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Zingen in de kerk en op straat

in muziek en in 1985 werd ik toegelaten
op het Sweelinck conservatorium. Op mijn
leeftijd (27) was schoolmuziek eigenlijk nog
de enige richting die ik kon volgen, want
ik bespeelde geen instrument. Had ik viool
of piano of welk instrument dan ook willen
studeren, dan had ik daar twintig jaar eerder
aan moeten beginnen.”

Op de nationale feestdag van Frankrijk, Quatorze Juillet, 14 juli dus, klonk er weer
koorzang in het creatief centrum Créaterre in Larret in Saint Saud Lacoussière.
Waarom waren die mensen niet naar een brocante, een vide grenier, een feest in
welke vorm dan ook. Want op 14 juli is er overal in Frankrijk wel wat te doen. Van
de grote parade in Parijs tot het vuurwerk in de kleine dorpen. De zangers bleken
Nederlanders te zijn, die natuurlijk wel van een feestje houden, maar niets met
de Franse nationale feestdag hebben. Onder leiding van de dirigent Evert van
Malkenhorst en met muzikale begeleiding van Andries Minnaard, piano en orgel,
en Evert Sillem, viool, werd er een begin gemaakt van een week hard werken aan
een uitvoering op vrijdag van klassieke koorzang in de kerk van St. Jean de Côle.
In een week moest het programma klinken als de bekende klok. De 16 zangers
hadden al in Nederland individueel geoefend, maar nu moest het samenzang
worden.
Hoe komt iemand op het idee een week
koorzang in Frankrijk te organiseren. Als je een
beetje zoekt op internet blijkt dat vaker voor
te komen. Op verschillende plekken kan er
een week gewerkt worden aan een uitvoering.
Zangers blijken ook in hun vakantie graag te
zingen.
In 1991 kwam Evert van Malkenhorst voor
het eerst in Larret, waar toen een paar
schuren verbouwd werden tot wat nu
Créaterre is. Hij hielp met de bouw, sjouwde
met dakpannen en zag iets moois ontstaan.
Maar aan een week koorzang werd nog
helemaal niet gedacht, omdat hij terug in
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Nederland muziekonderwijs ging geven.
Daarin was hij afgestudeerd aan het Sweelinck
conservatorium in Amsterdam en daarmee
moest hij zijn brood verdienen. Pratend met
hem blijkt er heel wat aan die periode vooraf
te zijn gegaan. Geboren in 1958 in Naaldwijk,
met zijn ouders verhuisd naar Arnhem, ging
hij op 18 jarige leeftijd economie studeren
in Groningen, maar al spoedig veranderde
dat in filosofie, omdat hij economie vreselijk
saai vond. Evert: “Ik heb nogal gevrijbuiterd.
Tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met
bandjes, werd ik gevraagd te komen zingen
en zo werd muziek een deel van mijn leven.
Na de studie wilde ik toch eigenlijk wel verder

Na zijn afstuderen in 1991 begon hij met
muziekonderwijs in het basisonderwijs
en was hij ook al
bij diverse koren
..... en toen sloeg
betrokken. Dat heeft
de onrust toe.
hij gedaan tot 1998
en toen sloeg de
onrust toe. In de zomermaanden was hij
al vele jaren naar Avignon gereisd, waar
hij als straatmuzikant in de vakantie wat
bijverdiende en had hij dus ook in 1991
kennis gemaakt met Créaterre. Evert: “Ik was
40 en zo vrij als een vogeltje in de lucht. Ik
nam ontslag, pakte mijn gitaar in, kocht een
retourticket Brazilië en vertrok in september
op de bonnefooi. Ik had wel nagedacht over
wat ik daar kon gaan doen. Borden wassen
zou geen optie zijn, want de Brazilianen
zouden dat zelf veel sneller doen, dus wat
dan. Iets meenemen uit Europa wat ze daar
niet hebben. Ik had een Duits koorboek en
nog wat koormuziek.
In kwam in Salvador da Bahia aan en wist niet
of ik links of rechts moest gaan. Ik verstond
niemand, maar gelukkig sprak men op de
toeristenbureaus wat Engels.
Dus geen borden wassen, maar een
bezoek aan de directeur van het plaatselijk
conservatorium, die gelukkig Engels sprak.
Die bood ik meteen maar twee cursussen
aan, geschiedenis van de West-Europese
koormuziek en yoga voor musici. In Nederland
had ik ook aan yoga gedaan. De directeur
was erg enthousiast, maar mijn timing was
beroerd, september was een slechte tijd om
iets te beginnen. Cursussen voorbereiden
kost natuurlijk tijd en een paar maanden
daarna gaat heel Brazilië plat. De zomer, de
vele feesten van welke heilige of godheid
dan ook, Kerstmis en dan nog carnaval.
Veel inschrijvingen zouden er niet komen.
Inderdaad, zes inschrijvingen waren te weinig
om te beginnen. De directeur raadde mij aan
contact met kerkkoren te zoeken.
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Druk:

Het klagen over het weer is van alle tijden en van
alle landen. Over de zomer van 2013 zullen we
over het algemeen niet klagen. Natuurlijk is het
vervelend dat na vele dagen mooi weer het nu
net gaat onweren en regenen op het moment
dat u die barbecue wilt houden. Maar op die
barbecue bij de buren was het wel mooi weer, dus
ook voor u komt er weer een droge dag om uw
bak- en braadkunsten te vertonen. En als het dan
toch wat minder weer is, een mooi moment om
de nieuwe Drop of Stroopwafels te lezen. En daar
staat wederom heel wat in. Zoveel zelfs dat we 28
pagina’s dik zijn. Misschien wilt u wel meezingen
met Evert van Malkenhorst in de straten van
Excideuil en Brantôme. Ria Warnau oefende mee
de tweede week en zong inderdaad mee. In het
Frans, niet in het Occitaans. Over die laatste taal
leest u een interessant verhaal, over de Franse taal
ook een bijdrage en met de Franse graantjes kunt
u uw kennis van die taal weer uitbreiden. Microsoft
komt ter sprake in de computercolumn en over
bijen komt u meer te weten. FANF, de Nederlandse
ambassade en Aneas brengen ons op de hoogte
van belangrijke zaken. We vragen aandacht voor
uw e-mailadressen, we houden ons bezig met de
opvolging van bestuursleden. We leven weliswaar

in Frankrijk, proberen zo goed mogelijk Frans te
praten, maar u leest ook iets over het Nederlands
onderwijs in het buitenland, ook in dat Frankrijk
dus. De Côte d’Azur wordt bezocht en in de
boekbespreking komt Parijs aan de orde. Wanneer
u niet van knoflook houdt moet u de kookrubriek
overslaan, maar Frankrijk zonder knoflook bestaat
eigenlijk niet. Dus lees in ieder geval wat Jan
Lagrouw over knoflook schrijft. Deze Drop of
Stroopwafels heeft absoluut geen last gehad van
het mooie zomerweer, bepaald geen gebrek aan
kopij. Veel leesplezier.

Henk van Elferen

P.S. Het resultaat van de derde ruilboekenbeurs
was een bedrag van € 152,50. Ook dit jaar is dat
geld overgemaakt naar ‘Aide aux Ânes’ van Walter
Golsteijn.

VAN DE VOORZITTER
Intussen moet ik wennen aan een ander soort
leven, de vraag is of het ooit went. Gelukkig is
er nog veel om voor door te gaan en zijn er veel
aardige mensen die een teken van leven hebben
gegeven of zelfs langs kwamen. Heel hartelijk dank
voor uw blijken van medeleven; ik ben nog steeds
aan het bedanken! De officiële papierwinkel is
afschuwelijk.
Denkt u eraan uw bankrekeningen, auto's en zelfs
tractoren op beider naam te zetten, dat maakt het
leven veel makkelijker!
Ook huis en hof draaien door. Na dit natte koude
voorjaar volgde deze heel warme droge zomer.
We moesten veel maaien, sproeien en snoeien.
De natuur ziet er anders uit dan anders. Het
enige dat hetzelfde blijft zijn die arme bomen
die opgegeten worden door de klimop. Bij ons
in de buurt staat een eeuwenoude eik, nu dood
in een dikke jas van klimop . Ik wandel geregeld
met een zaagje door het terrein, maar sommige

klimop is indrukwekkend van dikte en daar moet
een motorzaag bij aan te pas komen. Het is een
handigheid een cm of 10 uit de klimopstam te
zagen en weg te wippen.
We zijn al weer aan het denken over een locatie
voor de AVL van volgend jaar. U zult het niet
geloven maar Monbazillac is een mogelijkheid. We
willen in ieder geval deze keer een hoger plafond.
Wij staan open voor alle goede suggesties en
houden u in ieder geval op de hoogte.

Meta Boreel

INHOUD DROP OF STROOPWAFELS NR. 102, juni 2013
01.
02
02
04.
104
05.
06.
07.

02

08.
09.
10.
VAN DE VOORZITTER
11.
Diverse mededelingen
12.
Nieuwe bankrekening nr. DoS
Afscheid van vaste medewerkers 13.
14.
Jaarverslag ANEAS
17.
Hoe nu verder ................
Zingen in de kerk en op straat

VOORWOORD

Drop of Stroopwafels, september 2013 - Nummer 102

Schaakrubriek
Computerrubriek
Franse graantjes
Subsidie Nederlands onderwijs stopt
Bijeenkomst voor senioren in Périgueux
Brief uit de Morvan (7) / Div belastingen Fr.
Sponsorrubriek
De oude taal van het zuiden leeft weer

18.
19.
20.
20.
21.
22.
23.
24.

Nederlands pensioenstelsel
Een week zingen in de Périgord Vert
Van onze sponsors
Goed en leuk om te weten

Nostalgie
Imkeren in de Périgord Vert
Spontaan converseren / Holland DOCU
DINER EN BLANC

25.
25.
26.
26.

OVER LEZEN .................
Goed en leuk om te weten
....................... EN KOKEN
Goed en leuk om te weten

vervolg van pagina 1.
Op die manier lukte het mij wat bij te verdienen, want ik werd al
spoedig de assistent van de dirigent, werd daar een beetje voor
betaald en op die manier kon ik mijn broek ophouden.”
Hij leerde ook een Padre Hanz kennen, een Duitse pastoor met een
groot kerkkoor, waar hij ook kon assisteren. Padre Hanz presteerde
het om met Kerstmis Duitse topzangers over te laten komen om het
‘Weihnachts Oratorium’ van Bach te laten uitvoeren.
Na een half jaar had hij het toch wel gezien in Brazilië, leverde zijn
retourticket in en vloog terug naar Amsterdam. Weer terug in
muziekonderwijs, maar al snel ontslag genomen om koordirigent
te worden. Dat leverde toch te weinig op, dus weer terug in
onderwijs om in ieder geval een vast inkomen te hebben. Naast
het onderwijswerk bleef hij wel doorgaan met koren. En toen werd
muziekonderwijs opgeheven. Ook toen moest er bezuinigd worden

en alhoewel de Amsterdamse centrale overheid wel door wilde gaan
met dit onderwijs, bepaalden de inmiddels opgerichte stadsdelen
anders en dus stond Evert van Malkenhorst op straat. Gelukkig leverde
zijn koorwerk min of meer voldoende op, maar de zomermaanden
waren natuurlijk een probleem. Met zijn gitaar weer naar Avignon zag
hij niet zitten, maar samen met een collega, Adriaen van der Veen,
kwam hij op het idee van een zomercursus koorzang. Dat begon
dertien jaar geleden in ….. Larret. Dat bleek nu heel geschikt te zijn
voor een dergelijke cursus. Er was een hele mooie zaal om te zingen
en het was een mooie omgeving. Bovendien kon de catering verzorgd
worden en kon er dus een volpensionprijs aangeboden worden.
Slapen kon in slaapkamers, eigen tent of caravan/camper. Frankrijk
was natuurlijk een vakantieland bij uitstek en samen met Adriaen
heeft hij drie jaar een cursus van een week gegeven, klassieke zang
en lichte muziek. Na de drie jaar ging ieder zijn eigen weg, Adriaen
ging elders zomercursussen geven en Evert ging verder in Larret.
De formule was goed en bleek elk jaar voldoende deelnemers op te
leveren voor een week koorzang. De optredens waren meestal op
straat met een gemengde uitvoering van klassiek en lichte muziek.
Drie jaar geleden werd voor het eerst een uitvoering gegeven in
de Abbaye de Boschaud in Villars. Vorig jaar werd geprobeerd twee
weken een cursus te geven, een week klassiek en een week lichte
muziek. Dat kwam toen niet van de grond, maar dit jaar is dit wel
gelukt. Met verschillende groepen. Een paar mensen van de eerste
groep bleven ook voor de tweede groep, maar het merendeel was
dus speciaal voor een week in Frankrijk. Over het algemeen zijn het
mensen uit het netwerk van Evert, leden van zijn diverse koren. Het
klassieke repertoire bestond uit werken van Sweelinck, Fauré, Bartòk,
Vivaldi, Lloyd Webber, Elgar, Bach/Gounod, Mendelsohn en Duruflé.
De begeleiding was in handen van Andries Minnaard, piano en Evert
Sillem, viool. De Franse chansons zijn o.a. klassiekers als La Mer, Sous le
ciel de Paris, Pour un flirt en Les feuilles mortes. Andries Minnaard is al
elf jaar de begeleider.
Evert: “De formule van twee weken is goed aangeslagen en zeker
voor herhaling vatbaar. Gelukkig is mijn netwerk inmiddels groot
genoeg voor genoeg deelnemers, het mogen er zelfs wat meer
worden. Achttien leden zou prachtig zijn met een goede verdeling van
mannen en vrouwen, het liefst vier bassen, vier tenoren, vijf alten en
vijf sopranen. Dit aantal kunnen we ook goed in Larret onderbrengen.“
Gevraagd naar zijn toekomstplannen, zegt hij een droom te hebben.
Volgend jaar nog een derde week, een week opera. De uitvoering
zou dan moeten gebeuren in de Abbaye de Boschaud in Villars. In
feite een ruïne, maar nog uitermate geschikt voor uitvoeringen.
Zo zag ik op zondagavond 28 juli een uitvoering door een Engels
toneelgezelschap van “Much Ado About Nothing” van William
Shakespeare. Dus volgend jaar pogingen ondernemen voor een
opera-optreden. Een lichte opera arrangeren, voor catering zorgen en
er een avond uit van maken. Een avond met een hapje en een drankje.
De toekomst van Evert van Malkenhorst zal bestaan uit koormuziek.
Hij is en wil dirigent blijven van zes koren in Amsterdam. Hij wil zijn
vaardigheden vergroten, meer muziek arrangeren, ook voor orkesten.
Het dirigeren van orkesten is een andere manier van dirigeren dan van
koren. Dat laatste zal vooral zijn werk zijn, daar ligt ook zijn liefde wat
muziekuitvoering betreft. Zeker nog genoeg plannen en in ieder geval
volgend jaar voor weer een optreden in Frankrijk. En als daar een week
opera bij mag zijn, dan zal hij daar heel blij mee zijn.
Evert tot slot: “Zingen in Frankrijk is een fantastisch gebeuren. Met
geïnspireerde mensen werken aan een uitvoering is heerlijk. Een
uitvoering in een kerk is een ervaring. En het is geweldig om op straat
te ervaren dat de Franse toehoorders onze liedjes erg waarderen. En je
merkt het steeds weer, mensen die zingen vechten niet!”

Henk van Elferen
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Van de ambassade in Parijs kregen wij het onderstaande bericht. Mochten er onder onze lezers personen zijn die het betreft, neem daar dan
goede nota van en doe er uw voordeel mee.
Geachte relatie,
N.a.v. gewijzigde regelgeving, doet het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport een oproep aan Nederlandse zorgverleners
(fysiotherapeuten, verpleeg- en verloskundigen) tot een herregistratie
in het BIG-register. Registratie in dit register is verplicht om genoemde
beroepen uit te mogen oefenen in Nederland. Op onze website alsmede op
de website van het ministerie vindt u aanvullende informatie.
We zijn u zeer dankbaar indien u deze informatie doorstuurt aan alle
mogelijke betrokken personen en organisaties in uw regio.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jos Duit

Culturele Zaken & Onderwijs
Service Culture et Enseignement
Ambassade
van het Koninkrijk der Nederlanden
Ambassade du Royaume des Pays-Bas
7-9 rue Éblé | F-75007 | Paris
T +33 (0)1 4062 3343
F +33 (0)1 4062 3456
http://lafrance.nlambassade.org

Kijk ook op
www.institutneerlandais.com
www.ohpaysbas.com

CONSULAIR NIEUWS

Aan de Nederlanders in Frankrijk
Er bleek meer en meer de behoefte te bestaan aan een
Nederlandstalige versie van de consulaire website. Het doet
me dan ook veel genoegen te melden dat de Consulaire
afdeling van Zr.Ms.Ambassade te Parijs vanaf vandaag
naast de Franstalige versie
(www.consulatparis.nl) ook beschikt over een
Nederlandstalige versie van de consulaire website (www.
consulaatparijs.nl)
Met vriendelijke groet,
Bud Rellum
Consul
Van de FANF ontvingen wij onderstaand bericht, dat wij u uiteraard niet
willen onthouden. De genoemde brief hebben wij door plaatsgebrek niet
op kunnen nemen. De brief is wel geplaatst op onze website,
www.drop-of-stroopwafels.net onder de rubriek ‘Laatste nieuws’.
Kijk bij ‘Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen’.

Fédération des Associations Néerlandaises en France
Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk
Le Vésinet , 28 mei 2013
Beste voorzitters,
Zojuist heb ik het bericht ontvangen dat de
duurtetoeslag AOW, die ons met de invoering
van de MKOB op 1 juni 2011 werd ontnomen
(wanneer minder dan 90% belasting in Nederland
werd betaald), toch met terugwerkende kracht zal
worden uitgekeerd.
Lees verder de brief aan de tweede kamer,
aangehecht.
Met vriendelijke groet,
Guido Smoorenburg, voorzitter FANF
Secretariaat: p/o Mary Beelaerts, 24 av. des Courlis, 78110 Le
Vésinet, France
E: mary.beelaerts@gmail.com
www.fanf.fr
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Nieuwe bankrekeningnummers D-o-S
Vanaf 1 februari 2014 betalen we in Europa alleen
nog op de nieuwe Europese manier. Zo verdwijnen
bijvoorbeeld de Nederlandse overschrijvingen en
incasso’s. Daar komen Europese varianten voor in
de plaats. Ook de bestaande rekeningnummers
veranderen: betalen gaat voortaan met het
internationale rekeningnummer IBAN, ook binnen
Nederland.
Deze nieuwe Europese manier van betalen wordt
SEPA genoemd. SEPA staat voor Single Euro
Payments Area. Met SEPA komt er in Europa één
geïntegreerde betaalmarkt, waar iedereen op
dezelfde manier in euro’s betaalt. SEPA bestaat uit
de 27 lidstaten van de Europese Unie (eurozone
en non-eurozone), plus IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen, Monaco en Zwitserland.
Vooruitlopend hierop alvast de IBAN (International
Bank Account Number) en BIC (Bank Indentification
Code) van de bankrekeningen van Drop of
Stroopwafels:
ING:
IBAN: NL39 INGB 0007 5453 36
BIC: INGBNL2A
Banque Populaire:
IBAN: FR76 1780 7008 2195 3197 4458 304
BIC: CCBPFRPPTLS
Voor de contributiebetaling 2014 zal een factuur
worden meegezonden met het decembernummer
van Drop of Stroopwafels. Op deze factuur zullen
bovenstaande bankgegevens ook worden vermeld.
Wanneer u voor 1 februari 2014 betaalt, kunt u de
‘oude’ nummers nog gebruiken.
Ineke Stagge-Winkel

Afscheid van vaste medewerkers
Ria Warnau
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Jaarverslag
ANEAS
Alweer een jaar achter de rug. Zoals voorgaande
jaren heeft de vereniging met steun van de
leden en de vrijwilligers weer verscheidende
Nederlanders en hun aanverwanten in Frankrijk
geholpen. Voor onze vrijwilligers en het Bestuur is
de dankbaarheid die iedere keer weer door onze
steungevallen getoond wordt een motivatie om
het meer dan 128-jarige werk van ANEAS voort te
zetten.

Economische crisis

In ons vorige jaarverslag schreef ik dat het er naar
uitzag dat de economische crisis niet snel tot een
einde zou komen. Helaas moeten we constateren
dat een spoedig herstel inderdaad op zich laat
wachten.
De financieel zwakkeren zullen het daarom naar
verwachting zwaarder krijgen. Een korting op
de inkomsten van bijvoorbeeld 100 euro per
maand kan soms desastreuze gevolgen hebben.
Plotselinge uitgaven door ziekte, reparaties
etc. kunnen dan niet meer door deze mensen
opgebracht worden.

Steungevallen

Het Bestuur en de Sociale Commissie hebben zich
het afgelopen jaar weer over een tiental gevallen
kunnen buigen. Het ging hierbij om het helpen bij
onder meer administratieve en/of hulp financiële
problemen zoals onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het helpen bij het overleg met de banken om
de maandelijkse aflossingen te verlagen
het betalen van een garage rekening van
een busje nodig voor het vervoer van een
gehandicapt kind
het oplossen van een probleem met betrekking
tot de sociale verzekeringinstanties
het overbruggen van een financiële situatie
om te voorkomen dat iemand “interdit
bancaire” wordt
het betalen van een fietswiel en medische
kosten voor een werkeloze jonge Nederlander
in nood
het ondersteunen van een gescheiden vrouw
die zich zorgen maakt over de situatie van
haar kinderen in Frankrijk
het psychologisch ondersteunen van een
dame met betrekking tot een ingewikkelde
gezinssituatie
het betalen en het aanvragen van een
paspoort voor een semi-dakloze
het geven van een eenmalige financiële steun
aan iemand zonder werk en inkomsten

Relatie met het Ambassade/Consulaat

Zoals verleden jaar reeds geschreven zijn wij
verheugd dat de Ambassade en het Consulaat
Aneas ons een warm hart blijven toedragen.
De relatie is uitstekend. De Consul Bud Rellum
is bij verschillende Bestuurs- en Sociale
Commissievergaderingen aanwezig geweest.
Het meedenken en zijn adviezen worden door
ons zeer gewaardeerd. Het Bestuur van ANEAS
had tevens de eer om kennis te maken met de
nieuwe Ambassadeur Ed Kronenberg die het
beschermheerschap uit hoofde van zijn functie
aanvaardt.

FANF en Nederlands Ondersteuningsfonds
in de regio PACA

Zoals aangekondigd in ons vorig verslag hebben
wij contact opgenomen met het Nederlands
Ondersteuningsfonds in de regio PACA. Het eerste
contact was goed en we hebben besloten om in
de toekomst uit te wisselen met betrekking tot de
diverse problematiek die we in het veld vinden.
Begin 2013 heeft ANEAS tijdens de ALV van de
FANF (Féderation des Association Néerlandaises
en France) een presentatie gegeven. Het doel
van de presentatie was om ANEAS beter bekend
te maken bij de lokale verenigingen en te zorgen
voor een breder draagvalk. De presentatie had
ook betrekking op een voorstel aan de lokale
verenigingen om de handen in één te slaan als het
om Nederlanders in nood gaat. Het gaat hierbij om
het creëren van een “win-win” situatie waarbij de
lokale verenigingen kunnen rekenen op ANEAS en
ANEAS meer bekendheid krijgt in de provincie.
De eerste reacties van de aanwezige voorzitters
waren zeer positief. Tijdens de ALV van de
Nederlandse Vereniging van Parijs en omstreken
hebben wij dezelfde presentatie mogen geven. De
reacties waren ook hier weer positief.
Wij willen deze vereniging eveneens danken voor
het feit dat wij in het verenigingsblad “Onder Ons”
ANEAS onder de aandacht mochten brengen
met een artikel en dat wij permanent een gratis
advertentie mogen plaatsen.

Activiteiten van het Bestuur

Het bestuur heeft in 2012 vier maal vergaderd (15
februari, 27 maart, 1 oktober, 7 november 2012).
Buiten deze fysieke vergaderingen om hebben de
Bestuursleden elkaar veelvuldig gesproken per
e-mail of telefoon.

Ledenaanwas

Het afgelopen jaar zijn de inkomsten (contributies/
donaties) op het zelfde niveau gebleven. Helaas is
aantal leden
door verhuizing en overlijden afgenomen.
Wij hebben er echter vertrouwen in dat de
samenwerking met onder
meer de lokale verenigingen het aantal leden weer
zal toenemen. We hebben aan het begin van 2013
een paar
relatief hoge donaties mogen ontvangen.

Kaspositie

De kaspositie van de vereniging is goed.

Website

Gedurende het afgelopen jaar hebben wij
problemen ondervonden met onze de website. Het
bleek dat de techniek was verouderd. De bladzijdes
van de site waren onleesbaar. We zijn dan ook blij
dat sinds het begin van het jaar de site weer in de
lucht is.
Het gaat goed met de vereniging. Het bestuur is
enthousiast bezig en wij zien het komende jaar
dan ook met vertrouwen tegemoet. Gesteund
door onze leden zijn we, indien de economische
crisis aanhoudt, voorbereid op een te verwachten
toename van het aantal steungevallen.
Namens het Bestuur,
Hendrik Klinkert
Voorzitter
April 2013

Contributie/abon.op
Drop of Stroopwafels
De laatste tijd hebben wij enige
problemen ondervonden met
de betaling van de contributie,
bedoeld voor een abonnement
op Drop of Stroopwafels. Bedoeld
abonnement is volgens de statuten
gekoppeld aan een jaargang. Het
verenigingsjaar is gekoppeld aan
het kalenderjaar. Dat betekent dat u
recht hebt op vier nummers van DoS,
die in een jaargang verschijnen. Dat
houdt dus in dat wanneer u zich in
bijvoorbeeld juli aanmeldt als lid, u
de reeds verschenen twee nummers
toegestuurd krijgt en daarna de
volgende nummers na verschijnen.
Een lidmaatschap/abonnement
geldt weliswaar voor een jaar, maar
altijd een kalenderjaar. Voor uw geld
ontvangt u vier nummers, maar wel
de nummers van het betreffende
kalenderjaar. Er is voor dit systeem
gekozen om zo de betaling van
de contributie/abonnement te
concentreren op het einde van het jaar.
Wanneer de datum van aanmelden
zou gelden, brengt dit veel werk mee
bij de inning van de contributie. Nu
kan dit dus geconcentreerd worden
op een bepaalde periode, wat elk
jaar toch weer veel problemen geeft.
Er wordt gewoon vaak vergeten te
betalen. Het bestuur beraadt zich dan
ook dit in de toekomst te stroomlijnen
en de leden eraan te herinneren door
een factuur te gaan sturen.
Het bestuur

E-mailadressen leden
Onlangs heeft het Bestuur van Drop of
Stroopwafels een mailing rondgestuurd
om in de tijd voor het verschijnen
van het blad nr. 102 onze leden met
een e-mailadres te informeren over:
Toelichting op de positie van de
Verdragsgerechtigden voor personen
wonend in Frankrijk en zorgverzekerd
via Nederland (CVZ, CPAM, AGIS).
Ongeveer 60% van onze leden heeft
hun e-mailadres doorgegeven, maar
bijna 20% van deze e-mailadressen
klopt niet (meer).
Als u bovengenoemde mailing
niet heeft ontvangen (is begin juli
verstuurd), maar u heeft destijds wel uw
e-mailadres doorgegeven, dan mogen
we aannemen dat uw adres niet meer
klopt.
Gaarne een berichtje in dit geval aan:
webmaster@drop-of-stroopwafels.net;
hebben wij uw e-mailadres niet, dan
kunt u dat adres alsnog doorgeven,
zodat wij dat kunnen opnemen.
Renso Vonk
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Hoe nu verder ………..

Voor veel
zaken is er
een tijd van
komen en een
tijd van gaan.
Een open deur,
een waarheid als
een koe.
Wat heeft dat nu weer
met Drop of Stroopwafels
te maken.
........... Alles, leest u maar verder.
Bestuur

Het maken van Drop of Stroopwafels

Wat wij in het bestuur merken is dat wij, ook al willen we dat soms niet
toegeven, toch ook ouder worden. Gelukkig maar, want dat willen we graag,
het liefst in goede gezondheid. Toch realiseren wij ons dat wij ons moeten
gaan bezighouden met de opvolging van de bestuursleden. Er is een schema
van aftreden, er is het recht op herverkiezing, maar er is ook het recht van
inderdaad aftreden. Zelfs tussentijds aftreden is mogelijk om wat voor reden ook.

De redactie schrijft en verzamelt informatie voor de
lezers. Toen de huidige hoofdredacteur aantrad, is ook
de lay-out van het blad gewijzigd. De opmaak gebeurde
in Nederland, het drukken in Frankrijk, tegenwoordig
wordt het blad bij een internetdrukker gemaakt.
Aanvankelijk kwam Dick de Rooij voor de opmaak,
acquisitie en facturering van de sponsorpagina’s,
maar geleidelijk ging hij ook de opmaak van het blad
verzorgen. Die opmaak gebeurt met het programma ‘In
Design’ als u dat wat zegt. De resultaten kunt u al lange
tijd bewonderen. Nu is Dick
de Rooij enige tijd geleden
verhuisd naar Nederland.
De huidige techniek maakt
het mogelijk op afstand
Drop
of
Stroopwafels
samen te stellen. Dat willen
we ook voorlopig blijven
doen. Dick heeft aangegeven door te willen gaan tot
aan de volgende jaarvergadering. U begrijpt dus dat
wij ook op zoek zijn naar een nieuwe vormgever, die
dan ook de sponsoring kan verzorgen. Die hoeft het
wiel niet weer uit te vinden, die kan doorgaan met
wat goed is, de huidige vormgeving. Mag natuurlijk
een eigen inbreng hebben. En dan hebben we
ook nog een voorkeur voor iemand die in Frankrijk
woont. En als dat ook nog in de buurt van de oude
en straks misschien nieuwe hoofdredacteur is, zou
dat helemaal prachtig zijn. Een eventuele opvolging
zal natuurlijk zorgvuldig begeleid worden door
hoofdredactie en Dick de Rooij zelf. Reacties graag naar
Henk van Elferen, redactie@drop-of-stroopwafels.net
en voor informatie: tel. 05 5356 9435.

Gezegd mag worden dat de huidige bestuursleden met veel plezier en ambitie hun
werk doen, dat ook nog willen blijven doen. Maar het kan zeker geen kwaad al bezig te
zijn met mogelijke opvolging. Wij denken dat onder de huidige leden zeker personen
zijn die Drop of Stroopwafels in leven willen houden.
Dat kan niemand alleen, daar heb je een bestuur voor
nodig, daar heb je opvolgers voor nodig. Het zou een
slechte zaak zijn als bestuursleden moeten aanblijven
omdat er geen opvolging is. Dat zou betekenen dat
bij toch aftreden Drop of Stroopwafels ophoudt te
bestaan. Die keus is bijna zes jaar geleden onderzocht
en toen wilde het merendeel van de leden doorgaan.
Gelukkig kon er toen een nieuw bestuur gevormd worden. En Drop of Stroopwafels
bloeit en groeit. Dat moet zo blijven, dat moet op termijn met andere bestuursleden.

Het kan zeker geen kwaad al
bezig te zijn met mogelijke
opvolging.

Wij doen dus hier een dringend beroep op de leden om eens na te denken
over een mogelijke bestuursfunctie. Denkt u maar eens mee over de functie
van voorzitter, van secretaris, van webmaster, van hoofdredacteur. De nieuwe
penningmeester, Ineke Stagge, is net gekozen en wil haar steentje blijven
bijdragen. Het hoeft allemaal niet meteen, maar laat uw gedachten erover gaan.
Laat uw belangstelling blijken bij de voorzitter, Meta Boreel, voorzitter@dropof-stroopwafels.net Meld welke functie u eventueel ambieert. In goed overleg
kan er dan een mogelijke opvolging tot stand kunnen komen. Neem van ons aan
dat het leuk werk is, dat u er weer vrienden bij krijgt en dat Drop of Stroopwafels
op die manier uw blad kan blijven. Het bulletin voor Nederlanders in Frankrijk.
Wij zijn zeer benieuwd!
Het bestuur
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Schaakrubriek
door Richard van Tienhoven

Ligt het aan de zomer, aan de
schitterende maand juli, dat er weinig
oplossingen zijn ingestuurd? Zelfs veel
trouwe oplossers hebben het laten
afweten!
Zijn de opgaven te moeilijk of te
makkelijk? Laat het mij weten!
De oplossingen van de 3 opgaven in de
vorige Drop-of-Stroopwafels waren de
volgende.
Opgave 1 (Morovic – Rodriguez, 31e
Capablanca Memorial): 1. Td8+, Kh7 2. Th8,
Kxh8 3. Df8+, Kh7 4. Dxg7# mat
Opgave 2 (Vasiukov – Pribyl, Zalaegerszeg
1977) : 1. Pc7+, Pxc7 2. Txe7, Kxe7 3. Df6+,
Ke8 4. Dxf7# mat
Opgave 3 (studie van Sam Loyd)
: 1. Tf4, Kxg3 2. 0-0, Kh3 3. T1f3# mat
Geen van de ingestuurde oplossingen was
helemaal goed. M.i. de eerste keer dat dit is
voorgekomen!

Dit keer weer 3 opgaven, waarvan de
opgaven 1 en 2 voor iedereen redelijk
makkelijk oplosbaar moeten zijn en
opgave 3 wat lastiger is.
De uiterste inzendtermijn is 1 november
2013. Veel succes allemaal!
Verder in deze rubriek weer eens wat
nieuws over mijzelf.
Op 13 mei jl. ben ik officieel Internationaal
Meester (IM) geworden, door voor de 2e
keer de daarvoor vereiste norm te scoren.
Niet gek voor een bijna 70-jarige!
Tijdens het jaarlijkse congres van de ICCF
(International Correspondence Chess
Federation), dat deze zomer in Polen
wordt gehouden, zal de daarbij behorende
medaille en oorkonde worden uitgereikt.
De volgende stap is nu de titel van Senior
International Master (SIM). Ook daarvoor
moet tweemaal de vereiste norm worden
gescoord.

Eenmaal is me dat al gelukt. De komende 6
maanden starten 3 toernooien waarin ik mijn
2e norm zou kunnen scoren, te weten:
•
op 1 september: de halve finale van
de Wereldbeker, waarin ik de enige
Nederlander ben
•
eind dit jaar: de finale van het Europees
kampioenschap voor landen, waarin
ik aan het 3e bord speel van het
Nederlandse 8-tal
•
op 1 februari 2014: de finale van de
Wereldbeker voor Veteranen, tevens het
officieuze wereldkampioenschap voor
deze oudjes
Misschien lukt het me voor mijn 75e ook nog
de volgende titel binnen te halen!
Weer veel plezier en sterkte gewenst met de
opgaven.
Uiteraard hoop ik dit keer veel oplossingen te
mogen ontvangen.
Voor actueel schaaknieuws verwijs ik naar
www.theweekinchess.com.
richard.van-tienhoven@wanadoo.fr
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Computerrubriek
door Frans Dingemans

Office 365, het nieuwe
‘kantoor’ van Microsoft
Microsoft is eigenlijk een beetje raar bedrijf. Ze maken elk
jaar weer miljardenwinsten met maar twee (hoofd)producten:
Windows en Office. Wat betreft Windows is dat niet zo
verwonderlijk, want Microsoft wist al in een vroeg stadium een
bijna-monopolie op besturingssystemen te verwerven. Wie had
dat gedacht toen we het nog met MS DOS moesten doen! Apple
heeft een superieur product, maar is nauwelijks een concurrent
omdat Steve Jobs al in een vroeg stadium bewust voor een
positie in de marge koos. Qua marktaandeel althans, wat betreft
de winsten is de term ‘marginaal’ natuurlijk misplaatst.
Nu zit Microsoft een beetje in zwaar weer
de laatste tijd. Windows 8 (zie mijn column
in DoS 101) slaat niet aan. Op zich een
mooi product, ik schreef het al, maar de
gemiddelde computergebruiker, die niet wil ‘aanraken’, kan er niet
veel meer mee dan met Windows 7. En dan zijn de PC-verkopen ook
nog sterk ingezakt en zijn Windows-tablets zelfs als ze gratis zouden
worden weggegeven amper sexy, en u begrijpt dat het Microsoft relatief gezien dan - even niet meezit.
Gelukkig zit er nog een loot aan de Microsoft-boom en dat is Office,
sinds jaar en dag hét programmapakket voor schrijven, rekenen,
presenteren, ordenen en het professioneel organiseren van e-mail. In
tegenstelling tot Windows heeft Microsoft hier wel te maken (gehad)
met concurrentie, maar die is weggevaagd (WordPerfect, weet u
nog!?) of van (veel) mindere kwaliteit. Office, met Word en Excel als
boegbeelden, is dan ook om een heel goede reden niet meer weg te
denken van de desktop: het is gewoon het beste programmapakket
in zijn soort.
Begin dit jaar kwamen twee nieuwe pakketten uit, Office 2013 en
Office 365. Beide pakketten hebben exact dezelfde functionaliteit,
maar verschillen in klantbenadering. Office 2013 is - in verschillende
versies - voor ‘Thuisgebruik en Studenten’, Thuisgebruik en
Zelfstandigen’ of voor bedrijven. U betaalt een eenmalig (hoog)
bedrag voor gebruik op één PC, net als bij vorige incarnaties van
Office. Ik zou zeggen: vergeet het. Want met het pakket ‘Office 365
voor Thuisgebruik Premium’ introduceert Microsoft een pakket dat
de mogelijkheden van alle versies van Office 2013 in zich verenigt, op
meerdere (thuis)computers geïnstalleerd mag worden en een zeer
aantrekkelijke prijsstelling heeft.
Office 365 heeft een - voor de softwarewereld - revolutionair
verkoop-/licentiemodel. Tot en met de vorige versie werd Office door
Microsoft verkocht voor een vast bedrag per los programma c.q. een
bundeling van bepaalde programma’s. De koper
kon Office dan voor onbepaalde tijd gebruiken,
op één of (voor een meerprijs) op meerdere
computers. Dit verkoopmodel wordt nog steeds
door bijna alle softwaremakers gehanteerd.
Maar er zat (en zit) hier een juridisch addertje
onder het gras: wettelijk gezien is software

niet te koop, u koopt het recht op het gebruik ervan (een licentie).
Niet iets waarover de gemiddelde gebruiker zich druk maakt, maar
het blijft gek. Je denkt toch dat je iets gekocht, dus in eigendom
hebt. Door voor Office 365 duidelijk aan te geven dat je de software
in feite ‘huurt’, is een misverstand uit de wereld. Adobe, bekend van
Photoshop, doet inmiddels hetzelfde. Hierbij de aantekening dat
beide softwaregiganten natuurlijk niet zozeer duidelijkheid voor
de klant op het oog hebben, maar het licentiemodel, waaraan een
geregistreerde download en een regelmatige online geldigheidscheck
verbonden zijn, vooral gebruiken om piraterij tegen te gaan. U
krijgt een licentie op Office 365 voor 99 Euro, geldig voor één jaar
en te installeren op maximaal vijf computers. Om het even wat voor
computers, als u voor het downloaden/installeren maar dezelfde
inloggegevens gebruikt. Want ook Microsoft eist nu dat u zich meldt
met een Microsoft-account (Hotmail, Live, Outlook), analoog aan wat
Apple en Google/Android doen op hun tablets. Als extraatje krijgt u er
20 GB ruimte bij op SkyDrive, de eigen cloud van Microsoft (standaard
is dat zeven GB) en per maand 60 gratis belminuten naar vaste
nummers op Skype, sinds enige tijd onderdeel van Microsoft.
Office 365 is een meer dan compleet pakket. U krijgt voor die 99 Euro
per jaar Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook, OneNote
(in toenemende mate een concurrent voor EverNote) en allerlei
extra’s. Zie http://office.microsoft.com/nl-nl/ voor een overzicht. De
meest opvallende inhoudelijke veranderingen ten opzichte van Office
2010 zijn een veel efficiënter openingsscherm, het consequente
gebruik van het ‘lint’ (nu ook in Outlook!), een ‘touch modus’ (net als in
Windows 8), snelmenu’s, de ver doorgevoerde integratie van SkyDrive
(inclusief het naadloos aan één document werken op meerdere
computers), een zeer fraaie ‘lees modus’ en de mogelijkheid PDF’s te
bewerken (Word), meer uitgebreide grafische mogelijkheden (Word
en Excel) en het hulpmiddel ‘Snelle analyse’ (Excel). PowerPoint is meer
dan ooit een plezier om mee te werken. En Outlook heeft zoveel extra
functionaliteit gekregen, dat het bijna een volwaardige social media
application is.
Office 365 is een prima update versie van het Office-pakket, maar de
vernieuwingen zijn niet opzienbarend. Blijf dus gerust Office 2010
gebruiken. Het nieuwe licentiemodel verdient echter aandacht én
een pluim. Die 99 Euro per jaar is werkelijk geen geld voor gebruik
op vijf computers. SkyDrive laat je écht (gezamenlijk) werken in de
cloud in plaats van alleen online opslagruimte aan te bieden, zoals
DropBox. En je werkt, waar ook ter wereld en op wat voor computer/
tablet dan ook, met je originele bestanden in een standaard Officeomgeving. De 60 belminuten op Skype zijn een leuk extraatje. Dit
alles was voor mij voldoende reden om Office 365 aan te schaffen en
ik ben er dik tevreden over.
Frans Dingemans
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Franse graantjes (3)
Voordat ik de 12 al dan niet correcte Franse zinnen van Franse
graantjes (2) behandel, eerst even iets over de campingzin met die ene
grammaticale fout. Een aantal lezers heeft - en ze hebben het goed
gedaan –het woord précédent aangewezen dat inderdaad précédant
moest zijn. Ter toelichting het volgende.
Een participe présent kan als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden
en is dan veranderlijk: des films amusants (leuke films). Als deelwoord
is het echter onveranderlijk: des films intéressant tout le monde (films
die iedereen interesseren). Soms is de spelling van het bijvoeglijk
naamwoord en het deelwoord verschillend: différent – différant
(verschillend), convaincant – convainquant (overtuigend), précédent –
précédant (voorafgaand). Vooral met deze spellingverschillen hebben
Fransen grote moeite. De heisa rond de campingzin getuigt ervan.
Dus: le jour précédant le marché (correctie van de campingzin) = de dag
die aan de markt voorafgaat.

Spelen met Frans
Zo beschouw ik het tegen het licht houden van de 12 zinnetjes. En dat
vonden de inzenders ook. Ze lieten me weten het opsporen van de
fouten leuk gevonden te hebben. Ik mocht een vijftiental inzendingen
ontvangen. Is dat veel of is dat weinig? Ik weet het niet. Ik hoop
in ieder geval dat zij die niets ingezonden hebben en geprobeerd
hebben de foute zinnen te corrigeren het ook een leuk tijdverdrijf
vonden.
Het ging natuurlijk niet om echt winnen, het ging om meedoen en
plezier beleven aan die mooie Franse taal. Je kon in totaal 12 punten
halen. Het gemiddelde van de deelnemers = 7,9 punt. En dat is
waarlijk niet slecht. De zinnetjes waren minder onschuldig dan ze
misschien leken…
Ik laat ze voor het gemak nog even volgen:
1. Elle m’envoie toujours la revue que j’ai besoin.
2. Mon frère et moi avons mangé au restaurant.
3. Nous ne savons pas ce qu’il a dit.
4. Si je serais riche, je ne travaillerais plus.
5. Vous devez acheter des autres livres.
6. Selon moi, tu n’aurais pas dû venir.
7. Ils se sont écrit une lettre.
8. Il a parlé assez lent.
9. Son frère est médecin.
10. Je ne connais personne qui soit au courant.
11. Cette ville a quatre millions habitants.
12. Paul n’a pas fait des fautes.
De volgende zinnen waren correct : 2, 3, 6, 7, 9, 10.
Ik leg enkele van deze goede zinnen onder de loep.
Zin 2
Het probleem van deze zin is niet eenvoudig. In de meeste
grammatica’s wordt de regel gegeven mon frère et moi te hernemen
met nous. Dus: Mon frère et moi, nous avons mangé au restaurant. Maar
als je dat niet doet, mag dat dan ook ? Het antwoord is ja. Ik haal er
een autoriteit bij: Hanse, nouveau dictionnaire des difficultés du français
moderne. Hanse heeft het op p. 779 over een reprise facultative, mais
fréquente. Dus het hernemen van het persoonlijk voornaamwoord is
niet verplicht maar wel veel voorkomend.
Zin 6
Het voltooid deelwoord van devoir (moeten, verschuldigd zijn, te
danken hebben) is dû met accent circonflexe. Het accent verdwijnt als
het voltooid deelwoord wordt verbogen: due, dus, dues. Voorbeeld: la
somme due = het verschuldigde bedrag.
Zin 7
Een moeilijke zin! Die door vrijwel iedereen goed is behandeld. Bewust
of per ongeluk? De vraag was: moet er achter écrit een s of niet? De
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regel luidt
immers: het
voltooid
deelwoord
van
werkwoorden die vervoegd
worden met être richt zich in getal
(enkel- of meervoud) en geslacht (mannelijk of vrouwelijk) naar
het onderwerp. Voorbeeld: Ils sont venus. Bij verbes pronominaux
(werkwoorden die vergezeld gaan van se = zich of elkaar) doet zich
echter een probleem voor. De être-regel gaat namelijk niet op als se
een meewerkend voorwerp of een lijdend voorwerp is. Hier is se een
meewerkend voorwerp.
De vertaling van zin 7 luidt: Zij hebben (aan) elkaar een brief
geschreven.
Wie de zin veranderde in: Ils ont écrit une lettre was weliswaar slim,
maar je mocht een goede zin niet veranderen in een andere goede !
Zin 9
Correcte zin, dus voor médecin geen lidwoord un (zoals het Engels dat
doet).
Zin 10
De werkwoordsvorm soit is een subjonctif. En de subjonctif wordt
gebruikt in een bijvoeglijke bijzin na een ontkennend antecedent.
Personne is een ontkennend antecedent.
Dat waren de correcte zinnen. Ik besef dat ik diverse grammaticale
termen heb moeten gebruiken, die niet door iedereen begrepen
zullen worden. Maar het kan bij het uitleggen van dit soort zinnen niet
anders!
Nu de zinnen waar een ongerechtigheid in zat.
Zin 1
Het betrekkelijk voornaamwoord que moet worden dont omdat ‘iets
nodig hebben’ = avoir besoin de quelque chose.
Zin 4
De werkwoordsvorm serais moet worden étais. De regel luidt: na het
voegwoord si (= indien) neemt de conditionnel présent de vorm aan
van de indicatif présent en de conditionnel passé die van de indicatif
imparfait. Wat korter door de bocht: na si (= indien) geen vormen op
–rais.
Zin 5
Des autres livres moet zijn d’autres livres. Het delend lidwoord (article
partitif) des wordt d’ (een voorzetsel) voor een bijvoeglijk naamwoord
(hier autres).
Zin 8
Lent moet zijn lentement (een bijwoord). Vrijwel alle inzenders waren
het hierover eens.
Zin 11
Million is een zelfstandig naamwoord, dus geen telwoord. Krijgt
gewoon in het meervoud een s en wordt gevolgd door het voorzetsel
de.
Zin 12
Des wordt de. Het delend lidwoord des wordt het voorzetsel de na een
ontkenning.
Ziezo! Dat was pittige kost voor de een en misschien bekend terrein
voor de ander.
pag. 11

En nu heb ik niet veel ruimte meer over om andere onderwerpjes in de
schijnwerper te zetten.
Ondergaan
Ik was pas bij de dokter en gebruikte voor ‘een ingreep ondergaan’
subir une intervention. De dokter zei dat het wel zo positief was om
bénéficier d’une intervention te zeggen (bénéficier de = profiteren van,
de heilzame effecten ervaren van). Ik dacht bij mezelf: de ingreep
moet dan wel slagen!
Leuk om te weten
Se jeter un verre derrière la cravate = een glaasje achteroverslaan (la
cravate = de stropdas)
Chercher midi à quatorze heures = spijkers op laag water zoeken

Y’a pas photo = er is geen twijfel mogelijk
De laatste uitdrukking is tamelijk recent. Met deze uitdrukking zitten
we in de wereld van de paardenrennen, waar soms een foto moet
uitwijzen welk paard winnaar is. Als een foto niet hoeft, dan is er een
duidelijk verschil in aankomst, dan is er geen aarzeling.
Tot de volgende keer!

Wim Kruize

Onderstaande berichtgeving vonden wij in ‘Dutch Times’, een digitale uitgave van Dutchabroad, min of meer de opvolging van de digitale krant van de
Wereldomroep. Was de krant van de Wereldomroep gratis, voor Dutch Times moet voor een laag bedrag een abonnement afgesloten worden. Zie voor
meer informatie www.dutchabroad.nl

Subsidie Nederlands onderwijs stopt
De overheidssubsidie aan het Nederlands
onderwijs in het buitenland wordt
per 1 januari stopgezet. Dat heeft het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) laten weten aan de
stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland en de andere organisaties
die zich bezighouden met het zogeheten
afstandsonderwijs. Als gevolg van de
bezuiniging dreigt een groot deel van de
Nederlandse onderwijsinstellingen de
deuren te moeten sluiten.
‘Met het stopzetten van de volledige
subsidie wordt een unieke, zeer succesvolle
infrastructuur die de afgelopen 30 jaar is
opgebouwd bij de wortels afgesneden’, zegt
directeur Paul Bemelen van de stichting
Nederlands Onderwijs in het
Buitenland NOB. ‘De Nederlandse overheid
realiseert zich onvoldoende wat de
consequenties van dit abrupte besluit zijn
voor de duizenden leerlingen, de scholen, de
organisaties voor afstandsonderwijs en voor
de internationale ambitie van Nederland.’
In totaal gaat het in 2013 om een groep van
13.000 leerlingen in 78 landen. Daarvan heeft
88 procent de Nederlandse nationaliteit,
9 procent de Belgische en 3 procent zijn
Nederlandstalige leerlingen met andere EUnationaliteiten. De Nederlandse overheid
geeft per jaar zo’n 8 miljoen euro subsidie aan
het Nederlands onderwijs in het buitenland.
Het Nederlands onderwijs in het
buitenland wordt met ingang van 2014
zo’n 8 miljoen euro gekort.
Als gevolg hiervan zullen veel Nederlandse
scholen in het buitenland gedwongen de
deuren moeten sluiten, vreest de stichting
Nederlands Onderwijs in het Buitenland
NOB.
Wereldwijd zijn er 16 Nederlandse
basisscholen waarop volledig Nederlands

onderwijs wordt gegeven en 5 voor
voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er 180
zogeheten NTC-scholen, waar in aanvulling
op het lokale onderwijs enkele uren per week
les wordt gegeven in Nederlandse Taal en
Cultuur. Ook is er een groep leerlingen die
thuis Nederlands onderwijs volgen via een
van de organisaties voor afstandsonderwijs,
waaronder Wereldschool en Edufax.
In totaal gaat het in 2013 om een groep van
13.000 leerlingen in 78 landen. Daarvan heeft
88 procent de Nederlandse nationaliteit,
9 procent de Belgische en 3 procent zijn
Nederlandstalige leerlingen met andere EUnationaliteiten.
De Nederlandse overheid geeft per jaar zo’n
8 miljoen euro subsidie aan het Nederlands
onderwijs in het buitenland, wat neerkomt
op zo’n 600 euro per leerling per jaar. Daarvan
gaat 400 euro naar de school en 200 naar
de Stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland die de scholen vanuit Nederland
ondersteunt.
‘30 procent gaat sluiten’
‘Dit is een hele forse ingreep’, zegt directeur
Bemelen van de NOB. ‘De hele ondersteuning
aan Nederlands onderwijs in het buitenland
valt weg. Zeker 30 procent van de scholen
heeft bij ons aangegeven dat het beëindigen
van de subsidie leidt tot sluiting’, aldus
Bemelen.
‘De andere scholen zullen de ouderbijdrage
fors omhoog moeten schroeven om te
kunnen blijven bestaan. Voor veel ouders zal
het daarmee onbetaalbaar worden om hun
kind of kinderen Nederlands onderwijs te
laten volgen in het buitenland.’
Achterstand
Jaarlijks vertrekken zo’n 12.000 kinderen
tussen de 4 en 18 jaar oud naar het
buitenland. Daarvan keert ongeveer 30
procent binnen 5 jaar terug naar Nederland.
Volgens de stichting NOB kan 93 procent
van die leerlingen zonder vertraging of

achterstand instromen in het Nederlands
onderwijs.
Die cijfers zullen in de toekomst anders
worden, verwacht Bemelen. ‘Veel kinderen
zullen bij terugkeer naar Nederland geen
goede aansluiting kunnen vinden bij het
onderwijs.‘
De Tweede Kamer moet zich nog buigen over
de onderwijsbegroting waar de bezuiniging
een onderdeel van is. ‘Het is nog geen
gelopen race’, beaamt Bemelen. De stichting
NOB is daarom een handtekeningenactie
gestart. De petitie zal in juni aan de Tweede
Kamerleden worden aangeboden. Er wordt
massaal gereageerd. ‘Binnen een dag was de
petitie al 5000 keer ondertekend. Dat geeft
wel aan hoe erg dit onderwerp leeft onder
Nederlanders in het buitenland.’
Door: Thomas Arts
‘Red Nederlands onderwijs in buitenland’
De Tweede Kamer wil dat een deel van
de subsidie voor de stichting Nederlands
Onderwijs in het Buitenland in stand blijft.
Het kabinet was van plan de subsidie van
ruim 8 miljoen euro stop te zetten, maar
een Kamermeerderheid van in elk geval
VVD en PvdA vindt dat daar zo’n 2 miljoen
van overeind moet blijven.
De stichting NOB is betrokken bij het
onderwijs op zo’n 200 scholen in 80 landen.
De Kamer is bang dat met het schrappen
van de subsidie de band van het NOB met de
scholen in gevaar komt en dat de kwaliteit
van het onderwijs daar onder zal lijden.
Zo’n 20.000 mensen hebben inmiddels een
petitie getekend tegen beëindiging van de
subsidie voor 13.000 kinderen die Nederlands
onderwijs in het buitenland volgen. Ook
kreeg NOB honderden tekeningen en brieven
van Nederlandse kinderen in het buitenland
en hun ouders.Illustratie stichting NOB)
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Bijeenkomst voor senioren in Périgueux
Op 28 september a.s. zal er in Périgueux een forum
gehouden worden voor senioren. De toegang is gratis,
inschrijven kan per e-mail. Ons lid Anna Blaak bracht
ons op de hoogte van dit forum en wellicht zijn er leden
die aanwezig willen zijn. U vindt hier de benodigde
informatie. In het Frans, want vertalen heeft geen zin
omdat ook het forum in het Frans zal zijn.

1ER FORUM SENIORS EN DORDOGNE
Le 27 septembre 2013 au Théâtre de PERIGUEUX

ORGANISE PAR LE CODERPA DE LA DORDOGNE
De 9 H 15 à 17 H 30

9 H 15 9 H 45 Accueil Café au bar du théâtre
Une série de conférences seront proposées dans la
grande salle.
Matin :
•
9 H 45 10 H : Présentation de la journée
•

10 H 11 H : Lutter contre l’insécurité au
quotidien par la Direction Départementale de
la Sécurité Publique de la DORDOGNE.

•

11 H 12 H : « Bien manger en Aquitaine :
entre plaisir et santé » par le CESER Conseil
Economique Social et Environnemental
Régional

•

12 H
12 H 30 Intervention de Philippe
MESURON TOP CHEF 2010 avec une recette
de cuisine

Buffet dans le hall du théâtre
Après-midi :
•
14 H 15 H 00 Conférence par le Professeur
Hervé DOUARD, Hôpital Haut l’Evèque à
PESSAC : « Sport et Santé »
•
15 H 17 H 00 Conférence de Mme Martine
DECHAMP, Présidente de la Commission
de l’Action Sanitaire et Sociale à la CNAV à
PARIS : « les aspirations et les besoins des
Séniors. »
Des animations et des ateliers seront présents toute
la journée dans les 3 salles du sous-sol du Théâtre
et au RDC salle Montaigne. (thèmes : prévention,
santé, social, ergothérapie, consommation) avec
l’Institut de formation d’ergothérapie de GIRONDE (6
ateliers) l’ASEPT (MSA), CASSIOPEA, UFC QUE CHOISIR
DORDOGNE.
UFC QUE CHOISIR abordera : le surendettement, les
charges locatives, les droits des résidents dans les
Maisons de retraite.
Les stands de nos partenaires seront présents au RDC
et au sous-sol du théâtre.
ENTREE GRATUITE SUR INSCRIPTIONS avant le 20
SEPTEMBRE 2013.
Des bulletins d’inscriptions seront disponibles dans
les lieux publics. Le courrier sera envoyé à Cité
Administrative Bat D DDSP Secrétariat du CODERPA
2ème étage 24016 PERIGUEUX CEDEX.
Mais aussi par mail ddsp.coderpa@dordogne.fr, et
bientôt sur le site internet du Conseil Général.
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Brief uit de Morvan (7)

Op de fiets

Cognac

Mijn vriend Jan heeft een elektrische fiets gekocht. Trots kwam hij hem laten zien. ‘Er zit een sterke
batterij op, dat heb je hier wel nodig met al die heuvels.’ Jan vertelde dat hij een fietstocht gaat maken
langs de kanalen van Bourgondië (geen al te moeilijk parcours) om te wennen aan zijn nieuwe aanwinst.

De afgelopen jaren zijn in deze regio honderden kilometers fietspad
aangelegd (voies vertes) .
Deze zijn ook toegankelijk zijn voor wandelaars en skeeleraars. De
voormalige jaagpaden, bestemd voor de paarden die de boten
moesten trekken, zijn verbreed en geasfalteerd. Er ligt nu een
aantrekkelijk netwerk, waarvan in het zomerseizoen druk gebruik
wordt gemaakt door buitenlandse toeristen en ... de Fransen zelf.
Ik heb de indruk dat de fiets bezig is met een opmars in Frankrijk. Dat
zal zeker ook te maken hebben met de opkomst van de elektrische
fiets.

Op een straathoek in Autun zag ik een Fransman over zijn kin strijken
toen er een Nederlands echtpaar voorbijkwam, op twee elektrische
fietsen. ‘Ah, kan het ook zo.’
De Fransen kennen de fiets vooral als racefiets, die ranke constructie
op smalle bandjes die bedoeld is om zo snel mogelijk van A naar B te
gaan. Daarbij vergeleken is de elektrische fiets een lomp geval, dus
het is wel even wennen. Nederlanders hebben volgens mij aanzienlijk
bijgedragen aan de populariteit van het recreatiefietsen in dit land
(zo zal ik het maar noemen). Daarbij gaat het niet zozeer om de
snelheid, maar om het plezier van het bewegen. Hoeveel Nederlandse
auto’s en campers zie je niet rijden met een paar fietsen achterop!
Zo populair als in Nederland zal de fiets in Frankrijk nooit worden.
Bij ons laatste bezoek aan Nederland zagen wij op het plein bij het
centraal station in Den Haag duizenden
fietsen staan. Mijn eerste gedachte was: hoe
kun je je eigen fiets terugvinden in deze
gigantische wirwar van oud (en nieuw) ijzer.
Maar het schijnt geen enkel probleem te zijn.
We zagen ook dat het fietsen in Nederland
een evolutie heeft meegemaakt. Je ziet
tegenwoordig veel slagersfietsen met een krat of
een mand voorop en bakfietsen, zelfs een soort
bakfietsen opdrie wielen, waarin kinderen kunnen worden vervoerd.
Als je een tijdje uit Nederland bent weggeweest, zoals wij, verbaas je je
over de behendigheid waarmee de fietsers door het drukke stadsverkeer
slalommen, soms met een kind voor- en achterop. Je houdt je hart vast.
Wat een verschil met de rust langs de kanalen van Bourgondië. In
Le Journal de Saône-et-Loire stond laatst een reportage over een
nieuwe voie verte van 70 km langs het Canal du Centre, een route
langs groene wijngaarden en stille meren met reigers. Natuurlijk
wordt in het artikel ook aandacht besteed aan de
restaurants die je tegenkomt op het traject (dit is
Frankrijk!). Ik heb het uitgeknipt voor mijn vriend Jan.

Rob Scherjon

Aanpassingen diverse belastingen in Frankrijk
Regime auto-entrepreneur
De regering Hollande wil het regime van de auto-entrepreneur
versoberen. Het voorstel van de verantwoordelijke minister is om het
auto-entrepreneurschap te beperken tot 2 of wellicht 5 jaar, dit geldt
dan voor de ondernemers voor wie het werk als auto-entrepreneur de
belangrijkste activiteit is geworden. Voor auto-entrepreneurs voor wie
het werk een aanvulling op het inkomen is, kunnen gebruik blijven
maken van het regime. Ook zullen de omzetgrenzen fors worden
verlaagd. Er is nog veel discussie over de voorstellen, die ongetwijfeld
nog zullen worden aangepast. Ik houd u op de hoogte.
Taxe sur la plus value
De belastingheffing op het tweede huis in Frankrijk wordt weer
aangepast. De bezitsperiode waarin de belasting wordt geheven gaat
terug naar 22 jaar. Dus na een bezit van 22 jaar is geen taxe sur la plus
value meer verschuldigd. Wel zijn er over de periode daarna tot een
bezit van 30 jaar sociale lasten (15,5%) verschuldigd.

De nieuwe regeling gaat in per 1 september a.s. In de periode 1
september 2013 – 1 september 2014 geldt een bijzondere aftrek van
25% van de winst waarover de 19% belasting wordt geheven.
Besloten vennootschap in Nederland
De inkomsten van een in Nederland gevestigde BV zijn in beginsel
in Nederland belast. Dit is anders indien de leiding van de BV buiten
Nederland woont. De Franse fiscus zal dan stellen dat de BV onder de
Franse wet en regelgeving valt. Vanwege de Nederlandse exit-heffing
en hogere Franse tarieven doet u er goed aan tijdig
maatregelen te nemen. Een oplossing is dat u een
in Nederland woonachtige persoon als tweede
bestuurder benoemt.

Arie Sluimer
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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

Fax.: 05.53.56.99.93

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.

24340 MAREUIL

E-mail: H924281@agents.allianz.fr

n° orias 07 003 918

Te koop: ruime chalet, woonopp. 62 m2, tussen Voorthuizen en Garderen

Grote woonkamer, aparte keuken,
twee slaapkamers, badcel en
bijkeuken. Goed geisoleerd, dubbel
glas, cv.
Groot overdekt terras, schuurtje,
bloemrijke tuin. Het chalet staat op
zeer rustig park ( geen camping) vlak
bij bossen en een golfterrein. Veel privacy, ideaal als pied a terre en voor
gebruik door uw kinderen in Nederland .
Prijs: 70.000 EUR, Tel: 0644679104 of csschagen@gmail.com

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*

€ 51

€ 102

€ 137

- 35 jaar

€ 63

€ 124

€ 168

36-64 jaar

+ 65 jaar

€ 77

€ 152

€ 201

- 35 jaar

€ 73

€ 148

€ 187

€ 90

€ 178

€ 226

36-64 jaar

€ 273

+ 65 jaar

- 35 jaar
36-64 jaar

36-64 jaar
+ 65 jaar

150 %**

300 %**

€ 105

€ 209

* Caisses Primaires d’ Assurance Maladie

Formule

Alleen

Echtpaar

Familie

€ 317

€ 628

€ 946

€ 385

€ 766

€ 1.151

+ 65 jaar

€ 470

€ 937

€ 1.409

- 35 jaar

€ 368

€ 732

€ 1.097

€ 448

€ 892

€ 1.340

€ 535

€ 1.067

€ 1.607

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
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ILSEWOLFF
WOLFFCOUNSELING
Counseling
ILSE

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

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

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

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

Zie ook Google-Linkedin: Ilse Wolff France

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

T: 0033(0)545232576 M: 0033(0)695560124 E: gertrook@orange.fr

Lid worden?
www.dropofstroopwafels.net
klik op de homepage “lid worden”

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.

Coaching, ondersteunende gesprekken
Marcel Verhoeven

malcoussel@free.fr

Montayral - Lot et Garonne

Tel: 05 53 41 09 77

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

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

PC HELP

mstre
e en o

gn
Dordo

ken

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

www.ferronnerie-vanos.com email: ferronnerie.vanos@orange.fr

Drop of Stroopwafels, september 2013 - Nummer 102

15

Spo

nsorrubriek

Ongeacht waar
u woont in Frankrijk,

HEB JE HET GEVOEL DAT JE NIET GEHOORD WORDT?

Lucia Soeters

Agence GENERALI Françoise Roques
en haar medewerksters staan tot uw
beschikking om uw woonhuis-, auto-, of
aanvullende ziektekostenverzekeringen
te bestuderen en zoekt met u naar een
optimale oplossing voor uw persoonlijke situatie.
Voor een vrijblijvende en heldere offerte kunt u contact
opnemen met onze Nederlandssprekende contactpersoon
Els Caylar- Burgersdijk.
Onze clienten kunnen rekenen op een begeleiding in de
Nederlandse taal.

Naar je luisteren en je helpen je leven (weer) op de
rails te krijgen. Dat is wat ik kan bieden.
Individuele en relatietherapie.
Gediplomeerd beoefenaar van Gestalt therapie, IFAS Parijs

05 55 08 16 90 / 06 73 72 11 36

No Orias: 0719 505

luciasoeters@retabout.com

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.

Tel: 04 67 95 18 99 (vragen naar Els) Mobiel: 06 21 03 61 48
Email: vertrouwdverzekerd@orange.fr
Françoise Roques
Agent Général d’ Assurances
61 rue Saint Alexandre
34600 BEDARIEUX

Hulp bij levensproblemen

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

www.lestaubiere.fr +33 (0) 5 53 82 98 15

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)

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)553621832
Mobiel: +31 (0)6 53 54 70 81
e-mail: ariesluimerconseil@gmail.com
Identificatie SIRET: 523 983 427 00015

Mouton 24470 Saint-Saud Lacoussière
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

•
•
•
•
•

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

www.meandervakantiewoningen.nl
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Een publicatie zoals deze kost 60 ct per mm hoogte.
Dit kan dan voor 10 Euro, uw publicatie zijn.
U bereikt hier minstens 1500 lezers mee.
Mail naar: sponsoring@drop-of-stroopwafels.net

De oude taal van het zuiden leeft weer
Als je het idyllisch aan de Vézère gelegen stadje Le Bugue binnenrijdt, zie je een
bord met twee plaatsnamen: Le Bugue en Albuga. Le Bugue is de Franse naam
en Albuga de Occitaanse. Je vindt die dubbele namen overal in Zuid-Frankrijk.
Bergerac heet Brageirac, Toulouse Tolosa en Marseille Marsèlha. De opleving
van het Occitaans is in het zuiden, het vroegere Occitanië, overal duidelijk
merkbaar. Regionale radio- en televisiestations zenden uit in het Occitaans, er
zijn Occitaanse zang-, dans-, muziek- en theatergroepen en er worden Occitaanse
feesten en festivals gehouden. De oude taal van het zuiden – een echte taal en
geen dialect (patois) – leeft weer en de bijbehorende cultuur wordt gekoesterd.
Dat is opmerkelijk want de Franse staat, of
het nou een koninkrijk, keizerrijk of republiek
was, heeft er in de loop van de eeuwen
alles aan gedaan om het Occitaans (maar
ook bijvoorbeeld het Bretons) de kop in te
drukken. Eén natie met één officiële taal: het
Frans. En zo is het gebleven.

wel andere werken in de Langue d’Oc. Ook
verscheen in die tijd een van de eerste
Bijbelvertalingen in een volkstaal in het
Occitaans. Maar dat was dan ook de taal van
een hoogstaande cultuur.
Van een echt verenigd Frans Koninkrijk was
in de 12de eeuw nauwelijks sprake.
Grote delen van het zuiden (Aquitaine,
Auvergne, Gascogne) waren in bezit
gekomen van de Engelse koning en
het zuidoosten was een leengoed,
waar de graven van Toulouse de dienst
uitmaakten en zich weinig aantrokken
van hun leenheer, de Franse koning.
Met Toulouse als centrum ontwikkelde
zich in Occitanië een voor die tijd in
Europa hoogst beschaafde cultuur,
waarin bijvoorbeeld de vrouw niet
ondergeschikt was aan de man.
Edelmoedigheid, gelijkwaardigheid
en verdraagzaamheid waren de
kernwaarden van de Occitaanse cultuur.
Zo konden de diverse volken in dit gebied
vreedzaam met elkaar samenleven en bracht
een bloeiende handel veel welvaart.

Op het ogenblik spreken naar schatting
nog 1 à 3,5 miljoen mensen Occitaans
maar in de Middeleeuwen was het de
bestuurs- en cultuurtaal – gesproken en
geschreven – van Zuid-Frankrijk, van de
Atlantische Oceaan tot de Alpen en van
De banier, de vlag van Occitanië was weinig
heroïsch: een kruis met vier zijden (de
Limoges tot de Middellandse Zee. Ook in
seizoenen) en twaalf punten (de maanden
het noordwesten van Italië (Piemonte) werd
van het jaar). Dat Occitaanse kruis is
en wordt Occitaans gesproken terwijl het
tegenwoordig in iets aangepaste vorm de
Catalaans van Noordoost Spanje er erg op
vlag van de regio Midi-Pyrénées.
lijkt. Het Occitaans ontwikkelde zich uit het
Karakteristiek voor de cultuur
Volkslatijn onder invloed van
Op het ogenblik
van Occitanië waren de
de taal van de Visigoten, een
troubadours, die optraden
bevolkingsgroep die zich
spreken naar
aan de adellijke hoven. Ze
tijdens de Volksverhuizing in
schatting nog 1 à
bezongen niet alleen de hoofse
deze streken had gevestigd.
3,5 miljoen mensen liefde maar voerden ook kleine
De taal van Occitanië is
toneelstukjes op en droegen
daarom veel nauwer verwant
Occitaans
gedichten voor die soms een
aan het Spaans en Italiaans
politieke strekking hadden. Hun
dan aan het Frans.
in het Occitaans gezongen liederen waren
In de 12de eeuw was Frankrijk verdeeld in
twee taalgebieden, het noorden en het
in de Middeleeuwen zeer populair in Zuidzuiden. Die twee talen werden benoemd met
Europa en daarmee droegen ze de taal en de
het woord voor “ja”: Oc in het zuiden en Oïl
cultuur verder uit.
(een oude vorm van oui) in het noorden. Het
Occitaans wordt dan ook vaak de Langue
De graven van Toulouse stimuleerden
d’Oc genoemd, een naam die bedacht
de troubadours maar ze steunden ook
werd door de grote Italiaanse dichter Dante
de kathaarse beweging, die daardoor in
Alighieri. Dante was zo gecharmeerd van het
Zuid-Frankrijk vaste voet aan de grond kon
Occitaans dat hij overwoog zijn meesterwerk
krijgen. De katharen hadden zich afgewend
Divina Commedia in deze taal te schrijven.
van de Rooms-Katholieke Kerk, die in hun
Uiteindelijk deed hij dat niet maar hij schreef
ogen te materialistisch was en te veel

De banier, de vlag van Occitanië

macht uitoefende. Ze voelden zich de echte
christenen, die streefden naar zuiverheid
en soberheid. Het culturele klimaat van
Occitanië, gekenmerkt door pluriformiteit
en verdraagzaamheid, zorgde er voor dat
het katharisme daar kon uitgroeien tot een
wijd verbreide godsdienst en een echte
“tegenkerk”.
Dat tastte de machtspositie van Rome zo
zeer aan dat de paus in het begin van de
13de eeuw opriep tot een aantal kruistochten
om de katharen uit te roeien. De Franse
koning en de noordelijke adel sloten zich
daar graag bij aan, gedreven door jaloezie
jegens de welvaart en de hoge cultuur van
het zuiden. De kruistochten, waarbij ongeveer
één miljoen mensen omkwamen werden zo
steeds meer veroveringsoorlogen.

Tijdens die kruistochten werden alle zuidelijke
graafschappen door de Noord-Fransen
veroverd en ze kwamen nu rechtstreeks
onder de koning. De troubadours, de
propagandisten van de Occitaanse
taal en cultuur die vaak het kathaarse
gedachtengoed hadden verwoord, waren
verdwenen. Velen werden tijdens de
kruistochten vermoord, anderen vluchtten
naar Italië en Spanje. In Toulouse, de
hoofdstad van Occitanië, heersten nu de
Noord-Fransen en het Occitaans werd vanaf
het midden van de 13de eeuw als officiële taal
vervangen door het Frans.
Het Occitaans bleef echter nog wel
eeuwenlang de belangrijkste spreektaal
in Zuid-Frankrijk. Tot de revolutie daar
een einde aan maakte. In opdracht van
de Eerste Republiek deed bisschop Abbé
Gregoire onderzoek naar de verschillende
talen en dialecten die in de jonge republiek
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werden gesproken. Veelzeggend is de titel
van zijn rapport: “Over de noodzaak en de
middelen om de streektaal te vernietigen
en het gebruik van het Frans algemeen
te maken”. Eind 18de eeuw werden de
regionale talen in het publieke domein, bij
overheidsinstellingen, verboden. Iedere
ambtenaar moest Frans spreken, deed hij dat
niet dan riskeerde hij een gevangenisstraf van
zes maanden.

Frédéric Mistral (1830-1914)
In de 19de eeuw werd, onder invloed van
de Romantiek, de middeleeuwse literatuur
weer populair en kreeg het Occitaans
een nieuwe impuls. Het was vooral aan
de Provençaalse schrijver Frédéric Mistral
(1830-1914) te danken dat de taal, cultuur
en literatuur van het zuiden weer opgang
maakten. Mistral schreef het lange gedicht
Mireio (Mireille), waarin hij teruggreep op
de liefdeszangen van de middeleeuwse
troubadours. Bovendien was hij de auteur
van Lou tresor dou Félibrige, een woordenboek
van het Provençaals, de Occitaanse streektaal
van de Rhônevallei. Samen met een andere
pleitbezorger van het Occitaans, de zuidelijke
schrijver Alphonse Daudet die vooral bekend
werd door zijn boek Tartarin de Tarascon,
stichtte Mistral in 1854 de Félibrige. Dat
letterkundig genootschap richtte zich op het
ontwikkelen en verbreiden van de Occitaanse
taal en cultuur en had veel navolging in het
zuiden.
Die kleine renaissance duurde echter
niet lang. In 1871, na het verlies van de
Frans-Duitse oorlog, begon de sterk
gecentraliseerde Derde Republiek en die
moest niets hebben van eigen streektalen.
Inmiddels was de École de la Republique
opgericht, de Franse openbare school, en
daar werd alleen Frans onderwezen, de
eenheidstaal van de staat.
Desondanks verbreidde de Félibrige,
de beweging van Mistral, zich als een
veenbrand onder de oppervlakte door heel
Zuid-Frankrijk. De taal was eeuwenlang
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niet in geschreven vorm gebruikt maar de
renaissance van de 19de eeuw zorgde voor het
opnieuw vaststellen van vocabulaire, spelling
en grammatica. Dat was een goede basis voor
de opleving van de Occitaanse beweging in
de 20ste eeuw. In 1951 liet de Franse overheid
de teugels van de stringente taalpolitiek wat
vieren en kwam met een wet die onderwijs
in de eigen regionale taal mondjesmaat
toestond. Iedere onderwijzer mocht voortaan
een uur per week les geven in de taal die in
de streek werd gesproken.
Nu, in de 21ste eeuw, zijn de Occitaanse taal
en cultuur overal in het zuiden van Frankrijk
weer duidelijk aanwezig. Op sommige
middelbare scholen kun je (vrijwillig) les
krijgen in het Occitaans, op universiteiten
kun je het studeren en er zijn vele tientallen
taalclubs en cursussen. Overigens kunnen
ook Nederlanders Occitaans leren vanuit hun
eigen taal, met lesboeken, op cd-rom of via
internet.
Regionale radio- en televisiestations zenden
regelmatig uit in het Occitaans, terwijl de
taal op schrift weer tot leven komt in vele
nieuwe romans, novellen en gedichten.
Naast een aantal theatergezelscheppen
zijn er nogal wat muziekgroepen die de
Occitaanse liederen ten gehore brengen met
klassieke instrumenten als vedel en draailier
of gecombineerd met moderne elektronische
muziek. Dat wordt gestimuleerd door de
Félibrige, die inmiddels zijn wortels heeft in
meer dan dertig Zuid-Franse departementen
van de Alpen tot de Atlantische Oceaan.
Van de Félibrige is
het maar één stap
naar de Félibrée
(Felibrejada), het
grote Occitaanse
volksfeest dat
sinds 1903 elk
jaar op de eerste
zondag van juli in
een stad of dorp
van de Périgord
wordt gehouden.
De eerste Félibrée, in Mareuil sur Belle, werd
bijgewoond door Frédéric Mistral, die het
jaar daarop de Nobelprijs voor literatuur zou
krijgen. Mistral was de eregast van Lo Bornat
dau Perigòrd (de bijenkorf van de Périgord),
de Occitaanse cultuurbeweging die in 1901
was opgericht en die nu nog steeds de
festiviteiten organiseert in samenwerking
met een plaatselijk comité.
Tevoren wordt een koningin gekozen, die
op die eerste zondag van juli in een optocht
door de overvloedig met papieren bloemen
versierde stad schrijdt, aan het hoofd van een
bonte stoet muzikanten, zangers en dansers
in traditionele kostuums. ’s Morgens is er een
mis, uiteraard een maaltijd (taulada) en ’s
middags de “cour d’amour” met toneel, zang
en dans.
De deelnemers komen niet alleen uit de
Périgord maar uit het hele Occitaanse
cultuurgebied. Tijdens de Félibrée van dit
jaar in Bergerac (Brageirac) trad een zang- en
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dansgroep uit Piemonte (Noordwest-Italië)
op. Het Piemontees klinkt wat anders maar
is duidelijk een Occitaanse taal en goed te
verstaan, zo bleek, voor degenen die de
Langue d’Oc, het Occitaans van Zuid-Frankrijk
beheersen.
Tot slot een aardigheidje dat vooral de
liefhebbers van Asterix en Obelix, de
meesterlijke stripalbums van Goscinny en
Uderzo, zal aanspreken. In 1976 verscheen
het album Obelix & Co en dat werd, behalve
in een groot aantal wereldtalen, ook vertaald
in het Occitaans. De welbekende openingszin
(in alle Asterix-afleveringen) luidt in het
Nederlands:
“We schrijven 50 voor Christus. Gallië
is helemaal bezet door de Romeinen…
Helemaal? Nee! In één dorpje blijven
onversaagde Galliërs zich tegen de invallers
verzetten”.
In het Occitaans wordt dat:
“Sè en 50 abans Jèsus Crist. Gàllia tota es
mestrejada pels Romans…Tota? Non pas,
qu’un vilatge de Galleses encanissats quita
pas de brander pelhas a l’ocupaire”.
Daar is (bijna) geen woord Frans bij!

Wil de Jong

Nederlands pensioenstelsel
het beste ter wereld
Het Nederlandse pensioenstelsel komt
het beste uit de bus in de wereldwijde
pensioenindex van het internationale
adviesbureau Mercer. In 2009 stond
Nederland ook al op de eerste plaats.
Met de voorgenomen verhoging van
de AOW-leeftijd heeft ons land een nog
hoger cijfer gekregen dan vorig jaar.
De Melbourne Mercer Global Pension
Index vergelijkt pensioenstelsels in
veertien landen. Zwitserland staat op
de tweede plaats en Zweden op de
derde. Japan kwam er het slechtst vanaf.
De stelsels zijn beoordeeld op
onder meer de verhouding tussen
het staatspensioen (dat wij in
Nederland als AOW kennen) en het
aanvullend pensioen, het inkomen
dat het systeem biedt na pensionering
en de mate waarin ouderen
deelnemen aan het arbeidsproces.
ANP persbericht

Een week zingen in de Périgord Vert

Al elf jaar organiseert
Evert van Malkenhorst een
week koorzang in Larret,
in het centrum Créaterre.
Dit jaar zou het een week
klassieke zang worden en
een week Franse chansons,
en wel met verschillende
groepen.
Er
bleven
zangers uit de eerste week
meedoen met de Franse
chansons, het merendeel
ging na de eerste week
naar huis en kwamen er
nieuwe zangers voor de
tweede week. Klassiek
zou uitgevoerd worden
in St. Jean de Côle, de
Franse chansons gewoon
op straat en dit jaar op
de markt in Excideuil en
Brantôme. Ik heb alle

uitvoeringen bijgewoond
en kan zeggen dat ze
buitengewoon succesvol
waren. Vol bewondering
heb ik geluisterd naar
de zang in de kerk. Wat
Evert van Malkenhorst
in een week tot stand
brengt, verdient grote
bewondering.
Het
waren weliswaar ervaren
koorzangers, vaak leden
van
de
verschillende
koren die hij in Nederland
leidt, maar het moest wel
één koor worden. En dat
gold ook voor de Franse
chansons. Het publiek in
Excideuil en Brantôme was
erg enthousiast en veel
Fransen zag je meezingen.
In Excideuil gebeurde

iets bijzonders. Op die
weekmarkt, waar ook
Johanna van Os stond
met haar Hollandse kaas
(zie DoS nr.101), speelde
een Frans straatorkestje
van vier man. Bij het
tweede optreden van de
Nederlanders
kwamen
zij langs en begonnen
spontaan mee te spelen.
Pianist Andries Minnaard
improviseerde met hen
dat het een lieve lust was
en de toeschouwers waren
meer dan enthousiast. Het
plezier straalde ervan af.
Bekijk deze collage maar
en lees ook het interview
met Evert van Malkenhorst.
Henk van Elferen
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Van onze sponsors
Met een zekere regelmaat willen we in Drop of Stroopwafels aandacht besteden aan onze
sponsors. Niet alleen hun sponsorbijdrage zegt natuurlijk iets over hun bedrijf, hun werk, maar
op deze plaats kunnen we hen iets laten vertellen over de werkzaamheden.

Gestalt therapie

Voor veel mensen is de beslissing om
psychische hulp te zoeken een moeilijke stap.
Leven betekent ook pijn ervaren, en het
is belangrijk erover te kunnen vertellen.
Gehoord worden heeft vaak al een enorme
helende invloed.
Ik ben Lucia Soeters, Gestalt therapeut.
Gestalt is niet alleen een methode van
therapie, het is ook een manier van leven.
Bewustzijn is een heel belangrijk onderdeel
ervan.
WAAROM en HOE.
Niet alleen de vraag 'WAAROM voel ik me
ongelukkig' wordt behandeld, ook de vraag
HOE te bereiken dat ik me beter ga voelen
komt aan de orde.
Ik ben opgeleid aan het IFAS te Paris. Deze
methode integreert Gestalt therapie zoals die
is ontwikkeld is door Fritz Perls, met sommige
psychoanalytische technieken, aardings- en
meditatietechnieken. Ook
integreert de methode
de meest recente
neurowetenschappelijjhke
onderzoeken.
Waarom Gestalt therapie?
Het unieke van deze
methode is dat ze
uitnodigt tot een
nieuwe kijk, een andere
antwoord dan de
traditionele Gestalt gaat
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- Marseille is dit jaar de culturele
hoofdstad van Europa en op hun
verzoek bouwde Joep van Lieshout
een kamergrote hoogoven met
allerlei verrassende huiselijk
accenten. Het moet zijn haat/
liefde verhouding met de industrie
uitbeelden. Het werk heet 'The Blast
Furnace' en is nog het hele jaar te
zien in de voormalige tabaksfabriek
La Friche. Marseille wil af van de titel
de dodelijkste stad van Frankrijk te
zijn en werkte 13 jaar aan een nieuw
museum voorde Civilisatie rondom
de Middellandse Zee.
- Als u de slakken in uw tuin om
zeep wilt helpen moet u een plastic
bakje tot de rand in de grond graven
en helemaal vullen met water. De
slakken komen drinken, glijden in
het water en verdrinken.
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uit van de gedachte dat elke dag een nieuwe
blanco pagina is.
M.a.w.; wat er ook gebeurd is in ons leven,
er is altijd weer een nieuw begin mogelijk,
en we kunnen zelf vormgeven aan onze
toekomst.
Ik kan helpen bij het verwerken van
levenservaringen, en ga samen met de client
op zoek naar creatieve oplossingen.
Soms zijn we vastgelopen in manieren van
omgaan met het leven die eens goed voor
ons werkten, en die nu tot stagnatie leiden.
Wat zich ook heeft afgespeeld in ons leven,
we kunnen NU andere keuzes maken, vorm
geven aan ons leven. Misschien zijn we door
omstandigheden door een hel gegaan,
maar NU is het moment om je leven in eigen
hand te nemen.
De beslissing om in therapie te gaan is al een
enorme stap in de goede richting
Het unieke van deze kijk is dat ze op zoek
gaat naar een andere kijk, de kijk van het ‘zijn’,
dat wil zeggen een kijk die op zoek gaat naar
de zin van wat we meemaken in ons leven.
Ons zo helpend ons leven te begrijpen in zijn
essentie.
De methode behandelt problemen van
eigenwaarde, zelfvertrouwen, individuele- en
relationele problemen. Met haar speciale
technieken draagt ze bij aan het vinden van
oplossingen voor deze levensproblemen.
Gestalt therapie werkt binnen een

- Fontainebleau is een jaar
aan het renoveren geweest en
komt nu met een uitgebreid
zomerprogramma. Dan kan
men ook de studeerkamer van
Keizer Napoleon III bewonderen
in het 'Circuit 2ème Empire'.
Dat houdt ook de kamers van
Keizerin Eugénie in en het Chinese
Museum. Na de val van de Keizer
werd zijn studeerkamer gebruikt
als eetzaal door de Presidenten.
De tuinen worden ook bezocht.
- De 300 man sterke staf van de
Eiffeltoren is deze zomer in staking
gegaan over werkvoorwaarden.
Zij vinden dat de installaties de
toevloed van 30.000(!) bezoekers
per dag niet aan kan en dat zij
zo hun werk niet kunnen doen.
De vernieuwing van de lift in de
Westpoot is in 2008 begonnen en
zou 18 maanden duren, maar is
nog niet klaar.
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humanistisch kader. Het geven van een plaats
aan ieder menselijk wezen in zijn uniekheid
is een van de fundamenten van de school.
Centraal in de therapie staan waarden
als respect, een warm welkom, steun,
vertrouwelijkheid, het zonder oordeel zijn,
verantwoordelijkheid, betrokkenheid.
We zijn allemaal unieke menselijke wezens
met een innerlijk potentieel, en dus kunnen
we kiezen( in plaats van ondergaan), en een
zin geven aan ons leven. We creëren ons
eigen leven.
Uitgangspunt is dat we NIET gedetermineerd
zijn, dat de mens over interne bronnen
beschikt, dat we mogelijkheden hebben om
nieuwe keuzes te maken, dat we vrij zijn om
te veranderen.
De school hecht groot belang aan de
innerlijke houding van de therapeut om een
optimale relationele kwaliteit te geven bij
het luisteren, een volledige aanwezigheid en
bewustzijn.
Belangrijk is het verdriet, de pijn een plek te
kunnen geven. Daarom heb ik de nadruk op
‘gehoord worden’ in mijn advertentie in Drop.
Het is zo belangrijk om de pijn en het verdriet
te laten zijn, om zo weer ruimte voor het
positieve te maken.

Lucia Soeters

- Wist U dat de dalhia ook
geïmporteerd is als eten in
dezelfde tijd als de aardappel,
maar werd gezien als
'volksvoedsel'. Hij heeft zijn glorie
als bloem pas later gevonden
en is genoemd naar de botanist
Andreas Dahl (1751-1789).
Er zijn heden ten dage 7000
verschillende variëteiten bekend.
- Een Airbus A300 Zero-G vliegt
vanuit Bordeaux naar 6000 m
boven de Oceaan met 28 toeristen
aan boord. Hij maakt daar 15
paraboolbewegingen waardoor
deze toeristen 20 seconden
gewichtloosheid krijgen. De
organisator van deze vluchten is
NOVESPACE, dochteronderneming
van de Franse Ruimtevaart
organisatie CNES. De beleving
schijnt de 6000 euro waard te zijn
die de tocht pp. kost.

- De bijen zijn niet de enige dieren
die het nu moeilijk hebben . De
kikkerstand schijnt ook hard terug
te lopen. De kikkers zijn toch een
bekend sterk ras en weerstaan al
350 miljoen jaar alle veranderende
omstandigheden. Gelukkig doet
Frankrijk hier iets aan en zijn
er meerdere 'kikkerfarms'. O.a.
in Pierrelatte in het ZW van de
Drôme. Je kunt ze al van verre
horen. In de farm zijn 1500 plastic
bakken van verschillende maten
die worden gevuld met vers water
van een constante temperatuur. In
de buurt is een Kerncentrale. De
bakken zijn gevuld met kikkers in
de verschillende stadia van hun
10 maanden durende leven. Van
kikkervisje tot kikkerbil.

Meta Boreel

Nostalgie

Een trip naar de Provence en Côte d’Azur

Na vele bezoeken in het verleden besloten wij met Westfriese vrienden nog eens
een reisje Provence/Riviera te gaan doen, zo onder het motto: je zult blij zijn en
aangenaam verrast als je het gedaan hebt.
De Provence is wel de meest indrukwekkende
regio in Frankrijk ,met heuvels vol geurige
kruiden tot de luxe van Saint-Tropez, Cannes
en Nice. Het fraaie veelzijdige landschap en
het ruim aanwezige zonlicht betekenden
een voortdurende bron van inspiratie voor
schilders en dichters en hebben vele musea
nagelaten.
Onze reis van 8 dagen omvatte 3 doelen, nl.
Saint Rémy e.o, Saint-Tropez en Rocquebrune
aan de grens met Italië.

Vanuit de Dordogne bereikten wij in ca. 7
auto-uren Maussane-les-Alpilles bij Saint
Rémy ,een intiem dorpje met een gezellig
dorpsplein, een fraai adres in een molen voor
de beste olijfolie en fijne restaurantjes, zoals
La Place.
Na overnachting in het mooie
3-sterrenhotelletje Val Baussenc rijden we
naar Saint Rémy over een erg mooie route
door de Alpilles. Daar is eerst het klooster
Saint Paul de Mausole aan de rand van het
dorp bij de opgravingen van Glanum waar
van Gogh enkele jaren verbleef en in de
ochtend geeft dat een goede impressie van
zijn leven en kunstenaarschap en daar is
ook de inrichting waar hij tijdens zijn ziekte
verbleef. Het klooster is een rustgevende plek
en de omgeving was zijn inspiratie voor vele
prachtige schilderijen.
Dan een koffie op het terras in Saint Rémy
zelf en een wandeling door de straatjes.
Na de lunch dan naar Les Baux, met een
wandeling door het toeristische dorpje met
vele exposities en adembenemend uitzicht.
Les Baux ligt op een steile rotspunt tussen
de Alpilles, een bergrug met toppen tot 500
meter.
Maar het hoogtepunt vormt de ondergrondse
bauxietmijn, gedoopt tot Carrière des Images.
Hier worden wisselende dia’s op de witte
muren geprojecteerd en het is waarlijk een
belevenis van de hoogste orde en het is
verbazingwekkend hoe weinig mensen dit
evenement kennen!
Ons tweede reisdoel is Saint-Tropez en op de
weg erheen maken we twee zijsprongen.
Eerst passeren we de Camarque, een vlak
landschap van slib-zout en water tussen de
mondingen van de kleine en grote Rhône
en gevuld met honderden witte paarden en
nog meer roze flamingo’s. Het dorpje Saintes

Marie de la Mer is vol witte huizen en een
bedevaartoord voor zigeuners.

bij en Nice met de boulevard des Anglais en
de musea Matisse en Chagall gaat een hele
dag innemen.

De tweede tussenstop is Cassis, een fraai
stadje bij Marseille met een levendige
haven en boulevard en bekend om de
Calanques, prachtige rotspartijen die via een
wandeling of boottocht zijn te bewonderen.
We vervolgen dan de weg via de Route des
Cretes tot La Ciotat en dit is wel het mooiste
stukje kust, dat we tegenkomen.
We logeren in Gassin vlakbij Saint-Tropez
en wandelen in de vroege avond door het
hooggelegen dorpje met wederom fraaie
vergezichten. Een dag flaneren en winkelen
in Saint- Tropez zelf met een lunch bij
Senequier en uitzicht op de luxe jachten
vonden wij erbij horen, maar langer dan een
dag hoeft het hier niet te duren
Ons derde reisdoel brengt ons naar
Rocquebrune bij Eze en we rijden
voornamelijk langs de kust via de Corniche
d’Esterel van Saint Raphael tot Cannes.
Natuurlijk via de mooie boulevard van
Cannes.

Rocquebrune is dan de basis voor een
trip naar St. Paul de Vence ,een beeldig
plaatsje met veel galerieën en terrasjes. En
de foundation Maeght in de vrije natuur
is een oase van rust en schoonheid en
mag niet gemist worden. Het is een fraai
architectonisch bouwwerk met klare
lijnen en van charmante eenvoud via een
combinatie van beton en roze baksteen
met helder oplichtende kleuren bij zonlicht.
De bijzondere beelden en schilderijen
krijgen hier binnen en buiten een optimale
presentatie.
Ook een niet te lang bezoek aan Monaco
(place de Casino met Café de Paris) hoort er

Terug naar het hotel via Cap Ferrat en huis en
tuinen van de villa Ephrussi de Rothschild ,
eveneens een niet te missen high light.
Een bezoek als dit van 8 dagen is niet
goedkoop, maar je kunt het wel goed
voorbereiden en ook geld uitsparen door
via Booking.com de hotels te zoeken. De
info daar is perfect met foto’s, plattegrond
en aanbiedingen. En vooral ook een serie
beoordelingen van gasten. Wil je luxer dan
is Voyage-privé, waar wij het hooggelegen
hotel Vistapalace in Rocquebrune vonden,
een fraaie site.
Voor de restaurants is de guide Michelin
onontbeerlijk en in feite zijn de keuzes
daaruit altijd goed van het eenvoudige “een
couvertje” tot de sterren. De lunch is altijd
goedkoper dan het diner en men kent dan
tegenwoordig in de middag ook de z.g.
Formule van 15-25 euro voor een uitstekende
2 gangen lunch.
Wij gingen 2 keer in de fout en dat was omdat
we niet voor Michelin kozen. Daar werd een
klacht ook niet eens goed afgewikkeld en
was de prijs-kwaliteit-verhouding beneden
alle peil.
Wij hopen hen die ook de Côte d’Azur op
het programma hebben, een idee te hebben
gegeven en als absolute hoogtepunten
noemen wij nog eens de expositie Carrière
des Images in Les Baux, de route des Cretes
bij Cassis, de foundation Maeght, Nice met de
boulevard en musea,en de villa Ephrussi de
Rothschild op Cap Ferrat.

Jan en Jeannette
Verhaaren
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Imkeren in de Périgord Vert
In het begin van het Eurotijdperk verhuisden wij met onze
zes bijenkasten van Andijk naar Le Doyer in Frankrijk. Met
exportcertificaat en gezondheidsverklaring. De bijen hadden de reis
gelukkig goed doorstaan en konden zich na aankomst dezelfde avond
nog invliegen op hun nieuwe standplaats. Met de nakomelingen van
deze bijen imker ik nog steeds alsmede met zwermen die ik hier en
daar voor mensen heb mogen vangen. Soms vraagt men waarom
al die moeite bijen uit Nederland naar hier meenemen, waarom
niet hier een paar zwermen gekocht? Als Fransen die vraag stellen
antwoord ik altijd: "omdat Nederlandse bijen niet staken noch
demonstreren", in Frankrijk nu eenmaal een geliefde bezigheid.
Hoe verloopt nu zo'n bijenjaar in Le Doyer ?
Bij een beetje redelijk weer, vaak al in januari,
beginnen de bijen vanaf een temperatuur van
12 graden actief te worden. De koningin ( de
moer, zeggen imkers) is begonnen eitjes te
leggen en de na drie dagen hier uitkomende
larven moeten gevoed worden. De larven
zijn na 6 dagen volgroeid en blijven nog 12
dagen als nymphe (pop) in de raat. 21 dagen
( 3 dagen ei, 6 dagen larve en 12 dagen pop)
nadat het eitje door de moer gelegd is kruipt
een jonge bij uit de cel. In de kast is altijd
een voorraad stuifmeel en honing aanwezig,
keurig opgeborgen in de raten, waarop
overwinterd wordt, maar als vers stuifmeel
te vinden is wordt dit gehaald en vers water
om de opgeslagen honing te verdunnen
zodat het aan de larven gevoerd kan worden.
Na de winterperiode voeren de bijen hun
reinigingsvlucht uit, immers ze zitten
vaak wekenlang opgesloten in de kast en
afvalstoffen zijn opgehoopt in de endeldarm.
Wee degene die net ernaast zijn witte was
heeft buitenhangen! Bij het zaadbedrijf in
Enkhuizen waar ik werkte waarschuwde de
bedrijfsimker altijd de buren op maandag
(wasdag) als zijn bijen actief werden. Er is
ooit een rechtszaak geweest in Groningen
waar een tweedehands autohandelaar zijn
buurmanimker beschuldigde van het laten
onderpoepen van zijn schoongewassen
auto's door zijn bijen. De autohandelaar
verloor zijn rechtszaak omdat hij niet
voldoende aan kon tonen dat de overlast
door buurman's bijen werd veroorzaakt
en niet door andere honing- of wilde bijen.
In januari is in de Périgord de hazelaar al volop
in bloei, overal langs de wegen zie je de gele
katjes die goed stuifmeel leveren en dan ook
graag bevlogen worden. Als je bijen in deze
tijd op de vliegplank van de kast ziet komen
met lichtgeel stuifmeel aan hun achterpoten,
weet je dat het wel goed zit en de moer aan
de leg is. Na de hazelaar is ook hier de wilg
een belangrijke drachtplant voor het hele
vroege voorjaar, hier groeit vooral de boswilg
(salix caprea) die je vooral aan bosranden en
langs de wegen veel tegenkomt. Na de wilgen
is vooral de bloei van allerlei fruitbomen,
geteelde als ook wilde vormen als sleedoorn
en meidoorn van belang. De acacia (robinia
pseudoacacia) bloeit eind mei/begin juni en
is geliefd bij de imkers om zijn honing, fijn
van smaak en laat kristalliserend. Trouwens
elke honing kristalliseert na langere of

22

kortere tijd, afhankelijk van de soort en van
de temperatuur waarbij hij bewaard wordt.
Om gekristalliseerde honing weer vloeibaar
te maken is iets verwarmen voldoende, nooit
warmer dan 40 graden omdat anders de
nuttige enzymen worden gedood. Het beste is
de pot honing in de zon te zetten of verwarmen
"au bain marie". Acaciahoning kan soms heel
moeilijk te winnen zijn, door de lengte van
de bloemtrossen zijn deze heel windgevoelig
waardoor ze met winderig weer door de bijen
slecht te bevliegen zijn. Een van de redenen
waarom acaciahoning vrij pittig geprijsd is.
Een belangrijke dracht hier in de Périgord
is nog de (kleinbladige) linde (tilia cordata),
waarvan we zelf een prachtig exemplaar
achter huis hebben staan en de zilverlinde
(tilia tomentosa), waarvan een groot aantal
in Nontron is aangeplant. Als afsluiter van de
drachtbomen de tamme kastanje (castanea
sativa) die echt in grote getale aanwezig
is door de hele Périgord Vert. De kastanje
levert een donkerkleurige honing die vrij
sterk van smaak is, corsé zeggen de Fransen.
Behalve al deze drachtbomen bloeit er
natuurlijk nog veel meer. De veeteelt is (nog)
niet zo intensief als in Nederland, hier wordt
gelukkig nog niet elk bloemetje dat zich
durft te vertonen in een perceel grasland
doodgespoten. De weilanden
vertonen
dan ook de gehele zomer een rijkdom aan
drachtplanten. Vroeg in het jaar kunnen
paardenbloemen,
pinksterbloemen
en
margrieten massaal voorkomen, later in
het jaar veel knoopkruid en wilde peen, in
de herfst de guldenroede. Door de slechte
staat van onderhoud van de bossen na de
storm van december 1999 tieren de wilde
bramen weelderig, een geluk voor de imkers.
Als echter de maand augustus is aangebroken
valterookhierweinigmeervoordebijentehalen.
Om nog een redelijke dracht te hebben
moeten we een beroep doen op vaak
exotische planten, bomen en struiken die
pas vanaf deze tijd (augustus) gaan bloeien.
Er is veel mogelijk en ik ben vanaf voorjaar
2007 begonnen met het zaaien en opkweken
van diverse soorten die aan dit criterium
voldoen (laat bloeien), voor vele vooral
de grotere bomen geldt misschien wel
"boompje groot, plantertje dood", maar
voor het nageslacht moeten we ook wat
overhebben !! Denk aan het Arabische
spreekwoord " hij die in zijn leven een boom
heeft geplant, heeft niet voor niets geleefd".
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Wat heb ik inmiddels opgekweekt en uitgeplant
als late zomer/najaarbloeiers voor mijn bijen ?
1. Allereerst de "bijenboom", in het Engels de
bee bee tree., tetradium daniellii, bloei vanaf
juli tot laat in september, oorsprong zuid
oost china. Zaailingen van maart 2007 zijn
nu tot 3 meter hoog.super nectarleverancier
2. De "honingboom", de sophora japonica, ook
japanse tempelboom of pagoda tree geheten.
Volgens beschrijvingen duurt het 20 jaar voordat
hij bloeit, bijen moeten nog even geduld hebben!!
3. Vlinderstruik, buddleia x weyeriana Sungold,
niet de "gewone" vlinderstruik maar een geel
bloeiende. De paarsbloeiende heeft te diepe
bloemen, prima voor de vlinders met hun lange
tong, maar niet voor bijen. De geelbloeiende
Sungold heeft veel ondiepere bloemen.
Bloeit vanaf het tweede jaar en van juni tot de
eerste vorst. Een echte topper. Oorsprong Azie
4. Elsholtzia stauntonii, struik die laat
in het jaar bloeit met grote paarse
pluimen.oorsprong
Noord
Amerika
5. Abelia grandiflora, struik die tot de vorst
bloeit, bij het postkantoor in Nontron staat
een prachtig exemplaar dat helaas geregeld
gesnoeid wordt. Ik zag hier eind oktober nog
bloemen op. Ook in de tuin van de infirmières,
ongeveer tegenover de Spar in Nontron, staat
een enorme struik , vaak met takken hangend
over het trottoir. Oorsprong Noord Amerika
6. Symphoricarpos albus, struik in Nederland
veel aangeplant langs fietspaden en voetpaden
en in parken, de Sneeuwbes. De witte bessen
gebruikten we als kind als munitie in plastic
blaaspijpen. Een van de beste bijenstruiken
voor de nazomer. oorsprong N Amerika
7. Vitex negundo heterophylla, bloeiend
met licht paarse bloemtrossen in augustus/
september.
Oorsprong
Europa/Azië.
8. Eucalyptus gunnii, supersnel groeiende
boom. Bloeit langdurig tot laat in de zomer.
Goed winterhard. Oorsprong Australië.
9. Lycium barbarum, gepromoot als "miracle
fruit" vanwege hoge gehalte aan antioxydanten. Familie van de tomaat, groeit snel
als struik en draagt het eerste jaar vrucht.
Kleine paarse bloemen zijn aantrekkelijk
voor bijen. Oorsprong ZO China/Himalaya
10. Perovskia atriplicifolia, de Engelsen
noemen dit Russian Sage. Overblijvende plant,
gelijkend op lavendel. Verdraagt forse kou
en zeer droge omstandigheden op schrale
grond. Ideaal voor rotstuin. Oorsprong O-Azie.
Dit is een greep uit de vele bomen/struiken/vaste
planten die inmiddels zijn geplant. Komt u ook
weleens bijzondere bloeiende planten in augustus/
september tegen bij u bezoeken aan showtuinen
of bij de buren , waarop volop honingbijen
of hommels vliegen? Laat het ons weten.
Bent u nieuwsgierig en wilt u weten hoe een en
ander er uitziet en groeit, kom gerust eens langs.
Meindert Nota
Maison "Notabene"
Le Doyer
meindert.nota@wanadoo.fr

Spontaan
converseren
Enige jaren geleden werd in een artikel
in Elsevier beschreven hoe de spreektaal
afwijkt van de geschreven taal en de spreker
woorden verbastert, afkort,klinkers weglaat,
etc. Ook is volgens de taalkundige Mirjam
Ernestus de luisteraar degene die hier voor de prijs betaalt
omdat zijn hersenen overuren moeten draaien om het
genoemde "spontaan converseren" in de ons beter bekende
schrijftaal mentaal om te zetten. Mensen die in een vreemde
taal moeten converseren hebben er dan dus nog een extra
handicap bij.
Voor ons gepensioneerden, levend in Frankrijk, klinkt dit natuurlijk
bekend in de oren. Ik vind het nog altijd gemakkelijker om Frans
te lezen dan een conversatie tussen en met Fransen te volgen.
Kennelijk slikken de Fransen veel meer klinkers in dan wij wellicht
zouden denken, wat het voor ons extra moeilijk maakt om te
begrijpen wat ze zeggen; een dubbele handicap dus want deze
spreektaal wijkt duidelijk af van wat wij op school en cursussen
aan Frans geleerd hebben en bovendien zijn we in het nadeel
omdat er toch nog altijd een min of meer vertaal element bij komt.
En, als onze hersenen, die ook niet meer zo piep zijn, dan deze
extra struikelblokken met enige vertraging verwerkt hebben,
lopen we al weer enkele woorden of zinnen bij de spreker achter
en moeten we vaak gissen wat de toch al vreemde spreektaal ons
heeft trachten te zeggen. Luisteren via radio en televisie voegt
daar dan nog een extra dimensie aan toe, omdat er razend snel
gesproken wordt, waarbij zo mogelijk nog meer klinkers de strot
nooit verlaten.
Om het fenomeen van vreemde talen begrijpen te completeren
en nog ingewikkelder te maken, kun je daar aan toevoegen dat
uit studies onder emigranten gebleken is, dat zij op latere leeftijd
steeds meer moeite hebben met de laatst aangeleerde taal en dan
steeds vaker terugvallen op hun moedertaal.
Wellicht is het bovengenoemde een aansporing, indien je die
nodig zou hebben, om alleen al daarom, maar hopelijk niet alleen
daarom, je Nederlandse vrienden te blijven koesteren, al was het
alleen maar omdat dit de communicatie, en naar de toekomst
toe kennelijk in toenemende mate, vergemakkelijkt en wellicht
ook verlengt. Per slot van rekening deel je ook vaak makkelijker
het verleden, interesses, humor, om maar niet te spreken van
feestdagen zoals Sinterklaas en nu koningsdag met landgenoten.
Nee, het burgerlijke begrip "ons soort mensen" wil ik beslist hier
niet gebruiken.
Maar, vanzelfsprekend, wil ik onze Franse vrienden noemen
vanwege echte of vermeende vriendschappen, de heerlijke
couleur local, het integratieproces en de fantastische wijze waarop
ze ons deelgenoot laten zijn van "la vie à la campagne". Want, als
tegenwicht, zorgen zij er bovendien voor dat onze grijze cellen
soepel gehouden worden door de voornoemde struikelblokken
van en in de Franse taal voortdurend voor onze voeten te werpen.
Op deze wijze eten we van twee walletjes, wat,
indien ik om me heen kijk, de meeste van ons goed
afgaat. En dan heb ik het klimaat (meteorologisch
en voor sommigen ook fiscaal) ,de ruimte en de
vrijheid nog niet eens meegeteld. Carpe Diem!! .

Vanuit Frankrijk online kijken naar
Nederlandse
tv-series, muziekregistraties en
documentaires
Sinds kort bestaat HollandDocu: www.hollanddocu.com. Ook vanuit
Frankrijk kunt u op deze website direct van achter uw pc, laptop, tablet
of smartphone kijken naar Nederlandse programma’s. Leuk voor uzelf
of om uw buren of vrienden kennis te laten maken met Nederland.
Op HollandDocu zijn Nederlandse documentaires en tv-series voor
een wat oudere doelgroep direct online te bekijken (streamen) of te
downloaden naar de eigen computer. HollandDocu biedt inmiddels al
vele uren televisie aan en iedere week komen er nieuwe programma’s
online. Natuurlijk is HollandDocu 24 uur per dag open en te bekijken
waar en wanneer het u uitkomt. Het is zowel mogelijk om te huren
(direct bekijken op www.hollanddocu.com) als te kopen (downloaden
naar de eigen computer). Prijzen variëren van € 1,99 voor huur tot €
8,99 voor koop in HD.
Inmiddels bieden we ruim 180 uur televisie aan en iedere week komen
er nieuwe programma’s online. Om een aantal voorbeelden te geven:
- Documentaires
o Vrijwel het volledige oeuvre van Emmy Awarden Gouden Kalf-winnaar Willy Lindwer over de
Tweede Wereldoorlog, Israël en het Middenoosten,
waaronder de internationele prijswinnende
documentaire ‘De laatste zeven maanden –
vrouwen in het spoor van Anne Frank’.
o De volledige reeks ‘Holland Heritage’ met prachtige,
rustgevende beelden van Nederland: Winter in
Holland, Hollandse Rivierpontjes, de vissersplaats
Marken, Levende Molens van Holland, e.v.a.
o 10-delige documentairereeks ‘100 jaar Militaire
Luchtvaart in Nederland’
o Reeks documentaires over Vincent van Gogh en
Rembrandt van Rijn
o En vele andere!
- Nostalgie/tv-series Conferences van Wim Kan, sketches
van De Mounties, films van de aardige zwerver Dorus, alle
afleveringen van Mik & Mak (Donald Jones en Ger Smit),
optredens van de clowns Mini & Maxi, en vele andere.
- Muziek/diversen Theatershows van drummer Cesar
Zuiderwijk (Golden Earring), documentaire ‘Hoe Bont kun je
het maken’ over de bontindustrie, en vele andere.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Kijk op HollandDocu voor het
complete aanbod.
Als kennismaking kan iedereen nu gratis kijken naar het portret van
documentairemaker Willy Lindwer. Blijf op de hoogte en meld u ook
aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan binnenkort een code van
ons waarmee u gratis nog een programma naar keuze kunt bekijken.
Volg HollandDocu:
Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.hollanddocu.com.
Of ‘like’ ons op Facebook of volg ons op Twitter

Ed. Smulders
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DINER EN BLANC
Het is nu 25 jaar geleden dat een paar Parijzenaars besloten dat hun appartement
te klein en te warm was om er te eten met hun vrienden en ze dus met een tafeltje
en een paar stoelen in een klein parkje gingen zitten. Ze hinderden niemand en
toen ze weggingen was het parkje schoner dan te voren. Ze hadden ook even
het zwerfvuil opgeruimd.
bussen van 60 personen. De bus rijdt om
half zeven voor op een bepaalde plek,
de vrienden laden hun tafel, stoelen
en mand in de bagageruimte, klimmen
de bus in en krijgen een apéritief en
knabbel. Als iedereen gezeten is en
de deur is dicht, dan krijgt men pas te
horen waar het feest plaats zal vinden,
de chauffeur inbegrepen! Op die manier
krijgen ze geen last van saboteurs. De
politie is deze keer niet eens komen
kijken.
Ze krijgen op dat moment ook een
plattegrond van de plaats waar het diner
is en eenmaal ter plekke aangekomen
hebben ze een kwartier om zich te
installeren op de plek die voor hen
genoteerd is! De bus verdwijnt met de
chauffeur en komt ze om 12 uur 15 weer
ophalen. Ze dineren, dansen wat en om
12 uur 30 zijn ze weg en zoals gewoonlijk
is de plaats schoner dan voorheen.
De organisatie is o.a. in handen van
mensen die ervaring hebben met het
organiseren van grote manifestaties en
zelfs demonstraties.

Deze avond werd zo'n succes dat ze
het herhaalden en het idee verder
uitwerkten. Men neemt een tafel, 2
stoelen en een picknickmand of koelbox.
In de mand zit de maaltijd, wijn, flesopener
en alles wat verder nodig is. De tafel wordt
gedekt met een wit kleed, een mooie
kandelaar, bestek , glazen etc. De mensen
zijn gekleed in het wit en de dames dragen
een hoed. Alles in het kader van het
rustige karakter van het gebeuren.
Op donderdag 13 juni jl. waren er
11.000 deelnemers voor het 25ste
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diner! Zo veel dat ze voor het eerst het
diner op 2 plaatsen tegelijk hielden.
Op de Trocadero waren 5.800 mensen
verzameld en de rest zat bij de Pyramide
van het Louvres. Het weer was die dag
regenachtig en koud geweest, maar om
half zeven werd het tenminste droog.
Zoveel mensen krijg je natuurlijk
niet op de juiste plaats zonder
gezamenlijk vervoer. Dus worden er
bussen georganiseerd. De dochter van
vrienden van ons is samen met haar
man verantwoordelijk voor een van die

Bij ons in de buurt worden ook sinds
enige jaren van deze diners gegeven. We
worden ervoor uitgenodigd, maar zijn er
intussen eigenlijk te oud voor. De leeftijd
van de mensen die mee doen ligt tussen
de 25 en de 60 jaar. De vriendin die de
foto in Parijs maakte is ouder, maar ze
wilde het gewoon eens mee maken. Bij
ons gebeurt het bij iemand thuis en het
is heel veel minder massaal en we rijden
er in onze eigen auto naar toe.
In de tuinen van Eyrignac (24) worden
deze zomer voor het eerst van deze
'diners en blanc' gegeven waarvoor je je
kunt opgeven. Hier zit je echter op een
plaid op het gras en het heeft dus meer
iets van een picknick, maar wel met een
wit kleed en je wordt in het wit verwacht.
Je hoeft hiervoor zelf niets mee te
nemen. Ze gaan door tot 19 augustus.
Goed idee voor volgend jaar, een avond
in die prachtige tuinen, als het licht op
zijn mooist is!

Meta Boreel

OVER LEZEN

...........

Adriaan van Dis
Stadsliefde
Scènes in Parijs
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- Als de bamboe van de buren ook uw tuin indringt
moet u beginnen met de uitlopers goed af te steken
op de erfscheiding, hoge uitlopers afknippen tot
ongeveer 50 cm en dan pas alles insmeren met een
bestrijdingsmiddel. Dan sterft aan uw kant de boel af
en blijft uw buur een goede vriend. U kunt ook een rand
van 40 cm hoog golfplastic ingraven, daar komen ze niet
door.
- Sinds 20 jaar organiseert de voormalige formule-1
ontwerper Gordon Murray op zijn Kasteel Blancmange
aan de Dordogne zeepkisten races. Hij was de
ontwerper van de McLaren F1 en de SLRMcLaren. Deze
gestroomlijnde zeepkisten gaan op een mooi stijl stuk
van het parcours tot 80 km per uur en mogen niet meer
dan 130 kg wegen, coureur inbegrepen!
- Wist U dat Gustave Eiffel ook het Vrijheidsbeeld van
New York heeft ontworpen?

Adriaan van Dis heeft iets met Frankrijk, in feite met
Parijs. Daar hebben we meteen een probleem. In
Frankrijk gelden de Parijzenaars als een apart slag
mensen. Hoog verheven boven de rest van het land.
Buiten Parijs is alles platteland, steden als Lyon,
Bordeaux en Marseille zijn voor hen provinciesteden.
Kunstenaars, schrijvers, artiesten gingen naar Parijs, want
daar gebeurde het. Jongeren gingen met de rugzaak
naar Frankrijk, maar kwamen veelal in Parijs terecht. En
het Franse platteland kennen wij van onze vakanties, die
we graag op dat platteland doorbrachten, al of niet aan
zee of in de bergen. Maar als we een tripje naar Frankrijk
wilden maken, werd het vrijwel altijd Parijs, want daar
gebeurde het nu eenmaal. Johnny Jordaan zong er al over.
In het boek laat Adriaan van Dis duidelijk zijn liefde
voor Parijs blijken. Maar hoe je het ook bekijkt, het is
gelukkig erg Frans, voor ons plattelanders toch ook erg
herkenbaar. De Franse manier van leven blijkt uit de vele
columns, het geregel, de boodschappen, het leven en
laten leven. Op humoristische wijze wordt dat allemaal
door hem beschreven en ook serieus houdt hij zich bezig
met de tragiek van een wereldstad. Clochards hadden
iets romantisch, slapen onder de bruggen van Parijs had
iets avontuurlijks. Adriaan van Dis beschrijft dat daar
weinig avontuurlijks en romantisch aan is. Kortom, het
hele scala van het leven in Parijs komt aan de orde. Van
de Moulin Rouge en het Lido tot aan het lijk van een
clochard in de Seine. Maar uit alles blijkt toch steeds
weer zijn liefde voor Parijs. De laatste zin in het boek
luidt: “Ik heb weer een nieuw huurcontract getekend.”

Uitgeverij Augustus
Amsterdam – Antwerpen
ISBN 978 90 457 05163

Henk van Elferen

- Een spreekwoord is een korte zin gebaseerd op een
lange ervaring.
- In New York en London worden nu ook fietspaden
aangelegd. In London nemen ze dezelfde route als
de ondergrondse en de buslijnen. Ze gaan 1 miljard
kosten en moeten in 2116 klaar zijn. In Parijs wordt ook
steeds meer gefietst. Het Metroproject "Grand Paris" van
Premier Jean Marc Ayrault moet 200 km lang worden
en 72 stations in de buitenwijken van Parijs met elkaar
verbinden en buiten het centrum blijven. Ook het komen
en gaan naar het vliegveld moet soepeler lopen. Dit gaat
35 miljard kosten. Ayrault zegt dat het groei en banen
gaat opleveren want de omgeving van Parijs is goed
voor 30% van het nationale budget. Op deze manier
kunnen we er dus op rekenen dat dit zo blijft.

- In Neuvis-sur-l'Isle wordt al een tijdje kaviaar geoogst op
de steur die daar in visvijvers wordt gehouden. De steur
is een hele sterke vis die het tot 10 uur kan volhouden
buiten het water, als hij het niet te warm heeft. Maar om
de beesten minder te "stressen" wordt er naar een tijd
van 20 minuten gestreefd voor de ingreep, een soort
keizersnede, die het beest overleeft. Een studie van 3 jaar
is hiervoor aan de gang.
Onbevruchte eitjes schijnen minder te zijn van kwaliteit
maar ook minder duur. Is steur als vis lekker?
Meta Boreel
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Knoflook en nog eens knoflook
Hier in de Gers wordt in bollen knoflook
gedacht. Daarom moet ik altijd een beetje
besmuikt lachen als ik de in kookboeken
meest gebruikte zin tegenkom ‘wrijf de schaal
(of pot, of pan) goed in met een half teentje
knoflook’. Een half teentje! Jawel, ik heb me
daar vroeger, in jongere jaren, ook schuldig
aan gemaakt tot ik me ging afvragen wat
daar nu eigenlijk het resultaat van was.
Goed, het ingewreven keukenattribuut rook
een beetje naar knoflook, maar als je er sla
in gemaakt had met een goeie dressing, of
er van alles in had gekookt, was uiteraard
van die knoflooklucht niets meer over.
Dat gedoe met die halve inwrijfteentjes
is natuurlijk om te voorkomen dat wijzelf
naar knoflook gingen ruiken. Je mocht naar
alles ruiken, naar bier, jenever, transpiratie
desnoods, maar vooral niet naar knoflook.
Wat dat betreft verkeren wij hier in de Gers
vanzelfsprekend in een luilekkerland, je valt
pas op, als je níet naar knoflook ruikt. En als
iedereen een knoflookgeurtje bij zich heeft,
ruik je het niet meer. Bezoek uit Nederland
selecteren wij dan ook het liefste naar hun
gemiddelde knoflooktenenconsumptie en
wij haasten ons ze bij te voederen als we
daarin ook maar de geringste achterstand
vermoeden.

EN KOKEN

Ik ga het er niet over hebben dat knoflook
gezond zou zijn. Wij eten knoflook
uitsluitend omdat we het lekker vinden.
Vrijwel nooit rauw, hooguit een beetje in
mooie mayonaise. In gare vorm is de smaak
veel subtieler en kun je er bovendien veel
meer mee dan rauw.
Nee, wij bakken, smoren, sudderen en
pureren knoflook. Hele bollen gaan
ongeschild mee in een ovengerecht,
tientallen tenen delen hun smaak met
een sudderkip en wie een keer zo’n romig
knoflooksausje bij zijn karbonaadje heeft
geproefd, maakt direct plannen om de
volgende vakantie in de Gers door te
brengen, voor zijn eigen veertig kilo.
Laat ik u maar eens een beetje op weg
helpen. Als het weer wat guurder is in de
Gers en we ook wel eens binnen eten bij
een ruim bemeten haardvuur, gaat kip/knof
er bij ons in als een stichtelijk woord in een
ouderling te Emmeloord. Kip/knof staat voor
kip met knoflook. En voor weinig anders. Dat
kan met een hele kip in stukken gehakt, maar
wie niet van die droge borstdelen houdt,
neemt er kippenpoten voor die in tweeën
worden gesneden. Die kip wordt samen met
knoflook volkomen gaar gesudderd.

Als u met zijn vieren eet, ga dan uit van tenminste twee forse bollen knoflook. Bollen dus,
geen twee teentjes. Maak de tenen allemaal los en pel ze. Dat gaat veel makkelijker als ze
eerst een kwartiertje in heet water hebben gestaan, de velletjes trek je er dan zo af. Dan
bakken we een fijngesneden ui aan in een braadpan en daar gaan de met zout en peper
bestrooide kipstukken bij die ook lichtjes worden aangebraden. Vuur gaat laag, de knoflook
gaat er bij, en dan gaat er een half wijnglas rode wijn en een half glas goede olijfolie bij. En
dan maar sudderen met het deksel op de braadpan, zeker een uur of anderhalf op een laag
pitje. De knoflook is dan volkomen zacht geworden, de sappen van de kip, de wijn en de
olijfolie zijn een verbinding aangegaan en het enige wat daar nog bij kan is een mooi stuk
brood om lekker mee te soppen.
Zo simpel is ook het maken van knoflooksaus. Nu duidelijk is hoe makkelijk velletjes van
knoflookteentjes gescheiden kunnen worden, draait niemand zijn hand meer om voor 4
of 5 bollen knoflook. Die gaan op het vuur met water, ruim onderstaand en daarbij een
kwart kippenbouillonblokje. Laat de knoflooktenen volkomen gaar worden, giet het vocht
er af maar bewaar dat, en pureer de tenen met de staafmixer, of in de keukenmachine
(eventueel wat vocht toevoegen) of wrijf ze door een zeef.
De knoflookpuree gaat weer op het vuur, maar zachtjes en dan wordt er een flinke
hoeveelheid olijfolie door gemengd, gewoon goed roeren met een garde, met twee
vorken of de staafmixer op de laagste stand. Ik heb het echt over tenminste een dl of meer
olie, de knoflook neemt dat makkelijk op. Nu goed proeven, want er zal zout bij moeten,
wellicht wat peper en als de saus te dik is wat van het kookvocht. Maar er kan ook room
doorgeroerd worden, of crème fraîche of allebei. Zoek dat maar uit, het kan allemaal. En
blijf vooral proeven tot de saus lekker genoeg is.
Als er later, na de lamsbout, of de lamskoteletjes, spare ribs of frites nog wat van die saus
over is, onwaarschijnlijk maar je weet maar nooit, is er niet meer dan wat bouillon nodig om
morgen een lekker knoflooksoepje te serveren. En doe daar dan kleine blokjes in olijfolie
gebakken brood in.
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Jan Lagrouw

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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