waarop uw nationaliteit staat
overleggen.
We zoeken op : 'Justificatif de domicile'
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Il peut s'agir d'un des documents suivants :
- Facture récente d'eau, d'électricité, de gaz ou
de téléphone (y compris de téléphone mobile)
-Certificat d'imposition ou de non imposition
-Quittance d'assurance (incendie, risques
locatifs ou responsabilité civile) pour le
logement
Maar daar staat niet mijn nationaliteit op en
Frankrijk weet dit ook niet.
De gemeente Den Haag gebeld : ze begrepen
het probleem maar konden geen paspoort
verstrekken zonder een 'Justificatif de
domicile' met mijn nationaliteit erop.
Conclusie: onmogelijk!
En nog wat: als het wel gekund had: je moet
het paspoort persoonlijk ophalen maar de
standaard doorlooptijd voor de aanvraag
van een paspoort of identiteitskaart voor
Nederlanders in het buitenland is 10
werkdagen. Het kan sneller maar dat kost €
104,00 extra.
Dan straks toch maar naar Parijs heen en weer
reizen omdat in de loop van 2013 de consulaten
geen paspoorten meer verstrekken?
Toen maar contact opgenomen met de
ombudsman van de gemeente Den Haag.
Wat blijkt nu na enige telefoongesprekken
met de gemeente Den Haag (afd bijzondere
reisdocumenten):
Een verklaring van de burgemeester van
Uw woonplaats met daarin vermeld het

woonadres en de nationaliteit is voldoende.
De volgende formulering is door de gemeente
Den Haag akkoord bevonden:
DÉCLARATION DE DOMICILE
M Renso VONK
Né le xx/xx/xxxx à XXXXXXXXXX Pays Bas
Nationalité : Néerlandaise
Nous a déclaré sur l’honneur être domicilié
depuis le xx/xx/xxxx à l’adresse suivante:
xxxxxxxxxxx
12345 XXXXXXXX
Fait à XXXXXXXX le …./…./……..
Signature de l’usager
Le Maire de XXXXXXXX

Wat hiervan de juridische
waarde is vraag ik me wel af;
maar als de gemeente Den
Haag hiermee tevreden is?

Renso Vonk

Schaduw in de Franse tuin

Schaduw in de zomerse Franse tuin met een
prieel, pergola, rozenbogen of groene tunnel.
De warme Franse zomers vragen om
verkoeling, een zuchtje wind of diepe koele
schaduw.
Sinds steen, hout en ijzer toegepast
werd in de tuin zijn er aller mogelijke
constructies bedacht om schaduw te
creëren het liefst in combinatie met
geurige, bloeiende klimplanten. Al
in de tuinen van Versailles zien we de
toepassing van deze bouwkundige
elementen om de wandeling zoveel
mogelijk in de schaduw te laten
plaatsvinden. Een blanke huid
toonde de rijkdom en moest vooral
blank blijven. Dus schaduw was
verplicht.
In onze tuinen willen we vooral lekker
zitten, samen eten en genieten. Een
blanke huis mag ook een lekker
bruin kleurtje hebben maar zitten in
de zomerse zon is vaak gewoon te
warm. We hebben dan ook veel keus
om natuurlijke schaduw te creëren
in onze tuin naast natuurlijk een
boom met een mooie kroon.

De plaats
De goede plaats van het prieel of
pergola kiezen is belangrijk. Omdat
deze constructies groot zijn en door
hun schaduw ook een donkere
plek kunnen geven in de tuin is het
belangrijk eerst de juiste plek te
kiezen. Waar wilt u schaduw; in de
tuin of dichtbij het huis. Opvallend
in de ‘kijk’-lijn of juist wat verstopt.
Om een pergola of prieel goed uit
te laten komen heeft het nogal
wat ruimte nodig of deze nu rond,
langwerpig of vierkant is. Dat komt
door het grondoppervlak maar
vooral ook door de hoogte van deze
bouwwerken die toch al gauw zo’n 2
tot 3 m hoog zijn.
Een rozenboog is meer decoratief
dan dat het
schaduw brengt
om in te zitten. Een tunnel van
rozenbogen of collonade geeft
veel diepe schaduw en is speciaal
ontworpen om onder te lopen. Een
tunnel kan ook gemaakt worden
van bijvoorbeeld naar elkaar toe
gesnoeide haagbeuken.
Het materiaal
Werken met hout, vooral hard
hout zoals eik, tamme kastanje of
tropisch hardhout levert vaak een
stoere constructie op, die indien
goed gebouwd lang mee gaat.
Voorkomen moet worden dat de
palen direct contact hebben met
de grond zodat ze niet gaan rotten
aan de voet van de paal. Hiervoor
zijn er stalen voeten in de handel die

of in de grond gaan of gemonteerd
worden op een harde ondergrond
zoals beton. Een pergola of prieel
van takken bijvoorbeeld wilgen
gaat uiteindelijk niet zo lang mee.
Afhankelijk van de houtsoort en de
standplaats een jaar of 5 tot 7.
IJzer of smeedijzer is een materiaal
dat langer mee gaat. Bewerkt met
een anti roest verf of primer en
pas daarna in de kleur gespoten of
geverfd heeft de voorkeur. Het grote
voordeel van dit materiaal is dat het
zich in allerlei vormen laat buigen/
smeden. Het kan op zicht zelf staan
of bevestigd worden aan een muur.
Als er veel klimplanten op groeien
geeft dat veel gewicht dus maak de
constructie niet té iel/zwak. Geef
liever wat meer geld uit aan een
smid die uw wensen vertaald in een
solide constructie dan de voorkeur
om een reclame aanbieding te
kopen.
Het effect
Naast schaduw geeft een pergola
of prieel een besloten intiem effect
door het dak en soms ook doordat
de zijkanten deels dicht zijn. Mocht
u de pergola aan het huis maken dan
is de keuze van planten bepalend
voor de hoeveelheid schaduw in
de zomer maar ook de hoeveelheid
licht in de winter. Kies dan vooral
voor klimplanten die hun blad
verliezen in de herfst zodat u licht
heeft in de donkere periodes van
het jaar. Te veel schaduw (planten)
kan ook te veel koelte opleveren.
Prieel
Een sierlijk prieel is vaak de plek om
een tafel met stoelen te hebben
staan bijvoorbeeld om te eten.
Maar ook zonder deze functie met

alleen een beeld in het midden
heeft sterke aantrekkingskracht.
Geplaatst in het gras of in een
bos zal het u automatisch ‘lokken’
om nader te inspecteren. Vooral
met geurende klimrozen en
kamperfoelie, Clematis of de aparte
Akebia.
Pergola
Blauwe regen, rozen, druiven,
trompetbloem en vele andere
klimmers kunnen goed in elke
pergola groeien. Het is niet te
voorkomen dat u afval op uw terras
krijgt, een natuurlijk soort afval
zoals blad en uitgebloeide bloemen
en soms vruchten maar dat is met
een bezem al weer snel verwijderd.
Zorg voor een sterke constructie
die qua sfeer aansluit bij uw huis of
het nu hout of ijzer is een strakke
vormgeving of juist heel sierlijk.
Als de klimplanten er in groeien
kan bewerking zoals verven zeer
moeilijk zijn dus liever een degelijke
start met de juiste materialen en
verf.
Rozenboog
Een boog of meerdere bogen in
een rij zijn vooral geschikt om één
specifieke roos, een bijzondere
klimplant in te laten groeien. Plant
aan elke zijde een klimmer aan. Ook
eenjarige klimmers kunnen goed en
dan kan de boog er elk jaar anders
uit zien.
Tunnel
Een tunnel kan gemaakt worden
van hout, (smeed)-ijzer of struiken.
De laatste manier vraagt veel tijd en
geduld bovendien veel snoei-uren
om de struiken zo te snoeien dat er
een tunnel ontstaat. Een tunnel kan
het best worden toegepast in een
grote tuin om een verbintenis te
maken tussen het ene en het andere
deel. Of aan het einde van een tuin
als begrenzing. Hoe dan ook een
tunnel geeft veel perspectief aan de
tuin.
De toepassing van een pergola,
prieel of tunnel geeft de tuin een
extra aangename sfeer en natuurlijk:
extra schaduw.
Veel plezier,

Rendy Regtuit

Spo

nsorrubriek

Met SECARA, heeft de firma BUTET-DE JONG zijn mogelijkheden uitgebreid om u goed te verzekeren in heel Frankrijk. Om steeds beter te kunnen
inspelen op de wensen van onze klanten doet het ons genoegen u een groepscontract voor een aanvullende ziektekostenverzekering toe te zenden
voor alle Nederlanders in Frankrijk, onder de vorm van een vereniging:

Met betrekking tot de risico dekking en de premie heeft u de keuze uit 2 formules 150 %** en 300 %** en een eenvoudige manier van de
vaststelling van het tarief (Prijs per maand in €uro 2013):
Met CPAM*

Formule

Alleen

Echtpaar

Familie

Zonder CPAM*

Formule

Alleen

Echtpaar

Familie

€ 317

€ 628

€ 946

€ 51

€ 102

€ 137

- 35 jaar

€ 63

€ 124

€ 168

36-64 jaar

€ 385

€ 766

€ 1.151

+ 65 jaar

€ 77

€ 152

€ 201

+ 65 jaar

€ 470

€ 937

€ 1.409

- 35 jaar

€ 73

€ 148

€ 187

- 35 jaar

€ 368

€ 732

€ 1.097

€ 90

€ 178

€ 226

36-64 jaar

€ 448

€ 892

€ 1.340

€ 105

€ 209

€ 273

+ 65 jaar

€ 535

€ 1.067

€ 1.607

- 35 jaar
36-64 jaar

36-64 jaar

150 %**

300 %**

+ 65 jaar

* Caisses Primaires d’ Assurance Maladie

150 %**

300 %**

** Van het ziekenfonds tarief

Services Etudes ConseIls Assurances Rhones–Alpes
B.P. 88
38480 le Pont-de-Beauvoisin
Tél : +33(0)4.76.37.05.22. Fax : +33(0)4.76.37.33.12
E-mail : Peter.de.jong@secara.fr - Web-site : http://www.secara.fr
SARL au capital de 7622,45 €uro – RCS Bourgoin-Jallieu B 398 19 048 – N° Siret : 398 139 048 00019 – NAF : 6722Z
Garantie financière et assurances de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L.530-1 et L.530-2 du Code des Assurances
Orias n° 07 000 448 (www.orias.fr) - ACAM, 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

Evenementen, feesten, partijen, vergaderingen tot 200
personen met overnachtingen
24160 St. Médard d’Excideuil DORDOGNE FRANKRIJK
Tel: 00 33 5 53 55 34 34 (ook Nederlands gesproken)

René Horstman
La Clavière
24290 AUBAS
05 53 51 91 07
rene.horstman@free.fr
SIREN 447 953 589
Wij leveren sinds 2003 een totaalpakket in renovatieprojecten van A tot Z,
waarin u alle expertise onder één dak vindt.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in de aanleg van natuurlijke zwemvijvers.

Contributie vergeten te betalen?

Arie Sluimer Conseil
Aangiften inkomstenbelasting
Advisering ter zake de tweede woning
Vermogens- en successieplanning
Advisering rondom de pensioen BV en
Overige relevante zaken.

Telefoon: +33(0)5 53 56 39 07
Mobiel: +31 (0)6 53 54 70 81
e-mail: ariesluimerconseil@gmail.com
Identificatie SIRET: 523 983 427 00015

Mouton 24470 Saint-Saud Lacoussière

Meteen alsnog doen. Per Franse cheque naar de administratie, zie
adres in Colofon. Liever per ING Nederland rekening 7545336 t.n.v.
Drop of Stroopwafels te Vire sur Lot.
Een publicatie zoals deze kost 60 ct per mm hoogte.
Dit kan voor 10 Euro, uw publicatie zijn.
U bereikt hier minstens 1500 lezers mee.
Mail naar: sponsoring@drop-of-stroopwafels.net

Cabinet J. C. PLANCHON
Verzekeringen

Kent u de verschillen tussen de diverse verzekeringen in Nederland en Frankrijk?
Wilt u verzekerd zijn van een goede afhandeling van eventuele schades?
Vraag dan gerust mijn advies of een gratis voorstel t.b.v. uw specifieke situatie.
Uw Frans- / Nederlandstalige contact: Laurentia Parcelier Muller

24300 NONTRON

Tel. direct: 05.53.56.09.01
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24340 MAREUIL

E-mail: H924281@agents.allianz.fr

n° orias 07 003 918

Algemene ledenvergadering
Geachte abonnees, leden van de Association,
Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 18e jaarvergadering van de Association “Les Amis de Drop of
Stroopwafels”. De vergadering zal worden georganiseerd op zaterdag 4 mei 2012 in Hotel Le Souffle Vert ,
14 route de Saint Mathieu, 87150 Cussac, Frankrijk.
Telefoon: +33 (0)5.55.30.09.70, Fax : +33 (0)5.55.70.96.48, contact@lesoufflevert.com
Cussac ligt in de regio Limousin, in de driehoek Angoulême, Limoges, Périgueux.
Het programma is als volgt:
•

10.00 - 10.30

Ontvangst

•

10.30 - 11.45

Vergadering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening
Verslag jaarvergadering 2012
Binnengekomen stukken
Verslag van de voorzitter
Verslag van de penningmeester en
verslag van de kascommissie
Decharge van de penningmeester
Vaststelling contributie 2014
(Her)verkiezing bestuursleden
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

De webmaster (Renso Vonk) en de
penningmeester (Ton van der Pluijm) zijn
volgens schema aftredend.
Renso Vonk is herkiesbaar, Ton van der Pluijm
zal aftreden. Voor hem heeft het bestuur Ineke
Stagge bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot
uiterlijk 24 april a.s. schriftelijk melden bij de
voorzitter.

•

11.45 		

Voordracht over Richard Leeuwenhart door mevrouw Solange van Beest.

•

13.00

Lunch

De bestuurstafel tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2012.

Inschr

ijven

vóór
24 apr
il
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Financiele cijfers Drop of Stroopwafels Jaarverslag 2012 van de penningmeester
Balans per 31-12-2012
Debet
Banksaldi

24.209,00

Credit
Contributie 2013 V.O.

Intrest N.T.O.

125,00

Sponsorgeld 2013 V.O.

Assurantie V.B.

169,00

Bankkosten N.T.B.
Reservering Drop 100
Reserve 31-12-2012

Totaal

24.503,00

Totaal

2.113,00
73,00
100,00
1.500,00
20.717,00
24.503,00

Baten- en Lastenrekening per 31-12-2012
Ontvangsten
Contributies
Oude jaargangen

Debet

Uitgaven

Credit

14.972,50

Bestuurskosten

3.063,85

Kostenvergoeding

1.800,00

Drop of Stroopwafels

6.466,27

150,00

Sponsorgelden

4.431,86

Intrest

416,46

Jaarvergadering

868,00

Sol. Fonds Drop

213,56

Bankkosten

281,65

Diverse uitgaven

202,57

FANF

389,30

Hardware

683,40

Totaal

20.184,38

Reserve 01-01-2012

Reservering Drop 100

1.500,00

Batig saldo 2012

4.929,34

Totaal

20.184,38

4.929,34

Reserve 31-12-2012

20.717,52

Begroting 2013
Ontvangsten
Contributies
Oude jaargangen
Sponsoren
Intrest

Totaal
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Uitgaven
14.850,00
150,00
4.000,00
300,00

19.300,00

Op 25 oktober hebben de bestuursleden kennis gemaakt met Ineke StaggeWinkel. Zij heeft zich kandidaat voor de functie van penningmeester
gesteld en zal op de komende jaarvergadering als mijn opvolger worden
voorgedragen.
De begroting voor 2013 kent geen verrassingen. Buiten de gebruikelijke
kostenstijgingen is er een extra bedrag voor de honderdste Drop of
Stroopwafels gereserveerd.
Tot slot nog een opmerking over de contributiebetaling 2013. Het zal u niet
zijn ontgaan dat uw lidnummer op de voorzijde van het Dropbulletin 99
staat geschreven. Meta, onze voorzitster, heeft zich veel moeite getroost
de nummers te vermelden en niet zonder resultaat; het aantal betalingen
met vermelding van het lidnummer is flink toegenomen. Jammer dat het
aantal contributiebetalingen in de maand december
2012 op de ING rekening aanzienlijk achter bleef bij het
aantal betalingen in dezelfde periode 2011. Ik zal mijn
opvolgster in overweging geven voor het komende
contributiejaar iets ludieks te bedenken.
Ton van der Pluijm, penningmeester

De nieuwe penningmeester

Zoals bekend zal Ton van der Pluijm op de komende
jaarvergadering zich niet herkiesbaar stellen. Hij en
het bestuur zijn op zoek gegaan naar een mogelijke
opvolger en gelukkig heeft Ineke Stagge zich gemeld.
Het bestuur is blij haar te kunnen presenteren als de
nieuwe penningmeester.

15.788,18

Batig saldo 2012

Als lid van Drop of Stroopwafels heeft u recht om jaarlijks op de hoogte te
worden gesteld over het financieel reilen en zeilen van de vereniging. Als
penningmeester doe je dat graag, zeker wanneer je kunt melden dat het
boekjaar 2012 met een positief saldo is afgesloten. Hiernaast is de balans
en de baten- en lastenrekening 2012 afgedrukt. Het aantal leden is vrijwel
constant gebleven en de sponsoren hebben ons ook in het afgelopen jaar
niet in de kou laten staan. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats.
Voor oude jaargangen is er ook nog steeds belangstelling. Aan de
uitgavenkant hebben we de kosten keurig in het gareel kunnen houden.
Tijdens de bestuursvergadering van 25 oktober 2012 is besloten een
aantal wijzigingen in de administratie door te voeren, zo is de laptop in
één keer afgeschreven in plaats van in 4 jaar en is de grootboekrekening
“Solidariteitsfonds Drop”, vanwege te weinig boekingen, opgeheven. De
boekingen hadden nauwelijks gevolgen voor het uiteindelijke saldo 2012.

Bestuurskosten

3.200,00

Kostenvergoeding

1.800,00

Drukkosten DoS

3.800,00

Verzendkosten DoS

3.800,00

Jaarvergadering

1.500,00

Bankkosten

300,00

Diversen

300,00

FANF

675,00

ANEAS

125,00

Drop "100"

1.500,00

Batig saldo 2013

2.300,00

Totaal
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19.300,00

Wie is Ineke Stagge-Winkel?
Zij is 50 jaar geleden geboren op 4 februari in
Groningen. Na haar schoolopleidingen volgde zij
de Marechaussee opleiding, haalde de diploma’s
MBO Administrateur en HBO Management, Economie en Recht. Ging werken
als militair bij de Koninklijke Marechaussee, aanvankelijk in de politiedienst,
later in de administratie. Daarna bleef ze er wel werken, maar nu als burger,
als financieel analist bij de staf District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
in Uddel.
Bestuurlijke ervaring deed zij op bij de vakbond ACOM, de Algemeen
Christelijke Organisatie van Militairen, als lid van het Algemeen Bestuur en
onderhandelaar. Ook vervulde zij diverse functies bij personeelsverenigingen,
o.a. als penningmeester.
Ze is getrouwd met Jan Stagge, heeft een dochter en een schoonzoon en
woont sinds augustus 2010 in Frankrijk, in Soturac in de Lot. Daar kan ze
genieten van haar hobby’s: huis verbouwen, lezen, koken, wandelen met
hond Hector (Duitse herder).
Ineke Stagge woont dus in de Lot, in de buurt van Ton van der Pluijm, wat
de eventuele overdracht alleen maar makkelijker maakt. Het bestuur beveelt
haar van harte aan als de nieuwe penningmeester.

Jaarverslag 2012 van de voorzitter
Het is zo heerlijk dat de vrienden van Drop of Stroopwafels net als
wij vinden dat het zo de moeite waard is en gezellig om er mee
door te gaan. Ondanks een groot aantal vrienden die vertrokken
of terugtrokken naar Nederland, is het ledental groeiende en we
krijgen nog steeds enthousiaste medewerking van soms de meest
onverwachte kanten. Het blijft een groot plezier eraan te werken. Een
prachtige prestatie van Henk en Dick iedere keer, die samen dit blad
in elkaar zetten! En kennelijk met succes, een groot Nederlands blad
dat zich concentreert op mensen die graag in Frankrijk willen gaan
wonen, is geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking. Dit plan
staat nu nog volkomen in zijn kinderschoenen, om niet sokken te
zeggen, maar wanneer we iets meer weten zullen wij u informeren.
Jeannette zorgt dat de administratie op rolletjes loopt en de website
ziet er dankzij Renso ook prachtig uit. Verder is hij met raad en daad
een enorme steun voor ons.
Het bestuur heeft dit jaar nogal te kampen gehad met
gezondheidsproblemen. De dokter van Ton van der Pluijm, de
penningmeester, had groot gelijk toen hij hem vertelde het wat
rustiger aan te doen. Hij vertrok met zijn vrouw Bep naar Canada voor
een mooie vakantie om aldaar met gillende sirenes in het ziekenhuis
te belanden voor een dubbele by-pass!! Ze overleefden de operatie,
de schrik, de stress en alle bijkomende toestanden als de flinke
mensen die ze zijn. Pet-af! Intussen heeft hij alweer kans gezien de
prachtige financiële stukken te maken van vorig jaar, die we aan u
zullen laten zien en die door de kascommissie waarschijnlijk zonder
problemen zullen worden geaccepteerd. Ook heeft hij de begroting
voor volgend jaar al klaar. We staan er weer goed voor en de bitterbal
komt er zeker ook dit jaar weer bij! Intussen heeft hij Ineke Stagge Winkel volledig ingewerkt. Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld
dus zullen we haar op de ALV met plezier installeren en kunt u met
haar kennismaken. We zijn Ton uiterst dankbaar voor de fantastische
wijze waarop hij de financiën van Drop heeft georganiseerd sinds hij
het vier jaar geleden heeft overgenomen.
Ook bij de andere bestuursleden zijn gezondheidsproblemen thuis,
maar geen van ons allen is voorlopig van plan om het werk op te
geven.
Dat is wat anders bij de FANF waar drie bestuursleden vervangen
moeten worden, waaronder de voorzitter (er is een uitstekende
secretaresse die blijft!). Ik was er vorig jaar voor hun ALV-voorzitters
vergadering en kan u vertellen dat ze boeiend bezig zijn. Wij hadden
dit jaar vooral intensief contact met ze over de CVZ, die vorig jaar bij
ons op de ALV ook zoveel aandacht kreeg door de interventie van Henk
Kastelein. Hij intervenieert gestaag door en Guido Smoorenburg, de

voorzitter van de FANF, die zijn voorzitterschap wil opgeven, wil wel
aanblijven in het Comité van FANF om zich nog weer op de CVZ te
werpen. Mocht een enthousiaste 'Dropper' iets voor voelen voor
dit comité, dan vind hij/zij elders in dit nummer meer info. Afgezien
van de CVZ problemen weet u natuurlijk dat binnen afzienbare
tijd uw bankrekening een IBAN nummer wordt. Dat nummer zult u
waarschijnlijk volgend jaar gebruiken om uw contributie te betalen,
maar mocht u nu nog niet betaald hebben, doe dat dan nog met
uw huidige bankrekening. En wanneer u buiten Europa gaat reizen,
kijk dan uw ter zake doende verzekering goed na of u wel voor
ziektekosten verzekerd bent.
En ja, dat 100ste nummer!! Dat is natuurlijk niet van 2012, maar al 2013.
We hebben Stéphanie al behoorlijk in het zonnetje gezet destijds.
Een Koninklijke onderscheiding is tenslotte niet niks, maar ook op
het persoonlijke vlak zijn wij haar enorm dankbaar voor de blijvende
belangstelling die ze toont en de bijdrage die ze blijft leveren. Ook
dit jaar zullen we weer de boekenbeurs hebben op de ALV en we zijn
Stéphanie en Denise zeer dankbaar, dat ze zich daarvoor opnieuw
willen inzetten. Het is iedere keer weer een groot succes. Mensen
zijn blij oude getrouwen terug te vinden en ook gelukkig dat hun
'afdankertjes' weer een goede bestemming krijgen. Vanwege de
'Route Richard Coeur de Lion' waar hotel Le Souffle-Vert aan ligt
krijgen we een mooie voordracht over hem van Solange van Beest.
Europa was op dat moment een grote massa van vorstendommetjes
en kerkelijke machten met even grote bezittingen, van verschillende
richtingen van godsdiensten, kruistochten en wat dies meer zij. Het is
ook de tijd dat de lijfeigenen vrijheid kregen en de steden opkwamen.
Ik verheug me erg op dit verhaal.
Ondanks de laatste Koninginnedag en de troonsbestijging op 30 april
hoop ik velen van u te zien in Cusssac op 4 mei, we zullen er dan
duidelijk over kunnen napraten en van mening wisselen!!!!!

Meta Boreel

Aanmelding
Association Les Amis de Drop of Stroopwafels
Wij zullen met

personen aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 4 mei 2013 in Hotel
bij, uitgeschreven op naam van Drop of Stroopwafels, voor de kosten ad
€ 25,-- per persoon, inclusief de lunch. Betaling op ING rekening zoals in de colofon omschreven heeft de voorkeur. U hoeft dan
niet de aanmelding per post te verzenden, u kunt zich per mail bij de penningmeester aanmelden.

Le Souffle Vert en voegen een cheque ad €

Dhr/Mvr

lidnummer
(staat op de adressticker)

Voor

personen reserveren wij een vegetarische maaltijd.

De aanmelding met uw cheque of alleen de machtiging vóór 24 april 2013 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Caminet , 46700, Vire sur Lot (Frankrijk). Mail : penningmeester@drop-of-stroopwafels.net
Drop of Stroopwafels, maart 2013 - Nummer 100
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Boekverkoop bij de Jaarvergadering
Ook dit jaar hoop ik met de hulp van
Denise Sloot uw boeken te verkopen.
De opzet is redelijk eenvoudig. U brengt
uw boeken, waarvan anderen nog
plezier kunnen hebben, mee naar de
jaarvergadering. U en anderen kunnen
dan boeken kopen die ze interessant
vinden. De prijs is vrijblijvend, minimaal
1 euro. Denise helpt u wel met het
vaststellen van de waarde van het boek

en bedenk dan wel dat het geld gaat naar
een goed doel, de ezelopvang van Walter
Golstijn.
Liever geen gidsen, taalboeken en andere
nuttige boeken ouder dan 5 jaar ter
verkoop aanbieden, ze gaan toch naar de
décheterie en dat kunt u ook zelf doen.
Maar verder zeg ik ‘stap er eens uit met
een boek’ beter soms dan de t.v.
Stéphanie Noorhoff

Documentatie/folders
Mocht u documentatie willen neerleggen, dan vragen wij u één exemplaar van uw
materiaal vóór 24 april a.s. naar het secretariaat te zenden, onder vermelding van uw
naam, adres, lid- en telefoon- nummer alsmede uw e-mailadres. Na akkoordbevinding
ontvangt u bericht hoeveel exemplaren u kunt meenemen naar de vergaderruimte.
Deze service is gratis. Let wel: alleen materiaal dat door ons akkoord is bevonden, mag
worden verspreid.
Secretariaat: Mme Jeannette van der Velde, Les 4 Routes, 19210 St Pardoux Corbier (Frankrijk).

ALV 2012

Indien u de jaarvergadering niet kunt bijwonen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van Drop of Stroopwafels.

Machtiging
Ondergetekende:

lidnummer

Machtigt dhr/mevr

lidnummer

(staat op de adressticker)

Om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 4 mei 2013.
Wilt u dit formulier voorzien van de tekst “bon pour pouvoir”, de datum en uw handtekening.
Tekst

datum

Handtekening
De aanmelding met uw cheque of alleen de machtiging vóór 24 april 2013 zenden naar: Penningmeester Drop of Stroopwafels,

Caminet , 46700, Vire sur Lot (Frankrijk).

18

Drop of Stroopwafels, maart 2013 - Nummer 100

Spo

nsorrubriek

Joanna Bos - Bel Air Taal Service

Leer Frans op een effectieve en leuke manier in een prachtige omgeving.
Een vertaler of tolk nodig?
Bel me voor een afspraak bij de notaris, makelaar, bank of advocaat.
Vertaling en redactie, taaltrainingen Frans, Engels en tolkwerk.
Beëdigd vertaalster verbonden aan het hof van Montauban.

tradu.bos@wanadoo.fr
http://beller.monsite-orange.fr
Tel. 05 63 29 04 72

Le Bourg – 24800 ST. JEAN DE COLE
Tel.: 05 53 62 38 03
Fax: 05 53 55 08 03

agence@immobilier-dordogne.com
www.immobilier-dordogne.com

Wij wonen en werken in de Dordogne.
Wij vinden altijd wat u zoekt.
Korte lijnen en heldere adviezen.
Begeleiden van A tot Z.
Blijvend aanspreekpunt, ook na de koop.

Restaurant
Restaurant
golf
golfde
de La
La Preze
Preze
Déjeuner
Déjeuner et
et Diner
Diner
Menu
Menu et
et áá la
la carte
carte
Ouvert
Ouvert 7/7,
7/7, 16220
16220 Ecuras
Ecuras
05
05 45
45 23
23 25
25 54
54

ILSEWOLFF
WOLFFCOUNSELING
Counseling
ILSE

Individueleen Relatietherapie,
Supervisie
Individueleen Relatietherapie,
Supervisie
en
Coaching.en
LidCoaching
N.V.R.G. en L.V.S.C.
Lid 24390
N.V.R.G.
en L.V.S.C.
Hautefort,
Dordogne

+33 (0)6 752 154 55 - www.stom-immo.com
Gevraagd:
• nette ingerichte (vakantie)huizen, geschikt voor
verhuur, in Frankrijk, België en Nederland
• beschikbaar voor een aantal weken in de periode
april t/m oktober
• van eenvoudig tot luxe, met of zonder zwembad
• huurprijzen tussen € 400 en € 3000 p.wk. voor het
hoogseizoen

www.meandervakantiewoningen.nl

ilsewolff@live.nl
ilsewolff@live.nl
0553
5350
3088
8891
91 0031(0)627021331
0031(0)627021331
05

PC HELP

Zie ook Google-Linkedin: Ilse Wolff France
wasmachine, 2 lattenbodems, eetkamerstoelen, sanitairboiler,
broodbakmachine en meer, niet of weinig gebruikte spullen.
Kijk op http://bit.ly/U9IsMR voor meer details en info.
09 66 91 38 25 of c.blom.geeron@gmail.com
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Ferronnerie Theo van Os

De specialist voor al uw ijzer- en smeedwerk.
Van ontwerp tot eindproduct. Restauratie en reparatie.

Lieu dit Brégérac
24390 HAUTEFORT
DORDOGNE
Tel/fax 0553 501171
www.ferronnerie-vanos.com email: ferronnerie.vanos@orange.fr

Geboden:
jarenlange verhuur ervaring
goede samenwerking (1 op 1)
betrouwbaar, serieus en snel
gemiddelde jaarlijkse huurinkomsten voor u
als eigenaar (minus administratiekosten) en
afhankelijk van het type én ligging woning:
€ 4.000 tot € 20.000

Inlichtingen/informatie: Nelly Rebel, Almere Hout NL, Tel. 036-7 50 52 01

24390 Hautefort, Dordogne

Wegens overcompleet te koop aangeboden, van particulier

•
•
•
•
•

eken

omstr
gne en
Dordo

COMPUTER EN INTERNET HULP BIJ U THUIS
•
•
•
•

Installatie
Onderhoud
Reparatie
Instructie

24390 TOURTOIRAC
TEL. 06 71 41 55 68
Info@PCHelpweb.fr
www.PCHelpweb.fr

GENEA te Druten
Het onderzoeksbureau voor genealogie en bedrijfsgeschiedenis.
Voor onderzoek naar de origine van uw familienaam, familiewapen,
de lokale geschiedenis, de geschiedenis van uw bedrijf of voor een
biografie, in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
Voor een rapport of boek over uw familie en/of bedrijfsgeschiedenis,
ter opluistering van een familiegebeurtenis of bedrijfsjubileum:
Drs. Henri A. Peers
Erkend genealoog en historisch onderzoeker BHIC te ’s-Hertogenbosch.
Voormalig onderzoeksmedewerker Radboud Universiteit te Nijmegen.
Ervaren rapporteur en publicist.
Tel. : 06-53 19 34 23
E-mail : henri@novi.net

Drop of Stroopwafels, maart 2013 - Nummer 100
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Coaching, ondersteunende gesprekken
Marcel Verhoeven

malcoussel@free.fr

Montayral - Lot et Garonne

Tel: 05 53 41 09 77

Van onze sponsors
Stom IMMO

Sinds ruim een jaar ben ik, Alain Stom, in de Dordogne o.a. agent commercial
voor Van den Berg Immobilier. In zekere zin terug naar mijn roots, want
geboren in Frankrijk, maar in Nederland opgegroeid omdat mijn moeder
een Nederlander trouwde die ze tijdens het Neurenberg proces, waar ze
toen tolkte, ontmoette en waarmee ze later emigreerde naar Noumea in
Nieuw Caledonië, waar ik zelf de twee mooiste jaren ( 1956 t/m 1958) van
mijn jeugd heb doorgebracht. Ik zat daar op de broederschool, maar voor
een voortgezette opleiding moest ik daarna echter naar de beschaafde
wereld, terug dus naar of Frankrijk of Nederland. Het waren de jaren 50 ,
dus mijn vader besliste: naar “L’Ecole Walonne”(erg Frans)in Den Haag, een
internaat voor expat kinderen waar mijn vader en al zijn zussen en broers
ook op hadden gezeten toen zijn ouders in Indië werkzaam waren.
In Den Haag naar het Gymnasium en daarna politicologie studeren in
Amsterdam. In 1968 naar Parijs om de revolutie mee te maken en naar
Sartre te luisteren. Terug naar Amsterdam voor de Maagdenhuis bezetting
en alle revolutionaire stromingen te bestuderen van China t/m Latijns Amerika. Castro een hand geschud en in 1975 naar Vietnam, direct na de
bevrijding .
Al die jaren had ik een abonnement op Le Monde en volgde alles wat er in
Frankrijk gebeurde. Mitterand was toen mijn held…………
Intussen was ik leraar maatschappij leer en werd later directeur van een
school. Les geven en ook directeur zijn was zoals dat nu heet niet mijn
ding.
Ik wilde zelfstandig zijn en ging de makelaars opleiding volgen en begon
mijn eigen kantoor (1987) in het Centrum van Amsterdam, gericht op

expats die naar Nederland kwamen en ondergebracht moesten worden
in luxe appartementen of koopwoningen. Zo hadden we tot mijn grote
trots, Air France als klant, waar een jongen werkte die in Nieuw Caledonië
geboren was en alle expats naar ons stuurde.
Om woningen te verhuren of te verkopen moet je die (net als nu in de
Dordogne)aangeboden krijgen en zo heb ik al meteen in 1987 mijn partner
leren kennen, die binnen no time op mijn kantoor office manager werd.
Hij bleek het merendeel van zijn familie in Frankrijk te hebben wonen.
In 2007 hebben we het inmiddels florerende bedrijf verkocht en zijn de
wereld rondgegaan en neergestreken in de Dordogne. We kochten via
Van den Berg Immo., ons droomhuis en later vroeg Van den Berg Immo.,
of ik voor hem wilde werken en toen was voor ons de cirkel rond.

Alain Stom, Agent Commercial pour Pieter VAN DEN BERG Immobilier
nr. Siret 534 296 389 00016 - RSAC de Perigueux
TVA non applicable, art 293 B du CGI
Lieu-dit Doussac, 24160 GENIS

+33 (0)6 752 154 55 - www.stom-immo.com

Open huis en lenteproeverij bij FROMAGÈRE JOLANDA
De lente breekt aan en volgens traditie is het
dus weer tijd voor het jaarlijkse open huis bij
Jolanda en Theo van Os. Zij nodigen u graag
uit voor hun jaarlijkse ‘ portes ouvertes /
dégustation de printemps’ die gehouden zal
worden op zaterdag 20 april a.s. van 16 – 19 uur.

Ook dit jaar hebben ze weer een primeur die
ze graag op 20 april aan u zullen presenteren.

Ik heb TE GEEF:
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Naast de overheerlijke ambachtelijke
èchte Gouda kazen, van jong tot ruim 2
jaar oud, kruidenkazen en geitenkazen,
kunt u proeven van wijnen, champagne,
honing, confiture, patisserie, olijven en
diverse lokale specialiteiten zoals eend- en
walnootproducten. Ook Le Pescadou zal weer
vertegenwoordigd zijn met overheerlijke
haring, fish and chips en de bekende
Hollandse snacks. Overige kleurrijke stands:
kruiden, specerijen, geraniums, sieraden
van glas en een alambic met uitleg over het
distilleerproces van fruit tot ‘eau de vie’.
Nieuw item dit jaar: Association Phoenix. Deze
stichting houdt zich bezig met o.a. opvang en
herplaatsen van verstoten en verwaarloosde
(huis)dieren in de Dordogne. Wij vragen u
voor het gratis drankje dat wij u aanbieden
een kleine bijdrage te doen aan Phoenix. Bij
voorbaat hartelijk dank namens de dieren!

Uiteraard kunt u tijdens het open huis ook
kennis maken met Theo en zijn werk als
artisan ferronnier. www.ferronnerie-vanos.
com Theo, die gespecialiseerd is in ijzerwerk
(zie onze sponsorrubriek), is ingeschreven als
artisan ferronnier bij de Chambre des Metiers
in Perigueux.
Wij ontvangen u graag zaterdag 20 april a.s.
tussen 16 en 19 uur.
Camping La Grenouille
Theo en Jolanda van Os
Lieu dit Brégérac
24390 HAUTEFORT
Tel. 05 53 50 11 71
E-mail: lagrenouillevacances@orange.fr
Locatie: mini-camping La Grenouille op
slechts 3 km. afstand van Hautefort.

25 legpuzzels, waarvan het merendeel met 1000 stukjes en enkele met 500 stukjes. Op te halen in de omgeving
van Lannemezan (Hautes Pyrenées) Departement 65. Voor nadere inlichtingen kunt u mij mailen,
nettyvandoorn@orange.fr
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Fiscale maatregelen
Het doet mij genoegen om u in de 100ste DoS te kunnen
melden dat de Franse constitutionele Raad de regering
Hollande heeft teruggefloten terzake het voornemen om
over uw inkomen boven 1 miljoen euro, 75% belasting te
heffen. Het gevolg van de eerdere voorstellen is wel dat
een van de rijkste Fransen, de acteur Gérard Depardieu,
inmiddels bevriend met Vladimir Poetin, het land is
ontvlucht en tot Rus is genaturaliseerd!
Verder heeft de constitutionele Raad de terugwerkende
kracht van de maatregel om per 1 januari 2012 progressief
belasting te heffen over rente van bankrekeningen,
couponrente, dividenden en gerealiseerde winsten op
effectentransacties verworpen. Deze maatregel is nu van
toepassing voor inkomsten vanaf 2013. De belasting over
gerealiseerde winsten op effectentransacties wordt in
2012 wel verhoogd van 19% naar 24%. Hierbij geldt dat
voor de jaren 2012, 2013 en 2014, afhankelijk van de duur
van het bezit van de effecten, een korting wordt verleend
op de belastingdruk. Vanaf 2013 zijn deze inkomsten wel
progressief volgens de barème belast, de belastingdruk is
dan dus afhankelijk van het overige inkomen.
Vanaf 2013 is de taxe sur le plus value op onroerend
goed winsten groter dan € 50.000 verhoogd. De extra
heffing bedraagt afhankelijk van de grootte van de winst
2% tot maximaal 6% bij winsten groter dan € 260.000. Bij
verkoop van de vakantiewoning kan de belastingdruk
dus oplopen tot maximaal 25% plus 15,5% sociale lasten!

Dit kan aanleiding zijn om de emigratie naar Frankrijk te
heroverwegen, immers over de hoofdwoning is de plus
value heffing niet van toepassing.
Fraudebestrijding
De vakbond Solidarité Public Finance heeft een verslag
gepubliceerd over belasting ontduiking in Frankrijk. De
fraude wordt geschat op 60-80 miljard euro per jaar (!),
waarvan 15 miljard inkomstenbelasting en 4 miljard
vermogensbelasting (ISF). Enkele voorstellen om de fraude
te beteugelen zijn:
- de verjaringstermijn voor de naheffing van
inkomstenbelasting verlengen naar 10 jaar (nu: 3 jaar);
- informatie uitwisseling met URSSAF, de arbeidsinspectie,
politie en justitie.
De vakbond klaagt ook over de onderbezetting bij de
Finance Public; de afgelopen 10 jaar zijn daar 25.000 banen
verloren gegaan!

Aangifte doen

Evenals voorgaande jaren dient u de
aangifte inkomstenbelasting over 2012 in
te dienen voor eind mei 2013.

Arie Sluimer

Onze zorg kent vele gezichtspunten
In de DROP van december 2012 stond een uitstekend
verslag
over
knelpunten
van
gepensioneerde
“buitenlanders” met de CVZ - dus met “Nederland” - door
de voorzitter van de FANF; die ons in groter en breder
verband vertegenwoordigt.
In dezelfde DROP ging mijn verhaal over de perikelen
met de Franse belastingdienst, die de inning van de
“contributions sociales” verzorgt. Dat is zoals te verwachten
af en toe best frustrerend.
Laat ik daarom de feiten weergeven.
Het Tribunal de Bordeaux heeft conform het voorstel
gevonnist. Dat wil zeggen, dat wij geen CRDS = 0,5%
(=Contribution pour le Remboursement de la Dette
Sociale) meer behoeven te betalen. Maar dat schijnt al te
blijken uit regelgeving, die in 1996 is opgesteld en waarbij
wij gepensioneerde Nederlanders (meestal) niet aan de
voorwaarden voldoen om voor die belasting aangeslagen
te mogen worden.
Desondanks heeft de Direction Départementale des
Finances Publiques de la Dordogne - in een door haar drie
weken vóór de zitting ingediend verweerschrift - gewoon
geëist, dat ik alle CSG dus ook die CRDS zou moeten
betalen. Door dit feit heeft mijn vertrouwen in de Franse
belastingdienst een forse deuk opgelopen. Je kan er
kennelijk niet op vertrouwen een juiste aanslag te krijgen,
als op dat niveau een onjuiste aanslag wordt verdedigd.
Ook de voorzitter van de FANF had mij al medegedeeld, dat
wij zijns inziens de CRDS niet zouden hoeven te betalen.
Het is jammer, dat dat feit niet algemeen bekend is; ook al
is het bedrag dat er mee gemoeid is meestal klein.
De meningen van “Franse associations” zijn, dat niets aan
de “contributions sociales” te doen is. Dat we gewoon

de aanslag voor de CSG én de “Prélèvement social et
contributions additionelles” moeten betalen. Dit ondanks
de mening van zowel het Ministerie van VWS als Brussel,
dat het eigenlijk niet mag.
Voor zover ik het nu begrijp, zit het verschil in het feit dat
de Franse overheid de aanslag voor de “cotisations sociales”
als een belasting ziet en niet als een bijdrage voor de zorg.
Zij verdedigt dat standpunt door dik en dun (er zijn ook
veel inkomsten mee gemoeid) ; onder andere door er op te
wijzen, dat de helft later in mindering kan worden gebracht
op de echte aanslag inkomstenbelasting.
Overigens is dat wèl in strijd met de mening van het
Europese Hof, dat er een soort van verband kan worden
geacht te zijn tussen deze heffing en de kosten voor de
zorg. Maar er is nog niet (veel) jurisprudentie over deze
zaak. Dat komt ook, omdat wij pas sinds 2006 de zorg aan
de CVZ betalen. Verder procederen kost (veel) geld, omdat
bij een hoger beroep een advocaat nodig is. Ook is de
materie best ingewikkeld en zijn niet veel advocaten daarin
gespecialiseerd.
Tot slot : het Tribunal besteedde geen enkele aandacht aan
het beroep op de ongelijkheid; vermoedelijk – nogmaals omdat het als een belasting gezien wordt.
Er zal ongetwijfeld op een gegeven moment wel eens
een vervolg komen, maar op dit moment zijn er nog geen
positieve ontwikkelingen te melden.
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Aan Zijne Excellentie de heer Frans Timmermans,
Minister van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2594AC Den Haag 												Parijs, 17-12-2012
Onderwerp: verstrekking reisdocumenten aan Nederlanders in Frankrijk
Referentie: uw brief DCM-024/2011 betreffende consulaire dienstverlening
Hooggeachte Heer,
De Fédération des Associations Néerlandaises en France (de FANF met ongeveer 6000 leden ) heeft het bericht ontvangen dat na 1 oktober 2013
het niet meer mogelijk zal zijn om in andere steden dan Parijs een reisdocument aan te vragen. Ook is ons medegedeeld dat het in het voornemen
ligt consulaten buiten Parijs te sluiten. Wij hebben vanzelfsprekend alle begrip voor de bezuinigingen die dit kabinet zich ten doel stelt en voor de
voorgenomen verschuiving van de dienstverlening, in antwoord op verlangens van de volksvertegenwoordiging, naar bijstand aan Nederlanders
in noodsituaties. Tevens realiseren wij ons dat met de inkrimping van de consulaire dienstverlening ontslagen gepaard gaan die uw organisatie
zullen belasten. Toch wil de FANF graag uw aandacht vragen voor de ernstige consequenties die deze beslissing heeft voor veel Nederlanders in
Frankrijk.
Wat betekent het voor in alle uithoeken van Frankrijk wonende Nederlanders om naar Parijs te moeten gaan voor een nieuw paspoort? Tegenover
de bezuiniging van de overheid staat een aanzienlijke particuliere post reis- en verblijfkosten. Wat betekent het voor een beperkt-mobiele 80-jarige
om naar Parijs te moeten gaan voor een nieuw paspoort? Vanzelfsprekend wordt er onder de Nederlanders actie ondernomen om landgenoten
die problemen zullen hebben met een persoonlijke aanvraag in Parijs nu al, vervroegd, te helpen met de verlenging van het paspoort. Maar
dit is slechts een éénmalige oplossing. Wij verzoeken u dringend om alsnog na te gaan of het niet mogelijk is om de persoonlijke aanvraag van
reisdocumenten in Frankrijk mogelijk te maken op enige, regionaal goed verspreide locaties.
Ten einde de consequenties van deze beslissing zoveel mogelijk te verzachten dragen wij de volgende suggesties aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De verstrekking van reisdocumenten zou bij andere organisaties kunnen worden ondergebracht zoals de Netherlands Business Support
Offices in Lyon en Lille en de permanente missie bij de Raad van Europa in Straatsburg.
In principe moeten de aangemaakte reisdocumenten in persoon worden afgehaald. In de praktijk is men bereid deze documenten
aangetekend toe te zenden. Deze mogelijkheid zou officieel moeten worden vastgelegd zodat duidelijk is dat men niet twee keer naar Parijs
hoeft te reizen.
De mogelijkheid om paspoorten in Nederland (of elders buiten Frankrijk) te verkrijgen zou vereenvoudigd moeten worden. Het is bijvoorbeeld
onmogelijk om in Frankrijk de vereiste verklaring te verkrijgen met een vermelding van de vaste verblijfplaats en nationaliteit.
Er moet een goed-bekende mogelijkheid zijn om in noodgevallen een noodpaspoort of laissezpasser van de lokale honorair consul te kunnen
ontvangen. Dit zou ook mogelijk moeten zijn met een verklaring waaruit blijkt dat een reis naar Parijs medisch moet worden afgeraden.
De geldigheidsduur van paspoorten zou met spoed tot 10 jaar moeten worden verlengd, met inachtneming van de recente bedenkingen
van de Raad van State.
Men zou biometrische paspoorten met gesecuriseerde handtekeningen schriftelijk kunnen verlengen.

De Nederlanders in Frankrijk leven met het ideaal van een verenigd Europa waarbinnen men zichvrij kan bewegen. De laatste jaren hebben we te
maken gehad met de Verordening
Verdragsgerechtigden waarbij vele Nederlanders in Frankrijk een bijdrage aan het CVZ betalen die, tezamen met de noodzakelijke aanvullende
verzekering, een financiële last betekent vergelijkbaar met die van Nederlanders in Nederland. Men is echter niet verzekerd, zoals de Nederlanders
in Nederland, maar kan slechts aanspraak maken op zorg binnen een beperkter en gecompliceerd stelsel. Daarnaast heeft men moeten ervaren
dat hun de duurtetoeslag op de AOW werd ontnomen.
Tenslotte wordt nu aangekondigd dat de aanvraag van paspoorten voor hen moeilijker en duurder wordt gemaakt. In tegenstelling tot het ideaal
van een verenigd Europa, waarbinnen Europeanen vrij kunnen bewegen, ervaren de Nederlanders in Frankrijk dat er een proces van verwijdering
is ontstaan.
Wij verzoeken u het bovenstaande in overweging te willen nemen, alvorens een definitieve beslissing te nemen.
Hoogachtend,
Guido Smoorenburg
Voorzitter
Fédération des Associations Néerlandaises en France
Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk
Secretariaat: FANF
P/o Mary Beelaerts, 24 av. des Courlis email : mary.beelaerts@gmail.com
78110 Le Vésinet , France website: www.fanf.fr
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Toch een beetje
heimwee
Om de één of andere onverklaarbare reden
wordt mijn hart ieder jaar in de periode tussen
Sinterklaas en Kerstmis onrustig. Dan wil ik
even naar Nederland. Gewoon voor mezelf,
niet voor verplichtingen en familiebezoeken,
maar gewoon voor mezelf. Je kunt het geen
heimwee noemen, want toen ik 17 was ging
ik al naar het buitenland om te studeren en
veel heb ik daarna niet meer in Nederland
gewoond. Wat is het dan, dat je hunkering
oproept naar Vaderland en Moedertaal in de
grijze koude periode?
Zo zitten we dus al weer een paar weken met
hondje Mazzeltov erbij in Noordwijk pal aan zee
en genieten van een fikse zuidwester storm, die
alles de allure geeft van een schilderijen uit de
Gouden Eeuw.
Ik hou van grijze en beige tinten, van die
onmiskenbaar Hollandse luchten die je nooit in
Frankrijk zult aantreffen. Zelfs niet in Normandië,
ze zijn daar toch anders.
Op zulke momenten mis ik Frankrijk niet.
Waarschijnlijk stomweg, omdat ik weet dat ik
daar straks weer thuis ben. Als ik genoeg haring
met uitjes en boerenkool met rookworst heb
gegeten en verlang naar ècht stokbrood en èchte
entrecôte van onze eigen slager in ons Franse
dorpje.
Dat vlees van Albert Heijn is niet te eten. Ik ben er
ooit jarenlang vegetariër door geweest.
Intussen kijk ik met verbazing naar wat zich
in mijn Vaderland afspeelt. De koningin wordt
omgeruild voor een koning. Sommigen willen
nu een republiek. De Dichter des Vaderlands met
de onhollandse naam Ramsey Nasr gaf haar een
mooi gedicht mee. Ook hij stopt ermee.
Eindeloos jammer, want hij kan zo mooi
schilderen met woorden.
Onvervangbaar. Op straat zie ik overal mensen
als klonen van elkaar met dezelfde OSM-bril
op hun neus lopen en ik hoor verdacht veel de

gewild grappige opmerking "seniorenmoment"
op ogenblikken dat ze iets puntigs willen
zeggen, de OSM-mers, maar de tekst kwijt zijn.
"Ik was zondag op een interessante bijeenkomst
met...eh...kom...hoe heet hij ook weer...gut...
seniorenmoment!" . Ik verbaas me over het
ordinaire taalgebruik op de tv en krachttermen
die ik en ook mijn kinderen niet mochten
bezigen, maar die nu heel normaal zijn. Normaal:
komt van norm. De normen zijn verschoven. Lees
Ramsey Nasr erop na via internet, waar hij in de
NRC schrijft:
"We weten niet wie wij zijn en zijn niet geïnteresseerd
in waar wij vandaan komen.
Kom dan ook niet klagen dat onze cultuur
verdwijnt"
Een schreeuwerige vakantiereclame brult
vanaf de tv "laat je afmatsen!" en bedoelt dan
vermoedelijk dat hun vakanties goedkoper zijn
dan andere. Ik ril als ik denk aan het soort dat met
zo'n club op vakantie gaat; daar wil je niet tussen
zitten.
Onze oud premier Lubbers wordt ons
voorgeschoteld in een tv programma waarbij
hem woorden in de mond worden gelegd, die ik
hier niet durf te herhalen. Hollandse humor.......
Een andere hooggeplaatste komt vertellen,

met een oud speelgoedje van Hare Majesteit
tussen zijn knieën geklemd dat "wat ik tussen
mijn benen heb, dat is het lievelingsspeeltje van
Koningin Beatrix" en iedereen buldert van de
lach.

uitwisseling van informatie. De ene categorie
werd "aanstormend talent" genoemd, hoewel
ze soms allang arrivé waren, de andere heette
"buddy".
Mijn favoriet was Alex Boogers met als "buddy"
Jan van Mersbergen, twee stoere veertigers
met een heel mooi taalpalet en, zoals pas na
afloop bleek in een kort onderonsje, allebei een
beschadigde ziel.
Ik koos voor Alex Boogers en zijn met vijf sterren
gehonoreerde nieuwste boek "Alle dingen zijn
schitterend". Het wordt omschreven als "het best
bewaarde literaire geheim van Nederland".
Voor de gedichtenweek die vandaag (31/1)
van start ging heb ik een bestaand werk van
Anna Enquist uitgekozen voor mezelf "Hier
was vuur", gedichten over de moeder-kind
relatie en het gemis van een overleden kind.

Adembenemend mooi, pijnlijk herkenbaar in
het verdriet en ondanks dat balsem op de ziel.
Als poëziegeschenk, eveneens van Anna Enquist,
het bundeltje "Een kooi van klank". Te mooi voor
woorden.
Muziek als een beschermende kooi om je kind
heen, als een wieg, een wegwijzer ook.

Mijn heimwee is inmiddels totaal weggeëbd, de
realiteit heeft daarvoor gezorgd. Ik wil weer naar
huis. Naar mijn plek in de Bourgogne, waar het
nog stil en groen is en waar de tv nog cultuur
uitzendt. Zoals een goede vriend onlangs zei: je
leeft als ex-pat in een geografische spagaat, wat
mij betreft met name op het emotionele vlak.
Ik wil gewoon weer naar huis. Echte koeien zien
met nog horens op hun kop in een eindeloze
groene vlakte, met -zoals het hoort- een stoere
stier in hun midden.
Ik neem wel een stapel goede boeken mee van
Hollandse schrijvers.
Hollandse Nieuwe, zogezegd.

Charda Cieraad

Boeken
Een van de dingen die ik mis in Frankrijk is
een goede boekhandel op loopafstand en
dan uiteraard met Nederlandse boeken.
Natuurlijk is internet uiterst comfortabel als
je landelijk woont, vanwege de binnen-24uur-levering van de laatste Franse literatuur,
maar gezellig is het niet. In de weken dat ik in
Noordwijk verblijf loop ik vrijwel dagelijks via
het verlaten strand naar boekhandel Van der
Meer bij de vuurtoren. Ze geven uitstekende
adviezen en organiseren ook nog culturele
bijeenkomsten, zowel literair als artistiek (ballet
in Huis ter Duin o.a.). Zo konden wij zondag
genieten van "Noordwijk Binnen", waar in
diverse particuliere historische panden steeds
een koppel van twee schrijvers op een groepje
van 6 tot 8 boekenliefhebbers wachtte voor een

En dat een medewerkster van de boekhandel
je dan ook nog vraagt "mag ik u een gedicht
voorlezen?" als je staat af te rekenen, geeft er
nog een extra dimensie aan. Het gedicht heette
toepasselijk "Thuis".
Morgen gaan we weer naar Frankrijk.
De winter geeft nog veel gelegenheid tot lezen.
Lekker!
Charda Cieraad
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Uit de echte oude doos
U vindt op deze bladzijden de voorpagina’s van
een aantal Drop en Stroopwafels. Van nummer
10 tot en met nummer 90. Nummer 100 hebt u
in uw handen en nummer 1 hangt ingelijst bij
Stéphanie Noordhoff aan de muur. Bekijk de
onderwerpen maar eens goed: thuis bevallen,
premie over pensioen, Tempête du siècle, de
storm die over Frankrijk raasde eind december
1999, buitenlandse belastingplichtigen en
het nieuwe belastingstelsel, nummer 50
in juni 2003, Frans rijbewijs en medische
keuring, gemeenteraadsverkiezingen in
Frankrijk, brandstofkosten en warmtepomp,
zonnepanelen, kortom je zou bijna zeggen
dat er niets nieuws onder de zon is. Maar
vergis u niet, Drop of Stroopwafels is nog
steeds nodig, want er is toch heel wat
veranderd vanaf 1995 en het verandert
nog steeds. En daar willen wij u over blijven
informeren. Maar nostalgisch is het wel. Let
maar eens op de kop van het blad, eerst
gaven we een bulletin uit, veranderden de
lay-out van de kop en maakten er een blad
van.
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Waarschuwing aan alle CVZ-verzekerden
die buiten Europa willen reizen
Wanneer
u
als “Verdragsgerechtigde” (CVZ-verzekerde)
buiten Europa wilt reizen en daartoe een reisverzekering met
ziektekostendekking afsluit dan bent u hoogstwaarschijnlijk
niet tegen ziektekosten verzekerd. Een reisverzekering gaat er
gewoonlijk van uit dat u een onderliggende verzekering heeft waar
men, althans een gedeelte, van de ziektekosten op kan verhalen.
De reisverzekering is ten aanzien van ziektekosten in principe een
complementaire verzekering. Uw aanspraak op zorg via het CVZ
is echter met de EHIC (European Health Insurance Card) beperkt tot
Europa behalve Frankrijk. De CPAM verzorgt de declaraties binnen
Frankrijk maar slechts op het Franse grondgebied.
Voor 1 mei 2010 werd de EHIC verstrekt door de CPAM en kon men
ook voor reizen buiten Europa bij de CPAM terecht. Wanneer u nu
met de CPAM belt is de kans groot dat men u zal laten weten dat
ziektekosten buiten Europa verhaalbaar zijn op de CPAM. Helaas
zijn veel telefoonbeantwoorders niet goed op de hoogte van de
specifieke situatie van de Verdragsgerechtigden. Zijn de declaraties
eenmaal ingediend dan worden ze door de CPAM afgewezen onder
verwijzing naar de richtlijn van CLEISS die stelt dat sinds 1 mei 2010
slechts zorg wordt vergoed die binnen het Franse grondgebied is
verleend. Ook bij de reisverzekeraars kunt u verkeerd geïnformeerd
worden omdat men niet goed op de hoogte is van de specifieke
situatie van de Verdragsgerechtigden. In onze contacten geeft men
aan dat men er vanuit gaat dat u zelf de voorwaarden kunt lezen.
Er zijn nu vier reisverzekeraars benaderd met het volgende resultaat:
AXA (FR). Benaderd via een voorgenomen reis van een van onze
leden. Tot aan het moment van vertrek kon AXA geen antwoord
geven op de vraag of de betrokkene met zijn reisverzekering
t.a.v. ziektekosten was gedekt.
Europ Assistance (FR). De volgende schriftelijke reactie werd
ontvangen: ‘Pour bénéficier de la prestation « remboursement
complémentaire des frais médicaux à l’étranger », il est
obligatoire de relever d’un régime primaire d’assurance
maladie (type « sécurité sociale ») ; il peut s’agir d’un organisme
étranger.’ In een E-mail gaf men aan dat het CVZ t.a.v. de
Verdragsgerechtigden onder een “régime primaire d’assurance
maladie” valt maar dit werd in hun officiële reactie per brief niet
bevestigd.
Europeesche Verzekeringen (NL). Benaderd door de Stichting
Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in
het Buitenland. “Primair moet onze verzekerde Nederlands
ingezetene zijn en een Nederlandse basisverzekering
hebben om in aanmerking te komen voor vergoeding van
geneeskundige kosten.” Men heeft echter wel expats verzekerd.
Er wordt verwacht dat de verzekerden de polisvoorwaarden zelf
goed doorneemt; in ieder geval de dekkingen en uitsluitingen.
Verder wordt aangegeven dat de Europeesche zich niet snel
geroepen zal voelen het verdragsrecht als alternatief voor een
onderliggende ziektekostenverzekering als reisverzekeraar te
accepteren.
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NL).
“Het belangrijkste is dat uw verzekering in Frankrijk primaire
dekking geeft in de landen waarnaar u reist. Als dat het geval
is dan geeft de NKBV verzekering een aanvullende dekking op
secundaire basis.”
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Geen van de benaderde instanties geeft dus aan dat de
Verdragsgerechtigden voldoen aan de voorwaarde van een
onderliggende verzekering. Misleidend kan zijn dat men bij
kleine declaraties nog wel eens wil uitkeren waardoor de indruk
ontstaat dat men goed verzekerd is. Men doet dit echter omdat het
te verhalen bedrag niet opweegt tegen de kosten van het verhalen.
Juist bij grote bedragen kan er een probleem ontstaan wanneer
blijkt dat (althans een deel van) de kosten niet verhaalbaar zijn.
Het zal duidelijk zijn dat de reisverzekering hiermede niet geheel
nutteloos is. Andere aspecten van de verzekering zoals annulering
van de reis, verlies van bagage en repatriëring blijven natuurlijk wel
verzekerd.
Een oplossing kan worden gevonden door zich niet
complementair te verzekeren. Dit valt natuurlijk veel duurder
uit. Via het Ministerie van VWS werden we gewezen op OOM
Verzekeringen (NL). Verdragsgerechtigden in het bezit van
een Nederlands paspoort kunnen zich zonder de eis van een
onderliggende verzekering verzekeren via hun Global Traveler
programma (Dhr. Sander Mans, +31-70-353 21 00). Een tweede
mogelijkheid waarbij complementariteit niet uitdrukkelijk wordt
geëist wordt geboden door April International (FR) via hun
programma Magellan. April International heeft dit echter nog niet
officieel schriftelijk bevestigd. U kunt zich rechtstreeks tot April
International wenden via Butet en de Jong (+33-4-76 37 05 22).
Guido Smoorenburg, voorzitter FANF – portefeuillehouder
zorgverzekeringen

Verkeersbord
Regelmatig passeren wij de Belgisch – Franse grens en komen dan
het bord ‘Bienvenue en France’ tegen. En dat voelen we dan zo, lekker
weer welkom in Frankrijk. Laatst kwam Charda Cieraad bij de overgang
van Luxemburg naar Frankrijk een knalrose billboard tegen met
daarop de tekst in groen: CELIU UQI CNODIUT NE BTOI PSA. Het was
even nadenken, maar toen begreep ze dat Frankrijk ook iets met de
BOB heeft. Alleen doen die Fransen het natuurlijk weer anders dan de
Belgen en Nederlanders. Maar ze hebben wel gelijk.
Ze vond het te leuk om dit niet aan ons door te geven. Goede raad is
nooit weg.
We ontvingen nog een klein weetje over de rol van de gemeente in
Frankrijk. Altijd goed om precies op de hoogte te zijn. (Zie ook Drop of
Stroopwafels nr.98/2012)

De rol van de gemeente in Frankrijk
Na het schrijven van het artikel over de gemeenten in Frankrijk
kwam ik onlangs nog een paar interessante gegevens in de Sud
Ouest tegen over die gemeenten. Gegevens die ik de lezers van
‘Drop of Stroopwafels niet wil onthouden.
Frankrijk heeft op een bevolking van bijna 63 miljoen ruim 36.000
gemeenten! De helft van de Franse gemeenten heeft minder dan
420 inwoners en twee derde minder dan 1000.
Kees Metz

Brief uit de Morvan (6)

Nummer 100
De dingen kunnen raar lopen. Tien jaar geleden, we woonden nog maar net in
Frankrijk, maakte mijn boekhandelaar in Rotterdam mij attent op het boekje Village
dat kort daarvoor was verschenen. In dat boek deed de schrijver, Gijs van Stijgeren,
verslag van zijn belevenissen in een Frans dorp. Ik kende de naam Gijs van Stijgeren
al van de verhalen die ik had gelezen op de achterpagina van de NRC, ook onder de
titel Village. Dus ik kocht het boekje meteen.

Al lezende ontdekte ik dat de schrijver
een paar jaar eerder was verhuisd van
de Dordogne, waar hij zes jaar had
gewoond, naar een dorp in de Morvan,
op 10 km afstand van mijn eigen dorp. Ik
belde hem op om te vertellen dat ik had
genoten van zijn boek. Hij nodigde mijn
vrouw en mij onmiddellijk uit voor een
kennismakingsbezoek. Het was het begin
van een vriendschap die heeft geduurd
tot zijn dood, in maart 2009.
Bij dat eerste bezoek aan Gijs van Stijgeren
zag ik een tijdschrift op tafel liggen met een
intrigerende titel: Drop of Stroopwafels,
‘het informatieblad voor Nederlanders in
Frankrijk’. Het was op grijs papier gedrukt
in gekleurde inkt, ik meen blauw. Geen
foto’s. Het blad had de charme van een
schoolkrant. Er stonden verhalen in over
tuinontwerpen, vervelende insecten,
de Franse belastingdienst en consulair
nieuws. Serieuze verhalen, afgewisseld
met leuke wetenswaardigheden. Gijs
van Stijgeren verzorgde de taalrubriek,
Kent u Frans, Frans kent mij. Aangezien
ik mijn journalistieke carrière ooit ben
begonnen bij de schoolkrant van het
Christelijk Lyceum in Amsterdam was ik
gelijk verkocht.
Drop verscheen toen nog om de
twee maanden. Ik stuurde mijn eerste
bijdrage in, die prompt werd geplaatst.
Gijs vertelde me dat hij regelmatig
telefonisch werd gemaand door de
hoofdredactrice, Stéphanie Noordhoff,
om zijn kopij op tijd aan te leveren (dat
gebeurde toen nog per post). Ik kreeg
de indruk dat de hoofdredactrice een
strenge mevrouw was, die het blad
met ijzeren hand bestierde, maar toen
ik haar een paar jaar later ontmoette
tijdens een jaarvergadering bleek het
een alleraardigste dame te zijn (zie het
interview elders in dit blad).
Onder de nieuwe hoofdredacteur, Henk
van Elferen, heeft Drop of Stroopwafels

In het spraakgebruik betekent honderd
‘heel veel’. Moeder tegen kind dat niet
wil luisteren: ‘Ik heb al honderd keer
gezegd dat je op de stoep moet blijven.’
Bij het verstoppertje spelen tellen we
tot 100, waarbij tussen doorgaans flink
wordt gesmokkeld: ‘Tien, twintig, dertig,
veertig… hònderd! Ik kom. Wie niet weg
is is gezien!’
De dichter Leo Vroman schreef:

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen,
Alle malen zal ik wenen.

een metamorfose ondergaan. Het is echte
glossy geworden met kleurenfoto’s en
heuse sponsors (lees: adverteerders). De
frequentie is verschoven naar eens per
drie maanden. Maar inhoudelijk is het
blad niet veranderd. Het is nog steeds
een prettig leesbare mix van groot en
klein nieuws over het leven in Frankrijk
en een onmisbare vraagbaak voor iedere
Nederlander die in dit mooie land woont
of er een tweede huis heeft. Het is altijd
weer een plezier Drop uit de envelop te
halen. Ik ga er voor zitten, schenk een kop
koffie in en lees het blad van a tot z.
Nu ligt nummer 100 voor u: de honderdste
Drop. Honderd: een magisch getal, een
getal om even bij stil te staan. Als iemand
zijn honderdste verjaardag viert komt de
burgemeester op bezoek met een bos
bloemen. En de fotograaf komt langs
om een foto te maken voor de krant.
Zo belangrijk is het getal 100 in een
mensenleven.

De goede oude cent, het honderdste
deel van de gulden, tegenwoordig van
de euro, is verdwenen uit de Nederlandse
supermarkten, net als het 2centstuk. In
Frankrijk bestaan ze gelukkig nog wel.
Nummer 100 is ook een van de vele
synoniemen die we kennen voor de wc,
het toilet, de plee, het kleinste kamertje:
‘Even naar nummer 100’. De uitdrukking
bestaat ook in het Frans: Numéro Cent. In
het Frans is het ook nog een woordspeling.
Numéro Cent wordt net zo uitgesproken
als Numéro Sent (van sentir): het nummer
dat riekt, meurt, stinkt.
Waar de uitdrukking ‘nummer 100’ voor
de wc vandaan komt is niet bekend. Eén
van de verklaringen is dat een herbergier
bij het nummeren van de kamers nummer
100 bewaarde voor de toiletten. Maar het
kan ook zijn dat hij dit deed omdat deze
uitdrukking al bestond.
Hoe dan ook, op naar de 200!

Rob Scherjon
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ONTVANGSTRUIMTE IN CAHORS VOOR DE PELGRIMS OP
WEG NAAR SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
In Cahors, departement Lot, zijn er 2
onderkomens voor het verwelkomen van
de pelgrims.
1. Het "l'Octroi"(1870), een accijnshuisje
gelegen aan de Pont Philippe aan het einde
van de zuidelijke binnenkomst net over de
rivier de Lot. Voor het binnentreden van de
stad betaalden de kooplieden tol om hun
koopwaar aan de man te brengen.
2. De Cathedraal waar de pelgrims een
dagelijkse mis om 18h30 kunnen bijwonen
en stempelen. Het is een spirituele halte in
het bisdom van Cahors waar ook diverse
andere plaatsen toebehoren zoals Figeac,
Rocamadour, Cajarc, Lascabanes, Vaylats.
Zowel de priester als vrijwilliger(sters)
staan klaar om de pelgrims te ontvangen
en eventueel met hen een gesprek te
voeren. Het bisdom zit onder de paraplui
van het overkoepelend orgaan: " Pastorale
du Tourisme et des Loisirs". Als vereniging
opgericht in april 2003..
Beide vrijwilligersgroepen werken nauw
samen.

gevonden. Inmiddels zijn er een 100- tal
vrijwilligers(sters). Iedereen kent zijn of haar
taak in het ontvangstgebouwtje met- of zonder
talenkennis Het gaat om de aangekomenen
met open armen te ontvangen en hen
te helpen waar mogelijk zoals: water met
event. een smaakje erin aan te bieden, koffie,
thee, vruchtendrank, gedroogd fruit en een
onderkomen in of buiten Cahors te vinden.
Het overgrote deel heeft hun onderkomen
vooraf geregeld. Zij ontvangen een stempel
in hun Crédancial of Crédenciale(boekje)
en er wordt door ons een kleine statistiek
bijgehouden. Voor velen een verrassing zo te
worden ontvangen.
In 2011 waren er 7102 personen geregistreerd
en vorig jaar 7402. Onderverdeeld in 70%
Fransen en 2284 tal afkomstig uit de overige
landen t.w. 732 Duitsers; 305 Zwitsers;
249 Belgen. Meer dan 33 landen waren
vertegenwoordigd. Totaal zijn er in al die jaren
meer dan 50.000 personen Cahors gepasseerd.
Onze openingstijden zijn van 11h00 - 18h00
van half april – half oktober. 2 personen 11h00
tot 14h30 en 2 personen 14h30 – 18h00. De
GR 65 route is vanaf Le Puy en Velay. Cahors
is de tweede grote stad, die men in 15 dagen
passeert.
Dit jaar zal het 10-jarig bestaan worden
gevierd.

Het ontstaan van het Octroi als
ontvangstruimte voor de pelgrims:
Er was behoefte om in 2004 een onderkomen
te zoeken om de passerende pelgrims een
goede ontvangst te bezorgen. Het tolhuisje
was een prachtige gelegenheid om hen
daarin te ontvangen. De gemeente Cahors is
begonnen met simpele middelen zoals een
bureau, bank, koelkast voor water en een
portable. In de jaren die volgden werden
er vele verbeteringen aangebracht met
o.a. een apparaat dat zowel koud als warm
water tevoorschijn tovert. Dit alles o.l.v. de
toenmalige bevlogen vertegenwoordigster
van de gemeente mevrouw Sophie Evèque.
Tot op heden geeft zij met hart en ziel
leiding aan ons vrijwilligers(sters). Het aantal
passages ging jaarlijks gestaag omhoog, b.v. in
2004 passeerden er 1500 pelgrims, 2005: 2500
pelgrims, 2006: 3500 pelgrims en 2007: 4387
pelgrims.
In 2008 is in overleg met de gemeente
een Vereniging opgericht met een
bestuur.
Bestuursleden
waren
snel
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Zwitser, die in Genève was begonnen en zijn
pakwerkpaard had meegenomen,een knol zo
breed en groot als een Zeeuwse met enorme
sokken en manen, plantte zich voor de open
voordeur van het Octroi en wat denkt u wat
wij zagen: enorme billen, zo dichtbij hadden
we nog nooit zoveel vlees in één keer gezien,
hoogopgestapelde spullen van de pelgrim
en er kwam een klein schriel manneke
tevoorschijn. Het was zo’n groot contrast dat
wij later samen veel plezier hebben gehad. Hij
ging in één keer naar Santiago en daarna (in
de hitte) naar Andalusië, och dat arme dier.
Een koor uit Bretagne kwam binnen. Zij
hebben voor ons gezongen en al zingende
liepen zij tot Santiago.
Gezinnen met enkele ezels zijn geen
uitzondering. Je kan zelfs ezels huren. Voor de
kinderen een groot avontuur.
Groepen van 15 – 30 personen stoppen om
o.a. uit te rusten en te stempelen en te gaan
genieten van Cahors. Dan is het hard werken
om iedereen te voorzien van eten en drinken.
Er wordt ons nogal eens gevraagd waar er
goed gegeten kan worden. Dat is geen enkel
probleem met allerlei variëteiten op het
gebied van "le canard", in het zuid-westen
beroemd, en niet te vergeten de Cahorswijnen.
Wij hebben verbrandingen door de zon
gezien. Honden, waarmee de pelgrim naar de
dierenarts moest vanwege open poten. Het
meest zwaar is de ong. 50 km van Limogne
naar Cahors over de “hel van de Causse”.
Stenen, stenen en nog eens stenen met
klimmen en dalen. Men is lang niet altijd goed
voorbereid wat er event. te wachten staat.
Vooral in de zomerperiode kan het vanwege
de warmte zeer zwaar zijn.
Jaarlijks moeten er pelgrims afhaken wegens
enkel-en voetproblemen. Gedesillusioneerd
nemen ze trein van Cahors naar hun
bestemming.

Onze persoonlijke ervaringen:
Mijn man en ik ondervinden het als een groot
voordeel dat we diverse talen spreken. Het
valt absoluut niet mee voor de vele Franse
vrijwilligers(sters), om te begrijpen wat b.v.
een pelgrim, afkomstig uit een ander land, wil
en vraagt. Daarom vinden wij het des te meer
geweldig dat deze vrijwilligers(sters) zich in
willen zetten, om de pelgrim geheel van dienst
te zijn. Top gewoon!! Wij helpen één morgen
of middag per week. Het is vermoeiend, maar
het geeft ons een goed gevoel. Zo dragen
we een steentje bij aan het Franse sociale
leven. Wij zijn de enige Nederlanders . Eén
Engelsman en de overigen zijn Fransen. Nà
20 jaar hier te wonen spreken we gelukkig
goed Frans. In 2005 zijn we begonnen mee te
draaien. Natuurlijk maken we leuke en minder
leuke dingen mee. Enkele voorbeelden: Een

De rugzakken die zij dragen kunnen tot 20 kilo
wegen. Zij die in de natuur of op een camping
slapen dragen hele zware.
Velen lopen in étappes.
In 2013 zien we met veel plezier uit naar onze
nieuwe ontmoetingen.
Lucas-Erica Blom
ULTREIA
(Pelgrimsgroet)

OVER LEZEN
Boekbespreking
"Een meisje uit Oradour" van
Michelle Claire Lucas.
HOE DE NAZI'S EEN FRANS
DORP VERNIETIGDEN. Uitgeverij
BBNC Uitgevers, Amersfoort,
Nederlandse vertaling van 2012
door Joost de Wit.

Een prachtig boek over een
meisje van zes jaar, Christine
Lenoir, die de vernietiging van
Oradour meemaakt, maar de
herinnering eraan volkomen
verliest. Ze wordt zeer liefdevol en
goed opgevangen in een klooster
en maakt een mooie carrière als
journalist, waar ze niet helemaal
gelukkig mee is trouwens. Ze
wil weer geschiedenis studeren.
Ze wordt uitgezonden naar het
hoofdkantoor van de krant in

........................................

New York als ze 27 is en maakt de
moord op Kennedy mee. En die
van Oswald, die ze ziet gebeuren
op de TV.
Ze herkent het 'plop'-geluid van
het schot en de gelaatsuitdrukking
van een dodelijk getroffen
mens en begint zich zo stukje
bij beetje de geschiedenis te
herinneren. Heel mooi uitgewerkt
en met een interessante, positieve
benadering.

“HET WONDERLIJKE LEVEN VAN
NOSTRADAMUS” van Richard
Balducci, uitgeverij KosmosUtrecht. Vertaling van Isabelle van
Riemsdijk.

Ik bezocht Oradour s/ Glane jaren
geleden en zal er net als Christine
nooit meer een voet zetten.
Afschuwelijk
indrukwekkend.
Korte tijd daarna maakten de
Duitsers aanstalten om hetzelfde
in Putten (Gld) te doen en
sloten de vrouwen (o.a. mijn
schoonmoeder) op in de kerk.
Eerst stuurden ze vrouwen met
kinderen onder de 5 naar huis en
toen iedereen.
De mannen werden verzameld in
een wei, mijn schoonvader ook.
Hij werd op het nippertje met nog
wat anderen ongezond verklaard
door een dokter en vertrok dus
niet naar Duitsland. Een bevriende
boer zei: "Meneer, ik vertrouw het
niet". En sprong met zijn klompen
onder de arm uit de trein toen die
langs Putten kwam. De volgende
dag zat hij weer onder de koeien.
Zijn zoon had zich verstopt in
een greppeltje in een wei, waar
een razzia gehouden werd. Een

En de wereld is niet vergaan op
21 december! Nostradamus, die
dat voorspelde voor 1978, kreeg
ook geen gelijk, net als de Maya's.
Richard Balducci, die jarenlang
de archieven van de Provence
en van Piémont uitspitte, schreef
in het begin van de jaren 90 een
geromantiseerd verhaal over het

Duitse soldaat trapte ongeveer
op hem en zei: " Liegen bleiben!"
Er waren ook goede Duitsers! Van
de mannen die naar Duitsland
vertrokken keerden er maar
weinig terug.

leven van Nostradamus, dat zich
vooral in de Provence afspeelde.
Hij werd geboren als Michel de
Notre-Dame in 1503. De tijd met
zijn godsdienstoorlogen, zijn
fanatisme en de pest die woedde
in Frankrijk, komt in dit boek goed
naar voren. Ik leerde tot mijn
verbazing, dat op het Concilie
van Narbonne in 1227 de Joden
verplicht werden een jodenster
te dragen. Dit is ook waar de
Inquisitie werd uitgevonden.
Nostradamus,
wiens
familie
van joodse afkomst was en
gedwongen bekeerd tot het
Katholieke geloof, die dokter was
en waarzegger, heeft heel goed
op zijn tellen moeten passen. Hij
was gelukkig zeer bevriend met
Catharina de Medici en daardoor
min of meer beschermd.
De voorspellingen die hij deed
zijn ook vervat in zijn Centuriën en
nogal vaag gesteld, door de angst
op vervolging. Sommige zijn wèl
uitgekomen. Verder gaf hij de
"Jaar Almanak van Nostradamus"
uit over de cyclus van de
jaargetijden, de meteorologie en
andere vragen die hem gesteld
werden. Een groot geneesheer,
astroloog, ziener, altijd zoekend
naar meer kennis en een rusteloos
reiziger.

Meta Boreel
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Ook dit jaar zullen onder leiding van Ruudt Wackers, oprichter en ouddirecteur/leraar van de Wackersacademie in Amsterdam, op Château
de Bru weer teken- en schilderlessen gegeven worden voor zowel
beginners als gevorderden.
Men kan kiezen uit verschillende stages:
. tekenen en schilderen naar model, gekleed en ongekleed
. portret tekenen en schilderen
. buiten naar het landschap werken
. stillevens tekenen en schilderen
Tel. +33 5 6394 5274
Château de Bru
82400 Perville
Meer informatie, data en prijzen: rudolph.wackers@wanadoo.fr
Zie ook: www.ruudtwackers.com
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EN KOKEN

Het zoveelste recept
We zijn nog lang niet aan het 100ste
recept toe .Maar toch wilde ik iets aan dit
heugelijke feit van onze 100ste uitgave
doen.
In de vorige “DROP “ schreef ik over
kruiden. Ik heb mijn kruidenboeken er op
nageslagen en op elke bladzijde 100 staat
wel ’n beschrijving van een of ander kruid
of een recept. Dus toch iets met 100.

We kennen allemaal de gewone tijm, vooral
de wilde is zeer aromatisch. Denk maar aan
de vakantie in de Provence,wat kan het daar
heerlijk ruiken als je wandelt in de velden. Ik
heb 11 verschillende soorten gevonden.
Ik zal er een paar bespreken .U kunt de andere
soorten vinden op de site;digthedirt.com/
plants Met plantenadviezen enz...
Thymus Vulgraris: de gewone tijm, die u in
de keuken gebruikt voor soepen, sausen,
ragouts, met peterselie, in vullingen van kip
en varkensvlees of samen met laurierblad in
een ‘bouquet garni’.
Met olie smaakt tijm bijzonder lekker in
marinades en bij groentes als courgettes,
aubergines , tomaten en aardappelen. Het is
bestand tegen het lange stoven van ragouts,
waaraan het vermengd met knoflook, ui en
cognac of rode wijn een geurig aroma geeft.
Thymus argenteus: ofwel zilvertijm, voor
decoratief gebruik.
Thymus citriodorus: citroentijm tegen
muggen en ruikt heerlijk. Wordt veel gebruikt
voor een looppad in de tuin.

bloemen.
12 Schermen in een pan met water bedekt met
plakjes citroen en 24 uur met rust laten. Daarna
zeven en het sap 1 minuut opkoken met suiker
(verh. 1 tot ½), sap van citroenen (naar smaak).
Voor dikkere siroop wat citroenzuur oplossen
(een eetlepel per liter) in heet water maar wel
wat laten afkoelen voordat u het toevoegt. Als
u de flessen steriliseert blijft de limonade heel
lang goed.
Tal van recepten kan ik u geven van vlierolie
voor de handen tot wijn en jam om er maar
een paar te noemen. Koester dus uw vlier.
In een tweedehands boekhandel in Den Haag
vond ik ooit een zeer interessant boekje:

In het Groot International Kruiden Kookboek
van Wina Born (1976, uitg. Luitingh) staat op
bladzijde 100 het kruid ‘chilipoeder’.
Een Engelsman die in Texas woonde,maar
lange jaren in India had doorgebracht, wilde
iets maken wat op kerrie leek. Hij mengde
cayennepeper en piment door elkaar. Het
resultaat kennen wij nu als chilipoeder. De
scherpte (te danken aan meer of mindere
aanwezigheid van cayennepeper) kan van
merk tot merk verschillen. Men moet deze
specerij daarom voorzichtig gebruiken. De
naam is een verbastering van het Mexicaanse
woord ‘chili’ voor hete pepertjes.

In ‘ Kruidje Roer Mij Niet’ van Joanne Bijlsma
uit 1987 ( uitg. Weert ) vond ik een loftuiting
op de VLIER .
Daar ben ik het helemaal mee eens. Om mijn
boerderij in Holland stond een vlierhaag . De
reuk is niet erg lekker maar daarom houdt hij
ook de insecten tegen.
Hij is lange tijd als een heilige boom
beschouwd, die de god Freya tot woning
diende. Juist daarom werd een vlier bij elke
nieuwe boerderij aangeplant om de woning
en de mensen te beschermen tegen de kwade
geesten van donder en bliksem.. Zo zijn er
veel verhalen rond de vlier ontstaan.
Het is ook een broedplaats voor veel vogels.

In “De Nieuwe Kruiden bijbel” ( uitg. Librero )
van Caroline Foley, Jill Nice en Marcus A. Webb
wordt op bladzijde 100 thym oftewel tijm (in
het Hollands) beschreven.
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Als echte stadse wist ik niets van die boom tot
een vriend van mijn zoon me vertelde dat je
de bloemschermen kunt gebruiken als thee.
Ook kun je ze met een deeglaagje frituren.
Maar mijn interesse was gewekt. Sindsdien
maak ik haast elk jaar limonadesiroop van de

Kruiden Specerijen en Smaakstoffen van Tom
Stobart (vertaald in 1981, uitg. Spectrum
Utrecht).
Ik veronderstel dat hij archeoloog is of was,
maar die Tom Stobart heeft over de hele wereld
gezworven en overal de keukengeheimen
gesnoven en opgeschreven. Het resultaat is
een geweldig leuk boekje over kruiden en
smaakstoffen en hun toepassingen. Maar ook
vertelt hij allerlei anekdotes over de mensen die
hij ontmoet heeft. Hij geeft een gedetailleerde
beschrijving van de ‘smaakmakers’, van hun
oorsprong en geschiedenis en het magisch,
medisch en wetenschappelijk
gebruik .
Daarbij een zorgvuldige beoordeling over
smaak en scherpte en de gevolgen van koken,
invriezen, inmaken en laten rijpen. Kortom
iets voor bewuste smulpapen!! Alleen vrees
ik dat het niet meer te koop is. Misschien op
‘marktplaats.nl ‘??
Nu.. het is een heel verhaal geworden. Ik hoop
dat u er iets van uw gading in vindt.
Tot de volgende “DROP “

Ria Warnau

Internationaal
verhuizen?
Kuiper De Internationale Verhuizer verzorgt uw
internationale verhuizing tot in de puntjes. Met meer dan
80 jaar ervaring is uw waardevolle inboedel bij Kuiper
in goede handen. Wekelijks rijden er luchtgeveerde
verhuiswagens naar en vanuit onder meer Frankrijk,
Spanje, Portugal, Zwitserland en Italië. Een persoonlijke
en professionele benadering garanderen een zorgeloze
verhuizing. U pakt uw koffertje...wij de rest!
• Eigen (Nederlandstalige) vestigingen in heel
Zuid-Europa
• Wereldwijd betrouwbaar en ervaren agentennetwerk
• Moderne opslagfaciliteiten in Nederland en op de
bestemming
• Tevens frequent op andere Europese en Overzee
bestemmingen
• Door combinatielading gunstige en concurrerende
tarieven!

Van Houten Industriepark 12 1381 MZ Weesp
T +31 (0)294 418080
E info@kuiperbv.nl
F +31 (0)294 418157
W www.kuiperbv.nl
Bel gratis (zonder landcode) vanuit:
Spanje: 900 993 131
Zwitserland: 0800 555 733
Portugal: 800 831 458
Frankrijk: 0800 905 909

IAM

TM

International Association of Movers
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