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Gezocht en gevonden

In Saint Mihiel in de Lorraine (Lotharingen) hebben Pieter en Savine Priester nu 
hun Haras (stoeterij) Frisonline Saint Christophe S.A.R.L, het paradijs voor Friezen. 
Maar daar hebben zij wel wat voor moeten doen. Pieter en Savine hadden in het 
Noord Brabantse Mill hun bedrijf voor management training, personal coaching en 
pedagogische begeleiding van kinderen met anorexia. Hun uitbreidingsplannen 
ondervonden nogal wat beperkingen van de lokale overheid en dus gingen ze 
op zoek naar een andere locatie. Maar dan wel een boerderij met minstens 10 ha 
land. Internet bracht hen bij toeval in Frankrijk bij een te koop staand oud klooster, 
Monastère de Castillon. Daar werd eerst letterlijk met grote afstand naar gekeken, 
maar toen ze daadwerkelijk gingen kijken op een terugreis van een vakantie in Zuid 
Frankrijk was de koop in nog geen 20 minuten gesloten.

Het klooster dateert uit ca. 700 en is gebouwd in een rechthoekige opstelling als 
huisvesting voor een groep monniken. Boven de toegangspoort staat nog het 
jaar 707. Het verhaal gaat dat Pepijn de Korte, vader van Karel de Grote, in 754 een 
bezoek bracht aan de kapel die nu nog steeds bestaat. 

Savine Priester: “In de kapel is nog een stenen plaquette, waarop in oud Frans dit 
bezoek vermeld staat. Ook dat er vele bisschoppen en hoogwaardigheidsbekleders 
bij waren. Wat deed Pepijn, in die tijd een belangrijk man, in zo’n klein klooster. Wij 
doen al jaren onderzoek naar de geschiedenis van dit klooster, dat veel te maken 
blijkt te hebben met de laatste Merovingers en dat was dan ook de reden dat Pepijn 
hier kwam. Het was hetzelfde jaar als het sterfjaar van de laatste Merovinger,   die 
volgens velen geen natuurlijke dood gestorven is. Hierna kwamen de Karolingers 

aan de macht met als eerste de zoon van Pepijn, Karel de Grote.

Rond 800 werd het klooster een priorij waar een 15 monniken woonden en werkten. 
Na de oorlog (1945) trokken de paters weg en werd de volledige heuvelrug, 
bestaande uit 14 ha. weiland en 74 ha. bos, een landbouwbedrijf onder de naam ‘Saint 
Christophe’.

Maar wat moet je met zo’n klooster. Hun bedrijf uit Nederland was natuurlijk moeilijk 
onder te brengen in de Lorraine in Frankrijk. Maar de Friezen brachten uitkomst. Pieter 
en Savine hadden in Nederland al enkele Friezen en het duurde niet lang of er kwamen 
Friezen bij. In Frankrijk bleek er veel belangstelling voor Friezen te bestaan. Dat zou 
hun nieuwe bedrijf gaan worden. Maar eerst moesten de gebouwen opgeknapt en 
aangepast gaan worden.

Je hoeft niet veel verstand van paarden te hebben, maar echte Friezen 
in Frankrijk is natuurlijk heel bijzonder. Fransen zijn altijd goede ruiters 
geweest en nog, op de bekende concoursen scoren zij vaak hoog. En op 
Franse raspaarden. Wat moeten die Friezen dan weer in Frankrijk. En 
sterker nog, het is een geliefd ras geworden in dat chauvinistische Frankrijk. 
Dat is natuurlijk niet vanzelf gekomen, daar is wat aan vooraf gegaan. Daar 
is een Priester aan te pas gekomen, en niet eens een katholieke!

Een Fries als God in Frankrijk
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VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER
Daar zit ik dan zonder telefoon of 
internet drie weken lang. “La France 
profonde”. De lijn tussen ons en 
het gehucht is pourrie!!! Hij moet 
helemaal worden opgegraven 
en vervangen. Veel bereik heeft 
mijn mobiel  ook niet. We zullen 
het wel overleven maar het is wel 
even aanpassen! Volgens onze 
burgemeester is er helaas niets aan 
te doen.
Intussen zit ik met de verkoop 
van het huis, met een dochter in 
Amerika en één in Portugal, die 
eigenaar van het huis zijn. Het 
voorlopige koopcontract moet 
deze week getekend. Gelukkig heb 
ik een goed contact met de mensen 
die het huis kopen. Al met al wel 
veel beslissingen te nemen en op 
te ruimen.
Dat is de reden dat ik me liever niet 
herkiesbaar stel en er is iemand die 
het voorzitterschap wil overnemen. 
Jeannette,  onze secretaris ziet 

het wel zitten. Tegenkandidaten 
dienen zich op te geven tot voor 
2 weken voor de vergadering. 
Dus nu zoeken we eigenlijk een 
nieuwe secretaris. Het gaat vooral 
om het ledenbestand en dat is in 
de loop der jaren door Jeannette 
in samenwerking met onze 
webmanager Renso fantastisch 
geregeld en kan vanuit waar dan 
ook in Frankrijk gedaan worden. 
Graag een kandidaat!!
Natuurlijk blijf ik nog een beetje 
schrijven en zal me misschien zelfs 
nog wat bemoeien (als ik de kans 
krijg).
L’Ecluse, de plaats die we 
uitzochten voor de AVL ligt prettig 
en makkelijk bereikbaar een 
kilometer of 10 van Périgueux op 
de weg naar Limoges. Stéphanie, 
die zich verheugd had er weer 
naar toe te gaan zal waarschijnlijk 
niet van de partij zijn vanwege 
gezondheidsproblemen. Sterkte!!

De voordracht is helaas nog niet 
besloten, maar de boekenbeurs 
gaat door!! Zelfs al zijn boeken een 
beetje “passé”.
Ik ben bang dat ik ouderwets ben. 
De “bling, bling” van Sarkozy ligt 
me meer dan het “normale” van 
Hollande. Een beetje discretie hier 
en daar zou het misschien ook 
goed doen. Locaal stem ik links 
omdat ik de man aardig en de beste 
vind. Landelijk stemmen hoeft 
gelukkig niet. Er was op 2 februari 
weer een enorme, vreedzame 
Manif pro Famille. Die effect heeft 
gehad. Ik bemoei me hier niet 
erg met de politiek maar blijf wel 
het Institut pour la 
Justice steunen. Zij 
komen nog steeds 
op voor een eerlijke 
rechtspraak en 
slachtofferhulp. 
Tot 24 mei!

Meta Boreel
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Het eerste nummer van een 
nieuwe jaargang ligt voor u. 
Alweer dikker dan de vorige 
uitgave, meer pagina’s en meer 
informatie. Gelukkig hebben we 
de mogelijkheden, dankzij een 
gezonde financiële situatie. Ons 
blad is nu eenmaal het doel van 
de vereniging en dus zijn wij blij 
dat wij u een steeds beter product 
kunnen bieden. Ik moet ook zeggen 
dat de leden steeds meer bijdragen 
leveren voor de inhoud van Drop 
of Stroopwafels. Mijn bedoeling 
was bij mijn aantreden een blad 
voor en door leden te maken en 
gezegd moet worden dat dit steeds 
meer het geval is. Ik hoop dan ook 
dat u gewoon doorgaat met uw 
bijdragen en dat steeds meer leden 
hun steentje bijdragen. En dan 
mag hier natuurlijk niet onvermeld 
blijven dat door de opmaak van 
Dick de Rooij het blad steeds 
aantrekkelijker wordt.
Wat gaat dit nummer u weer 
brengen. Het is dit jaar 100 jaar 

geleden dat de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak, La Grande Guerre, en u 
kunt daar iets over lezen. Maar 
wat dacht u van Friese paarden in 
Frankrijk. Lees hoe Savine en Pieter 
Priester dat voor elkaar kregen. 
Schaakborden en computers 
komen weer langs, Franse graantjes 
kunnen weer opgepikt worden. En 
wist u dat u wanneer u wandelt in 
verenigingsverband u verzekerd 
moet zijn. Maar als u buiten 
Europa gaat wandelen, dus Europa 
verlaat, is een (reis)verzekering een 
ingewikkelde zaak. U treft in dit 
nummer daarover  twee artikelen 
aan. Natuurlijk komen er ook weer 
wat belasting perikelen voorbij 
en heb ikzelf kunnen ervaren hoe 
je in Nederland je paspoort kunt 
laten vernieuwen. Alleen was 
ik toch iets te vroeg, want met 
ingang van 9 maart 2014 is de 
geldigheidsduur 10 jaar geworden. 
Enfin, zie ik dan wel weer. We 
hebben in het verleden al een 
aantal keren aandacht besteed 

aan de pelgrimage naar Santiago 
de Compostella en in deze Drop 
of Stroopwafels kunt u lezen hoe 
het onderdak geven aan pelgrims 
een dankbare zaak kan zijn. De 
kookrubriek laat u genieten van 
zuiglam en ging vorig jaar op de 
Algemene Ledenvergadering de 
lezing over Eleonore van Acquitanië 
niet door, ditmaal kunt u informatie 
over de moeder van Richard 
Leeuwenhart in de boekbespreking 
krijgen. 
Er is nog veel meer te lezen in uw 
Drop of Stroopwafels, iets over 
Fransen en Engelsen, een FANF 
enquête en een oproep om naar 
de Algemene ledenvergadering 
op 24 mei a.s. te komen. Wij hopen 
op veel deelnemers. 
Wij zullen voor mooi 
weer zorgen.

Henk van Elferen
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vervolg van pagina 1.

vervolg van pag. 1
In 2006 begonnen de Priesters met 
behulp van veel familieleden, vele 
vrienden en een tweetal min of meer 
vaste medewerkers met het renoveren 
van de daken, want vrijwel overal 
kwam het water er doorheen. De 
pannen eraf, de slechte opgeruimd, 
isolatie en dakbedekking erop, de 
goede pannen en nieuwe er weer 
op. Daarna kwamen de kamers aan 
de beurt. Tonnen beton werden 
weggehakt, een van de vorige 
bewoners had de prachtige antieke 
vloeren gewoon met beton bedekt. 
Die mooie vloeren kwamen weer 
tevoorschijn en ook oude ruimtes 
werden terug gevonden en weer 
bewoonbaar gemaakt. Trappen, 
ramen, deuren, eiken spanten 
en al het houtwerk werd onder 
handen genomen. Ook bleek de 
elektriciteit een bron van zorg, steeds 
weer kortsluiting, want door de 
verwaarlozing bleken vele leidingen 

vochtig en soms zelfs onder water. 
Savine: “Het klinkt een beetje zielig, 
maar het is ons overkomen dat letterlijk 
alles onder water stond. Het dak was 
er af en het plastic was weggewaaid 
tijdens een hevig onweer. Pieter nam 
in die periode ooit de telefoon op 
en meldde zich “met zwemparadijs 
Saint Christophe”. De persoon die 
belde bleek een vriend die zou komen 
helpen, maar helaas door zijn rug was 
gegaan. Achteraf kunnen we zeggen 
dat dit weer eens een test was, want 
als je in dit soort omstandigheden niet 
kunt doorzetten krijg je het nooit voor 
elkaar.” Die nattigheid gaf natuurlijk 

problemen,  want in de winter kan 
de temperatuur wel tot -24 graden 
zakken. De watervoorziening komt nog 
steeds van de eigen, oeroude bron. Het 
opknappen was echt monnikenwerk, 
maar Saint Christophe heeft nu alles, 
ruimte, rust en natuur.

Toen kwamen de Friezen aan de beurt. 
Achttien stallen werden bijgebouwd, 
met aan een andere kant nog eens 
vier stallen met twee zeer grote 
groepsboxen. Inmiddels is er ook een 
grote overdekte ruiterhal bij gekomen. 
Op de Haras staan nu een 30 Friezen, 
de ene keer iets meer dan de andere, 
wat te maken heeft met het dekseizoen, 
wanneer er meer merries zijn met 
veulens.
De Haras is nu het centrum voor het 
Friese paard in Frankrijk. De Priesters 
begeleiden geïnteresseerden in 
het Friese paard, die ze nog steeds 
alles moeten uitleggen. Doel, ras, 
eigenschappen, keuringen en het fokken 
van Friezen zijn ongekende begrippen. 
Een Fries is niet zo maar een zwart paard. 
De Fransen willen op de eerste plaats 
een paard met veel ras uitstraling, lange 
zwarte manen, een mooi front, verheven 

gangen, met een gouden karakter om voor 
mensen te willen werken. Ze zoeken een 
paard dat meer is dan het gewone Franse 
warmbloed sportpaard ‘Selle Français’. En 
wanneer ze dan een mooie merrie gekocht 
hebben, komt de vraag om een veulentje 
al heel snel. Het transport van sperma uit 
Friesland duurt meestal net iets te lang. 
Vandaar dat Pieter Priester in Friesland op 
zoek ging om een goedgekeurde dekhengst 
te huren. Maar aanbod en kwaliteit waren 
gering, de huurprijzen veel te hoog. Toch 
vond hij wat hij zocht, bij Hendrik Eppinga 
op Dekstation Gaasterland kocht hij Mewes 
438. 

Mewes is inmiddels het troetelkind van 
de familie geworden. Door zijn stoere 
voorkomen en zijn uitgesproken showtalent 
heeft hij alle harten veroverd. Zelfs de 
chauvinistische Fransen hebben het over 
‘onze Mewes’. Er lopen al heel wat nazaten 
van Mewes in Frankrijk rond.

Het harde werken van henzelf, familie, 
vrienden en aannemers heeft zijn vruchten 
afgeworpen. De Haras ‘Saint Christophe’ in 
Saint Mihiel is hét centrum voor het Friese 
paard voor heel Frankrijk geworden. Ze 
zijn dan ook steeds weer verheugd dat er 
mensen zijn die hun leven willen delen met 
een Fries paard. De band met deze prachtige 
zwarte paarden met een hart van goud 
maakt ook ons mensen meer mens.
De familie Priester en heel Frankrijk hadden 
nog één droom: Mewes 438 kampioen in 
Leeuwarden! Op 11/12 januari 2014 vonden 
in Leeuwarden in het bijzijn van Prinses 
Beatrix de keuringen plaats. Mewes 438 
werd geen kampioen, maar eindigde op de 
tweede plaats bij de gevestigde hengsten. 
Een resultaat om buitengewoon trots op te 
zijn. Dat zijn ze dan ook in Saint Mihiel.

Henk van Elferen
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Opvolging bestuursleden

In 2014 zijn de voorzitter, Meta en de 
secretaris, Jeannette aan de beurt om 
na drie jaar af te treden. Meta heeft 
aangegeven zich niet herkiesbaar te 
stellen en een logische stap is dat 
Jeannette haar opvolgt. Meta en 
Jeannette hebben vanaf het begin goed 
samengewerkt en daardoor is veel 
kennis gedeeld. Blijft de vacature van 
secretaris over.

In de Drop van december vorig jaar 
is een oproep geplaatst voor beide 
functies. Het is teleurstellend dat we 
tot op heden nul aanmeldingen hebben 
ontvangen.
Jammer, want als dit zo blijft, zal 
formeel Meta aftreden, Jeannette haar 
opvolgen en aftreden als secretaris... 
en beide dames zijn genoodzaakt hun 
werkzaamheden gewoon te blijven 
uitvoeren.
 
Ons dringend verzoek:
“Heeft u per week een paar uur tijd over, 
kunt u overweg met de computer en 
heeft u een computer, kunt u notuleren, 
een agenda voor de vergaderingen 
samenstellen? Kortom heeft u plezier in 
alle secretariële zaken? 
En heel belangrijk: wilt u dat 
Drop of Stroopwafels blijft bestaan?”
 
Het zou fijn zijn als we meerdere 
aanmeldingen krijgen, want de 
ledenadministratie wordt ook verzorgd 
door Jeannette. Dit zou dan door een 
ander persoon gedaan kunnen worden, 
die geen bestuurslid wordt.
 
Het bestuur vraagt u dringend u te 
melden.

Contributie 2014

Bij het decembernummer van Drop of 
Stroopwafels was een factuur gevoegd 
voor de inning van de contributie 2014. 
Deze factuur was een succes want 
ruim 75% van de leden heeft op tijd 
(voor 1 februari 2014) betaald. Dank 
daarvoor! Indien u tot de 25% behoort 
die nog niet betaald heeft: graag z.s.m. 
€ 22,00 overmaken naar één van de 
rekeningnummers of per cheque naar de 
penningmeester (zie colofon).

Ineke Stagge-Winkel, penningmeester

Donderdag 15 mei a.s wordt de Franse 
vertaling “Une catastrophe naturelle” 
van de roman van Margriet de Moor 
“De verdronkene”  gepresenteerd in 
de bibliotheek van Thiviers. Naast de 
presentatie van de roman zal ook ruim 
aandacht worden geschonken aan de 
fatale watersnoodramp van 31 januari 
1953 door middel van foto’s en video’s.
Het programma vangt om 18.30 uur aan. 
Na een korte inleiding zal de vertaalster, 
Danielle Losman, het boek “Une 
catastrophe naturelle” presenteren. 
Danielle Losman, in Gent 
geboren en afgestudeerd in de 
natuurwetenschappen, is gepassioneerd 
door literatuur. Dit blijkt wel uit 
haar voortreffelijke vertalingen van 
een aantal boeken van bekende 
Nederlandse schrijvers als Leon de 
Winter, Helga Ruebsamen, Renate 
Dorrestein, Lieve Joris en anderen. 

“De verdronkene” is een prachtige 
roman over een belangrijke episode 
uit de Nederlandse naoorlogse 
geschiedenis: de Watersnoodramp. De 
noodlotsgedachte en de verwisseling 
van twee zussen bij een ramp leidt tot 
deze spannende roman. De ene zus, 
Armanda, neemt het leven over van de 
overleden zus, Lidy.  Daardoor ontstaat 
er zelfs na de dood een relatie tussen 
hen. 

Uit Margriet de Moor: De verdronkene

“Ze was er. Een soort waterval trok de 
deur omlaag, maar ze viel er wonder 
boven wonder niet vanaf. De dijkbreuk 
bij Ouwerkerk was zo groot dat er 
niet meer van een breuk kon worden 
gesproken, er was domweg geen dijk. 
Halfzeven. Het getij was nog steeds 
hoog en de storm joeg het water 
voortdurend vanuit het noorden op. 
Lidy lag half op haar linkerzij met haar 
gezicht op een arm, benen uit elkaar, 
voeten opzij gedraaid. Haar bootje, 
voorzien van motor noch roer, was op 
de stroming en de wind zonder aarzelen 
de Oosterschelde op gekoerst, die 
rechtstreeks naar de Noordzee voert. 
Ze rilde onophoudelijk, had allang het 
benul niet meer om zich af te vragen wie 
ze was, maar zei in haar hart nog wel 
zachtjes: `Híér. Ik ben híér!”

Tot slot van het officiële programma 
zullen twee comédiennes de twee 
zussen, Armanda en Lidy, verbeelden in 
een korte sketch.
De avond zal worden besloten met een 
informele receptie met natuurlijk een 
aantal Nederlandse borrelhapjes.
 
Margriet de Moor werd op 21 november 
1941 in Noordwijk geboren. Ze is het 
vierde kind uit een ‘goed katholiek 
gezin, met respect voor boeken en 
cultuur’, zoals zij het zelf ooit omschreef. 
Van de ULO stapte zij over naar de 
HBS, waarna zij piano en solozang aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag studeerde. Korte tijd zong ze 
op diverse podia vooral muziek uit de 
twintigste eeuw. Ondertussen leerde 
ze de beeldend kunstenaar Heppe de 
Moor kennen. Ze kregen twee dochters. 
Opnieuw ging ze studeren, ditmaal 
kunstgeschiedenis en archeologie 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ze behaalde haar kandidaatsexamen. 
In 1984 richtte ze samen met haar 
man een kunstenaarssalon op boven 
zijn atelierruimte in ’s-Graveland. 
Hiervoor maakte ze videoportretten en 
documentaires. Na een lang ziekbed 
overleed haar man in 1992.  
 
Haar verhalenbundel Op de rug gezien 
werd genomineerd voor de AKO-
literatuurprijs 1989 en bekroond met 
het Gouden Ezelsoor voor het best 
verkochte debuut van 1989. Voor de 
verhalenbundel Dubbelportret ontving 
zij in 1990 de Lucy B. en C.W. van der 
Hoogtprijs. Haar eerste roman Eerst grijs, 
dan wit, dan blauw, werd onderscheiden 
met de AKO-literatuurprijs 1992. Hertog 
van Egypte werd genomineerd voor de 
Libris Literatuurprijs 1997. Het werk van 
Margriet de Moor verschijnt over de hele 
wereld in vertaling.
U bent van harte welkom op donderdag 
15 mei a.s in:

Bibliotheque Municipale de Thiviers, 
3 Place du Champ de Foire, 24800 
Thiviers, Tel. 05 53 62 08 82, 
blog : http://thiviers-bibliotheque.over-
blog.fr

Gabriëlle Eichholtz

“De Verdronkene” in
 Bibliotheek van Thiviers
Presentatie van Margriet de Moor’s prachtige roman in het Frans 
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Wat te doen?
 
Om te beginnen moet u altijd, 
zo snel mogelijk, melding doen 
bij uw verzekering om een 
dossier te openen. Of dat nu uw 
reisverzekering is of een assistentie/
pechhulp verbonden aan bijv. 
uw autoverzekering. Eventueel 
kunt u contact opnemen met 
uw verzekeringsagent via wie 
uw verzekeringen zijn afgesloten.  
Vraag dus voor uw vertrek aan uw 
verzekeringsagent deze informatie.
Uiteraard is het eventueel zorgen voor 
de patiënt m.b.t. ziekenvervoer, arts en/
of ziekenhuis uw eerste zorg. 
Hoe verder te handelen is een zaak van 
uw (reis)verzekering, die u zal adviseren 
wat wel en niet te doen, waarna zij het 
vervolg ter hand zullen nemen. Mocht u 
daar problemen bij ondervinden aarzelt 
u dan niet contact op te nemen met 
uw verzekeringsagent, zij zullen u zeker 
assisteren.
 
Aan de hand van recente ervaringen 
kan ik in grote lijnen uitleggen hoe een 
dergelijke situatie binnen Europa kan 
verlopen, buiten Europa liggen de zaken 
weer totaal anders.
 
Stel dat u dus ziek wordt of een ongeluk 
krijgt en vervoerd bent naar het 
ziekenhuis. Er zijn dan verschillende 
mogelijkheden:

•	 U heeft geen enkele 
reisverzekering afgesloten.

Het ziekenhuis zal vragen om uw 
verzekerings-/ziektekostenkaart. 
Buiten Frankrijk is dit in principe 
uw EHIC kaart , die dus verbonden 
is aan het CVZ in Nederland. Dat 
heeft als nadeel dat een door u in 
Frankrijk afgesloten aanvullende 
ziektekostenverzekering niet 
zal volgen/uitbetalen, omdat zij 
gebonden zijn aan de CPAM en niet 
aan de CVZ. In Nederland hebt u 
dan ook nog een eigen risico. 

worden op reis Ziek

Het is dus aan te bevelen eerst of in 
ieder geval ook uw carte vitale aan 
te bieden.
Voor alle duidelijkheid: binnen 
Frankrijk zal de ziekenzorg altijd 
via uw carte vitale (als u die hebt 
uiteraard) lopen, automatisch 
gevolgd door uw aanvullende 
ziektekostenverzekering (Mutuelle).
N.B. Bij de meeste Mutuelles (dat 
is dus de aanvullende verzekering, 
niet de basis verzekering) gaat de 
dekking buitenland (d.w.z. buiten 
Frankrijk, maar in Europa) tot 
100% (van de prijs van de Sécu). 
Er is in deze gevallen dus geen 
‘dépassement’.

 
De repatriëring van de patiënt 
+ eventuele partner, maar ook 
bijv. van uw auto, al dan niet met 
caravan, zal geregeld worden door 
de assistentie/pechhulp verbonden 
aan bijv. uw autocontract.

•	 U hebt wel een reisverzekering 
afgesloten. 

De betreffende 
verzekeringsmaatschappij zal, 
nadat zij door u op de hoogte 
is gebracht van de situatie, de 
lopende zaken gaan regelen 
betreffende het ziekenhuis (bijv. 
garantstelling), het vervoer van de 
patiënt en de eventuele auto enz. 
Bij terugkeer in Frankrijk zullen zij 
dan de gemaakte kosten (ziekte/
vervoer enz.) bij de verschillende 
instanties gaan verhalen, zoals 
ziektekosten bij de CPAM/Mutuelle 
of bij de CVZ (via de EHIC kaart). Laurentia Parcelier-Muller

 
Voor reizen binnen Europa zijn er 
dus meerdere mogelijkheden die u 
verzekeren van hulp dan wel om de 
kosten gedekt te hebben.   
 

Buiten Europa liggen tegenwoordig de 
zaken echter totaal anders. 
Als gevolg van het besluit van de 
Nederlandse ziektekostenverzekeraars 
dat de ziektekosten buiten Europa 
niet meer gedekt worden, vallen 
Nederlanders die buiten Europa reizen 
in een gat, waarvoor een nieuw soort 
verzekering die dit gat opvult helaas nog 
niet is ontwikkeld. 
De bestaande reisverzekeringen hebben 
gelukkig de mensen nog niet geweigerd, 
maar gaan er wel vanuit dat u in het 
bezit bent van een basisverzekering. 
Die hebt u, maar deze dekt u feitelijk 
niet meer in het buitenland. De huidige 
situatie is dus allesbehalve duidelijk en 
kan natuurlijk tot serieuze problemen 
leiden. 
N.B. Dit geldt alleen voor Nederlanders 
die te maken hebben met de CPAM 
via de CVZ, dus zij die een inkomen uit 
Nederland hebben. Voor Nederlanders 
die in Frankrijk wonen en werken 
en dus rechtstreeks bij de CPAM zijn 
aangesloten, liggen de regels weer 
anders. 
 
Maar zowel binnen of buiten Europa 
Frankrijk zal de gemaakte ziektekosten 
altijd vergoeden gebaseerd op de 
tarieven in Frankrijk.
 
Er is dus, dankzij Europa, nog veel 
onduidelijk. Uw 
verzekeringsagent zal u 
graag adviseren en hulp 
bieden.

Het komt nu eenmaal voor dat er iemand ziek wordt op reis. Was dat vroeger een bericht aan je 
ziektekostenverzekering en alles werd geregeld, tegenwoordig worden er door het één geworden Europa en het 
herdefiniëren van de onderlinge regels allerlei grenzen opgeworpen. En dat heeft nogal wat consequenties. 



06 Drop of Stroopwafels,  maart 2014 - Nummer 104

Schaakrubriek
door Richard van Tienhoven

De oplossingen van de 3 opgaven in de vorige Drop-of-Stroopwafels waren de volgende.
Opgave 1 (Plivcevic-Shadrina, 18th ECC 2013 women) : 1. …… ,Dh2+ 2. Kxh2, Pg4+ 3. Kg1, Lh2 # mat
Opgave 2 (Mu-Stuart, US Chess League 2013)               : 1. Te8+, Kh7 2. Th8+, Kxh8 3. Dxh6+, Kg8 4. Dxg7 # mat  
Opgave 3 (Olafsson-Ziska, Reykjavik CC GM 2013)     : 1. ……. ,Tf2+ 2. Kxf2, Df3+ 3. Kg1, Pe2+ 4. Kh2, Dxg3+ 5. Kh1, Dh3 # mat
                                                                                                (na 4. Kh2 zijn er diverse nevenoplossingen die tot hetzelfde mat leiden!)
               
Van de ingestuurde oplossingen waren er 3 (!) helemaal goed, namelijk die van Reinout Brummelkamp, Henk Kastelein en Jur 
Roest! 
Gefeliciteerd en fijn dat er deze keer veel oplossingen werden ingestuurd.  
Hierbij weer 3 nieuwe opgaven, waarbij de lat ten opzichte van de vorige keer iets hoger is gelegd. Hopelijk zorgt het oplossen 
ervan toch voor het nodige plezier. In elk geval weer succes gewenst. 
De uiterste inzendtermijn is 1 mei 2014. 

Wist u dat …..
-	 op dit moment dat ik de Schaakrubriek samenstel het Tata Steeltoernooi in volle gang is
-	 dit toernooi in 1938 als Hoogoventoernooi het levenslicht zag
-	 na een overname door een Engelse staalgigant Corustoernooi ging heten
-	 vervolgens in Indiase handen kwam en de huidige naam Tata Steel toernooi kreeg
-	 dit toernooi één van de zogenaamde Grand Slam toernooien is, één van de sterkst bezette toernooien ter wereld 
-	 uw correspondent in 1966 aan het Hoogoventoernooi mocht meedoen
-	 als aanstormend talent een plaats kreeg in de qualifiers-groep, qua sterkte de 3e groep van het toernooi (na 

Grootmeester- en Meestergroep)
-	 hij in die groep (met 10 deelnemers) als beste Nederlander eindigde en wel op de 4e plaats
-	 hij elke dag in het Haarlems Dagblad op de voet werd gevolgd 
-	 het toernooi destijds afgesloten werd met een gezamenlijke ‘snert’-maaltijd
-	 Godfried Bomans (een fervent schaker) tijdens die maaltijd altijd een slotwoord sprak op zijn onnavolgbare wijze 
-	 hij zijn verhaal zodanig vertelde dat de Hoogovens groot geworden waren door het schaaktoernooi.

Voor actueel schaaknieuws verwijs ik naar www.theweekinchess.com

richard.van-tienhoven@wanadoo.fr
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Computerrubriek
door Frans Dingemans

 Rubrique à Brac

Het is nu, als ik aantekeningen maak voor deze column, 2 
januari 2014. De hoofdredacteur van Drop of Stroopwafels 
heeft zojuist ons vakantiechalet verlaten. Expat op de 
Veluwe. Weer een jaargang columns geregeld! “Er wordt 
gereageerd, dus gelezen,” zei Henk. Ik ben verguld. Niet 
alleen omdat ik deze columns mag schrijven voor uw 
lijfblad, maar vooral ook omdat u reageert op wat ik schrijf. 
Hieronder daarover meer. Alhoewel ik weet dat u dit pas 
medio maart leest, wil ik u, Nederlanders woonachtig in 
Frankrijk, toch nog even een mooi 2014 toewensen. Ben 
ik gelijk verexcuseert voor de ‘opruiming van mijn 2013 
archieven’ in deze column. Het wordt een rubrique-à-brac, 
een benaming die ik schaamteloos overneem van de door 
mij bewonderde Franse striptekenaar Gotlib.

In mijn vorige column (DoS 103) raadde ik aan MalwareBytes 
AntiMalware (MA) te gebruiken om schadelijke software op 
uw (Windows)computer te detecteren en te verwijderen. De 
heer E.G. meldde mij dat dit prima was gelukt op zijn eigen 
computer, maar dat hij zich genoodzaakt had gezien de 
computer van zijn vrouw volledig te resetten nadat hij MA 
had gedraaid en de adviezen had opgevolgd. Een vervelende 
kwestie! Echter, na een mailwisseling met E.G. denk ik dat dit 
niet aan MA lag, maar aan een zeldzaam ‘hikje in Windows’. 
Want dat is het nu net met Windows (en alle bijna andere 
software): staat er even één bitje verkeerd, dan heeft één klikje 
grote gevolgen. De heer E.G. had dus gewoon pech wat mij 
betreft. Ik blijf MalwareBytes AntiMalware aanbevelen, met de 
concurrent Search & Destroy (inderdaad een veel te sinistere 
naam) als goede tweede.

Ernstiger is dat Microsoft binnenkort stopt met de 
ondersteuning van Windows XP. Dit heeft vooral gevolgen 

voor de veiligheid van het 
besturingssyteem. Omdat XP 
nog relatief veel wordt gebruikt, 
zullen hackers hierop inspringen 
en pogingen doen bij deze 
gebruikers in te breken. Daar 
gaan de inloggevens bij uw bank! 
Upgraden naar Windows 8.1 is dan 

eigenlijk essentieel, maar wilt u dit niet, dan moet u wel enkele 
voorzorgmaatregelen nemen: zet nooit de firewall uit, gebruik 
een goede virusscanner, gebruik Internet Explorer niet meer 
(sowieso een goede beslissing) en doe geen bankzaken meer 
online op een XP-computer. Overigens 
heeft Microsoft onlangs aangekondigd 
de eigen virusscanner, Security Essentials, 
nog één jaar te blijven ondersteunen, 
maar daarop zou ik toch maar niet té veel 
vetrouwen.

Een voor mij zeldzaam uitstapje naar Apple. Twee fanatieke 
iPad-gebruikers in mijn omgeving zijn, zoals velen, niet blij 
met het verplichte (en omslachtige) werken via iTunes, maar 
wezen mij erop dat er prima (gratis) alternatieven zijn. Die 
ook nog eens meer mogelijkheden bieden. SyncIOS is zo’n 
iTunes-vervanger. PCWorld gaf dit programma vier sterren. 

Helaas is er, voor zover ik kan zien, (nog) geen 
Nederlandstalige versie.

Nederlandse TV in het buitenland: via de satelliet prima 
natuurlijk, maar via het Internet soms frusterend. Dit heeft te 
maken met de regionale rechten van TV-programma’s, die door 
een TV-aanbieder (zoals CanalDigitaal) zijn afgekocht, maar 
op het Internet streng worden beschermd. Als Nederlander in 
het buitenland zapt u dus geregeld mis op Uitzending Gemist 
en zeker bij NOS Live. Een van de mogelijkheden om dit te 
omzeilen, is Media Hint. Dit is een extensie voor de browsers 
Firefox en Chrome, die de aanbieder van het TV-programma 
in de waan laat dat u gewoon in het land van uitzending kijkt. 
Ik heb Media Hint hier in Nederland tot tevredenheid getest 
met de iPlayer van de BBC (die bijna alle BBC-programma’s 
binnen Engeland in HD ter beschikking stelt) en met enkele 
Amerikaanse aanbieders zoals NetFlix. Tot zover het goede 
nieuws. U heeft natuurlijk vooral belang bij onbeperkt 
(Nederlandse) TV (terug) kijken in Frankrijk en de resultaten 
zijn helaas wisselend. Iets waarvoor Media Hint al waarschuwt, 
want de rechthebbende TV-aanbieders zijn ook niet gek en 
veranderen voortdurend hun techniek. Waarop Media Hint dan 
weer een antwoord probeert te vinden. Du moment kan het 
op een geheime plek in de Franse Jura gevestigde DoSTestLab 
(Internetprovider: SFR) nog steeds niet naar NOS Live kijken, 
maar de BBC is geen probleem. Hoe dit in andere regio’s is, met 
eventueel een andere provider, is om budgettaire redenen niet 
getest. Maar hoe dan ook het proberen waard en uw Engelse 
buren zijn misschien wel blij met de onbeperkte toegang tot 
de online uitzendingen van de BBC!

De Verkenner is met afstand het meest 
gebruikte onderdeel van Windows. 
Echter verre van perfect en een van 
de meestgehoorde klachten betreft 
het geopend hebben van meerdere 
mappen tegelijk. Voor u het weet, 
heeft u meerdere Verkenners onderin uw taakbalk staan. Werkt 
goed, maar is niet netjes. Er zijn prima (gratis) programma’s 
die dit op ingenieuze wijze oplossen, maar dit zijn allemaal 
‘Verkenner-vervangers’, met vaak hun eigen vormgeving. Wilt 
u toch in de vertrouwde Verkenner blijven werken én met 
meerdere mappen tegelijk, installeer dan Clover 3.0.386. Deze 
gratis module voegt tabbladen toe aan de Verkenner, zoals 
u dat gewend bent van uw browser. Werkt perfect, ook het 
verslepen van bestanden tussen de tabbladen.

Terugkomend op het eerste item in deze column: de heer E.G. 
zocht contact met mij via hoofdredacteur Henk. Dat kan ook 
rechtstreeks: fransisopreis@gmail.com. Vragen en opmerkingen 
zal ik zo snel mogelijk beantwoorden. Overigens zijn er online 
vele ‘vraagbaken’ op computergebied, die meestal bovenin 
de resultatenlijst staan als u uw vraag c.q. probleem intypt in 
Google. Enkele goede zijn http://computertotaal.nl/ en http://
tweakers.net/. In mijn volgende column, DoS 105, aandacht 
voor fotobeheer en -bewerking. Vragen vooraf zijn welkom.

Frans Dingemans
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Franse graantjes (5)

Ik wou het nieuwe jaar (je vous la souhaite 
bonne et heureuse!) maar eens beginnen 
met een gedicht, er totaal onwetend van of 
de lezers van Drop of Stroopwafels dat wel 
waarderen.

Ik waag het er maar op en heb mijn keus 
laten vallen op een gedicht van de grote 
volksdichter Jacques Prévert (1900-1977). 
Hij was een geëngageerd dichter die zich 
inzette voor de zwakken, de slachtoffers 
en de onderdrukten in de maatschappij. 
Hij bond de strijd aan met de gevestigde 
orde, de politici, de rijken, de verdorde 
intellectuelen. Hij was een soort 

anarchist, die juist daardoor buitengewoon populair werd. 
Van zijn bekendste dichtbundel Paroles (1946) werden 
meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht.
Zijn taalgebruik, ogenschijnlijk uiterst simpel, zit vol 
knappe vondsten. 
Nu eerst maar het gedicht.

LE CANCRE

Il dit non avec la tête    1
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur
il est debout     5
on le questionne
et tous les problèmes sont posés
soudain le fou rire le prend
et il efface tout
les chiffres et les mots    10
les dates et les noms
les phrases et les pièges
et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de toutes les couleurs  15
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur  

Ik geef de vertaling van een paar woorden die misschien 
moeilijkheden opleveren : cancre = luie, slechte leerling ; 
le fou rire = de slappe lach ; efface = veegt uit ; les pièges = 
de valstrikken ; les menaces = de dreigementen ; les huées 
= het gejouw; enfants prodiges = wonderkinderen; craie = 
krijt; le tableau noir = het (school)bord.

Prévert, die zich als leerling  op school vaak stierlijk 
verveelde, neemt het hier op voor de slechte en luie 
leerling. Fransen noemen zo’n leerling een cancre, een 
woord dat behoort tot het Franse schooljargon. De dichter 
beschrijft hier een cancre die natuurlijk model staat voor 
alle cancres op alle scholen. Het woord wordt alleen in de 
titel gebruikt, daarna is het alleen maar il.

In de versregels 1 t/m 4 komen we vier keer il dit tegen: non-oui-
oui-non (een stijlfiguur die kruisstelling of chiasme genoemd 
wordt). Met non avec la tête en oui avec le cœur richt de dichter 
zich meteen tot alle leraren, onderwijzers en andere opvoeders 
die er maar zijn : mensen, pas op, die leerling doet weliswaar 
moeilijk maar ‘de pit’ is goed.
In de regels 3 en 4 gaat het om de tegenstelling tussen de 
conventies en de persoonlijke vrijheid.
In 5 en 6 zien we hem staan. Hij is voor de klas geroepen en wordt 
overhoord. Alle leerlingen kijken naar hem. Wat een eenzaamheid 
voor die jongen, wat een isolement, wat een kwetsbaarheid! Let 
ook nog op het gebruik in regel 6 van het woordje on dat afstand 
schept.
Tous les problèmes sont posés, niets wordt vergeten, de wreedheid 
ten top. Prévert nagelt het totale onbegrip van de onderwijzer aan 
de schandpaal.
Dan in regel 8 de reactie van de cancre. Een reactie tegen wil en 
dank. Zijn onberekenbare gedrag leidt tot superioriteit. 
Deze leerling valt niet meer te beteugelen.
Versregel 9: il efface tout. Nu gaat het niet meer om een 
mechanische reactie maar om een duidelijke wilsuiting. Het 
slachtoffer van daarnet neemt het heft in handen. Op niet mis te 
verstane wijze. Alles gaat eraan.
In 10, 11, 12 volgt een opsomming die het hele schoolleven 
omvat: les chiffres = rekenen, les mots = taal, les dates = 
geschiedenis, les noms = aardrijkskunde, les phrases et les pîèges 
= de hele schoolse aanpak inclusief de verraderlijke ja gemene 
valkuilen. Prévert spaart niets en niemand.
Ten slotte volgt er in 13 t/m 17 een lange zin, waarin de spanning 
steeds meer opgevoerd wordt totdat de ontlading in de vier 
laatste woorden van het gedicht kan klinken. Schitterend 
voorbeeld van zinsspanning.
Regel 13: malgré les menaces du maître. Let op de alliteratie met 
drie keer die boze en dreigende beginmedeklinker m.
Vervolgens de expressieve vernedering die te horen is in 14: 
sous les huées. Het gaat hier om een aangeblazen h (zie Franse 
graantjes 1). Hier past geen ‘zachte’ verbinding. Enfants prodiges 
heeft hier een ongunstige betekenis. De bewondering voor 
wonderkinderen is afwezig, het zijn wezens uit een andere wereld.
Dan komt er een fraaie tegenstelling: toutes les couleurs en noir. 
De dichter kan hierin met zijn echte boodschap komen: het 
rijke leven tegenover het armzalige schoolgebeuren. Mooi die 
metafoor (overdrachtelijk taalgebruik) in le tableau noir du malheur. 
We zien het schoolbord vereenzelvigd worden met malheur.
De apotheose van versregel 17: die onmogelijke leerling tekent (hij 
is wel degelijk tot creëren in staat!) le visage du bonheur. Malheur 
wordt bonheur.
Tja, en daar kunnen de onderwijsgevenden het dan dus mee 
doen. Ik was er zelf een en heb in mijn schoolloopbaan vaak aan 
het gedicht van Prévert gedacht. Bij lerarenopleidingen en in 
pedagogische academies zou dit gedicht best aan de muur mogen 
hangen…



09Drop of Stroopwafels,   maart 2014 - Nummer 104

De appel en de dokter
De Engelse spreuk An apple 
a day keeps the doctor away, 
die toegeschreven wordt aan 
Winston Churchill, heeft een 
Franse variant opgeleverd: Une 
pomme chaque matin éloigne le 
médecin. De Fransen voegen er 
graag aan toe: pourvu que l’on 
vise bien (maar dan moet je wel 
goed mikken).
Het voegwoord pourvu que (= 
mits), dat gevolgd wordt door 
de subjonctif, kun je vaak mooi 
in het Nederlands vertalen met: 
als… maar. Voorbeeld: Pourvu 
qu’il fasse beau dimanche (Als 
het zondag maar mooi weer is).

Déprime en dépression
We zitten allemaal wel eens 
in een dip. Het regent de 
hele dag, je wordt twee keer 
achtereen geflitst, je bent hoger 
aangeslagen door de belasting 
dan je gedacht had. In dat geval 
heb je une déprime. Fransen 
noemen dat neerslachtige 
gevoel ook un cafard.
Une dépression, dat is iets heel 
anders. Dat gaat veel dieper. 
Het gaat dan om een echte 
ziekte.

Leuk (en misschien nuttig) 
om te onthouden
Ik heb sjans = J’ai un ticket 
of J’ai une touche. De eerste 
uitdrukking vind ik de leukste. 
J’ai de la chance = Ik heb geluk.

Wim Kruize

Toen wij vorig jaar ons huis verkochten liep ik 
tegen een typisch Franse wet aan die ik niet 
kende maar die wel degelijk geldig is, ondanks 
dat velen (ook Fransen) hiervan niet op de 
hoogte zijn.
Wat is het geval: Frankrijk kent l’ Assurance 
Obligatoire Dommage-Ouvrage ook wel 
assurance DO genoemd. Deze wet bepaalt 
dat aannemers, artisans en architecten 
verantwoordelijk en verplicht verzekerd zijn 
voor gebreken die binnen 10 jaar optreden ( 
lekkend dak, aanbouw die inzakt en wat niet 
al). 
Ook is men als opdrachtgever verplicht een 
(dure) verzekering af te sluiten mocht de 
aannemer of artisan inmiddels failliet zijn 
gegaan. 
Als men binnen 10 jaar na een (aan-)bouw 
zijn huis verkoopt en men kan geen garantie 
van de bouwer of een DO overhandigen, kan 

de verkoop wel eens niet doorgaan. In het 
algemeen is de factuur van de aannemer 
voldoende bewijs mits die nog bestaat.
Maar wat is de situatie als men als 
rechtgeaarde en handige doe-het-zelver nu 
iets geconstrueerd heeft? Of door een goede 
kennis uit Nederland of Engeland of door een 
goedkope Pool iets heeft laten doen? Dan is er 
geen verhaal mogelijk op de bouwer of de DO.
En dus is men als verkoper verantwoordelijk 
voor de verbouwing tot 10 jaar na de 
voltooiing (te bewijzen!) van de (aan-)bouw! 
Sommige notarissen houden daarom een deel 
van de koopsom achter als 
vorm van garantie. 
Toch iets om van te voren 
over na te denken ……..

Renso Vonk

FANF enquête
U treft in uw Drop of 
Stroopwafels regelmatig 
berichten van de FANF aan. 
In het vorige nummer hebben 
wij u gewezen op een enquête 
die opgesteld was door Prof. 
Schnabel. Het bestuur steunt het 
verzoek van de FANF de vragen 
van de enquête te beantwoorden.
Vandaar nogmaals het verzoek 
mee te werken.
Tijdens de ALV van 2013 is 
besloten om een dergelijke 
enquête op te zetten. Prof. 
Schnabel (ex-directeur van 
het Sociaal Planbureau) heeft 
persoonlijk de enquête voor 
ons opgesteld, een hele eer. 
Hij is ook bereid te helpen bij 
de uitwerking van de resultaten 
van de enquête. De enquête 
is intussen op de website van 
de FANF geplaatst (www.fanf.
fr/enquete),  inloggen met 
gebruikersnaam enquete en 
wachtwoord voila. We 
zouden het bijzonder op prijs 
stellen als u als lid van onze 
vereniging massaal hieraan 
zou willen meewerken. U kunt 
volstrekt anoniem reageren. 
Vanzelfsprekend brengen wij 
u verslag uit over de resultaten 
en conclusies.

 

Zomerkamp speciaal voor Nederlandse Expat kinderen 

Als expat kind is het heerlijk om weer in Nederland te zijn. Je ziet je familie en 
vrienden weer, kunt boterhammen met pindakaas eten en weer lekker op de 
fiets overal naar toe gaan. Maar die Nederlandse taal… die kan toch best lastig 
zijn.  

De Taalfabriek en Nationale sportkampen organiseren dit jaar voor de tweede 
achtereenvolgende keer het Expatkamp. Een kamp voor Nederlandse kinderen die 
in het buitenland wonen en in de zomer naar Nederland komen. Tijdens het 
Expatkamp wordt de Nederlandse taal spelenderwijs bijgespijkerd! 

Naast het bijspijkeren van de Nederlandse taal is er ook veel tijd voor sport. Tijdens 
het kamp op de kunstgras- en grasvelden van de hockeyclub in Laren komen onder 
andere voetbal, hockey, tennis, rugby, basketbal, korfbal en volleybal aan bod. 

Leren is leuk: ook in de vakantie! 
 
7-daags intern kamp van zondag 6 juli t/m zaterdag 12 juli.  
De prijs voor dit kamp is €619,- en is voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. 
 
5-daags dagkamp van maandag 7 juli t/m vrijdag 11 juli.  
De prijs hiervoor is €449,-. Dit kamp is voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.  
 
Het Expatkamp wordt gehouden op LMHC in Laren. 
 
 
Voor meer informatie: www.expatkamp.nl 
 En www.facebook.com/expatkamp 
 

 
 

Garanties bij verkoop huis



10 Drop of Stroopwafels,  maart 2014 - Nummer 104 M o n p a z i e r

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak en de 
eeuwige naklank van la Grande Guerre 
is nog steeds duidelijk te horen. Deze 
dramatische periode blijft sterk verankerd 
in de historische beleving van de Fransen 
en dat kan niet alleen worden verklaard 
door het grote aantal slachtoffers. 
Natuurlijk, het was de ergste oorlog 
die Frankrijk ooit heeft gekend met 1,4 
miljoen doden en 3,5 miljoen gewonden, 
van wie er 1,1 miljoen blijvend invalide 
werden. Maar die oorlog werd ook 
beleefd als een heroïsche vrijheidsstrijd, 
als een van de weinige keren dat het altijd 
zo verdeelde Frankrijk een vastberaden 
eenheid was. Daarnaast was de invloed 
op het maatschappelijk leven ingrijpend 
en dat werkte door tot ver na la Grande 
Guerre.

Aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog was de situatie gespannen; 
de Frans-Duitse verhoudingen stonden 
op springen. De historische vijandschap 
tussen de twee grote Europese 
buurlanden kwam tot een climax toen 
Duitsland in 1912 zijn troepenmacht 
aanzienlijk uitbreidde met de duidelijke 
bedoeling om een veroveringsoorlog 
te voeren in Europa. Frankrijk voelde 
zich in het nauw gedreven, temeer daar 
de Duitsers zich ook gingen bemoeien 
met de Franse koloniën in Noord-Afrika. 
Maar de Fransen hadden al lang aan 
zien komen dat het scheef zou gaan. 
“Dat een conflict onvermijdelijk was, 
was een overtuiging die steeds vaker 
werd geuit en steeds breder werd 
gedeeld” schrijft de Leidse historicus 
H.L.Wesseling in zijn boek Frankrijk in 
oorlog. “Dat onvermijdelijkheidsgevoel 
had ook iets van een bevrijding. Als er 
toch oorlog moest komen, dan maar 
liever snel. ‘Plutôt la guerre que cette 
perpétuelle attente’ luidde een bekende 

verzuchting”. In het aangezicht van 
die oorlog ontstond in Frankrijk een 
vastberaden nationale eensgezindheid, 
die bekend zou worden als de Union 
Sacrée. Dat mocht een wonder heten 
want tot die tijd waren er grote 
tegenstellingen in het land. De socialisten 
en vakbonden bijvoorbeeld beleden een 
vurig pacifisme en antimilitarisme. Maar 
onder de Duitse oorlogsdreiging groeide 
een sterk nationalisme en werden de 
gelederen gesloten.

Op 28 juni 1914 werd de lont in het 
kruitvat gegooid door de moord op de 
Oostenrijkse troonopvolger, aartshertog 
Frans-Ferdinand, in Serajevo. Daarop 
verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië 
maar daar lag niemand echt wakker van. 
Wesseling: “Het uitbreken van oorlog op 
de Balkan was een periodiek verschijnsel, 
zoiets als de opening van het visseizoen”. 
Toch breidde het conflict zich deze keer 
als een olievlek uit. Duitsland had zich 
achter Oostenrijk geschaard en Rusland, 
dat de Serviërs steunde, mobiliseerde zijn 
leger. Frankrijk had een militaire alliantie 
met Rusland en besloot op 1 augustus, de 

dag dat Duitsland aan Rusland de oorlog 
verklaarde, ook te mobiliseren. Nadat 
ze tevoren Luxemburg en België waren 
binnengevallen, verklaarden de Duitsers 
op 3 augustus ook Frankrijk de oorlog. 
Engeland, door een verdrag verbonden 
met Frankrijk,  kon toen niet achterblijven 
en verklaarde Duitsland de oorlog. De 
Eerste Wereldoorlog was begonnen.

Die oorlog werd weliswaar verwacht maar 
kwam wat ongelegen want in augustus 
moest de oogst worden binnengehaald. 
Toch was dat volgens de meeste Fransen 
geen probleem want men verwachtte dat 
de strijd slechts enkele weken kon duren. 
Het zou heel anders uitpakken!
Vanuit België waren de Duitsers Noord-
Frankrijk binnengedrongen en ze rukten 
in snel tempo op. Een maand na het begin 
van de oorlog, op 5 september, stonden 
ze over een breed front aan de Marne, 
slechts veertig kilometer van Parijs 
verwijderd. De Fransen en Engelsen, die 
een grote troepenmacht naar Frankrijk 
hadden overgebracht, slaagden er echter 
in tijdens een massale veldslag de Duitse 
opmars tot staan te brengen.
De Slag aan de Marne betekende een 
keerpunt in de oorlog. De Duitsers en 
de geallieerden (Fransen en Engelsen) 
groeven zich tegenover elkaar in en er 
ontstond een uitgestrekte frontlinie van 
500 kilometer lengte, van de Noordzee 
tot de Zwitserse grens. Zo werd het 
vier jaar lang een loopgravenoorlog 
met doorbraakpogingen die allemaal 
in zinloze bloedbaden doodliepen. 
Want de ouderwetse stormloop vanuit 
de loopgraven werd bestreden met 
modern materieel: de aanstormende 
soldaten werden massaal afgeslacht 
door mitrailleurs en kanonnen. De Slag 
bij Verdun, van februari tot juli 1916, 
waarmee de Duitsers een doorbraak 
wilden forceren, leverde aan beide zijden 
300.000 doden op terwijl de Franse 
stellingen niet werden veroverd.
Het leven in de open loopgraven was 
mensonterend. De soldaten werden 
geteisterd door kou en regen, stonden 
vaak tot de knieën in de modder, zaten 
onder de luizen en leefden tussen legers 
ratten. Eenmaal per twee weken konden 
ze zich wassen en het duurde zelfs 
meer dan een maand voordat ze zich 
konden scheren. Het beeld van de poilu 
(behaarde), de ongeschoren vervuilde 
soldaat die onder de modder zit, is dan 
ook symbolisch geworden voor la Grande 

De eeuwige naklank van la Grande Guerre
In ieder Frans dorp staat, op een plein bij de mairie of de kerk, een 
monument met een lange rij namen van de mannen die in de Eerste 
Wereldoorlog zijn gesneuveld. Morts pour la Patrie of Morts pour la France 
is in het graniet gebeiteld. Enkele namen van slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog zijn daar bijna terloops aan toegevoegd. La Grande Guerre 
noemen de Fransen de oorlog van 1914-1918 en het einde daarvan, de 
Armistice (wapenstilstand), wordt op 11 november nog steeds nadrukkelijk 
herdacht. Met kransleggingen, toespraken en fanfares bij de plaatselijke 
monumenten en met een nationale ceremonie bij het graf van de onbekende 
soldaat onder de Arc de Triomphe. De Armistice is de belangrijkste 
oorlogsherdenking in Frankrijk, belangrijker dan de Victoire (8 mei), wanneer 
het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.
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Cognac

C o r d e s - s u r - C i e l

Guerre. Door die barre omstandigheden 
gingen sommige poilus op de duur lijden 
aan een ziekte die bekend werd als le 
cafard, een mengeling van melancholie, 
heimwee, verlatenheid en doodsangst. 
Toch hielden ze tot het einde toe 
vastberaden stand want ze hadden 
de overtuiging dat ze het onschuldige 
slachtoffer waren van brute agressie en 
dat ze huis en haard moesten verdedigen 
tegen een vreemde invaller. Dat idee 
werd ook gevoed door het thuisfront, 
door schrijvers, journalisten, geestelijken 
en vakbondsleiders, 
die onderstreepten 
dat het hier in 
feite ging om een 
vrijheidsstrijd.

De oorlog woedde 
weliswaar alleen 
in het noorden van 
Frankrijk maar toch 
was het hele land 
erbij betrokken. 
In de loop van de 
jaren werd het 
steeds meer een 
totale oorlog, 
waarvoor de inzet 
van de gehele 
bevolking nodig 
was. Dat gold niet 
alleen voor de 8 
miljoen soldaten, voor het merendeel 
dienstplichtigen, maar ook het thuisfront 
moest een flink aandeel leveren. De 
oorlogsindustrie draaide op volle 
toeren. Er werden kanonnen, geweren, 
tanks, munitie, transportmiddelen en 
uitrustingstukken geproduceerd maar 
de mannen die dat allemaal moesten 
maken, stonden aan het front. Er was 
dus een groot gebrek aan werkkrachten, 
ook in de voedingsmiddelenindustrie en 
in de landbouw, waar het werk gewoon 
doorging. Daarom werd een half miljoen 
immigranten, als gastarbeiders avant la 
lettre, het land binnengehaald. Dat loste 
het probleem slechts ten dele op.
Veel belangrijker was het dat veel 
vrouwen de opengevallen plaatsen van 
de mannen gingen innemen. In het 
laatste oorlogsjaar werkten 400.000 
vrouwen in de oorlogsindustrie. Anderen 
beoefenden “typisch vrouwelijke” 
beroepen als verpleegster: in 1918 
telde de militaire geneeskundige dienst 
100.000 verpleegsters. Naarmate 
de oorlog duurde, gingen vrouwen 
ook steeds meer dienen in militaire 
hulpfuncties, als typiste of telefoniste 
en zelfs als chauffeur. In totaal hebben 

686.000 vrouwen in het leger als 
hulpkrachten gediend. Met meer dan een 
miljoen vrouwen aan het werk was de 
Eerste Wereldoorlog een gedenkwaardige 
periode in de geschiedenis van de Franse 
vrouwenemancipatie. Er is zelfs nog 
even sprake geweest van de invoering 
van vrouwenkiesrecht, maar dat werd 
tegengehouden door linkse politici 
omdat vrouwen te veel naar de pastoor 
zouden luisteren. Frankrijk kreeg pas 
vrouwenkiesrecht in 1945, na die andere 
wereldoorlog.

Dat in 1918 uiteindelijk de overwinning 
werd behaald is te danken aan de 
reddende komst van de legers van een 
nieuwe bondgenoot: de Verenigde Staten. 
Dat was overigens op het nippertje want 
die zomer leek een Duitse doorbraak 
voor de hand te liggen. Versterkt met 
negen Amerikaanse divisies dwongen de 
Frans-Engelse troepen de Duitsers echter 
tot de terugtocht en uiteindelijk, op 11 
november, tot een wapenstilstand.
Vier jaar oorlog hadden Frankrijk, nog 
afgezien van de zware persoonlijke 
verliezen, veranderd in een economisch 
en financieel onttakeld land. In het 
noorden waren honderdduizenden 
huizen en gebouwen verwoest; twee 
miljoen hectaren bouwland waren 
omgeploegd door granaten en veranderd 
in een onvruchtbare woestenij. De 
wederopbouw kostte een fortuin 
maar de regering had grote leningen 
moeten afsluiten om de oorlog te 
kunnen bekostigen en dat had geleid tot 
geldontwaarding.
Bovendien was het gehele land 
grotendeels “ontmand”. Er waren 1,4 
miljoen soldaten gesneuveld en daardoor 
ontstond een groot tekort aan jonge 

mannen die voor nageslacht konden 
zorgen. De bevolkingsgroei stagneerde 
en liep in sommige jaren zelfs terug. In 
1918 had Frankrijk ongeveer 20 miljoen 
inwoners en het duurde ruim vijfentwintig 
jaar voor de bevolking een beetje was 
gegroeid tot 20,5 miljoen.
De één miljoen vrouwen, die tijdens 
de oorlog in de industrie en voor het 
leger hadden gewerkt, verloren meestal 
hun baan en zaten weer thuis. Maar ze 
hadden laten zien wat ze waard waren en 
degenen die bleven zouden een grote en 

zelfs groeiende rol in 
de Franse maatschappij 
gaan spelen.

Vanaf 1918 is de 
herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog 
onverminderd 
door blijven gaan. 
Ook na de Tweede 
Wereldoorlog, toen 
de Duitsers Frankrijk 
weer binnenvielen 
en bezetten. Maar 
die oorlog was geen 
Grande Guerre met 
het collaborerende 
Vichy-regime van 
maarschalk Pétain, nota 
bene de held van de 
Eerste Wereldoorlog. 

Op 11 november wordt juist een 
heroïsche vrijheidsstrijd herdacht van een 
vastberaden natie, waarbij bijna anderhalf 
miljoen Franse mannen het leven lieten 
pour la patrie.
Bij die jaarlijkse herdenkingen van de 
doden werden ook steeds de nog levende 
veteranen, de poilus, van la Grande 
Guerre gehuldigd. Totdat er tenslotte 
geen veteraan meer in leven was. De 
laatste poilu was Lazare Ponticelli, die 
in 2008 op 110-jarige leeftijd overleed. 
Oorspronkelijk was het plan dat hij een 
nationale begrafenis zou krijgen en dat 
zijn stoffelijk overschot zou worden 
bijgezet in het Pantheon – waar alle 
groten uit het verleden van Frankrijk 
rusten – of naast het graf van de 
onbekende soldaat. Maar Ponticelli wilde 
niet. Een jaar voor zijn dood zei hij in 
Le Monde: “Dat is een belediging voor 
alle anderen die overleden zijn zonder 
het eerbetoon dat zij 
verdienden…”

Wil de Jong
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Op 6 januari is de NL wet Basisregistratie 
Personen (BRP) van kracht geworden. 
Zij vervangt de oude wet Gemeentelijke 
Basisregistratie. Ook voor geëmigreerde 
Nederlanders kan de nieuwe wet van 
belang zijn.
Allereerst is er een nieuw register 
ingesteld: het Register Niet-Ingezetenen 
(RNI), zie hier. Daarin kunnen emigranten 
zich laten inschrijven. Dat kan (alleen 
in persoon) bij de genoemde 18 
NL gemeenten. Zie ook de pdf-link 
"veelgestelde vragen". Op de vraag 
"Waarom moet ik me inschrijven?" luidt 
het antwoord:
"Het is voor u belangrijk om ingeschreven 
te zijn omdat u daarmee een burger 
servicenummer (BSN) ontvangt. Dit eigen 
persoonsnummer wordt gebruikt voor uw 
contact met de Nederlandse overheid." 
 
Met andere woorden: iedere 
geëmigreerde zonder BSN die het 
alsnog nodig heeft, moet daarvoor 
persoonlijk naar een van de genoemde 
NL gemeenten.
Daarnaast is het aantal feiten waarvoor 
een bestuurlijke boete kan worden 
opgelegd uitgebreid. Zo bestond voor 
het niet opgeven van een verhuizing 
of van een niet-werkelijke verhuizing 

naar het adres van iemand anders 
geen administratieve sanctie. Ook aan 
degene die zijn woonadres daarvoor 
ter beschikking stelde kon geen boete 
worden opgelegd. Dat soort zaken viel 
officieel weliswaar onder fraude (valsheid 
in geschrifte), maar in de zeldzame 
gevallen dat er aangifte van werd gedaan 
volgde nooit strafvervolging. 
Met de nieuwe wet hangt degene die 
verhuist of emigreert zonder dit bij de 
afdeling bevolking van de gemeente te 
melden een administratieve boete boven 
het hoofd. Ook degene die een verhuizing 
meldt naar een adres waar hij niet echt 
woont én de "gelegenheidgever" kunnen 
worden beboet. De maximum boete 
bedraagt 325 euro.
Dit betreft niet alleen mensen in NL 
die illegaal in een recreatiewoning of 
een stacaravan wonen, waarbij ze bij 
iemand anders staan ingeschreven. 
Gepensioneerde emigranten die de 
verdragsplicht willen ontlopen blijven 
vaak in NL ingeschreven, óf op hun oude 
adres dat nu tweede woning is óf bij 
familie of vrienden. Deze zogenaamde 
"spookemigranten" zullen zich dus 
tweemaal moeten bedenken eer ze aan 
een dergelijk avontuur beginnen (of het 
voortzetten) én eer ze anderen vragen om 

hun adres ter beschikking te stellen. 
De pakkans blijft uiterst klein maar hij 
lijkt nu wel iets groter geworden, omdat 
gemeentes (anders dan voorheen justitie) 
bij een vermoeden zeer waarschijnlijk 
een onderzoek zullen instellen (met 
persoonlijke verschijningsplicht). Er hoeft 
maar één persoon om welke reden dan 
ook naar de gemeente te stappen. De 
gemeente zal weliswaar moeten bewijzen 
dat iemand niet echt op het opgegeven 
adres woont, maar een onderzoek komt 
er. Voor “spookemigranten” kunnen de 
gevolgen ingrijpend zijn. De boetes 
zijn nog wel te overzien, maar als wordt 
aangetoond dat iemand al jaren in het 
buitenland woont en dus onterecht in 
NL basisverzekerd is gebleven, is het met 
de huidige koppeling van gegevens niet 
denkbeeldig dat ook het CVZ er lucht 
van krijgt. Het gevolg zou kunnen zijn 
dat gedeclareerde ziektekosten over die 
jaren worden teruggevorderd wegens 
onterechte ZVW- verzekering. Bovendien 
loop je op dat moment onverzekerd rond. 
En in het ergste geval kan je te maken 
krijgen met een strafvervolging wegens 
verzekeringsfraude.

Zie: https://www.bprbzk.nl/BRP/Wet_BRP

Voor vrienden die een reis naar Thailand 
willen maken en trouwens eveneens voor 
mijzelf uit nieuwsgierigheid, ben ik eens 
gedoken in het schimmige gebied van 
ziektekostenverzekeringen voor reizen 
buiten Europa. Dit zonder, overigens, 
reeds een afdoend antwoord gevonden 
te hebben.

Wanneer je bij CVZ navraag doet 
of  je voor zo'n reis ook verzekerd 
bent, verwijzen ze je naar de Franse 
autoriteiten want CVZ voelt zich enkel 
aangesproken voor ziektekosten binnen 
Europa met uitzondering van Frankrijk. 
Navraag bij de Franse autoriteiten die 
belast zijn met de uitgifte van je carte 
vitale leert vervolgens dat je voor een 
dergelijke vraag in Nederland moet zijn 
en dat zij zeer zeker niet verantwoordelijk 
zijn.

Beide instanties suggereren dan dat 
je maar een extra reisverzekering 

moet afsluiten. Iets dat noch de Franse 
verzekerden, noch de in Nederland 
wonende verzekerden hoeven te doen 
om voor dekking van ziektekosten 
verzekerd te zijn buiten Europa, voor 
zover ik weet. Wel aan te raden lijkt mij.

Nogal onverteerbaar indien je je 
realiseert dat hier dus kennelijk het 
gelijkheidsbeginsel niet geldt, terwijl 
je bovendien ook nog eens flink meer 
moet betalen voor vaak ook nog een 
mindere dekking. Maar het wordt nog 
ingewikkelder omdat een normale 
reisverzekering  volgens mij verwacht 
en vereist dat er een onderliggende 
basisverzekering is, en die hebben wij, 
die in Frankrijk wonen,  dus kennelijk niet 
voor reizen buiten Europa.

Ik heb deze vraag voorgelegd aan mijn 
verzekeringsagent voor Generali en die 
beweert dat het wel kan met een speciale 
reisverzekering, dit ondanks dat ik haar 

gewezen heb op het ontbreken van een 
onderliggende basis verzekering omdat 
dit tussen Nederland en Frankrijk niet 
goed geregeld lijkt te zijn. Ik wacht nog 
op een offerte. Naast de offerte lijkt het 
mij nuttig dan ook eens heel goed de 
kleine lettertjes van de polis, voor zover 
überhaupt begrijpbaar, te lezen.

Punt blijft dat dit dus kennelijk niet 
goed geregeld is en dat dit  voor ons in 
Frankrijk wonende Nederlanders een 
rechtsongelijkheid betekent. Wellicht 
weet een van de lezers een afdoende 
oplossing of kan  Drop en Stroopwafels 
via haar contacten met andere 
belangenverenigingen hier iets aan doen.

Ed. Smulders

N.B. Lees ook de bijdrage van Laurentia 
Parcelier-Muller elders in dit nummer. Reizen 
buiten Europa is inderdaad nog een probleem 
dat niet afdoende is opgelost.  (Red.)

Oppassen met reizen buiten Europa ! ?

Basisregistratie Personen (BRP)
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Mijn nieuwe paspoort

Wat je wel moet doen is van te voren een afspraak maken. 
Zomaar binnenlopen is er niet bij. Melden aan de receptie, 
een volgnummertje krijgen en opletten wanneer je aan de 
beurt bent bij het loket voor de paspoorten, nr. 3 en 4 in 
Den Haag.

Na het verrichten van de nodige formaliteiten, 
de Nederlandse staat beschikt nu ook over mijn 
vingerafdrukken, betalen aan loket 2, niet minder dan € 
84,50, en dan binnen drie maanden  terugkomen om je 
paspoort persoonlijk op te halen. Ben je niet geweest dan 
wordt je paspoort vernietigd en kan je opnieuw beginnen. 
Het kan na vijf werkdagen en dat lukte ook.

Wanneer u via Google kijkt bij: ‘Paspoort en identiteitskaart 
voor Nederlanders in het buitenland’, komt u de benodigde 
gegevens tegen, ook bij de gemeente Den Haag het 
telefoonnummer dat u moet bellen voor die afspraak. Daar 
leest u ook in welke andere gemeenten u terecht kunt, de 
gemeente Haarlemmermeer heeft een balie op Schiphol. 

Dus het lukt wel, maar wellicht is de ene loketbeambte 
iets moeilijker dan de andere. Ik heb geen probleem 
ondervonden en onder het stadhuis in Den Haag is een 
grote parkeergarage.

Henk van Elferen

Omdat mijn paspoort in mei 2014 zou verlopen en 
ik vanaf half december 2013 tot half januari 2014 in 
Nederland zou zijn, wilde ik mijn paspoort ook in Den 
Haag vernieuwen. En eigenlijk ging dat heel gemakkelijk.
Nu was ik natuurlijk gewaarschuwd door het artikel 
van Renso Vonk, dus ik ben eerst maar eens uitgebreid 
op internet gaan kijken. En daar vond ik toch ook de 
eigenaardigheden die eerder ondervonden waren. 
Een paspoort is geen identiteitsbewijs. Buitengewoon 
merkwaardig, want in diezelfde gemeente Den Haag 
wordt een kopie van een paspoort gevraagd wanneer 
je in het buitenland aan Nederlandse verkiezingen 
wilt deelnemen. Dat is dus voor de komende Europese 
verkiezingen het geval. Maar voor de aanvraag van een 
nieuw paspoort, uiteraard op een ander loket, is dat 
paspoort geen bewijs. Frankrijk zal in ons geval moeten 
bewijzen dat we de Nederlandse nationaliteit hebben. 
Op de site van de gemeente Den Haag staan de zaken 
vermeld die wij als bewoner van Frankrijk kunnen 
gebruiken om onze nationaliteit te bewijzen.

•	 een Nederlands reisdocument

•	 bewijs van verblijf in Frankrijk. Dit kan zijn een 
verklaring met vermelding van uw nationaliteit van de 
plaatselijke autoriteit in Frankrijk of een ‘Justificatief 
de domicile’ (bewijs van verblijf in Frankrijk) 
bijvoorbeeld een ‘Carte Électorale’ of een huur-, 
energie- of telefooncontract.

Nu beschik ik over een ‘Carte Électorale’ dus die heb 
ik meegenomen naar Nederland. In Frankrijk lagen de 
kopieën van de Franse belastingdienst, factuur van 
de telefoonrekening. Vreemd is natuurlijk weer dat 
op de Mairie mijn paspoort gebruikt wordt om mijn 
nationaliteit op de Carte Électorale te zetten.

De pasfoto vormde nu eens geen probleem. Niet naar 
een speciale fotograaf, zoals in Bordeaux en Parijs, maar 
gewoon naar een fotozaak, waar men pasfoto’s maakt, 
ook voor de paspoorten. Dus recht vooruit kijken, oren 
laten uitsteken en vooral niet vriendelijk kijken. Maar 
met of zonder bril, mag je zelf weten. Omdat ik die alleen 
’s nachts niet draag, heb ik met bril gekozen, wat geen 
probleem aan het loket gaf. 

In Drop of Stroopwafels nr.100 (maart 
2013) hebt u het verhaal kunnen lezen 
van Renso Vonk over zijn aanvragen 
van een nieuw paspoort in de gemeente 
Den Haag. Dat had nogal wat voeten in 
de aarde. 
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De wedstrijden werden aangekondigd 
met affiches op A3-formaat, waarop 
met grote letters BOULES stond. De 
affiches waren vervaardigd op de 
printer van het gemeentehuis. Met 
kleinere letters stonden de datum en 
de aanvangstijd vermeld, 15.00 uur. De 
eerste keer zorgde ik ervoor dat ik om 
drie uur aanwezig was met mijn Obut-
tasje met drie gloednieuwe ballen, een 
cadeau van mijn broer ter gelegenheid 
van mijn verhuizing naar Frankrijk. Ik 
was de enige, niet wetend dat tijd een 
rekbaar begrip is in Frankrijk. Tegen 
half vier kwam de tweede deelnemer 
aanzetten en tegen vieren waren er 
zo’n twintig spelers aanwezig. Het 
spel kon beginnen. Maar eerst moest 
worden geloot wie met wie een koppel 
zou vormen en vervolgens welke 
koppels het tegen elkaar zouden 
opnemen.
Tussen de bedrijven door kon je een 
flesje water of fris pakken uit een van 
de twee koelboxen die aan de rand 
van het speelveld waren neergezet. 
De verfrissingen werden te koop 
aangeboden tegen de eenheidsprijs 
van 1 euro per flesje. Je werd 
geacht het geld op een schoteltje 
te deponeren dat op een houten 
klapstoeltje stond. In mijn herinnering 
was het altijd mooi, zonnig en warm 
weer op de dagen waarop er werd 
gespeeld. De koelboxen raakten altijd 
leeg. 
Het langwerpige tasje met de ballen 
is meeverhuisd naar Nederland. Het 
tasje is aan de randen versleten en de 
ballen zijn dof geworden door het vele 
gebruik. Ze vertonen talloze putjes en 
blutsen want ik heb vaak op de baan 
gestaan. ‘Je kunt in Nederland toch ook 
jeu-de-boules spelen?’zegt mijn vrouw, 
als ze ziet dat ik een bal uit het tasje 
laat glijden en weeg op mijn hand. 
Dat zou kunnen, maar dat ga ik 
niet doen. Het gaat me niet om het 
spel, althans niet in de eerste plaats. 
Het gaat me eerder om de sfeer, de 
gezelligheid, het lome voorbijgaan van 
de tijd. Ik herinner me de waarderende 
opmerkingen van de medespelers 

Als ik aan Frankrijk denk denk ik aan het plein naast de Salle des Fêtes waar op zondagmiddag 
pétanque werd gespeeld. Het plein ligt in het dorp waar mijn vrouw en ik 12 jaar hebben gewoond. 
Het plein was een ideale plek voor het spel: een vlakke ondergrond van gravel, waarop de banen 
waren uitgezet met blauw koord dat op de hoeken was vastgezet met stalen pinnen met platte 
koppen. Zes banen naast elkaar.

Brief uit andere tijden

als je een bal goed had geraakt: ‘Bien 
joué’, ‘Pas mal’. De kreten van afschuw 
als iemand een bal had gemist en 
zijn speelbal zag doorrollen naar het 
niemandsland buiten de baan. 
Na afloop van het spel, om een uur 
of zeven, bleef er altijd een groepje 
van een man of vijf, zes achter op het 
plein. Er werden klapstoeltjes uit de 
auto gehaald en het sterke spul kwam 
tevoorschijn, de flessen cognac, scotch 
en Ricard. Het is wel eens gebeurd dat 
ik de mannen in de schemering nog 
zag zitten als ik om tien uur ’s avonds de 
hond uitliet.
Na een aantal jaren is er abrupt een 
eind gekomen aan die gezellige 
zondagmiddagen. Dat was nadat er 
een nieuw bestuur was gekozen. De 
nieuwe voorzitter was een stuk jonger 
dan de vorige. Hij vond dat er een eind 
moest komen aan de traditionele nazit 
met sterke drank. Immers, het drinken 
van alcohol op de openbare weg is 
verboden – en het speelveld hoort daar 
ook bij. Nu heb ik in de jaren dat ik in 
Frankrijk heb gewoond slechts één keer 
een politieagent in het dorp gezien. 
Dat was nadat er was ingebroken in 
een boerderij even buiten het dorp. 

Maar de voorzitter had gelijk. Het mag niet 
en als er een boete wordt uitgedeeld zijn de 
bestuursleden hoofdelijk verantwoordelijk.
De mannen pikten het niet. Ze gooiden de 
kont tegen de krib. Als er na afloop niet meer 
gedronken mocht worden wilden ze ook 
niet meer spelen. Dit was een reden voor het 
nieuwbakken bestuur om meteen weer af 
te treden. Daarna is er nooit meer gespeeld. 
Het terrein ligt er verlaten bij en het blauwe 
koord is allang verdwenen. 
De mannen hadden naar mijn mening 
ongelijk. Zij hadden de avond net zo goed 
kunnen voortzetten in de tuin van een van 
hen. Ik laat de speelbal terugglijden in het 
Obut-tasje en leg het tasje weer in de kast. 
Daar blijft het voorlopig liggen. De ballen 
zijn bestemd voor mijn kleinzoon, later.

Rob Scherjon
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Giften in Nederland aftrekbaar zonder 
notariële akte
U kunt vanaf 2014 periodieke giften doen met 
een onderhandse akte van schenking aan een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI) of aan 
een vereniging met ten minste 25 leden. U hoeft 
de gift niet meer vast te leggen in een notariële 
akte om voor aftrek in aanmerking te komen. 
Fiscaal hebben giften in Nederland slechts effect 
indien u in Nederland belastingplichtig bent of 
hiervoor hebt gekozen. 

AOW-leeftijd omhoog
Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar 
en 2 maanden. Daarnaast zijn er plannen om de 
AOW-leeftijd sneller te verhogen: naar 66 jaar in 
2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel wordt 
in het voorjaar van 2014 ingediend.

Schenkingsregeling Nederland
De 100.000 euro vrijstelling voor uw kind of een 
derde geldt als de schenking wordt gebruikt 
voor de aankoop van een eigen huis, voor de 
aflossing van een eigenwoning schuld, een 
eigenwoning restschuld, afkoop van erfpacht 
of een verbouwing van de eigen woning.  Deze 
verruiming van de vrijstellingen geldt voor de 
periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. 
Indien eerder is geopteerd voor een verhoogde 
vrijstelling bij een schenking aan een kind van 
maximaal € 52.281, dan komt die schenking 
in mindering op het verhoogde vrijgestelde 
bedrag van € 100.000. 

Aangifte impôt sur le revenu 2014
Voor eind mei moet er voor de Frans 
ingezetenen aangifte worden gedaan van de 
inkomsten 2013. 

Hoe werkt dit nu eigenlijk? 
Ingezetenen die in 2013 naar Frankrijk 
zijn geëmigreerd moeten blanco 
aangifteformulieren aanvragen/ophalen bij een 
Frans belastingkantoor. Degenen die al eerder 
aangifte hebben gedaan ontvangen eind april/ 
begin mei de benodigde aangiftebiljetten.

Welke biljetten moeten worden ingevuld?
- formulier 2042 
Dit is het algemene aangiftebiljet. Hierop 
aangeven de inkomsten uit arbeid, 
onderneming, pensioen, lijfrenten, rente, 
dividenden e.d. die in Frankrijk belastbaar zijn.  
Op de inkomsten brengt de belastingdienst 
automatisch het kostenforfait van 10%, met 
een maximum van € 3.689, in mindering. Let 
op dat u de aan het CVZ betaalde premies ZVW 
en AWBZ in mindering brengt op uw inkomen. 
Indien u in 2013 in Frankrijk CSG premies heeft 
betaald over bv. rente-inkomsten of lijfrenten 

dan is een deel van die premie nu aftrekbaar, 
de belastingdienst vermeld dit bedrag op het 
aangiftebiljet. Ook vermeld u op dit formulier 
uw aftrekposten, zoals huispersoneel, giften, 
alimentatie en lijfrentepremies en ook de 
uitgaven die recht geven op een crédit 
d’impôt. 
- formulier 2047
Frankrijk heft over het wereldinkomen. 
Indien er inkomsten zijn ontvangen uit het 
buitenland, veelal Nederland, dan moet u die 
inkomsten opgeven op formulier 2047. Indien 
het inkomsten zijn die in Nederland zijn  
belast, zoals ambtelijke ABP pensioenen en 
inkomsten uit onroerend goed in Nederland, 
geeft u die uitsluitend op ter bepaling van het 
marginale belastingtarief. Dit heeft tot gevolg 
dat u over die inkomsten een aftrek krijgt ter 
voorkoming van dubbele belastingheffing.
- formulier 3916
Op dit formulier informeert u de Franse 
belastingdienst over bankrekeningen waar 
u tekeningbevoegdheid over heeft, dus 
ook rekeningen van bv. BV’s. Het formulier 
is vormvrij. U dient in elk geval de aard van 
de rekening te vermelden (zoals: rekening-
courant, spaarrekening of effectenrekening), 
het rekeningnummer en de naam en het 
adres van de bankinstelling.
Het niet verstrekken van deze informatie kan 
leiden tot een boete van € 1.500!
- formulier 2074
Hier vult u de koersresultaten in van 
verkoop van effecten. Het tarief waar tegen 
koerswinsten worden belast is afhankelijk van 
de bezitsduur van de effecten. Koersverliezen 
zijn verrekenbaar met koerswinsten uit 
het zelfde jaar en zijn maximaal 10 jaar 
voorwaarts verrekenbaar.

Dit alles is slechts een globale beschrijving 
op welke wijze in Frankrijk aangifte over 
inkomsten moet worden gedaan. Laat u in 
alle gevallen goed informeren. 

Arie Sluimer

Belasting in Frankrijk
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Sponsorrubriek

ILSE WOLFF  Counseling
Individuele- en Relatietherapie, Supervisie
en Coaching. Lid N.V.R.G. en L.V.S.C.

24390 Hautefort, Dordogne

Zie ook Google-Linkedin: Ilse Wolff France

ilsewolff@live.nl
05 53 30 88 91        0031(0)627021331

ILSE WOLFF  COUNSELING

Zie ook Google-Linkedin: Ilse Wolff France

ilsewolff@live.nl
05 53 50 88 91        0031(0)627021331

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

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

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

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

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

Beëdigd vertaalster verbonden aan het hof van Montauban.
Vertaling en redactie, taaltrainingen Frans, Engels en tolkwerk.

Leer Frans op een effectieve en leuke manier in een prachtige omgeving.
Joanna Bos - Bel Air Taal Service 

Bel me voor een afspraak bij de notaris,  makelaar, bank of advocaat. 
Een vertaler of tolk nodig?

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

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

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

Lieu dit Brégérac 
24390 HAUTEFORT
DORDOGNE
Tel 0033 (0)553 501171

Ferronnerie    Theo van Os

Lid worden? 
www.drop-of-stroopwafels.net
klik op de homepage “lid worden”

maakt divers maatwerk in hout:
kozijnen, ramen, deuren en ook
keukens, tafels en kasten etc.

0033671548999 
edwindeheertrt@gmail.com

Le Vieux Bourg, 19140 Eyburie 

Edwin de Heer Traditioneel Timmerwerk

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.

Hulp bij levensproblemenLucia Soeters    
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

HEB JE HET GEVOEL DAT JE NIET GEHOORD WORDT?

05 55 08 16 90 / 06 73 72 11 36        luciasoeters@retabout.com

Voorkom verlies door Frans onweer en stroomstoringen.
Wij zijn zeer tevreden met deze oplossing en heeft ons al 
een keer gered. Ons advies? Doe het ook!

wie ben ik?:   karel@masse-libre.eu
www.masse-libre.eu
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Geachte abonnees, leden van de Association,

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 19e jaarvergadering van de Association “Les Amis de Drop of 
Stroopwafels”.   De vergadering zal worden gehouden op zaterdag 24 mei in Hôtel Restaurant L’Ecluse, Route de Limo-
ges, 24420 Antonne et Trigonant. Wilt u de locatie al bezichtigen, kijk dan op: www.ecluse-perigord.com, Telefoon:  
++33 (0)5 53 06 00 04

Algemene ledenvergadering 2014

 Inschrijven 
vóór 

10 mei

Het programma is als volgt:
-	 10.00 – 10.30      Ontvangst
-	 10.30 – 11.45      Vergadering

-	 Opening
-	 Verslag jaarvergadering 2013
-	 Binnengekomen stukken
-	 Verslag van de voorzitter
-	 Verslag van de penningmester
-	 Verslag van de kascommissie
-	 Decharge van de penningmeester
-	 Vaststelling contributie 2015
-	 Verkiezing voorzitter en bestuursleden
-	 Wat verder ter tafel komt
-	 Rondvraag
-	 Sluiting

Voorzitter Meta Boreel is aftredend en niet herkiesbaar. Als 
kandidaat voor haar opvolging stelt het bestuur Jeannette 
van der Velde voor, die dan zal aftreden als secretaris. Bij het 
ter perse gaan van dit nummer was nog geen kandidaat voor 
die functie bekend. Het bestuur doet een dringend beroep 
op de leden om na te gaan of er iemand is die de functie van 
secretaris wil gaan vervullen.
Eventuele tegenkandidaten voor de functie van voorzitter 
kunnen zich tot uiterlijk 10 mei a.s. schriftelijk melden bij de 
secretaris.

-	 11.45      Voordracht door de heer Wil de Jong over  
“Bastides: de nieuwe steden van de Middeleeuwen”

-	 13.00      Lunch
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Financieel jaarverslag 2013

Staat van lasten en baten per 31-12-2013

Lasten Baten
Bestuurskosten 1.984,30 Contributies 15.173,00
Kostenvergoeding 1.800,00 Oude jaargangen 65,00
DoS, drukkosten 3.687,22 Sponsoren 4.584,75
DoS, verzendkosten 3.732,24 Rente 218,97
Jaarvergadering 1.369,22 Overige ontvangsten 152,50
Bankkosten 77,43 Drop 100 399,51
Diverse uitgaven 212,44
FANF 675,00
ANEAS 125,00

Batig saldo 2013 6.930,88
Totaal 20.593,73 Totaal 20.593,73

Reserve 01-01-2013 20.717,52
Batig saldo 2013 6.930,88

Reserve 31-12-2013 27.648,40

Balans per 31-12-2013
Debet Credit
ING Nederland 7.500,62 Contributies 2014 V.O 6.290,00
ING Kwartaalrekening 22.153,08 Reserve 31-12-2013 27.648,40
Banque Populaire 3.512,70
Kas 22,00
ALV 2014 V.B. 750,00

Totaal 33.938,40 Totaal 33.938,40

Begroting 2014
Lasten Baten

Bestuurskosten 3.600,00  Contributies 14.000,00

Kostenvergoeding 1.800,00  Oude jaargangen 100,00

Drukkosten DoS 4.800,00  Sponsoren 4.400,00

Verzendkosten DoS 4.800,00  Rente 350,00

Jaarvergadering 1.500,00

Bankkosten 200,00

Diversen 275,00

FANF 675,00

ANEAS 200,00

Batig saldo 1.000,00

Totaal 18.850,00 Totaal 18.850,00

Begroting 2013
Lasten Baten

Bestuurskosten 3.200,00 Contributies 14.850,00

Kostenvergoeding 1.800,00 Oude jaargangen 150,00

Drukkosten DoS 3.800,00 Sponsoren 4.000,00

Verzendkosten DoS 3.800,00 Rente 300,00

Jaarvergadering 1.500,00

Bankkosten 300,00

Diversen 300,00

FANF 675,00

ANEAS 125,00

Drop "100" 1.500,00

Batig saldo 2013 2.300,00

Totaal 19.300,00 Totaal 19.300,00

Op 4 mei 2013 heb ik het penningmeesterschap overgenomen 
van Ton van der Pluijm. Ik wil hem bij deze complimenteren en 
bedanken voor de uitstekend verzorgde financiële administratie 
die ik aantrof bij de overname. Omdat de overdracht midden in 
het boekjaar viel heb ik zoveel mogelijk de werkwijze van Ton 
overgenomen hoewel iedere penningmeester natuurlijk op eigen 
wijze invulling aan de taak geeft.
Het verenigingsjaar 2013 is positief afgesloten. Er was in de 
begroting 2013 al rekening gehouden met een batig saldo. 
Met name minder uitgaven aan bestuurskosten en de 100ste 
editie van Drop of Stroopwafels alsmede meer ontvangsten 
uit contributie en sponsorgelden hebben bijgedragen aan een 
nog groter positief verschil tussen inkomsten en uitgaven. De 
verminderde uitgaven aan bestuurskosten hebben als oorzaak 
dat twee van de vier bestuursvergaderingen per e-mail werden 
gehouden. De vermeerderde ontvangsten uit contributie 
hebben als oorzaak dat veel leden extra administratiekosten 
hebben betaald als gevolg van te late betaling. Het batig saldo is 
toegevoegd aan de Algemene Reserve van de vereniging.
Het bestuur van de vereniging heeft een aantal maatregelen 
getroffen die een ongewenste groei van de Algemene Reserve 
moet tegengaan. Deze maatregelen zullen, daar waar nodig, 
voorgelegd worden aan de Algemene Leden Vergadering.
De contributiebetaling voor 2014 is goed van start gegaan, 
waarschijnlijk als gevolg van de factuur die met het 
decembernummer van Drop of Stroopwafels is meegezonden.
De begroting 2014 bevat, ten opzichte van 2013, een aantal 
aanpassingen. De belangrijkste aanpassingen betreffen de 
druk- en verzendkosten van ons blad Drop of Stroopwafels. De 
financiële situatie van de vereniging maakt het mogelijk het blad 
te laten groeien, d.w.z. nog meer pagina's met mooie artikelen! 
De contributieinkomsten zijn voor 2014 iets lager begroot omdat 
het ledenaantal wat teruggelopen is.
Al met al kan ik stellen dat de vereniging Drop of 
Stroopwafels financieel zeer gezond is en dat de 
internationale financiële crisis aan de vereniging 
voorbij lijkt te (zijn ge-)gaan!

Ineke Stagge-Winkel
penningmeester



Jaarverslag 2013 van de voorzitter

Aanmelding

Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Wij zullen met               personen aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering,  te houden op zaterdag 24 mei 2014 in  Hôtel 
Restaurant L’Ecluse  en voegen een cheque ad €                       bij, uitgeschreven op naam van Drop of Stroopwafels, voor de kosten 
ad € 25,-- per persoon, inclusief de lunch. Betaling op ING rekening zoals in de colofon omschreven heeft de voorkeur. U hoeft 
dan niet de aanmelding per post te verzenden, u kunt zich per mail bij de penningmeester aanmelden. 

Dhr/Mvr                                                                                                                                 lidnummer

Voor                  personen reserveren  wij een  vegetarische maaltijd.

De aanmelding met uw cheque of alleen de machtiging vóór 10 mei 2014 zenden naar:
Penningmeester  Drop of Stroopwafels, Ineke Stagge Le Bourg 46700 Soturac (Frankrijk). Mail : penningmeester@drop-of-stroopwafels.net

(staat op de adressticker)
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Terwijl ik dit schrijf vliegen er duizenden kraanvogels over op 
weg naar het Noorden. Ze hebben kennelijk hier thermiek 
en komen in lange V's aanvliegen om daarna in een gestaag 
bewegende wolk een paar rondjes te vliegen en dan weer door 
te gaan. Er kwam al een paar keer een kleinere groep langs, zo 
sneu met dat te zachte maar grijze rotweer, maar nu met deze 
heerlijk, lang gemiste zon zijn ze duidelijk goed op gang. Ik woon 
hier nu 33 jaar, maar zag er nog nooit zo veel. Zoals altijd hoor 
je ze voor je ze ziet. Prachtig, dat geluid en die vliegtechniek. De 
natuur op zijn rijkst! Laten we hopen dat de winter echt voorbij 
is . . .

Het was een bewogen jaar voor Drop of Stroopwafels. Het 
overlijden van mijn man Max in mei kwam niet onverwacht, 
maar laat natuurlijk een grote leegte achter en verandert 
mijn leven. Het huis is verkocht (voorlopig koopcontract) en 
eind mei steek ik over naar een kleiner huis aan de andere 
kant van de straat en daarna ga ik zien wat ik wil doen. Ook 
meerdere andere bestuursleden en aanverwante Droppers 
kampen met serieuze gezondheidsproblemen en veranderende 
levensomstandigheden. Maar 'plus que ça change, plus que ça 
reste la même chose' en Drop gaat gewoon door.

Henk en Dick zien iedere keer weer kans om een uitstekend 
product te leveren. Ineke blijkt een prachtige opvolger van Ton 
en heeft met haar eigen kijk op de zaken ons al een paar keer 
met verrassende voorstellen aan het denken gezet en tot leuke 
beslissingen gebracht. Het geld dat is opgehaald door iedereen 
die niet op tijd zijn contributie betaalde een extra 2 € te rekenen, 
is door Ineke aan ANEAS overgemaakt. Jeannette is dit jaar heel 
lief en op uitstekende wijze voor mij ingesprongen en ik raad 
haar graag aan als de volgende voorzitter. Ik hoop, dat er iemand 
gevonden wordt om haar werk, dat echt boeiend is, over te 
nemen. De website ziet er dank zij Renso nog steeds mooi uit en 
is altijd up-to-date. Onze grote dank gaat ook uit naar alle leden, 
die hun bijdragen sturen die Drop of Stroopwafels zo boeiend en 
gevarieerd maken En werkelijk ook nuttige informatie geven. En 
leve de sponsoren!

Jeannette en ik gingen naar de ALV van de FANF. De ontvangst 
op de Ambassade door de heer Kronenburg, onze ambassadeur, 
was mooi, hoewel er voor ons een kleine kink in de kabel 
kwam. Wat een prachtige ambassade. We ontmoetten weer 
andere Nederlanders uit heel Frankrijk en konden met hen van 
gedachten wisselen. En Parijs blijft een prachtige stad!

De FANF is nu bezig om via Brussel het probleem van de CVZ te 
benaderen. Zij denken daar een beter resultaat te krijgen dan via 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de reisverzekering 
voor Nederlanders die buiten Europa reizen krijgt hun 
aandacht. Het organiseren van Nederlandse examinatoren voor 
eindexamen kandidaten in Frankrijk blijft nog een probleem en 
verder wordt er nagedachte over een "help desk", hulp voor 
mensen met een juridisch probleem. We zijn dus nog steeds van 
mening dat het nuttig is om lid te blijven van de FANF. Eendracht 
maakt macht. 

We kijken met veel plezier uit naar de Algemene Leden 
Vergadering van 24 mei. Het is iets later in de maand dan 
gewoonlijk, maar dat kwam gewoon zo uit en ik hoop, dat dit 
niemand belemmert om toch te komen. De boekenbeurs vindt 
weer plaats en wordt door Henk en Denise Sloot verzorgd. U 
weet het toch nog? U maakt uw boekenkast schoon en alles wat 
u weg wilt doen en nog de moeite is, verkopen wij voor een paar 
euro. De opbrengst gaat naar het Ezelfonds van Walter Golstijn, 
ooit aangebracht door  Stéphanie Noordhoff.

Tot zaterdag  24 mei in Hotel Restaurant L'Ecluse in Antonne et 
Trigonant !!

Meta Boreel



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

Machtiging
Ondergetekende:                                                                                                                                              lidnummer

Machtigt dhr/mevr                                                                                                                                           lidnummer

Om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering,  te houden op zaterdag 24 mei 2014.

Wilt u dit formulier voorzien van de tekst “bon pour pouvoir”, de datum en uw handtekening.

Tekst                                                                                                                                                                                datum

Handtekening

De aanmelding met uw cheque of alleen de machtiging vóór 10 mei 2014 zenden naar: Penningmeester Drop of Stroopwafels,
Le Bourg 46700 Soturac

Documentatie/folders
Mocht u documentatie willen neerleggen, dan vragen wij u één 
exemplaar van uw materiaal vóór 10 mei a.s. naar  het secretariaat 
te zenden, onder vermelding  van uw naam, adres, lid- en telefoon-
nummer alsmede uw e-mailadres. Na akkoordbevinding ontvangt  
u bericht  hoeveel exemplaren u kunt meenemen naar de 
vergaderruimte.
Deze service is gratis. Let wel:  alleen materiaal dat door ons akkoord 
is bevonden, mag worden verspreid. 

Secretariaat: Mme Jeannette van der Velde, Les 4 Routes, 
19210 St Pardoux Corbier (Frankrijk).

ALV 2013
terugblik

Ook dit jaar zal er weer een boekverkoop 
zijn. Henk en Denise Sloot zijn weer bereid 
dit te organiseren. De opzet is eenvoudig. U 
brengt uw boeken, waar anderen wellicht 
nog plezier van kunnen hebben, mee naar 
de jaarvergadering. U en anderen kunnen 
dan hun slag slaan. De prijs is vrijblijvend, 
minimaal één euro. Denise zal u wel helpen 
bij het bepalen van de waarde van een boek. 
De opbrengst gaat weer naar een goed 
doel, de ezelopvang van Walter Golstijn, 
ooit door Stéphanie Noordhoff aangebracht. 
Liever geen gidsen, taalboeken en andere 
nuttige boeken ouder dan 5 jaar ter verkoop 
aanbieden, ze gaan toch naar de décheterie 
en dat kunt u ook zelf doen. Wie weet vindt u 
het boek waarnaar u al een paar jaar op zoek 
bent.

(staat op de adressticker)

Boekverkoop bij de Jaarvergadering
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Sponsorrubriek

Ongeacht waar
u woont in Frankrijk,
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.

Françoise Roques
Agent Général d’ Assurances

61 rue Saint Alexandre
34600 BEDARIEUX

Tel: 04 67 95 18 99 (vragen naar Els)    Mobiel: 06 21 03 61 48
Email: vertrouwdverzekerd@orange.fr

No Orias: 0719 505

Het zou zomaar kunnen, dat vrienden van u een huis in Dordogne zoeken..
Dan is dit een interessante aanbieding.

Vrijstaand huis, met schitterend uitzicht en landelijk gelegen in het 
buitengebied van de gemeente Rouffignac-St-Cernin-de-Reilhac.

Het huis heeft twee slaapkamers en een grote slaapzolder, bad-
kamer met toilet, grote woonkamer met houtkachel, open keuken. 
Groot overdekt terras (30 m2) op het zuiden. 
Woning 150 m2, garage, terrein  ca 4000m2 

Vraagprijs € 179.000 k.k.

           B. Meijssen, Beatrixlaan 27, 2851 XA Haastrecht  NL. 
Tel. 0182 501692, vanuit Frankrijk  ++31182 501692,

  

Familiehuis ‘Maison Ginsac’

Zie ook www.maison-ginsac.nl

PC HELP
Dordogne en omstreken

•	 Installatie
•	 Onderhoud
•	 Reparatie
•	 Instructie

COMPUTER EN INTERNET HULP BIJ U THUIS
24390 TOURTOIRAC
TEL. 06 71 41 55 68
Info@PCHelpweb.fr
www.PCHelpweb.fr

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.

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

  Marcel Verhoeven             
Tel: 05 53 41 09 77       

malcoussel@free.fr
Montayral - Lot et Garonne

Coaching, ondersteunende gesprekken

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

Gevraagd:
 nette ingerichte (vakantie)huizen, geschikt voor verhuur, in Frankrijk  beschikbaar voor ca. 10 tot 20 weken per jaar
 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

  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: +33 (0)7 80 31 70 07
e-mail: ariesluimerconseil@gmail.com
Identificatie SIRET: 523 983 427 00015

Mouton  24470 Saint-Saud Lacoussière 

Online hulpverlening -  
professionele gesprekken voor al uw hulpvragen 

www.dichterbijcounselling.nl

Begeleiding en ondersteuning bij het hanteren van levensvragen 
en psychisch-sociale problemen. 
Thema’s: relatie, familie, stress, verlies en rouw, gezondheid, 
eenzaamheid, onzekerheid, angst, werk, opvoeding, opleiding, etc.  
Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.                                                   
contact@dichterbijcounselling.nl            Stefanie Westgeest
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Weetjes
Dit wordt het jaar van de herdenkingen 
van het begin van de 1e Wereld Oorlog. 
Het Philharmonisch Orkest van Wenen 
gaat een concert geven in Sarajevo. 
In Edinburgh kwam een krant uit met 
een artikel over een zeldzame zwam 
die ontdekt is op het terrein van een 
oud militair hospitaal. Hij is daar 
waarschijnlijk terechtgekomen door 
de schoen van een soldaat, die daar 
gelegen heeft in die Wereldoorlog.
Het klinkt als het verhaal over de zwam 
op de platanen.
 
Het laatste van Disneyland: 
kalkoenbouten! Fred Flinstone is de 
grote reclame figuur. Het is een grootse 
attractie die ook op de medianetten als 
Youtube, Flicker en Tumbler staat. En op 
de Food Review Site Yelp.com.
Deze "dinosaurusbotten" of drumsticks 
wegen 1 1/2 pond per stuk en men eet 
ze samen. Ze worden gezien als gezond 
eten. Disneyland is op de gezonde toer 
en heeft kindermaaltijden met minder 
calorieën en water, melk of sap i.p.v. 
limonade.
De kalkoenen worden 'bio’ gefokt, met 
vrije uitloop en geen toegevoegde 
steroϊden. Ze worden gerookt en 
dan ter plaatse gegrilld. De geur van 
de botten is de grootste reclame en 
ook te verkrijgen in een spuitbus als 
luchtverfrisser voor de auto. Verder zijn 
er T-shirts, hoeden, pins, magneten,etc. 
Alles met Fred Flintstone of een 
drumstick. Als je bedenkt dat Disneyland 
73 miljoen bezoekers per jaar heeft, 
betekent dat een hele hoop kalkoen!!
 
De Franse Minister van 
Volksgezondheid, Mme Marisol 
Touraine, vindt dat medicijnen niet door 
grote warenhuizen verkocht moeten 
worden. Apothekers zijn vakmensen en 
geven vaak goede raad. Bovendien kan 
de verkoop van namaak merken beter 
gecontroleerd worden.
 
Huishoudelijk geweld is in opmars. 
Een derde van de moord- en doodslag 
gebeurt binnen de huishoudelijke kring. 
Er wordt trouwens maar in 20% van 
de gevallen melding gemaakt. Van de 
slachtoffers is 15%  jonger dan 18 en er 
zijn steeds meer jongeren die het tegen 
de ouders doen.
 
In Nice is een koffiebar die hufterige 
mensen meer laat betalen voor hun 
koffie dan mensen die met twee 

woorden spreken. Hufter-koffie komt op 
7€, maar vaste klanten die bovendien 
nog een hand geven kunnen het krijgen 
voor 1,40€. In een restaurant in Parijs, 
worden mensen die er goed uit zien naar 
een tafel gewezen die goed in zicht ligt. 
Minder verzorgde burgers komen wat 
meer achteraf te zitten. De serveersters 
worden mede geselecteerd op hun 
uiterlijk. Deze restaurantgroep heeft ook 
de Georges in het Centre Pomidou en 
het Cafe Marly bij het Louvres.
 
Het is weer bewezen dat het dieet van 
de Midi heel gezond is. Het schijnt 
diabetes2 te voorkomen. Het is weer de 
groente, vis, noten, bonen en fruit, die 
het hem doen, maar vooral de olijfolie. 
Maar natuurlijk niet te veel alcohol en 
dikke mensen hebben meer kans op een 
ziekte.
 
We mogen trouwens weer in de 
zon zitten. Zonnewarmte maakt de 
bloedvaten soepel waardoor de 
bloeddruk naar beneden gaat. Er 
gaan tenslotte meer mensen dood aan 

hart- en bloedvatenproblemen dan aan 
melomanie! Maar wel alles met mate en 
goed insmeren!

In Bayonne rijdt Samuel rond op 
een bakfiets die hij uit Nederland 
heeft geϊmporteerd, van waaruit 
hij zelfgebakken koekjes verkoopt. 
Cocosrotsjes, galettes bretons, brownies 
en dat alles gebakken, van 'Bio' 
grondstoffen.
 
De rosé van het echtpaar Brangelina 
(Brad Pitt en Angelina Jolie), de Château 
Miraval Rose, is de eerste rosé die het 
ooit tot de top-100 maakt. Deze wijn 
wordt geproduceerd op het wijngoed van 
500ha dat het echtpaar in de Provence 

kocht en werd nr. 84 op de lijst van 
de Wine Spectators. De eerste 6000 
flessen van deze wijn werden verkocht 
in de indrukwekkende tijd van 5 uurl
Men denkt dat de wijnconsumptie 
wereldwijd met 9% zal stijgen per 2016 
tot $182 biljoen!
Een groot gedeelte daarvan gaat naar 
China en op het Bordeaux International 
Wine Institute is 1/3 van de studenten 
Chinees!
 
In een kleine plaats in de Charente 
heeft een burgemeester gewild, dat 
er geen paardebloemen (pissenlits) 
meer gestoken mochten worden op het 
plaatselijke voetbalveld. Daarover is zo'n 
heibel onstaan dat hij zijn ontslag heeft 
aangeboden en is opgestapt.
 
Drones worden niet meer alieen gebruikt 
voor militaire doeleinden maar nu ook 
om bosbranden en overstromingen 
te ontdekken. (Haute-Garonne). 
Zelfs boven een vulkaan worden ze 
gebruikt om gassen te meten. Ze 
kunnen ook zien waar er tegen een 
zeker soort onkruid opgetreden moet 
worden. Daardoor wordt de benodigde 
hoeveelheid pesticides met de helft 
teruggebracht. In Mexico hebben 
archeologen Maya ruïnes ontdekt met 
drones.
 
In 1963 werd Rudolf Nureyev directeur 
van het Ballet van de Parijse Opera. 
Hij had een bijzonder rijke, opulente 
smaak voor alles wat zeldzaam en 
speciaal was. Ook zijn costuums 
bewezen dat. Er is nu in de Auvergne, 
in Moulins, een museum geopend 
door de Fondation Rudolf Nureyev. Ze 
hadden het liever in Parijs gehad, de 
lievelingsstad van de de balletster, maar 
de huizenprijzen!! Het heeft bijna 10 jaar 
geduurd om de 18e eeuwse barakken 
te verbouwen maar daar is nu dan ook 
de behuizing voor de collectie van de 
Parijse Opera, de Comédie Française 
en de Bibliotheque Nationale. 3 Zalen 
zijn gewijd aan Nureyev en één van de 
boeiendste costuums is het lichtblauwe 
pak dat hij droeg in 1961 toen hij de 
Notenkraker danste en deserteerde naar 
het Westen.
De laatste kamer laat een kamer 
zien in zijn uiterst luxueus ingerichte 
appartement 23 Quai Voltaire in Parijs.

Meta Boreel

   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           24340 MAREUIL
Tel. direct: 05.53.56.09.01   Fax.: 05.53.56.99.93   E-mail: H924281@agents.allianz.fr

Cabinet   J. C.  PLANCHON
Verzekeringen

n° orias 07 003 918  

Sponsorrubriek
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Tussen de mensen van middelbare leeftijd 
valt een Ierse krullenbol op met een baby in 
de armen, en een jongen met dun baardje, 
rode krullen en een poncho aan. Ze horen bij 
de mensen die in Maraval zijn komen wonen, 
een gehucht dat bij de gemeente hoort en 
op sterven na dood was – misschien doordat 
de enige weg erheen zo steil is dat je het 
bij vorst niet kunt bereiken –  totdat zich er 
een kluitje kunstzinnige types met honden 
en dreadlocks  vestigde. In de zaal: lange 
tafels aan weerszijden van één middenpad 
naar het podium. Papieren tafelkleden 
met plastic bekertjes en papieren bordjes 
staan klaar. In het jaarlijkse bulletin, dat de 
burgemeester persoonlijk bij alle inwoners is 
gaan langsbrengen (met een kleine zaklamp 
als presentje, geen overbodige luxe in een 
gemeente waar om 22.30 alle, maar dan 
ook alle straatverlichting uit gaat) in dat 
bulletin stond inderdaad dat de kinderen 
cadeautjes van Père Noël krijgen en iedereen 
van boven de tachtig een doos bonbons. Op 
het podium staat dan ook een kerstboom 
met schreeuwende knipperverlichting in 
drie kleuren en grote pakketten met namen 
erop geschreven, en in een hoekje naast de 
kerstboom ongeveer twintig enorme dozen 
met chocolaatjes.  
 
Veel van de tachtig plussers zitten al lang klaar 
aan de lange tafels, helemaal mooi opgedoft 
en opgewonden met elkaar pratend. Er wordt 
begroet, gekust, handen langer vastgehouden 
dan gebruikelijk (als oudje mag dat volgens 
mij) en gezegd ‘ach, die jonge mensen, 
daar hebben we zo’n behoefte aan!’ ‘Onze 
schuld,’ zegt een ander oudje, ‘Wij wilden 
dat onze kinderen gingen studeren.’ Ze kijkt 
veelbetekenend in het rond. ‘Dat ze een betere 
toekomst kregen dan het boerenleven. Weet je 
nog? Dat wilden we graag. En nu zijn ze weg.’).  
Het valt niet mee om de zaal stil te krijgen. 
Vooral de oudjes hebben elkaar veel te lang 
niet gezien en halen dat op een volume in 
dat ieder gehoorapparaat overbodig maakt. 
Uiteindelijk lukt het de burgemeester om 
een speech uit te spreken. Een goed nieuw 
jaar, we maken er een leuke avond van, er zijn 
twee geboortes, één trouwerij, een hele lijst 
overledenen. Nieuwe vuilniszakken kun je op 
24 februari komen ophalen en er gaat weer 
een dechetterie dicht, bezuinigingen. Maar 

Nieuwjaarsreceptie 
De Salle des Fêtes (zoals elk dorp er eentje heeft, deze is in het voormalige 
schooltje) is gevuld met een groot deel van de 143 inwoners van onze 
gemeente. Propjes mensen blokkeren de ingang om elkaar bonne année 
te wensen. Wie na hen komt, botst vanzelf tegen iemand aan om gedag te 
zeggen, wat handig is, omdat je zo ook de mensen spreekt die je niet kent 
en die je, in geval van een soepele doorstroom, voorbij zou lopen.

de kerk is weer gerestaureerd en we hebben 
een piano gekregen. En er is een restaurant 
in aanbouw. En of alle nieuwe bewoners 
even op willen staan en zich voorstellen en 
vertellen waarom ze voor onze gemeente 
gekozen hebben. De jongen met het rode 
baardje staat op, verder een olijk ogend stel 
uit Parijs dat volgend jaar met pensioen gaat 
hoewel ze er uit zien als vijftigers, verder 
nog zo’n stel uit Parijs, daarna een man die 
zo’n rollende r heeft dat hij Italiaan lijkt 
maar de gemeentesecretaris fluistert ‘hij is 
Pools’, dan wijzelf als Hollanders en nog een 
paar Hollanders, en een meisje uit het dorp 
verderop en het Ierse stel met de baby en dat 
was de kleurrijke aanwas. En dan gaan we 
nu, kondigt de burgemeester aan, drinken 
en eten. De zaal klapt enthousiast en barst 
weer los in gesprek. De gemeenteraadsleden 
springen op en takelen hun armen vol 
flessen cider en rosé. Kinderen volgen met 
gebak. Bordjes worden uitgedeeld, plastic 
bekertjes omgegooid, er wordt met cider 
gemorst en met servetjes gedept. Na het 
derde stuk couronne des rois – inmiddels 
zitten er mensen met papieren kroontjes 
op, want dat zijn de bofkonten die een 
boon in hun taart hebben gevonden – komt 
Père Noël binnen, die eigenlijk meneer 
Lussac is (het gemeenteraadslid dat over de 
waterkwaliteit en de aanbouw van saffraan 
gaat en bij wie je moet zijn voor de speciale 
krokusbloembolletjes) die zijn baard niet 
goed over zijn hoofd heeft gekregen. Het gat 
voor de mond zit ter hoogte van zijn neus. De 
rest van de baard houdt hij tegen zijn gezicht 
gedrukt. Met grote stappen beent hij naar 
de kindergeschenken. De monden van de 
kinderen hangen open terwijl ze toekijken 
hoe hij het podium beklimt. Hij probeert de 
zaal tot stilte te manen, zegt een paar plechtig 
klinkende woorden maar die gaan verloren 
omdat tijdens het praten zijn baard omhoog 
schuift. De zaal begint te joelen. Hij slaat de 
baard tegen zijn gezicht aan en draait zich 
snel om naar de cadeaus. Wie vooraan zit, 
ziet dat hij zijn lachen niet in kan houden. 
De tachtigplussers gieren het uit. Een van de 
mannen die zich verkiesbaar heeft gesteld 
als nieuwe burgemeester, ligt met zijn lange 
bovenlichaam voorover op tafel en snikt van 
het lachen.  
 

De gemeentesecretaris is snel het podium op 
geklommen en geeft de Kerstman de cadeaus 
aan, waar etiketjes op geplakt zijn met de namen 
van de kinderen. De Kerstman graait in zijn 
jas, alsof hij jeuk heeft. Hij kan niet zien wat hij 
doet, trekt zijn Kerstmannenjas open en vist na 
veel gedoe zijn leesbril uit de borstzak van zijn 
geruite overhemd. Dat helpt hem niets omdat 
hij zijn neus door het mondgat van de baard 
heeft gestoken en de baard dus zo hoog terecht 
is gekomen dat zijn bril daar niet meer bij past. 
Luidkeels aangemoedigd door de zaal probeert 
hij zijn bril achter de baard op te zetten, waardoor 
hij zijn baard weer naar voren moet wegklappen 
om iets te kunnen zien. Oudjes raken in 
ademnood en ten einde raad schreeuwt de 
gemeentesecretaris de naam van het betreffende 
kind in het Kerstmannenoor. Hij herhaalt het 
proestend en onverstaanbaar, maar wonderlijk 
genoeg ontstaat er toch een gestage stroom 
van kindertjes die als op commando naar het 
podium dribbelen, een enorm pak in ontvangst 
nemen en de Kerstman braaf dikke bisous geven 
op de losgeraakte baard en de bril die inmiddels 
op halfzeven hangt. Wanneer als laatste de Ier 
met de baby een pak heeft opgehaald waar de 
baby drie keer in past, is de soirée voorbij. Père 
Noël vlucht het podium af, er worden jassen 
aangetrokken en petten opgezet, weer handen 
geschud en kussen uitgedeeld. Tafelkleden, 
bekertjes, koningskronen en vol gesopte 
servetjes verdwijnen in grote vuilniszakken, 
tafels gaan ingeklapt terug op het podium. ‘Drie 
laten staan voor de scrabble morgen!’ brult de 
voorzitster van het comité d’animation nog. Een 
oud boertje vertrekt met de pakken appelsap 
die nog over zijn onder de arm. De taarten zijn 
schoon op. Buiten is het net donker geworden 
en schijnt de volle maan met een 
regenboogkring van waterdamp 
om zich heen. Het is zes uur en 
de Fransen zeggen: ‘het was een 
mooie soirée.’

Anke de Bruyn

Anke de Bruyn is tekstschrijver, vertaler en 
docent muziek. Ze woont in de Périgord 
Noir, waar ze zang- en pianoles geeft en 
zangactiviteiten organiseert waarin iedereen 
die van zingen houdt, aan zijn/haar muzikale 
trekken komt. Zangvakanties: www.papageno.
net / Activiteiten in de Périgord/Lot 
www.musiquelot.net 
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Pelgrims; de andere route
Vorige week bezocht ik twee plaatsen: Conques en Le Puy-en-Velay, omdat het plaatsen zijn 
waar veel pelgrims komen, wanneer ze vanuit Vézelay de zuid-route nemen. Wij wonen aan 
de noordelijke pelgrimsroute. De Limovicensis. 
De pelgrims die door onze straat lopen hebben, buiten ons adres, meer keuzes om te 
overnachten. Een hotel, verschillende gîtes en zelfs een camping. Honderden pelgrims lopen, 
met meer dan tien kilo bagage op hun rug, ieder jaar weer door onze straat, waarvan er een 
aantal niet bij ons en zelfs niet in ons stadje blijft overnachten.

Een pelgrim belde bij ons aan. “Ik kom hier niet slapen, maar ik 
kom iets brengen”, zei die. Ik nodigde hem binnen voor koffie. 
Nadat hij in Boxtel startte had hij 1200 kilometer gelopen. Nog 
1250 te gaan. Hij gaf me een krantenartikel uit het Brabants 
Dagblad dat ik even daarvoor had geschreven. De Brabander 
kwam vroeg langs zodat zijn overnachting in het volgende dorp 
was. Hij was alleen nieuwsgierig naar de schrijver van dat stukje 
en had al die weken met dat krantenknipsel op zak gelopen. 
Door weer en wind. Daar zet je toch met plezier een bak koffie 
voor. 

Het belangrijke start- en kruispunt bij Vézelay bezochten mijn 
man en ik vorige zomer. 
De indrukwekkende kathedraal van Vézelay is mooi en 
sober tegelijk en heeft een perfecte akoestiek. Achterin de 
kathedraal krijgen pelgrims een stempel in hun crédential, hun 
pelgrimspaspoort. Omdat ik die niet heb liet ik de prachtige 
stempel in mijn paspoort plaatsen. Op het moment dat wij er 
waren vertrokken er priesterpelgrims, die door een processie 
uitgeleide werden gedaan. Vanaf Vézelay heeft de pelgrim de 
keuze uit de Noord- en de Zuidroute.

Zij was in augustus gestart in Trondheim, Noorwegen, maar 
woonde in Nieuw-Zeeland. Zij wilde Europa leren kennen en dat 
gaat het beste te voet, vond ze. Ze was jarig die dag in mei toen 
ze bij ons aankwam, wat we vierden samen met de Franse en nog 
twee Duitse pelgrims. Zij hadden veel verhalen maar de Nieuw-
Zeelandse had ronduit avonturen beleefd tijdens haar lange en 
soms barre tocht, drie seizoenen lang.

Conques, een prachtige plaats langs die zuid-route, bereik je 
met de auto via betaald parkeren. Conques staat met recht 
op de lijst met ‘de mooiste dorpen van Frankrijk’. 01 Het dorpje, 
waarin de tijd lijkt stil te staan, is op een helling gebouwd, 
wat voor pelgrims makkelijk is maar niet voor de luie toerist. 
Gelukkig zijn er leuke winkels en enkele goede restaurants.

01 

Le Puy-en-Vélay ligt wat verder weg op deze route, zodat we 
voor een overnachting moesten zorgen en aangezien wij 
geen pelgrims zijn maar toeristen met de auto, mochten wij 
geen gebruik maken van de goedkope refuges, dus boekten 
we een hotel. Deze veel grotere plaats heeft een beneden- en 
een bovenstad. De kathedraal ligt uiteraard in de bovenstad. 
Na een doolhof van trappen vonden we een zijingang en 
konden we het prachtige altaar bewonderen. Iets verder in de 
kathedraal fotografeerden we het grote houten standbeeld van 
Sint Jacques, patroonheilige van reizigers. Vanaf de immense 
kathedraal naar beneden duurde het lang voor we de auto 
terugvonden bij het prachtige oude (bank-)gebouw waar 
vroeger Verveine werd gestookt.
Ik was niet alleen onder de indruk geraakt van Conques of de 
Puy-en-Vélay;  het hele gebied is prachtig en denk ik, op veel 
stukken mooier dan de noordelijke route. Als ik pelgrim zou ik 
het wel weten.

 St. Magdalenakerk op "de heilige heuvel" van Vézelay.

 01: Deze lijst telt op dit moment 156 dorpen en is verkrijgbaar bij vrijwel alle OdT.
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Het is inmiddels traditie. Bij de lente hoort het jaarlijkse open 
huis met  lenteproeverij bij Jolanda en Theo van Os. Zaterdag 
26 april a.s. van 16 - 19 uur bent u van harte welkom om onder 
het genot van een drankje weer te smullen van de echte Goudse 
Boerenkaas en allerlei andere heerlijkheden. Tijdens deze 
gezellige voorjaarsbijeenkomst kunt u ook kennis maken met 
het werk van Theo. Hij is artisan ferronnier en gespecialiseerd 
in ijzerwerk. Dit jaar exposeert hij weer een nieuw item. 
Wijnen, champagne, lokale walnoot- en eendproducten, 
patisserie, snacks, eau de vie, kruiden, confitures, geraniums, 
planten, sieraden en nog veel meer. Ook UNICEF zal weer 
vertegenwoordigd zijn. 

Gezellig als u (weer) van de partij kunt zijn. 
Tot zaterdag 26 april a.s. tussen 16 en 19 uur. 

Theo en Jolanda van Os
Lieu dit Brégérac
24390 HAUTEFORT
Tel. 05 53 50 11 71

E-mail: lagrenouillevacances@orange.fr
ferronnerie.vanos@orange.fr

Locatie: mini-camping La Grenouille op slechts 3 km. afstand 
van Hautefort.

Open huis en lenteproeverij bij 
FROMAGÈRE JOLANDA 
Hautefort  Dordogne (24)

Veel pelgrims die bij ons overnachtten vertelden dat ze deze 
zuid-route eerder liepen, maar veel wijzer werd ik daar niet van. 
Het gaat de pelgrim om het lopen en om het alleen zijn, al dan 
niet met partner, al dan niet tijdelijk met een andere pelgrim. 
Gelukkig vertelden sommige pelgrims die de twee routes 
konden vergelijken dat ‘onze’ route vriendelijker is. Vriendelijk in 
de zin van meer bewoond. Wel vinden ze te veel wegen verhard 
en zij prefereren zachter terrein. Dit soort wensen geef ik door 
aan de organisatie: Vrienden van Sint Jacques, die overal actief 
is.02 Onze regio wordt goed bewaakt. Of de bewegwijzering 
nog klopt of soms zelfs moet worden aangepast. Ook nemen 
ze alle wensen serieus. Het schijnt dat de GR65 wandelroute 
veel omwegen heeft. Veel pelgrims maken gedeeltelijk gebruik 
van die route wanneer ze de officiële pelgrimsgids niet hebben. 
Zij klagen over de vele omwegen. Bij ons in huis , zoals in elke 
refuge, ontmoeten pelgrims en wandelaars elkaar en vergelijken  
ze beide routes. De organisatie werkt hard om de pluspunten 
van de GR65 te combineren met de pluspunten van deze 
pelgrimsroute, de Limovicensis. Minder omwegen en minder 
verhard. Begin vorig jaar zijn er grote stukken op deze manier 
omgeleid, ingekort en verbeterd. Al deze wijzigingen moeten in 
de pelgrimsgids van Chassin worden opgenomen. 

Ofschoon Mme. Chassin onze refuge eens vereerde met een 
bezoek hield zij lang haar poot strak aangaande te grote 
veranderingen van de bestaande route. De regio-organisatie 
deelde wel alvast flyers met de wijzingen uit aan iedere refuge, 
elk toeristenbureau en alle anderen die op dat gedeelte 
aan pelgrims onderdak bieden. Ieder jaar opnieuw wijzigen 
er onderdakadressen. Sommigen werden opgeheven, zijn 
verhuisd, hebben een ander telefoonnummer en soms worden 
er adressen door klachten geweerd uit de flyer en verdwijnen 
deze later uit de gids. Alle wijzigingen komen na veel overleg bij 
een volgende editie in de gids. 
Honderden vrijwilligers zijn bezig om de duizenden pelgrims 
per jaar niet alleen een veilige reis te bieden, maar ze ook 
te informeren, te luisteren, te helpen. Een bed, een bad, een 
maaltijd. Honderden vrijwilligers houden zich alleen al bezig 
met controle en het aanpassen van de bewegwijzering, altijd 
anoniem en achter de schermen. Enkelen van hen slapen ieder 
jaar wel bij ons. Tegen pelgrims-tarief natuurlijk. Ik krijg de 
verhalen; ik krijg de glimlach. Ook van die vrijwilliger. 

Dit jaar verwachtte ik de 500ste pelgrim, voor mij een feestelijk 
gevoel. Het waren immers 500 verhalen, allemaal even uniek. 
Verhalen, soms zonder woorden, anonieme verhalen. Een 
pelgrim tekende zijn verhaal, helaas in zijn eigen tekenblok. 
Een pelgrim zag er zo mooi uit dat ik hem fotografeerde en op 
mijn website zette. Een Franse en een Duitse pelgrim deelden 
hier samen een kamer en dat gaf een verhaal. Een ontmoeting 
tussen twee pelgrims van twee nationaliteiten, die om 
eenzelfde trieste reden los van elkaar ergens aan de route waren 
begonnen. Pelgrims die met hun familie of met vrienden bij ons 
hadden afgesproken voor een ontmoeting.
Het linnengoed ligt gewassen en gestreken klaar. Het 
gastenboek is tot op de laatste pagina beschreven. Het nieuwe 
amper uitgepakt. De 500ste pelgrim kreeg een plezierige 
verrassing, en voor het eerst vertelde ik mijn verhaal. Ieder jaar 
komen er meer pelgrims. Hopelijk kan ik ze nog lang huisvesten, 
want het is vooral dankbaar werk. Wat betekent mijn adresje 
nou toch in dat grote geheel.

Jeanine Leytens
Refuge Thiviers

02 

 02: In Nederland is dit ‘Het Genootschap Sint Jacob’, te Utrecht



 

Nederlandse Vereniging voor Onderlinge Hulpverlening 

Association Néerlandaise d’Entr’Aide Sociale 

 ANEAS p/a Alexandra van Marken,12, Avenue Rapp, 75007 Parijs | contact@aneas.fr  | www.aneas.fr 

 

          Parijs, januari 2014 

Beste leden en vrienden van Aneas, 

Sinds onze laatste nieuwsbrief heeft Aneas weer verschillende Nederlanders in nood kunnen helpen. 

De laatste decennia hebben zich vele Nederlanders met weinig financiële middelen gevestigd in 

Frankrijk. Goedkope huisvesting in afgelegen streken en enthousiaste plannen om inkomen te 

genereren maakte voor velen de “emigratie” naar Frankrijk aantrekkelijk. Weinigen hebben zich op dat 

moment de vraag gesteld wat een eventuele terugkeer zou behelzen. 

Naar gelang de tijd verstrekt worden sommigen geconfronteerd met financiële en 

gezondheidsproblemen. De inkomsten vallen tegen, het onderhoud van het huis kost meer geld dan 

voorzien en met het ouder worden nemen de kans op ziektes toe. De Franse sociale voorzieningen en 

gezondheidszorg zijn uitstekend. Echter door onder meer taalproblemen en culturele verschillen gaan 

in dit soort situaties velen zich hier toch minder thuis voelen. Onze ervaring is dat dit dan vaak leidt tot 

vereenzaming en verpaupering. 

Bij schrijnende gevallen wordt in vele gevallen de “Assistance Sociale” (Maatschappelijk Werk) door 

de artsen of de lokale burgermeester ingeschakeld. Door de taalbarrière  is er vaak wederzijds onbegrip 

en duurt het te lang voordat er adequate hulp geboden wordt. Vanaf het moment dat Aneas om hulp 

wordt gevraagd treden wij in contact met de “Assistance Sociale” om te helpen bij de communicatie 

en het zoeken van de beste oplossingen.  

Wanneer het terugkeren naar Nederland de beste oplossing blijkt te zijn, dan proberen wij de 

desbetreffende personen hiervan te overtuigen. Aneas heeft bijvoorbeeld dit najaar met de hulp van 

lokale Aneas vrijwilligers er voor gezorgd dat een echtpaar, die met een zeer slechte gezondheid in 

erbarmelijke toestanden leefden, weer terug naar Nederland heeft kunnen gaan. Aneas heeft tevens 

het speciale vervoer gefinancierd. 

Terugkeren naar Nederland is niet altijd gemakkelijk wanneer men geen financiële middelen heeft. De 

Nederlandse gemeentes zien namelijk liever geen nieuwe bewoners aankomen die eventueel 

financieel gesteund zouden moeten gaan worden. Wij zijn dan ook momenteel samen met een 

vrijwilliger in Nederland aan het analyseren welke paden het beste bewandeld kunnen worden. 

In 2014 viert Aneas het feit dat zij 130 jaar gelden is opgericht. De vereniging heeft door de jaren heen 

velen Nederlanders in nood geholpen. De tijden veranderen maar Nederlanders in nood zullen er 

jammer genoeg altijd zijn. 

Wij danken u voor uw steun door de jaren heen en diegenen die nog geen lid zijn sporen wij aan om 

lid te worden als blijk van waardering voor het goede werk van Aneas. Het minimum lidmaatschap 

bedraagt € 35. (www.aneas.fr) 

Wij wensen u en uw dierbaren een gelukkig en gezond 2014! 

Met hartelijke groet, 

Namens het Bestuur, 

Hendrik Klinkert 
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Ze zeggen dat de meeste champagne buiten Frankrijk, 
gedronken wordt in Engeland en dat de meeste whisky buiten 
Engeland gedronken wordt in Frankrijk. En dat van de Franse 
studenten en jongelui die naar het buitenland vertrekken de 
meesten gaan naar, het wel erg vlakbij gelegen, Engeland. 
Natuurlijk wordt niet vergeten dat mede door de Engelsen  
Frankrijk in de tweede Wereldoorlog is bevrijd en dat de 
Engelsen de Fransen dan spottend de "frogs" noemen, moeten 
ze dan maar voor lief nemen. Verder ligt de oudste golfclub 
(toch een Angelsaksische sport bij uitstek) van het Europese 
continent in Pau en is de meest populaire sport, in m.n. 
Zuidwest Frankrijk, Rugby. De meest beladen match van het 
jaar is dan ook die tussen de beide teams, te vergelijken met 
voetbal Nederland-Duitsland.

Toch is de relatie Frankrijk-Engeland er niet alleen een van de 
laatste tijd. Reeds in de vroege middeleeuwen was er vaak  een 
wisselende hechte relatie met delen van wat we nu Frankrijk 
noemen. Een goed voorbeeld daarvan is de Calais regio en de 
regio Aquitaine en Gascogne, deze regio's zijn af en aan onder 
Engels bewind geweest en Aquitaine was zelfs een Engelse 
provincie gedurende driehonderd jaar tot 1454 onder de toen 
gebruikte naam voor het gebied; Guyenne.

Sinds Aliéanor d'Aquitaine (de Guyenne) geboren rond 1122 
op jonge leeftijd getrouwd is geweest met de Franse koning 
Louis VII (Capet) en daarmee koningin van Frankrijk werd, later 
onder het vermeende of reële voorwendsel van overspel van 
hem scheidde, haar gebieden behield en onmiddellijk trouwde 
met Henri II Plantagenet graaf van Normandië en erfgenaam 
van de Engelse troon, zijn een aantal gebieden van Frankrijk als 
provincies onder de Engelse koning komen te ressorteren en dat 
is driehonderd jaar, met enige tussenposen, ook zo gebleven.

Met name de stad Bordeaux en haar bevolking zijn altijd erg 
trouw gebleven aan de Engelse koningen. De bevolking van 
Bordeaux en Aquitaine/Gascogne voelde zich beslist geen 
Fransen en spraken de taal niet eens, maar Gascons of een ander 
taal/dialect. Men zegt wel eens dat de Bordelais afstandelijk 
en arrogant zijn, wellicht is dit enigermate historisch bepaald 
omdat Bordeaux onder het Engelse regime altijd een centrale 
en dominante positie heeft ingenomen t.o.v. de omliggende 
gewesten. 

Deze voorliefde voor het regime van de Engelse koningen kwam, 
buiten erfrechtelijke redenen en omdat deze uiteindelijk ook 
afstamden van de Franse adel, doordat de Engelse koningen 
de provincie Guyenne, in tegenstelling tot het regime van de 
Franse koningen vanuit Parijs, een grote mate van bestuurlijke 
vrijheid gaven, een zeer decentraal beleid voerden en weinig 
belasting hieven. Het feit dat vanuit Bordeaux als havenplaats 
en haar omgeving veel handel gedreven werd met Engeland was 
natuurlijk ook een niet onbelangrijk element. Vooral de export 
van wijn nam daarin een grote plaats in.

Niet alleen wij Nederlanders hebben wel iets met Frankrijk, maar dat hebben de Engelsen natuurlijk ook. Dat ervaren we zelf, want 
wie van ons heeft geen Engelsen in zijn buurt wonen? Wellicht dat onderstaande bijdrage kan helpen bij een ontmoeting met de 
Engelsen bij u in uw buurt.

Frankrijk-Engeland 
Een love-hate relationship door de eeuwen heen

Bovendien kon men rekenen op militaire steun vanuit Engeland 
wanneer weer eens de nood aan de man kwam en dat was vaak 
tijdens de honderdjarige oorlog tussen beide landen. De Franse 
troepen traden zeer bruut op wanneer ze weer eens een deel 
van de regio veroverd hadden en dat maakte hen er ook niet 
populairder op bij de lokale bevolking. De Fransen gedroegen 
zich jegens de lokale bevolking als vijanden en werden ook als 
zodanig beschouwd. 

Pas vanaf 1554 kan men eigenlijk spreken van (het 
huidige) Frankrijk, daarvoor was het een samenraapsel van 
hertogdommen en graafschappen en bovendien was een flink 
deel van het gebied een Engelse provincie met een bevolking 
die niet eens de Franse taal sprak. Maar ook nu nog moet men 
niet veel hebben van alles wat uit Parijs komt, behalve dan 
natuurlijk de subsidiepotten die de machthebbers in Parijs 
tot hun beschikking hebben om hun invloed te doen gelden; 
pecuniaire macht.  Dat alle grote autowegen uiteindelijk in Parijs 
uitkomen of in ieder geval Noord-Zuid lopen en de Gendarmerie 
als een legereenheid beschouwd wordt en eveneens vanuit het 
ministerie in Parijs bestuurd wordt helpt natuurlijk ook niet erg. 
En dan hebben we het niet eens gehad over de belastingen.

Het is niet verwonderlijk dus dat dit een bijzondere regio is met 
heel eigen karakteristieken, tradities en oude gebruiken die terug 
te voeren zijn naar de veertiende en vijftiende eeuw zoals het 
distilleren van armagnac, de course Landaise, de chasse à courre 
à cheval en de productie van foie gras en bovendien een regio 
die niet vijandig en afhoudend staat tegenover buitenlanders, 
iets dat je kennelijk niet van alle regio's in Frankrijk kunt zeggen. 
Wellicht komt dit ook omdat er in deze regio een grote influx van 
Spanjaarden na de onafhankelijkheidsoorlog en in mindere mate 
Italianen heeft plaats gevonden na de  "Grande Guerre" omdat 
op de slagvelden in het Noorden van Frankrijk 
m.n. ook de lokale mannelijke bevolking van de 
zuidwestelijke en agrarische regio's van Frankrijk 
"leeggeschoten" is.

Ed. Smulders



28 Drop of Stroopwafels,  maart 2014 - Nummer 104

Wandelen is heel goed voor onze gezondheid. Het stimuleert 
onze hart- en bloedvaten, onze longen, skelet en spierstelsel. 
En het is de beste manier om de omgeving waar we wonen 
te verkennen. Want met wandelen kom je in delen van die 
omgeving waar je normaal gesproken nooit zal komen. Je geniet 
van alles wat aan natuur en cultuur geboden wordt. Of het nu de 
vergezichten zijn of de prachtige bossen, wijnvelden, olijfgaarden. 
Je ademt de schoonste lucht van Europa in. Dus maak je ook 
veel endorfinen aan, stoffen die pijn wegnemen en ons happy 
stemmen. Het kost wel even moeite ’s morgens, maar als je 
eenmaal onderweg bent dan is het genieten geblazen. Zeker 
wanneer het wandelen plaatsvindt in groepsverband, dus met 
kennissen en vrienden. Wat willen we in onze derde levensfase 
nog meer? Je zou dan ook verwachten dat de ANM leden zich 
iedere maand weer in groten getale verzamelen om onder 
leiding van de enthousiaste gidsen Jos en Robert een prachtige 
wandeltocht te ondernemen. Niets is minder waar.
Want de regels zijn veranderd. De hond mag niet meer mee. Je 
moet een doktersattest hebben en een wandellicentie. En dat 
kost weer geld. Want we zijn toch al verzekerd. Allemaal redenen 
om niet meer met de ANM te wandelen.

We moeten ons wel realiseren dat we hier wonen en dat 
dus de wetten van dit land gelden. In de Franse wetgeving 
wordt wandelen in groepsverband onder de vlag van een 
vereniging (wat voor dan ook) en onder leiding van een gids 
als sportbeoefening aangemerkt. Daarvoor geldt specifieke 
wetgeving betreffende dekking van de responsabilité civile en 
de dégats corporelles die tijdens de beoefening van een sport 
kunnen ontstaan. Daarvoor zijn we niet verzekerd, niet door de 
CPAM, niet door de Mutuelle, niet door een reisverzekering en ga 
zo maar door. Niente nada.

Hoe werkt het dan hier in Frankrijk? Bij wandelen onder de 
vlag van een association is de voorzitter van deze vereniging 
hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel onstane “schade”. 
Alleen wanneer deze is ontstaan door een fout van de gids is hij 
aansprakelijk. In het verleden waren noch de ANM voorzitter noch 
de gidsen Kees en Geert verzekerd. Ze hebben echt geluk gehad! 

Dus wat heeft de ANM gedaan? Zij heeft zich als vereniging 
aangesloten bij de Franse wandelfederatie, de FFRP (Fédération 
Francaise de Randonnée Pédestre). Deze FFRP biedt een volledige 
verzekering aan voor een jaarpremie van 41 euro. En voor 80 euro 
per jaar kan aanvullend een verzekering worden afgesloten voor 
“gasten” die meewandelen. Je kunt daarmee dus gewoon familie, 
vrienden, logés, meenemen! Tegen een heel kleine bijdrage. 
Voorwaarde voor deze verzekering is, dat alle vaste wandelaars 
een licentie hebben. Deze licentie kost rond de 10 euro. 
Voorwaarde om een licentie te krijgen is weer, en dat geldt in 
Frankrijk voor elke sport dat de licentiehouder een medische 
verklaring kan overleggen waarin staat dat hij die sport mag 
beoefenen. Kost 20 euro, maar tijdens een consult bij je huisarts 
krijg je dit “certficat medical” gewoon voor niets me, als je erom 
vraagt tenminste.

Verzekerd wandelen
De wet wordt hier strikt gehandhaafd en het is daarom 
goed om te weten, dat wanneer één van de wandelaars bij 
‘n wandeling geen licentie heeft, de verzekering voor alle 
deelnemers aan die wandeling vervalt! Franse wetgeving. En 
die geldt hier nu eenmaal.

Daarom is het heel goed dat het wandelen binnen ANM 
verband nu zo wordt aangepakt. Zodat er verhaal mogelijk 
is. Eén van de bepalingen in de voorwaarden is nu juist dat er 
niet met honden mag worden gewandeld. En terecht, want 
wandelen in groepsverband met honden heeft al voor heel 
wat letsels gezorgd! Dat het is goed gegaan in het verleden 
is heuse toeval, dat mag je gerust van mij aannemen. Dus 
allemaal een licentie aanvragen! Ook als je gezellig met 
vrienden gaat wandelen. Een enkel is snel verstuikt door 
bijvoorbeeld ongelukkig op een losse kei te stappen. Je kunt 
dan niet meer verder en moet dus opgehaald worden. Heel 
vaak is dat met een heli. Kosten minimaal 1800 euro. Niet 
gedekt door je normale verzekering. Onze voorzitter mag het 
afrekenen. Risico op dit simpele letsel 15 % bij wandelen op de 
typische sentiers. 

Dirk Vermey, 
Arts en Frans gediplomeerd wandelgids

Onderstaand artikel hebben wij met welwillende toestemming van de ANM (Association Néerlandaise du Midi) opgenomen. 
Het onderwerp leent zich voor nadere bestudering. Lopen met vrienden is één ding, lopen in verenigingsverband heel wat anders.
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Grote bekendheid geniet Jeanne d’Arc, de maagd van 
Orleans, het eenvoudige boerenmeisje uit de dertiende 
eeuw, dat ten strijde trok om Frankrijk uit de handen van 
de Engelsen te houden. Heiligverklaring was haar loon.
De relatief onbekende Eleonore van Aquitanië leefde 
een eeuw eerder dan Jeanne. Ze werd geboren aan het 
hertogelijk hof van Aquitanië in Poitiers.

Het hertogdom Aquitanie was veel groter dan de huidige 
regio Aquitaine in het zuid-westen van Frankrijk. Het 
strekte zich uit van de rivier de Loire, ongeveer vanaf 
de stad Tours naar het westen en dan in een brede 
strook naar het zuiden. Het veranderde nogal eens van 
samenstelling, zo ging dat in die dagen.

Heel anders dan Jeanne, die zeer vroom was en het 
harnas in ging, ging Eleonore, als het zo uitkwam en de 
zaken beter geregeld konden worden, uit de kleren.
Aan het hertogelijk hof van Aquitanië stonden de schone 
kunsten in hoog aanzien. De grootvader van Eleonore 
wordt gezien als de eerste troubadour. Vele troubadours 
en jonge ridders bezochten het hertogelijk paleis om hun 
opvoeding wat bij te spijkeren en namen de gelegenheid 
te baat de lof en schoonheid van Eleonore te bezingen.
Behalve, dat ze er wat haar uiterlijk betreft kennelijk 
mocht wezen, was ze bedreven in de politiek. Ze was 
onder meer koningin van Frankrijk en Engeland. Ze 
schrok er niet voor terug stevig te intrigeren.
Haar zoons, onder wie de befaamde Richard 
Leeuwenhart, zette ze op tegen hun vader, haar tweede 
echtgenoot, Hendrik II, koning van Engeland.
Eleonore werd geroemd om haar charme, de hoofse stijl 
aan haar hof, ze werd ook gevreesd om haar scherpe 
oordeel, dat ze niet onder stoelen of banken stak, of het 
nu een koning of zelfs de paus betrof. Het feit, dat de 
heren niet terug hadden van een wat een vrouw van tijd 
tot tijd over ze ten beste gaf, was aanleiding dat ze werd 
verguisd en verafschuwd om, in de ogen van wat toen de 
zedenmeesters waren, haar verderfelijke levensstijl.

OVER LEZEN ......................

Vorig jaar kon ik helaas niet bij de algemene 
vergadering zijn. Er zou een inleiding over Richard 
Leeuwenhart worden gehouden, maar de inleidster 
moest het kort voor de vergadering laten afweten. 
Later hoorde ik dat onze voorzitter, Meta Boreel, 
toen een en ander over de moeder van Leewenhart, 
Eleonore van Aquitanië, heeft verteld.
Een poos geleden kwam ik een dikke pil tegen over 
deze tamelijk onbekende vrouw, die een grote rol 
heeft gespeeld in de geschiedenis van Frankrijk.

Grote charme, losse zeden, het kon haar er niet van 
weerhouden om aan het hoofd van een contingent 
van driehonderd vrouwen, aan een kruistocht deel te 
nemen…….

Dr. Guus Pikkemaat schreef over deze intrigerende 
grande dame een  dikke pil van bijna zeshonderd 
pagina’s, die zich laat lezen als een spannend verhaal. 
Uitgebreid wordt ingegaan op de historische context 
van het doen en laten van Eleonore. Het is een feest 
der herkenning voor hen, die in het zuidwesten 
van Frankrijk wonen of het met enige regelmaat als 
vakantiebestemming kiezen. 

Eleonore en haar echtgenoot Hendrik II liggen begraven 
in de Abdij van Fontevraud l’Abbaye, ten zuidwesten van 
Tours. Aan hun voeten ligt een deel van de stoffelijke 
resten van Richard Leeuwenhart. Ben je toch in de buurt, 
dat is een stop de moeite meer dan waard.

Guus Pikkemaat: 
Eleonore van Aquitanië.
Uitgeverij Aspekt (www.uitgeverijaspekt.nl)
Gebonden: € 29,95

Barend de Ronden.

Une grande dame



Wat ben ik toch een vreemd type. Maandenlang zit ik te 
wachten tot het lente wordt. Ik hou nauwkeurig bij hoe 
laat de zon op- en ondergaat. Dat het niet pas ver na 
achten wat lichter wordt, maar elke dag weer een beetje 
eerder. Ik ben niet zo'n winterfiguur. Donker, nat, guur 
en àls het eens een keertje vriest, waait het meestal. 

Nee, geef mij maar zo'n prille lentedag in februari, 
want hier in Gascogne begint de lente wel wat eerder, 
waarop ik de jas weer voorzichtig losknopen kan. Dat 
zijn ook de dagen dat je, rijdend door dit prachtige 
boerenland, schapenmoeders met hun pasgeboren 
kroost door de wei ziet stappen. Dartele wolballetjes 
zijn het, die lentelammetjes, met een overvloed aan 
energie. Verkregen uit moeders' onuitputtelijke uier, 
waar zo'n kleintje niet zachtzinnig mee omgaat. Dan 
zie je dat de natuur z'n eigen gang gaat en steeds 
weer voor noodzakelijke vernieuwing zorgt. Is dat niet 
prachtig? Zijn die kleine lammetjes niet om op te eten? 

Precies, dat zijn ze. Om op te eten. Dat doe ik dan ook. 
Het lekkerst zijn ze als ze nog bijna helemaal geen gras 
hebben gegeten. Dan is het vlees echt melkachtig 
zacht. De koteletjes zijn pietepeuterig klein, een 
boutje vult een hand. Een schoudertje van een pond, 
voorzichtig knapperig uit de oven, met alleen een 
beetje gesmolten boter en een gekookt aardappeltje. 
En als je oven groot genoeg is, kan zo'n beestje van een 
kilo of negen er in zijn geheel in. Neem er de tijd voor 
om 'm zachtjes gaar te laten worden. Mens, wat is dat 
lekker!

Dat vind ik nou zo vreemd aan mezelf. Ik kan nog 
geen worm aan een haakje doen, veroorzaak 
kettingbotsingen omdat ik voor alle dieren stop en 
sta doodsangsten uit als er iets is met een van onze 
honden. En laat niemand een vinger uitsteken naar 
onze twee schapen die we als lammetjes kregen. Maar 
vréémde lammetjes eet ik op. Ik lik mijn vingers er bij 
af. Dat is toch raar, dat een mens een soort klep in het 
hoofd heeft, waarmee het lieve van zo'n beestje zonder 
moeite te scheiden is van het lekkere. Zodat het een 
niets te maken heeft met het andere.

Neem nou zo’n lekkere lamsschouder. 
Meestal zijn ze wat zwaarder dan een 
pond, zo rond een kilo tot dertien ons. 
Daar is een lekkere ovenschotel van 
te maken. Bak die schouder aan beide 
zijden eerst even aan in wat olijfolie. Zo’n 
bruin kleurtje staat wel leuk. Leg hem 
daarna in een ruime vuurvaste schaal 
met kleine, ongeschilde aardappels, een 
paar geschilde uien en een stuk of drie 
bollen knoflook, de buitenste vellen er 
een beetje af, zodat de tenen te zien zijn. 
Leg er een flinke tak rozemarijn bij en 
besluit met een flink glas witte wijn en 
een half glas olijfolie. Doe het deksel 
er op en  zet de schaal in de oven. Tien 
minuten op 225ºC en daarna drie uur in 
de oven op een temperatuur van 160º. 
Controleer af en toe of er nog voldoende 
vloeistof in zit en vul dat anders aan met 
wat witte wijn. Eenmaal uit de oven is alles 
boterzacht, het vlees valt van de botten 
en de knoflooktenen worden op het bord 
uitgeknepen over vlees en aardappels.

EN KOKEN......................

Zuiglam

door Jan Lagrouw
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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!

IAM
International Association of Movers

TM

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
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