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Onze voorzitter, Meta Boreel, opent dit jaar 
voor haar de laatste maal de vergadering.
Zij heeft na vijf jaar besloten het 
voorzitterschap neer te leggen. Voor haar 
zijn de laatste jaren privé niet gemakkelijk 
geweest en na de verkoop van haar grote huis 
gaat ze kleiner wonen en proberen haar leven 
een rustiger invulling geven. 

Het verslag van de 18e ledenvergadering in 
2013 wordt door de aanwezigen zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

De jaarverslagen van de voorzitter en de 
penningmeester zijn gepubliceerd in DoS 104 
en geven voor de vergadering geen reden 
voor op- of aanmerkingen.

Ineke Stagge, de penningmeester geeft een 
toelichting op het innen van de contributie 
voor het jaar 2014. Tot en met vorig jaar, 2013 
verdiende het betalingsgedrag van sommige 
van onze leden niet de schoonheidsprijs: op 
de ledenvergadering in mei 2013 was 40% van 
de contributie nog niet voldaan.

Toen is € 2,00 extra in rekening gebracht 
voor administratiekosten van de betalings-
herinnering.
Deze extra kosten zijn door bijna alle daarna 
betalende leden heel sportief betaald. De 
opbrengst, te weten ruim € 300,00 euro, is 
gestort op de rekening van ANEAS.
Ton Roelofs, voorzitter van ANEAS, neemt de 
gelegenheid zijn dank uit te spreken voor deze 
gulle bijdrage. 
Door het bestuur is daarna besloten in het 
decembernummer van DoS een factuur als los 

NEGENTIENDE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE ASSOCIATION 

“LES AMIS DE DROP OF STROOPWAFELS”
IN HOTEL RESTAURANT L’ECLUSE TE ANTONNE ET TRIGONANT OP ZATERDAG 24 MEI 2014

Tot groot genoegen van het bestuur ook dit jaar weer een grote 
opkomst.
Het is een goede gewoonte geworden om te trachten, tijdens de 
ontvangst met koffie en stroopwafels, onder leiding van Denise en 
Henk Sloot boeken van eigenaar te laten verwisselen. Veel van onze 
leden brengen zelf ook boeken mee, waardoor de keuze groter wordt 
en daardoor ook de opbrengst. 

Anna Blaak beheerde een tafel voor Unicef, met ook nog flink wat 
boeken in de aanbieding.
Zij drieën zijn heel goede “marktverkopers” gebleken: je mocht zelf de 
waarde van de boeken bepalen en dat heeft het grote bedrag van € 
322,00 opgeleverd. Dit bedrag wordt 50/50 verdeeld over Unicef en het 
al jaren bekende “ezelfonds”, aangebracht door Stéphanie Noordhoff, 
oprichtster van Drop of Stroopwafels. 
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Uitgever Association Les Amis de Drop of Stroopwafels
(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Décret du 16 août 1901)

Voorzitter  Jeannette van der Velde

Hoofdredacteur  Henk van Elferen

Redactieraad  Richard van Tienhoven, Renso Vonk

Redactie  Henk van Elferen, Drop of Stroopwafels
La Maque, 24470 Saint Saud Lacoussière
tel. 05 53 56 94 35, redactie@drop-of-stroopwafels.net

Secretaris  Richard van Tienhoven, Drop of Stroopwafels
Cabaniers, 24360 Piégut Pluviers
tel. 05 53 56 90 42 , secretaris@drop-of-stroopwafels.net

Ledenadministratie,  Ans Roelofs, Drop of Stroopwafels
La Mouthe, 24260 Le Bugue
tel. 05 53 09 60 11, administratie@drop-of-stroopwafels.net

Penningmeester  Ineke Stagge, Drop of Stroopwafels
Le Bourg, 46700 Soturac
tel. 09 77 74 31 54, penningmeester@drop-of-stroopwafels.net

Sponsorrubriek  Dick de Rooij, tel. 0031 357731067

Webmaster Renso Vonk
tel. 03 24 32 00 96, webmaster@drop-of-stroopwafels.net

Aan dit nummer werkten mee  Richard van Tienhoven, Barend de 
Ronden, Bert Groothoff, Wil de Jong, Wim Kruize, Petra van Huijstee, 
Anke de Bruyn, Hans van Driel, Arie Sluimer, Jan Lagrouw, Door Smit-
Philipsen

Abonnementen  De abonnementsprijs voor 2014 is € 22,00. Het 
abonnement is per kalenderjaar • Lid worden via email aan de secretaris 
of ga naar de website  www.drop-of-stroopwafels.net • Betaling voor 
het nieuwe jaar, voor 1 februari met vermelding van lidnummer. Zie 
hiervoor de adressticker op uw DoS (dec.) • Betalen kan met Franse 
cheque. Onze voorkeur heeft storting op ING (Nederland): 
IBAN: NL39 INGB 0007 5453 36 te Soturac, Frankrijk t.n.v. Drop 
of Stroopwafels • Opzeggen voor 1 december via email naar 
ledenadministratie (zie boven)

Nabestellingen  Jaargangen (compleet) 2012 en 2013 kunnen 
nabesteld worden à € 15,00 per jaargang. 
Te bestellen bij administratie@drop-of-stroopwafels.net of per post bij 
Ans Roelofs, La Mouthe, 24260 Le Bugue
Betalen kan met Franse cheque, maar onze voorkeur heeft storting op 
ING (zie boven bij abonnementen).

Sluitingsdatum kopij  15 februari, 15 mei, 15 augustus, 15 november. 
Verschijning is dan een maand later.

De medewerkers van ‘Drop of Stroopwafels’ werken zorgvuldig aan 
de informatieverstrekking in dit blad, maar kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld als blijkt dat het materiaal onjuistheden bevat.

© Drop of Stroopwafels  Gedeeltelijke overname is toegestaan mits 
met bronvermelding. ISSN 1287-3624, Dépôt Légal. 2e trimester 2014, 
Nr. 105 – Périgueux Directeur de la Publication: Jeannette van der Velde

Opmaak  BLONDT, Kirsten de Rooij-Moerman

Oplage  750 exemplaren  Druk 

V o o r w o o r d
Het is altijd weer goed om zoveel mensen tegen te komen die 
zich betrokken voelen bij Drop of Stroopwafels. Ook dit jaar 
waren weer ruim 100 personen aanwezig op de Algemene 
Ledenvergadering, dit keer in Antonne et Trigonant. Het 
communicatiemiddel van onze vereniging is het blad, maar 
elkaar ontmoeten is buitengewoon prettig. En dit jaar ook weer 
in een meer dan vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer. 
En als hoofdredacteur is het dan prettig als je complimenten 
krijgt over het blad dat wij vier keer per jaar uitbrengen. 
Het blad is nu eenmaal het doel van de vereniging Drop of 
Stroopwafels, we hebben geen bridgedrives, wandeltochten, 
borrelbijeenkomsten of wat dies meer zij. 
Dit jaar helaas geen mooi weer om de bitterballen en de 
zoute haring in de open lucht te doen, maar het smaakte er 
niet minder om. Er bleef niets over, ondanks het feit dat de 
Franse keukenbrigade enige moeite bleek te hebben met het 
op de juiste wijze klaarmaken. Olijfolie bij zoute haring met 
uitjes is echt niet nodig.
Dan hebt u nu de nieuwe Drop of Stroopwafels weer voor u. 
Een uitgebreid verslag van de Algemene Ledenvergadering, 
zodat ook de niet aanwezigen weten wat er gedaan en 
besproken is. 
Een nieuwe voorzitter in de persoon van Jeannette van der 
Velde en tot onze vreugde en verrassing ook een nieuwe 
secretaris. Tijdens de vergadering bood Richard van 
Tienhoven zich spontaan aan voor die functie, werd meteen 
bij acclamatie gekozen, zodat het bestuur weer uit vijf 
personen bestaat. 

Maar er staat meer in dit nummer. De grotten van Lascaux 
worden belicht, u komt iets te weten over het kristal van 
Baccarat en u kunt weer wat Franse graantjes oppikken. 
Over zingen wordt u wat wijzer, dat blijkt gezond en prettig 
te zijn, en over Josephine Baker wordt u ook geïnformeerd. 
De reisverzekering buiten Europa houdt ons weer bezig, daar 
blijkt toch een oplossing voor te zijn. U moet wel een geldig 
paspoort bij u hebben en over de vernieuwing daarvan kunt 
u ook wat lezen. Er kwam mij wel een klacht ter ore over 
die vernieuwing in Parijs, daar schijnt op het betreffende 
kantoor geen toilet voor bezoekers te zijn. Zal je net urenlang 
honderden kilometers hebben afgelegd!
We maken een uitstap naar Oekraïne met een boekbespreking 
van Barend de Ronden en Jan Lagrouw brengt ons weer terug 
naar Frankrijk met zijn kookrubriek. 
U zult geen computerrubriek aantreffen, door ziekte in de 
familie bleek het Frans Dingemans niet mogelijk te zijn die te 
voltooien. De volgende keer maakt hij u op dat terrein weer 
wat wijzer. 
Er staat nog meer in deze Drop of Stroopwafels, dit keer 
opgemaakt door de schoondochter van Dick de Rooij, Kirsten 
de Rooij-Moerman, professioneel vormgever. Het blijft dus 
in de familie, waarbij ik op deze plaats Dick de Rooij wil 
bedanken voor zijn voortreffelijke opmaak in de laatste 
jaren. Inhoud van een blad is belangrijk, 
maar een mooi jasje maakt het tot heel wat 
aangenamer. Veel leesplezier.

Henk van Elferen
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 vervolg van omslagartikel 

Het bestuur bestaat nu uit:
• Jeannette van der Velde, voorzitter
• Richard van Tienhoven, secretaris
• Ineke Stagge, penningmeester
• Henk van Elferen, hoofdredacteur
• Renso Vonk, webmaster

inlegvel bij te voegen. Dat is een groot succes gebleken. Nu staat, na 
een betalingsherinnering, 7% van de contributie nog open. Dit jaar zijn 
geen extra kosten in rekening gebracht. 
Ook is in 2013 ter sprake gekomen de financiële reserve van de 
Association. 
Om deze reserve in toom te houden, c.q. te verminderen, is door 
het bestuur o.a. besloten ons product: het informatieblad “Drop 
of Stroopwafels” qua volume te laten groeien. Afhankelijk van de 
aangeboden kopij, zullen meer pagina’s worden toegevoegd tot een 
nog nader te bepalen maximum pagina’s. Hierdoor zullen o.a. ook de 
druk- en portokosten hoger worden.

De boeken over jaar 2013 zijn gecontroleerd door de kascommissie, 
bestaande uit Rob Leverink en Heedze Ganzevoort. Zij spreken hun 
tevredenheid uit over de wijze waarop de penningmeester na mei 2013 
de functie heeft overgenomen en de financiële administratie heeft 
gevoerd. 
Bij monde van Rob Leverink wordt Ineke gecomplimenteerd over haar 
aanpak.
De vergadering dankt beide heren en verleent de penningmeester en 
het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2013.
Door een organisatorische onvolkomenheid blijft voorlopig de kas-
commissie bestaan uit Rob Leverink en Heedze Ganzevoort. Reserve lid 
blijft Arie Sluimer.
De contributie voor het jaar 2015 is vastgesteld op € 22,00, dus ook dit 
jaar geen verhoging.

Dit jaar zijn volgens schema aftredend de voorzitter, Meta Boreel en de 
secretaris, Jeannette van der Velde.
Jeannette heeft zich aangemeld voor de functie van voorzitter. Omdat 
zich geen andere kandidaten hebben gemeld, wordt Jeannette van der 
Velde bij acclamatie gekozen tot voorzitter.
Meta krijgt door de Association een op linnen gedrukte fotocollage van 
haar oude huis aangeboden. 
Zij spreekt haar dank uit voor de heel mooie verrassing. Zij zal nu iedere 
dag, zittend op de bank, kunnen zien waar zij en haar man Max, ruim 
twintig jaar van hun leven hebben doorgebracht. Meta maakt plaats 
voor haar opvolgster.

Omdat zich geen kandidaten voor de functie van secretaris hebben 
gemeld, is een probleem ontstaan. Gelukkig meldt, voordat een pleidooi 
gehouden moet worden, de heer Richard van Tienhoven zich. Richard 
is al langere tijd verbonden aan DoS. Hij schrijft de schaakrubriek.
Het bestuur is blij met zijn aanmelding. Er zou een probleem zijn 
ontstaan omdat het bestuur uit een oneven aantal moet bestaan in 
verband met stemming. Richard neemt de stoel over van Jeannette
Om de huidige werkzaamheden van secretaris te verminderen, is door 
het bestuur eerder besloten het pakket ledenadministratie uit de functie 
te halen. Gevolg is wel dat er een medewerker Ledenadministratie 
wordt gezocht. Ook hiervoor meldt zich bijna direct iemand, te weten: 
Ans Roelofs.  Zij zal geen bestuurslid worden, maar medewerker. Het is 
verheugend te kunnen melden dat alle vacante functies zijn ingevuld.

Henk van Elferen vraagt aandacht voor Dick de Rooij, medewerker 
Sponsoring en samen met Henk verzorger van de opmaak van ons blad.
Dick en zijn echtgenote Gera zijn vorig jaar naar Nederland teruggegaan. 
Niet in de laatste plaats omdat Dick vrij ernstig ziek is. Vanuit Nederland 

is hij via mail en internet zijn werkzaamheden blijven uitvoeren.  Dick 
heeft aangegeven te willen stoppen met de opmaak van het blad en 
de hieruit voortkomende contacten met de drukkerij etc. Hij heeft zelf  
een opvolger aangedragen, zijn schoondochter is bereid gevonden 
zijn werkzaamheden over te nemen. Dick zal wel de sponsoring blijven 
verzorgen.

Volgend jaar zal Henk waarschijnlijk aftreden als hoofdredacteur. 
Barend de Ronden heeft zich bereid verklaard om deze functie over 
te nemen. Op dat moment zal worden besloten waar en door wie de 
opmaak zal worden verzorgd.  In 2015 zult u hierover verder worden 
geïnformeerd.

Renso Vonk stelt aan de orde een wijziging in het Huishoudelijk 
Reglement van de Association.
Artikel 2. Lidmaatschap wordt als volgt gewijzigd:
- Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december 
(kalenderjaar).
- Opzeggen is mogelijk tot uiterlijk één (1) maand vóór einde 
kalenderjaar. 

Extra:  De Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u vinden op 
de website van DoS.

Anna Blaak spreekt haar dank uit 
aan de aanwezigen voor de grote 
belangstelling voor haar stand voor 
Unicef.  De opbrengst voor Unicef 
bedraagt € 160.00. Voeg hieraan toe 
de € 161,00 aan boeken.
Een zeer goede dag.

Niets meer aan de orde zijnde, dankt Jeannette de aanwezigen voor 
hun inbreng en aanwezigheid.
Zij vraagt de aandacht en  voor het volgende programmaonderdeel, 
een voordracht door de heer  Wil de Jong over “Bastides, de nieuwe 
steden van de Middeleeuwen”.
Een heel interessante voordracht, met prachtige foto’s die u kunt 
vinden op onze site.
Hierdoor is weer een ander onderdeel van de cultuur en geschiedenis 
van Frankrijk belicht. DoS blijft informeren. Namens alle aanwezigen: 
Dank Wil.

Hierna wordt een ieder uitgenodigd voor een apéro, vergezeld van, 
het wordt echt traditie, haring en bitterballen. Om 13.00 uur nemen we 
plaats aan grote ronde tafels voor een uitstekende lunch. Geanimeerde 
gesprekken gonzen, niet in de laatste plaats dankzij de goede akoestiek.
Ik weet bijna zeker dat ik namens iedereen spreek als ik zeg:

Wederom een geslaagde jaarvergadering met positieve inbreng van 
allen.

Hiervoor onze dank.

Jeannette van der Velde
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In 1980 reden we langs Périgueux, hadden net ons huis in Nederland 
verkocht, gingen naar Rwanda en vonden dat we een pied-à-terre  
moesten hebben. En zo kwamen we op Brouillaud in Savignac de 
Nontron terecht. Een enorme puinhoop, die we eerst zeer grondig 
hebben laten behandelen tegen de houtwormen en boktorren. 
Een half jaar later zijn we erin getrokken, alleen voor de vakanties. 
Prachtige aanloop van vrienden van de kinderen en eigen vrienden. 
Na 13 jaar zijn we er pas echt gaan wonen, na 3 jaar burgeroorlog in 
Rwanda, waar het tot de uitbarsting kwam 6 maanden later. 
In die eerste tijd vonden we nog zoetwatermosselen in de Bandiat 
en rivierkreeft-baby’s in onze bron. En als het filter slipte kwamen ze 
ook in huis uit de kraan. Grijs in de keuken en roze in de badkamer. 
‘s Nachts werd er gevist op paling, maar dat is intussen allemaal 
verleden tijd. We hebben trouwens nog steeds wel iets van vis, 
maar vooral katvis en voorn. Er wordt natuurlijk ook forel uitgezet. 
Inmiddels heb ik het verkoopcontract voor het huis getekend en de 
nieuwe eigenaren waren zeer geïnteresseerd in onze hengels. 
Net na onze verhuizing hier naar toe kwam Stéphanie Noordhoff 
met haar eerste blad uit. Ik heb Henk van Elferen dan ook de hele 
serie kunnen geven toen hij de redactie van haar over nam. We 
waren ook bij de eerste Algemene Leden Vergadering met blikjes 
van onze eigen paté. We waren direct met herten begonnen. 
Gelukkig maar, 3 maanden later had Max er een  landbouwdiploma 
voor moeten hebben! En nu zijn de herten weg. Gevangen door 
een serie mannen  met netten, onder leiding van de man die ze in 
zijn wei wil doen. Ze zijn er van ‘s ochtends tien uur tot ‘s middags 
vier uur mee bezig geweest.

De ALV van zaterdag 24 mei jl. was ongelofelijk gezellig. Hoe is 
het mogelijk dat 100 mensen, die elkaar eigenlijk niet kennen 
zo’n plezierige dag hebben met elkaar. De overdracht van het 
voorzitterschap was zo vanzelfsprekend dat het vanzelf ging. Ik was 
zeer geraakt door de prachtige collage van foto’s van ons huis. Zo 
toepasselijk, juist nu! 
Jeannette heeft het afgelopen jaar al voortdurend voor mij 
opgetreden, dus veel verandering zult u niet merken. Zij wel, want 
ze krijgt nu eindelijk hulp! Richard van Tienhoven zal een uitstekend 
secretaris blijken te zijn. We weten hoe goed hij de dingen 
organiseert! En toen kregen we daarboven op ook nog een aanbod 
van Ans Roelofs, die voor ons de ledenadministratie wil gaan doen. 
Daar haar man Ton erg bezig is met ANEAS en FANF, zullen de banden 
met die twee verenigingen goed aangehaald kunnen worden. En 
ja! Het nieuwe bestuur heeft besloten een geluidsinstallatie aan te 
schaffen. Dan kan volgend jaar tenminste iedereen de voordracht 
horen. Helaas hebben sommigen niet helemaal alles gehoord wat 
Wil de Jong ons vertelde over de bastides en de tijd waarin die 
gebouwd werden. Klasse!!!! Hartelijk dank!
Ik heb genoten van mijn tijd in het bestuur van Drop 
of Stroopwafels, maar laat nu graag het werk over 
aan mensen die geen rare dingen uithalen met hun 
computer. Maar u zult zeker nog wel eens van me 
horen!

Meta Boreel

Direct na de algemene ledenvergadering op zaterdag vertelt 
Henk, onze redacteur, dat ik vóór dinsdag de notulen klaar moet 
hebben en dat hij van de (nieuwe) voorzitter, zoals gebruikelijk een 
voorwoord verwacht.
Ik had me weken voorbereid. Locatie, samenstellen lunch, wie 
melden zich aan (nieuwsgierig als ik ben), kan ik nog wat mensen 
strikken enz. enz.
O ja, vrijdag ervoor nog de bestuursvergadering. We nemen dan 
alles nog eens goed door.
Het enige waarmee ik me echt niet had beziggehouden was een 
voorwoord voor de juni-uitgave van DoS. Bij deze.
Meta en ik hebben de laatste twee jaar enorm veel samengewerkt. 
Toen zij aankondigde dat ze wilde stoppen, was het voor mij 
eigenlijk een normale zaak dat ik haar zou opvolgen. Als secretaris 
weet je heel veel van alles wat er omgaat binnen de organisatie.
Het toch wel grote probleem was het vinden van een opvolger 
als secretaris. Om het aantrekkelijker te maken is besloten voor de 
ledenadministratie een extra medewerker te zoeken.

Alles is dan op papier in orde. De werkelijkheid is echt wel anders. 
Niemand reageert..….
We hebben toen besloten om mij als secretaris ad hoc aan te houden 
en de boer op te gaan en tijdens de vergadering een donderspeech, 
smeekbede, of een combinatie van beide te houden?
Het is een pak van m’n/ons hart dat Richard van Tienhoven zich direct 
als secretaris aanmeldt en dat Ans Roelofs de ledenadministratie wil 
doen.
De vergadering eindigt voor mij op een geweldige manier. Alles 
opgelost, iedereen aardig, in een goede bui. Er heerst een heel 
positieve stemming. Mijn dank daarvoor. Kortom, alles valt samen.
Ik hoop de komende jaren mijn werk als voorzitter 
van DoS  binnen en in samenwerking met het 
bestuur te kunnen uitoefenen op de manier zoals 
het is begonnen op 24 mei 2014.

Jeannette van der Velde

De apotheeknota
Omdat we Frans ingezetene zijn en onze 
pensioenen uit Nederland ontvangen, 
hebben we te maken met het College 
voor Zorgverzekeringen (CVZ) en met de 
European Health Insurance Card (EHIC). 

In april 2013 hadden we vakantie in Zuid-
Spanje. Mijn vrouw, zelf arts, vertrouwde 
haar oorpijn niet en wilde een consult bij 
een huisarts. Aan de inschrijfbalie was het 
vertonen van de EHIC en een legitimatiebewijs 
voldoende. De dokter constateerde een 

ontsteking aan de uitwendige gehoorgang, 
gaf wat pijnstillers mee en een recept voor 
oordruppels. De apotheker begreep de EHIC 
niet en gaf behalve de druppels een nota van 
€ 7, 80 mee.
Nu wilden we wel eens weten, hoe je zoiets 
moet declareren bij, ja bij wie eigenlijk? We 
besloten de nota plus het recept van de dokter 
naar Agis te sturen. Agis handelt immers alle 
rekeningen voor het CVZ af, dachten we.
Mis dus. Na enkele weken kregen we de nota 
met recept terug met de mededeling dat het 
CVZ dit soort rekeningen zelf afhandelt. We 
stuurden de hele handel dus nu naar het CVZ. 
Na enkele weken ontvingen we het bericht 
van het CVZ, dat de declaratie in behandeling 

was genomen. Het CVZ had de papieren 
doorgestuurd naar de collega’s in Spanje om 
te horen welk bedrag volgens de Spaanse 
normen moest worden vergoed.
Na ongeveer twee maanden kwam er weer 
een brief van het CVZ met de mededeling dat 
de Spanjaarden niets van zich hadden laten 
horen en dat het CVZ nog eens tot spoed zou 
manen. En eind november kwam de laatste 
brief van het CVZ met de mededeling, dat in 
Spanje het bedrag van € 7,80 met een eigen 
risico van 10% wordt vergoed en dat € 7,02 
op onze rekening zou worden bijgeschreven. 
Hetgeen prompt gebeurde!

Bert Groothoff

Nawoord van de ex-voorzitter

Voorwoord voorzitter
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GRENSLAND

Vanaf de aller vroegste middeleeuwen hebben 
vele heersers, nomadenopperhoofden, 
koningen , keizers en sultans van en uit 
naburige landen en streken de grens 
overschreden, met de bedoeling er de dienst 
te gaan uitmaken, dan wel de boel leeg te 
plunderen.
Ze komen allemaal langs. Van Dzingis Chan 
tot koning Casimir van Polen, van de Tataren 
tot Algirdas van Litouwen, van Karel XII van 
Zweden tot Tzaar Peter de Grote, van Catharine 
de Grote tot Lenin, van Stalin tot Hitler, van 
Chroesjtjsov tot………Vladimir Poetin.
Dwars door de pogingen tot verovering en 
overheersing van deze figuren loopt het  
verhaal van het veelkleurig palet van de 
bevolkingsgroepen in Oekraïne. Van een 
Oekraïens nationaal gevoel of bewustzijn is 
lang geen sprake geweest. Pas na de val van 
het communisme is in Oekraine iets op gang 
gekomen, wat je natievorming zou kunnen 
noemen.
Door de weerzinwekkende bevolkingspolitiek 
van Stalin, voor de tweede wereldoorlog, 
is de samenstelling van de bevolking sterk 
veranderd. Miljoenen mensen werden 
gedwongen tot verhuizing naar andere 
gebieden in de Sovjetunie. Door het plunderen 
van de landbouwopbrengsten in de jaren 
dertig zijn ook nog eens ontelbare boeren in 
Oekraïne van de honger omgekomen.
Jansen beschrijft dat het er steeds omging 
Oekraïne onder controle te krijgen of te 
houden, als mogelijk wingewest, maar ook 
als buffer tegen eventuele bedreiging door de 
buren. Grensland.
We hebben de afgelopen jaren gezien hoe 
Rusland de Oekraïners te grazen nam met 
economische druk als ze zich te veel op het 
“westen” oriënteerden. Tot het, volgens het 

Kremlin, uit de hand dreigde te lopen omdat 
Oekraïne zich te veel op de EU concentreerde.  
Er werd een economische overeenkomst met 
Rusland opgedrongen, wat, we weten het 
allemaal nog, de bevolking in met name het 
westen van het, land niet pikte. Het vervolg is 
bekend.
Het boek van Jansen is voor de liefhebber en 
de doorzetter. Het is vlot geschreven, maar 
gezet in een heel kleine letter, waardoor het 
niet makkelijk leest. Inhoudelijk is het zeer 
verhelderend en geeft het een duidelijke 
verklaring voor de, ook meest recente, 
ontwikkelingen. 
Hoe het verder moet? Jansen citeert de 
Oekraïense schrijfster Oksana Zaboezjko uit 
haar roman Het museum van weggegooide 
geheimen: 
“Oordeel zelf hoe we er voorstaan………..
Een gewezen kolonie, zonder eigen tradities, 
tot de knieën in de stront…..Een Transitzone! 
……….We zijn immers altijd wisselgeld 
geweest bij het zakendoen tussen de 
grote mogendheden, zo is nu een maal de 
geografie….Maar evenmin kun je er omheen, 
dat Oekraïne voor willekeurig welke serieuze 
politieke ambities een beslissende factor is. En 
dat begrijpen ze nu in Rusland een stuk beter 
dan in Amerika. Over Europa hebben we het 
maar niet, dat speelt voorlopig geen enkele 
rol, en het is nog onduidelijk of dat naar de 
toekomst anders wordt of dat het zelf in de 
invloedzone van het Kremlin raakt……”
 
Marc Jansen, Grensland, Een geschiedenis 
van Oekraïne. Uitgeverij Van Oorschot. 
€ 24,90.

Waarom het gedrag van Poetin 
      niet hoeft te verrassen.

In verband met de spanning in Europa in de eerste maanden van dit jaar een uitstap buiten Frankrijk, naar Oekraïne.
Ik had nog nooit gehoord, dat Oekraïne letterlijk “grensland” betekent. Deze titel heeft Marc Jansen, emeritus hoogleraar 
Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam, meegegeven aan zijn recent verschenen boek, met als ondertitel:
 “Een geschiedenis van Oekraïne”. 

Barend de Ronden
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A. Welk dier maakt welk geluid?
    1. le chien  a. brame (bramer)
    2. le coq  b. pépie (pépier)
    3. la vache  c. coasse (coasser)
    4. l’âne  d. hennit (hennir)
    5. le chat  e. aboie (aboyer)
    6. le moineau  f. rugit (rugir)
    7. le lion  g. miaule (miauler)
    8. le cerf  h. caquète (caqueter), glousse   
   (glousser)
    9. la grenouille i. brait (braire)
   10. la chèvre  j. mugit (mugir)
   11. le cheval           k. bêle (bêler)
   12. le cochon  l. roucoule (roucouler)
   13. la poule  m. chante (chanter)
   14. le pigeon  n. grogne (grogner)
   15. le serpent  o. siffle (siffler)

B. Ha fijn werkwoorden !
Het leren vervoegen van Franse onregelmatige werkwoorden, 
dat is toch een van de mooiste dingen die bestaan! Zullen we 
even oefenen?
Wat is de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van de 
volgende werkwoorden? 1.avoir 2. être 3. vendre 4. apercevoir 
5. conquérir (veroveren) 6. moudre (malen) 7. acheter 8. jeter 9. 
nettoyer 10. plaire 11. résoudre (oplossen) 12. bouillir (koken) 13. 
souffrir 14. falloir 15. rompre (breken) 16. vaincre (overwinnen) 
17. payer 18. valoir (waard zijn) 19. vouloir 20. vivre

C. Inwoners
Een oud-leerling van me heeft eens Bordelaise vertaald met 
‘bordeelhoudster’. Dat was niet juist want een Bordelaise is een 
inwoonster van Bordeaux. Het voorval van toen brengt me ertoe 
in deze opdracht te vragen hoe de inwoners heten van enkele 
bekende steden. Een inwoner van Paris is een Parisien.
Hoe heet een inwoner van: 1. Marseille 2. Reims 3. Périgueux 4. 
Rouen 5. Besançon 6. Arras 7. Lyon 8. Angers 9. Metz 10. Nancy 
11. Sarlat(-la-Canéda).
Ten slotte nog twee ‘mooie’ : 12. Fontainebleau 13. Amsterdam

Palindroom
Wat is een palindroom (in het Frans palindrome)? Dat is een 
woord of een getal dat gelezen kan worden van links naar rechts 
en van rechts naar links. Voorbeelden: lepel, 1001.
Palindromen komen natuurlijk ook in het Frans voor: ici, tôt, elle, 
radar, ressasser (= tot vervelens toe herhalen). Een palindroom 
kan ook uit meerdere woorden bestaan of een zin vormen. 
Bekende Franse palindromen zijn: Esope reste ici et se repose, 
Elu par cette crapule. Esope = Esopus, Grieks fabeldichter. Een 
heel bekende palindroom in het Engels : A man, a plan, a canal: 
Panama.

En effet
Dat en effet ‘inderdaad’ betekent is wel bekend. De bijwoordelijke 
uitdrukking staat vooraan de zin en dient om iets te bevestigen 

of om een argument aan te dragen. Voorbeeld: En effet, tu avais 
parfaitement raison (Inderdaad, je had volkomen gelijk).
Als en effet middenin een zin staat, is ‘namelijk’ een heel geschikte 
vertaling.  Voorbeeld: La situation est très compliquée. Il vous faut 
en effet savoir que… (De situatie is zeer gecompliceerd. U moet 
namelijk weten dat…).

Nog iets over plaatsnamen
In de Franse plaatsnamen komen vaak de woordjes les lès lez 
voor. Voorbeelden: Aix-les-Bains, Savigny-lès-Beaune, Plessis-
lez-Tours. Veel Nederlanders (en ook Fransen !) denken dat het 
hier om een lidwoord gaat. Dat is onjuist. Het gaat om een 
voorzetsel dat afstamt van het Latijnse latus en dat betekent: 
près de, à côté de (in de nabijheid van).
Ook het voorzetsel sur komt veel voor in plaatsnamen en dan 
voor de naam van een rivier: Chalon-sur-Saône. Sur betekent 
dan: gelegen aan de. Dit voorzetselgebruik komt ook voor in het 
Nederlands. Denk maar aan: Bergen op Zoom en Schin op Geul.

Geen probleem!
No problem!, Geen probleem!, Pas de problème! 
Een spreektaalreactie die steeds meer oprukt. Degene die dat 
zegt wil benadrukken dat het om iets simpels gaat, om iets dat 
voor de hand ligt, om iets waar je je niet druk om hoeft te maken.
In de richting van Pas de problème! gaan ook Pas de souci! en (Ne)
t’en fais pas!: (Maak je maar) geen zorgen !

Laten + ander werkwoord
Het Nederlandse werkwoord ‘laten’ gevolgd door een 
onbepaalde wijs betekent faire of laisser. Tussen beide zit een 
groot verschil. Laisser betekent toelaten, niet verhinderen. Faire 
is actief: opdragen, doen. Vergelijk: Faites entrer l’esclave (bevel), 
Laissez-les partir (toestemming).
De twee Franse werkwoorden worden vaak gebruikt in de 
discussies over levensbeëindiging. Ik zag pas als titel van een 
artikel: Laissez mourir ou faire mourir? Vele Franse politici maken 
zich er sterk voor de wetgeving om te buigen van laisser naar 
faire.

Leuk om te weten
Un sujet bateau = een afgezaagd onderwerp
Une réponse du berger (herder!) à la bergère = een rake repliek, 
lik op stuk
Travailler pour le roi de Prusse = voor niets (zonder beloning) 
werken, voor jandoedel werken

Wim Kruize

Franse graantjes (6)
Laat ik deze ‘graantjes’ maar eens beginnen met een paar 
opdrachten, die de lezer al dan niet kan maken. Onderaan 
de bladzijde staan de antwoorden.

1.avoir
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Antwoorden opdrachten ‘Franse graantjes’
A. 1e 2m 3j 4i 5g 6b 7f 8a 9c 10k 11d 12n 13h 14l 15o

B. 1. a 2. est 3. vend 4. aperçoit 5. conquiert 6. moud 7. achète 8. jette 9. nettoie 10. plaît 11. résout 12. bout 
 13. souffre  14. faut 15. rompt (rijmt op bon) 16. vainc (rijmt op vin) 17. paye of paie 18. vaut 19. veut 20. vit

C.  1. Marseillais 2. Rémois 3. Périgourdin 4. Rouennais 5. Bisontin 6. Arrageois 7. Lyonnais 8. Angevin 9. Messin 
 10. Nancéien 11.Sarladais 12. Bellifontain 13. Amstellodamien of Amstellodamois

Paspoorten vernieuwen
Op maandag 10 maart 2014 hebben wij op Schiphol onze 
nieuwe paspoorten aangevraagd. Binnen twee dagen konden 
wij deze ophalen. 
Men kan ze ook toegezonden krijgen op een adres in Nederland, 
dan duurt het iets langer, reken een week. Tegen een meerprijs 
kan men het paspoort ook dezelfde dag verkrijgen.
Uitgebreide informatie is reeds op www.haarlemmermeer.nl te 
vinden.
Van te voren een afspraak maken via e-mail: gemeentebalie.
schiphol@haarlemmermeer.nl
Er wordt rekening gehouden met uw eventuele aankomst en 
vertrek  per vliegtuig.
Indien u met de auto komt parkeren op P2, kosten € 2 per 
kwartier, het bezoek aan de balie neemt ongeveer een halfuur.
De balie bevindt zich in vertrekhal 1, recht tegenover de 
incheckbalies van de KLM.

Nodig voor de aanvraag: uw oude paspoort,nieuwe pasfoto’s 
en een justificatief de domicile, ook werd er naar de carte vitale 
gevraagd.

De genoemde papieren scannen en met uw aanvraag waarin 
u uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht 
vermeldt, naar bovenstaand e-mailadres  zenden.
U krijgt binnen een dag bericht en er wordt u gevraagd op welke 
datum u een afspraak wilt, het kan de gehele week, ook in het 
weekeinde.
Het contact per mail met de baliemedewerksters verloopt heel 
prettig. En ook op Schiphol zelf zijn de medewerksters zeer 
vriendelijk.

Indien de pasfoto’s afgekeurd worden, kunnen er op Schiphol 
nieuwe pasfoto’s gemaakt worden, bij Capi, precies een etage 
lager, kosten € 10. Kosten paspoort €101,75, geldigheidsduur 10 
jaar.

Wij hebben ons bezoek aan Schiphol gecombineerd met een 
paar dagen Amsterdam, waar wij natuurlijk het RIJKS MUSEUM 
en het vernieuwde STEDELIJK MUSEUM bezocht hebben. Alles 
bij elkaar een heel geslaagde uitstap.

Petra van Huijstee

Transavia in de winter
Een van onze leden wilde ons niet het volgende bericht 
onthouden.

Bij een mail van Transavia waarin vermeld dat de wintervluchten 
geboekt konden worden, bleek de maand december LEEG.
Wat een teleurstelling! Meende deze teleurstelling met hen te 
moeten delen, via een mail.
Kreeg vanmorgen al bericht. GEEN VERDRIET!
Binnen enkele dagen kunnen ook de KERSTVLUCHTEN weer 
geboekt worden.

In het vorige nummer van Drop of Stroopwafels stond een artikel over het 

vernieuwen van paspoorten in Nederland, o.a. in Den Haag. Hieronder een 

bijdrage over het vernieuwen op Schiphol, gemeente Haarlemmermeer. 

Doe er weer uw voordeel mee.

Wat een opluchting! Eenmaal gewend aan dit gemak, wil je 
niet meer die 12 uur auto rijden en ZEKER niet in de winter, om 
familie in Nederland te bezoeken.
Wil mijn medelezers van Drop of Stroopwafels dit goede nieuws 
niet onthouden.

Vriendelijke groet

Door Spit-Philipsen

11.Sarladais
http://www.haarlemmermeer.nl 
mailto:gemeentebalie.schiphol@haarlemmermeer.nl
mailto:gemeentebalie.schiphol@haarlemmermeer.nl
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door Richard van Tienhoven

De opgaven 1 en 3 leverden geen probleem 
op voor de inzenders; wel opgave 2. Pas 
in 2e instantie werd zowel door Reinout 
Brummelkamp als Henk Kastelein de juiste 
oplossing ingestuurd. Bij opgave 2 leiden veel 
zetten tot mat (zoals bv. Tg7 of Lh6) , maar 
uitsluitend de aangegeven oplossing tot mat 
in 5 zetten! 
Ook dit keer weer 3 nieuwe, hopelijk leuke, 
opgaven. Bij uitstek geschikt om op te lossen 
op een regenachtige dag of op een goed 
beschaduwd terras met een glas wijn of bier 
erbij.  
De uiterste inzendtermijn is 1 augustus 2014. 

Een van de inzenders stelde mij de vraag: wat 
is eigenlijk een gambiet?
Het antwoord daarop luidt: een gambiet is een 
schaakopenening, waarbij een van de spelers 
(vaak tijdelijk) een pion offert om sneller zijn 
stukken te kunnen ontwikkelen om daarmee 

voordeel te krijgen. Een gambiet (dus de 
aangeboden pion) kan uiteraard geweigerd 
worden en de tegenstander kan zelfs zelf 
een pion offeren. Er is dan sprake van een 
tegengambiet. Hele bekende openingen in 
dit kader zijn: het Damegambiet (1. d4, d5 2. 
c4) en het Albinstegengambiet (1. d4, d5 2. c4, 
e5).
De uitdrukking gambito werd voor het eerst 
opgetekend in een boek uit 1561, geschreven 
door de Spaanse schaakmeester Ruy Lopez de 
Segura. Het woord stamt uit het Italiaans en 
zou ontleend zijn aan de vechtsport, waar ‘dare 
il gambetto’ het ‘beentje lichten’ betekent. Via 
het Franse woord gambit kwam het woord in 
het Nederlands terecht.

Heeft u ook een vraag of opmerking, stel 
of plaats deze gerust! Het kan mogelijk 
interessant zijn voor de lezers van deze 
rubriek! 

Wist u dat …..
• in november opnieuw om de wereldtitel 

wordt gespeeld
• de wereldkampioen dan speelt tegen 

een uitdager
• de wereldkampioen Magnus Carlsen uit 

Noorwegen is
• de uitdager Viswanathan Anand uit India 

is
• hij een aantal maanden geleden tot 

ieders verrassing het Kandidatentoernooi 
won

• wij dus opnieuw een match krijgen 
tussen Carlsen en Anand, zoals afgelopen 
jaar toen Carlsen zijn titel veroverde door 
van Anand te winnen 

richard.van-tienhoven@wanadoo.fr

De oplossingen van de 3 opgaven in de vorige Drop-of-Stroopwafels waren de volgende.
Opgave 1 (Prandstetter-Hort, 1984): 1. Lg1+, Txg1 2. Pf3+, Kh1 3. Txh3+ mat
Opgave 2 (Pilnik-Adams, 1945)      : 1. T6g4 (ook kan T6g3 of T6g2), Pd7 2. Dxf7, Lh6 3. Pxh6, Tg8 4. Txg8+, Txg8 5. Txg8+ mat
Opgave 3 (Karimi-Virkud, 2013)    : 1.De7, Dg1+ 2. Ka2, Da1+ 3. Kxa1, h6 4. Txf8+, Kh7 5. Dxf7, a5 6. Dg6+ mat

Schaakrubriek

Opgave 1 Opgave 2 Opgave 1

zwart geeft mat in 4 zetten wit geeft mat in 4 zetten wit geeft mat in 5 zetten

mailto:richard.van-tienhoven@wanadoo.fr
1.De
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Dit jaar bestaat BACCARAT 250 jaar. 
Om te vieren dat deze kristalfabriek in 
1764 werd opgericht worden  meerdere 
manifestaties en tentoonstellingen 
ingericht over het erfgoed en moderne 
creaties. 

Een paar weken geleden is er een boek 
uitgekomen en in januari ging er een expositie 
open van enkele speciale stukken in het 
Maison BACCARAT in Parijs. In oktober komt 
er in het Petit Palais een grote terugblik en 
voor het eind van het jaar staat de opening 
van het Hotel BACCARAT in New York op het 
programma. Bovendien zullen we het hele 
jaar nieuwe uitvoeringen van oude modellen 
kristal kunnen kopen. 
“Het moderne van BACCARAT ligt hem in de 
tijdeloosheid van het idee” zegt Mevrouw 
Daniela Riccardi, de Algemeen Directeur.

Als bewijs gelden het glas Harcourt uit 1841 
en de kroonluchter Zénith. De fabriek was 
de eerste om speciaal voor luchters 
geblazen onderdelen te maken; 
uitzonderlijke scheppingen die de eerste 
Wereldtentoonstelling in Parijs verlichtten. 

Napoleon III had ze in zijn paleis in het 
Louvre en in het Negresco in Nice hing er een 
van 4m60 hoog, samengesteld van 16 800 
bungels. Het Paleis Dolmabahce de Beylerbeyi 
in Istanbul lijkt bijna op een showroom met 
zijn 31 luchters.  In  1896  bestelt Czar Nicolas 
II van Rusland  20 kandelaars van 3m25 hoog 
die de eerste elektrische waren. Ook  Sjah 
Mozaffar-el-Dinh begaf zich naar de eerste 
winkel van het merk in de Rue de Paradis. 
Op kasteel Olden Aller in Putten stonden 2 
kandelaars in zilver en kristal van 70cm hoog 
op de eetkamertafel, die ook elektrisch waren, 
ook uit die tijd. 

Vanaf 1860  heeft BACCARAT zich ook op de 
flacons voor parfum gestort. Coty, Houbigant, 
Guerlain. Ze zijn ook die het duurste flesje 
van de wereld maakten. (Guinness Book of 
Records). Opgelegd met goud waarin een 
diamant van 5 karaat was verwerkt!

Om altijd het tijdloze met het moderne te 
blijven volgen wordt in 1920 een Artistieke 
Directeur aangesteld, Georges Chevalier. Hij 
is het ook die in 1933 de eerste serie bijoux 
lanceert met een sterke pure lijn. Josephine 

Baker bestelt bij hem een servies glazen voor 
haar huwelijk met Jo Bouillon en als BACCARAT 
zijn eerste winkel in New York opent is het 
Arthur Miller die er een zonneklok koopt 
voor het appartement dat hij met Marilyn 
Monroe deelt. In New York wordt dit jaar het 
eerste BACCARAT Hotel,  Hotels&Residences 
geopend in Manhattan.

Maar in het Maison de la Place des Etats Unis in 
Parijs, dat tegelijkertijd showroom, boetiek en 
restaurant is, wordt op 3000 vierkante meter 
een fantastisch gevarieerd  aantal stukken 
van vroeger en van nu tentoongesteld. 
Meubels van Maharajahs, een kandelaar van 
Nicolas II, overal in de wereld is BACCARAT 
geweest en zijn ze nog. Want ook nu zijn 
ze vertegenwoordigd in 80 landen, waar ze 
40 boetieks hebben en zijn ze ook in vele 
warenhuizen te vinden. 

Meta Boreel

Belastingherziening Frankrijk
De Franse minister van budget heeft een hervorming 
van het belastingsysteem voor huishoudens 
aangekondigd. De belastingherziening komt eerder 
neer op een herziening van de heffingswijze dan op 
een belastingverlaging.  Het plan is om de sociale 

heffing CSG samen te voegen met de inkomstenbelasting. Net als in 
Nederland wil men in Frankrijk de belastingen en premies maandelijks 
gaan inhouden op het salaris. Op dit moment worden de belastingen en 
premies vastgesteld aan de hand van de jaarlijks in te dienen aangifte 
inkomstenbelasting. De Franse overheid heeft met de hervormingen 
wel de intentie om de lasten voor de burgers te verlichten. 

De gevolgen van zwart werken 
Zwart werken is net als in Nederland in Frankrijk verboden. Indien u 
een klusjesman/vrouw zwart voor u laat werken riskeert u een boete 
van maximaal € 45.000 of 3 jaar gevangenisstraf! 

U heeft bij zwartwerkers, meestal in de bouw, geen garantie dat het 
werk deugdelijk wordt uitgevoerd, daarboven wordt u verantwoordelijk 
gehouden voor eventuele ongelukken tijdens of na de bouw. 
Ik adviseer u daarom ingeval van twijfel vooraf na te gaan of met een 
‘echte’ ondernemer te maken hebt, u kunt dit doen door een kopie 
van de inschrijving bij de Chambres de Métiers op te vragen. Als u 
niet zeker weet of voor de werkzaamheden een officieel diploma of 

een vergunning nodig is, dan kunt u dat navragen bij de chambres de 
métiers.
Voor huishoudelijke hulpen en tuinwerkzaamheden kunt u gebruik 
maken van de  Chèque emploi service. 

2 Miljard euro voor bestrijding belastingfraude
Sinds juni 2013 hebben 11.000 (!) belastingplichtigen die hun 
buitenlandse bezit niet hadden opgegeven, alsnog een aangifte 
gedaan bij de fiscale autoriteiten. Dit betekent een potentiële 
belastingontvangst van meer dan een miljard euro, een hoger bedrag 
dan was voorzien. In de begroting van 2014 heeft het Ministerie 2 
miljard euro gereserveerd om de belastingontduiking aan te pakken, 
zowel bij de bedrijven als bij particulieren. Deze spijtoptanten profiteren 
van een versoepeling van de strafmaatregelen. De boete bedraagt 30% 
voor actieve fraudeurs en 15% voor passieve fraudeurs (bv. vererving 
van buitenlands kapitaal), de boete bedraagt normaal gesproken 40%. 
De boete komt overigens bovenop een straf van 3% van het verborgen 
vermogen van de actieve fraudeurs en 1,5% voor de passieve.
Overigens hebben bezitters van buitenlandse bankrekeningen niet 
veel keus omdat de Zwitserse banken met sluiting van de rekeningen 
dreigen als de rekeninghouders hun bezit niet uit zichzelf aangeven.

Arie Sluimer

BACCARAT 
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Over bovenstaand onderwerp ont-
vingen wij een bijdrage van een lid dat 
hier mee te maken heeft gehad en daar 
een oplossing voor had gevonden. 
Doe ook hier uw voordeel mee. Het 
mag duidelijk zijn dat de redactie 
het toejuicht dat wanneer wij over 
mogelijke problemen op welk terrein 
ook schrijven of bijdragen krijgen 
leden met een mogelijke oplossing 
komen. Op die manier helpen wij 
elkaar en dat kan iedereen ten goede 
komen.

Ik wil graag bijdragen aan de discussie, 
aangezien ook wij ermee te maken 
hebben gehad.
Ik las 2 artikelen: van Laurentia Parcelier 
en van Ed Smulders.

Vorig jaar hebben wij met de camper 
een 7 maanden durende reis naar 
Noord Amerika gemaakt. Noord 
Amerika (USA/Canada) is bij de meeste 
Europese verzekeringen al uitgesloten 
(w.o. autoverzekering), maar kan bij een 

ziektekostenverzekering ook problemen 
opleveren. Zoals ook in de artikelen 
werd aangegeven wijzen CVZ en CPAM 
keurig naar elkaar (we hebben ze allebei 
geconsulteerd), zodat de reiziger als 
huilende derde achterblijft.
Door Laurentia wordt vermeld dat bij 
reizen buiten Europa er nog geen goede 
verzekering is. Wij hebben die echter wel 
gevonden en dat is wellicht voor meer 
mensen interessant. Een verzekering 
van 7 maanden Amerika (ziektekosten 
en reisverzekering) kostte ons € 277,--, 
hetgeen als zeer redelijk werd ervaren. 
Afsluiten gaat eenvoudig en snel via 
Internet en er wordt GEEN eis gesteld 
van een basisverzekering. Wel moet je 
woonachtig zijn in de EU. Zie de link 
onderaan.
De vermelde mogelijke problemen 
die Laurentia noemt blijken hier dus 
niet aanwezig, want men stelt deze 
verzekering voor personen die NIET 
binnen Europa zijn verzekerd.

Ook voor reizen van kortere duur (max. 
3 maanden) hebben ze een verzekering. 
Hierbij gaat men er vanuit dat je 

verzekerd bent binnen één van de EU 
verzekeringen, maar stelt men deze NIET 
als primair. De verzekering behelst dan:
Cette couverture est réservée aux 
personnes qui résident habituellement 
en Europe (y compris les collectivités 
territoriales d'outre-mer suivante : la 
Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et 
la Guyane).
Principales garanties : Frais médicaux, 
Annulation, Assistance, Bagages, 
Responsabilité civile, Capital Décès et 
Invalidité suite à accident.

Mocht je deze verzekering ook voor 
annulatie-perikelen willen gebruiken, 
dan is het goed te beseffen dat je direct 
na het boeken van de reis moet reageren.

Gezien de slotopmerking (vraag) van Ed 
Smulders is bovenstaande info wellicht 
bruikbaar voor de andere leden.
De bedoelde ACS verzekering is te vinden 
op:  
http://www.acs-ami.com/fr/lps/depart-ue-v2

Hans van Driel

Reisverzekering buiten Europa

In Drop of Stroopwafels zijn de afgelopen jaren regelmatig bijdragen 

opgenomen van Laurentia Parcelier-Muller, toen werkzaam bij 

Assurantiekantoor Planchon. Laurentia is bij een ander bedrijf gaan 

werken en opgevolgd door Truus Wijburg-van der Wurff. Er wordt 

dus weer ook Nederlands gesproken bij Planchon.

Allereerst wil ik mezelf even voorstellen: mijn naam is Truus 
Wijburg-van der Wurff en ik ben sinds een maand werkzaam bij het 
verzekeringskantoor Allianz van M. JC Planchon in Nontron. Ik ben de 
opvolgster van Laurentia. Sinds 1999 woon en werk ik in de Dordogne. 
Het verzekeringsvak is nog nieuw voor mij, maar mijn enthousiasme 
is groot en ik wordt ingewerkt en ondersteund door een zeer ervaren 
team.
Het is de bedoeling dat ik, net als Laurentia, regelmatig een bijdrage 
lever aan Drop en Stroopwafels. Voor deze eerste keer echter, volgt 
hieronder een door mij vertaald stukje van M. Planchon.

Truus Wijburg-van der Wurff

Tegenwoordig kun je van alles via internet bestellen: kleding, boeken, 
etc. Dit is natuurlijk prima als je precies weet wat je nodig hebt, maar 
bijvoorbeeld medicijnen haal je toch liever bij de apotheek, zodat 
je zeker bent van de kwaliteit en herkomst en je om informatie kunt 
vragen als je iets niet weet. 
Hetzelfde geldt voor verzekeringen. Het is erg moeilijk om precies de 
inhoud van een contract te begrijpen (daar zit vaak een boekwerk van 
ingewikkelde voorwaarden aan vast). En in geval van schade is het 
helemaal belangrijk dat alles goed geregeld is.
Je kunt een verzekering via internet afsluiten, maar weet je dan precies 
wat belangrijk is en of de garanties voldoende zijn? 
En in geval van schade kunt je niet gemakkelijk overleggen en is het 
contact vaak anoniem.
Veel verzekeringsmaatschappijen werken tegenwoordig zo: via internet 
en telefoon wordt alles geregeld en afgehandeld, anoniem en zonder 
mogelijkheid van overleg of discussie. De verzekeringsmaatschappij 
wil zoveel mogelijk verzekeringen verkopen en het belang van de 

medewerkers is hun quota halen, niet het volgen van een klant en 
zijn wensen/behoeftes. Daarom is het soms moeilijk om verzekering A 
met verzekering B te vergelijken en te beoordelen waarom de premie 
bij de een duurder is dan bij de ander. Maar ook hier geldt: kwaliteit 
heeft een prijs! Hier kom je pas echt achter als je schade/kosten hebt 
en die wilt claimen. Is er dan een vertrouwd en ervaren team waarbij 
je kunt aankloppen en dat daadwerkelijk in jouw belang optreedt? Zijn 
er opeens kleine lettertjes waar je vooraf nooit op gewezen bent? Is de 
dekking echt wel zo volledig als je had gedacht? Is het aanbod zo breed 
dat je voor al je verzekeringen bij één kantoor terecht kunt? Heeft het 
verzekeringskantoor de mogelijkheid om jou optimaal van dienst te 
zijn door bijvoorbeeld, indien nodig, uit te wijken naar specifiekere 
verzekeringsmaatschappijen? En voor buitenlanders: kun je in je eigen 
taal terecht op een kantoor?
Uiteraard, iedereen is vrij om zijn eigen verzekering te kiezen waar hij/
zij wil, maar ook hier geldt: alle waar naar zijn geld...

Verzekeringen: alle waar naar zijn geld!

http://www.acs-ami.com/fr/lps/depart
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Het 
wonderbaarlijke 

leven van 
Josephine Baker 

We kennen haar als de danseres met het bananenrokje. Maar wat een 
verhaal zit er aan haar vast, en ook nog een verhaal dat naar Frankrijk 
leidt, en dan tot overmaat van toeval ook nog in de Dordogne, zo 
bleek na een bezoekje aan het Haags Gemeentemuseum. Er was daar 
in Den Haag een tentoonstelling met en over het werk van Alexander 
Calder, Amerikaans kunstenaar die in Parijs woonde en werkte. In een 
van zijn draadkunstwerken is Baker te herkennen. Op filmpjes van 
zijn mini-circus danst een wuft Baker-popje. Ik raakte nieuwsgierig.

Op haar vijftiende was ze al professioneel danseres, vastbesloten 
om uit de armoedespiraal te klimmen. Opvallen in de chorus line 
met scheel kijken en haar elastische lichaam. Haar lijf prachtig en 
haar kleur goddelijk: het gevolg van een liaison tussen Josephine’s 
moeder, een zwarte wasvrouw uit St. Louis, en een witte man wiens 
identiteit altijd geheim is gebleven.
Een sensuele danseres met humor. Een zangeres wier stem met de jaren 
alleen maar beter werd. Een graag geziene en vaak geportretteerde 
kunstenares in de Parijse artistieke kringen. Bewierookt in Europa  en 
slechts door achterdeurtjes binnengelaten in Amerika, waar ze dan 
wel een artieste, maar vooral een zwarte vrouw was.
Ze werd een politieke kameleon genoemd, die na een actieve tijd 
in het Franse verzet een collaborateur trouwde, een kunstenaar die 
in Parijs gebleven was en voor de Duitsers had opgetreden. Maar 
deze collaborateur ging wel mee naar haar kasteel in de Périgord en 
zorgde voor haar twaalf pleegkinderen, de Rainbow Tribe, als zij in de 
grote steden geld verdiende met haar optredens. Zo intensief zorgde 
hij voor hen (een kind zei later: hij probeerde ons alles te geven wat 
onze moeder ons zou geven) tot hij niet meer kon. Ze maakte een 
scène die in alle kranten kwam toen ze in een Amerikaanse club niet 
snel genoeg naar haar zin bediend werd – racisme of reclame? En 
later, in het kielzog van Charles de Gaulle, beschuldigd van ineens te 
rechts te zijn, terwijl men voor het gemak vergat dat De Gaulle en zij 
samen in het verzet waren geweest. 

Bij nader onderzoek naar haar geschiedenis maken de beelden, 
foto’s en documentaires, diepe indruk. Josephine Baker de ster, in 
de Folies Bergères met borstvrije glitterpakjes en hoofdtooien als 
flatgebouwen, Josephine Baker de ster met helemaal niks aan in één 
van haar elastische poses en die vrolijke, misschien wel spottende 
lach. Josephine Baker de verzetstrijdster in een legeruniform en 

onder haar arm een tasje met bladmuziek waarop ze in onzichtbare 
inkt geschreven codes smokkelde. Josephine Baker de failliete, op de 
stenen trap van het kasteel dat haar kasteel niet meer is. Zonder geld, 
het bezit geveild (er duikt nog weleens wat op via Ebay), zelf ook niet 
goed wetend waarom ze er zit, haarnetje op, kannetje koffie erbij, kat 
op schoot, deken over de benen. Stil protest tegen het gevoel van 
onrechtvaardigheid. Zich misschien afvragend waarom het zo moest 
lopen, ze deed immers zo haar best om geld te verdienen voor haar 
Rainbow Tribe…

En de andere kant. De kinderen, uit alle werelddelen weggeplukt 
zoals tegenwoordig Madonna en Angelina Jolie doen, die zich als 
aapjes bekeken voelden, zich onderdeel wisten van een pr-machine, 
van wie eentje teruggestuurd werd naar zijn biologische vader toen 
Baker (in de jaren twintig en dertig minnares van man en vrouw) 
ontdekte dat hij homo was.
Brigitte Bardot deed een televisieoproep om de failliete Baker te 
helpen. Een plaatselijk keramiekfabriekje in de Périgord verkocht 
vaasjes waarvan de opbrengst naar de weesjes ging. Uiteindelijk 
was het Grace Kelly die de kinderen uit de gaarkeukens van Parijs 
haalde en het hele spul onderbracht in een appartement in Monaco. 
Sterke vrouwen in actie voor de sterke vrouw, die, nu haar kroost in 
veiligheid was gebracht, meteen weer naar Parijs vertrok om daar 
haar comeback voor te bereiden. Een nieuwe show. Ze kon haar 
geluk niet op. 
Het leek wel of op haar 69e haar carrière begon. Na een van 
die triomfavonden vierde ze feest met haar vrienden, ging naar 
bed en werd niet meer wakker. Sommigen zeggen dat het een 
hersenbloeding was, anderen weten zeker dat ze 
stierf van geluk.

Anke de Bruyn
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Ze hebben daar eerder een gat in de grond 
gezien onder de wortels van een omgewaaide 
dennenboom en ze willen wel eens weten wat 
daar te vinden is. Het blijkt de ingang van een 
grot te zijn en als ze afdalen zien ze bij het licht 
van een olielampje prachtige schilderingen 
van allerlei prehistorische dieren. Ze hebben 
de grot van Lascaux ontdekt! Drieënzeventig 
jaar later, in de zomer van 2013, bezoeken 

350.000 Amerikanen in Chicago een reizende 
tentoonstelling met de afbeeldingen van 
bizons, wisenten en herten uit die grot. De 
expositie, een initiatief van het departement 
van de Dordogne, blijkt een enorm succes te 
zijn, gaat na Chicago verder naar Houston (VS) 
en is deze zomer te zien in Montreal (Canada). 
In het najaar reist de tentoonstelling naar 
Brussel, dicht bij huis, maar daarna volgen 
nog Zuid-Amerika en Azië (Japan en wellicht 
China). Want Lascaux is wereldberoemd 
geworden en het dal van de Vézère, met zijn 
vele andere grotten en vindplaatsen, heeft de 
status van een internationaal prehistorisch 
centrum gekregen.

Met bijna tweeduizend afbeeldingen in 
zwart, geel en rood, is Lascaux de rijkst 
beschilderde grot die ooit werd ontdekt. De 
schilderingen zijn tussen 18.000 en 10.000 
jaar geleden aangebracht en stellen vooral 

dieren voor: paarden, oerossen, wisenten, 
herten, neushoorns en rendieren. De hele 
bovengrondse dierenwereld van toen dus. 
Er werd niet alleen met kwast en penseel 
gewerkt maar ook getamponneerd en 
gegraveerd terwijl het reliëf van de wanden 
zorgde voor diepte in de schilderingen. Die 
“Sixtijnse Kapel van de prehistorie”, zoals de 
grot al gauw werd genoemd, trok massa’s 
bewonderaars maar moest in 1963 worden 
gesloten omdat de schilderingen als gevolg 
van die grote toeloop werden aangetast 
door schimmels en bacteriën. Daarom werd 
enkele honderden meters verderop Lascaux 
II gebouwd, een onderaardse ruimte met 
replica’s van de meeste afbeeldingen uit de 

originele grot, die beter geschikt was voor de 
honderdduizenden bezoekers die afkomen 
op de prehistorische schilderkunst.
Lascaux staat inmiddels op de 
werelderfgoedlijst van de UNESCO, evenals 
de andere grotten in het dal van de Vézère. 
Die vallei is immers een aaneenschakeling 
van prehistorische vindplaatsen en 
beschilderde grotten. Een beetje oneerbiedig 
zou je het op z’n Nederlands de Hema 
van de prehistorie kunnen noemen. De 
belangrijkste schilderingen vinden we 
in de grot van de Honderd Mammoets 
bij Rouffignac met uiteraard gangen vol 
afbeeldingen van mammoets en bovendien 
een grote ondergrondse zaal waarvan het 
plafond beschilderd is met paarden, bizons, 
steenbokken en mammoets. Font-de-Gaume 
is een prachtig geheel van graveringen 
en veelkleurige schilderingen met als 
hoogtepunt een afbeelding van vechtende 

rendieren. Anderhalve kilometer van Font-
de-Gaume ligt de grot van Les Combarelles, 
die bekend staat als het “paardenparadijs”. 
Want behalve vele andere dieren zijn er 
zo’n honderdveertig paardenfiguren in de 
wanden gegraveerd. De Grot van de Vis in 
de Gorge d’Enfer heeft weer een andere 
attractie: de afbeelding van een enorme zalm 
op het plafond. Beroemd is de prehistorische 
fries in Cap-Blanc, een dertien meter lange 
compositie van paarden en een rund dat uit 
de wand lijkt te komen.
Ook buiten het dal van de Vézère zijn in de 
Périgord nog diverse beschilderde grotten, 
zoals Bara-Bahau bij Le Bugue en de grot van 
Villars met het blauwe paard.

Wie waren die kunstenaars, die 

diep onder de grond zo creatief 

bezig waren en prehistorische 

musea schiepen? 

Waarom deden ze dat en hoe leefden ze? 
Het is al vroeg duidelijk geworden dat het de 
eerste moderne mensen waren, die zich vanaf 
40.000 jaar geleden in West-Europa vestigden. 
Waar ze vandaan kwamen is niet bekend 
maar wellicht zijn ze, net als hun voorgangers 
de Neanderthalers, vanuit Afrika via het 
Midden-Oosten naar West-Europa getrokken. 
Al in 1868 werden in de Cro-Magnongrot bij 
Les Eyzies vijf beenderen gevonden van deze 
vroege mensensoort en daarom werd dit type 
homo sapiens Cro-Magnon genoemd. Dat het 
om moderne mensen ging die volkomen op 

KUNST van verre voorouders 
op wereldreis

Op een namiddag in september 

1940 klimmen vier jongens uit 

Montignac in de Dordogne een 

heuvel bij Lascaux op. 
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Cognac

prachtig fries vol afbeeldingen van bizons, paarden, geiten en enkele 
vrouwenfiguren, merkwaardigerwijs zonder hoofd en voeten. Zelfs in 
het noordoosten, in de Bourgogne, zijn nog schilderingen te vinden 
in de grotten van Arcy-sur-Cure en die afbeeldingen moeten 28.000 
jaar oud zijn. Ouder dus dan die van Lascaux maar niet zo oud als 
de schilderingen van de grot van Chauvet in de Ardèche. Chauvet is 
pas in 1994 ontdekt en dat werd een openbaring want veel van de 
met rood en zwart geschilderde afbeeldingen van dieren bleken 
daar 38.000 jaar geleden te zijn aangebracht. Dat zijn vooralsnog de 
oudste grotschilderingen van Frankrijk maar er worden nog steeds 
onbekende grotten gevonden en die zouden nog ouder kunnen zijn.
Ook de grot van Cosquer, aan de kust van de Middellandse Zee 
bij Marseille, werd pas aan het einde van de 20ste eeuw ontdekt. 
Geen wonder, want de grot ligt 37 meter diep onder water. Dat was 
natuurlijk nog niet het geval toen de tekeningen van dieren werden 
aangebracht maar in de twintigduizend jaar daarna is het water flink 
gestegen. Het stelt de prehistorici voor flinke duikproblemen en de 
grot is uiteraard niet toegankelijk voor het publiek. Er zijn nu echter 
plannen om replica’s van de afbeeldingen bovengronds te exposeren. 
Verder naar het westen, aan de voet van de Pyreneeën ligt in de 
Ariège nog de grot van Niaux met voornamelijk in zwart uitgevoerde 
tekeningen in een ruimte die daarom de “Salon Noir” wordt genoemd.
We zijn dan bijna in Spanje en dat is het tweede land vol prehistorische 
beschilderde grotten. In Noord-Spanje, ten zuiden van de Pyreneeën 

en langs de Atlantische kust, liggen er vele tientallen. De bekendste, 
bijna even beroemd als Lascaux, is Altamira ten westen van Santander. 
Honderdvijftig afbeeldingen van bizons, herten, paarden en zwijnen 
in zwart, oker en rood sieren de wanden. Ze zijn ongeveer 15.000 jaar 
oud en qua stijl duidelijk het werk van de Cro-Magnon, die ook in dit 
gebied leefde. In enkele andere grotten in Noord-Spanje werden kort 
geleden schilderingen ontdekt die ongeveer 40.000 jaar oud zouden 
zijn. Ouder dus dan die in Frankrijk en volgens sommigen gemaakt 
door Neanderthalers.

Toch is ouderdom niet doorslaggevend voor de historische en 
culturele betekenis van de grotschilderkunst. Veeleer gaat het om de 
hoeveelheid afbeeldingen op een locatie en vooral om de artistieke 
kwaliteit. Wat dat betreft staat Lascaux onomstreden op de eerste plaats, 
als het hoogtepunt van de Magdaléniencultuur. Het dal van de Vézère 
is inmiddels een internationaal centrum van die prehistorische cultuur 
geworden. Niet alleen door Lascaux en de vele andere beschilderde 
grotten maar ook door het Musée National de la Préhistoire, dat een 
indruk geeft van de vroegste geschiedenis van de mens, en door de 
Pôle International de la Préhistoire, een wetenschappelijk instituut 
voor onderzoek naar de prehistorie. Aan die laatste instelling is ook 

ons leken, onze vroege Europese voorouders dus, werd bevestigd 
door latere vondsten. Er was geen twijfel meer mogelijk toen in de 
Pataudgrot een schedel werd gevonden, die de onderzoekers liefdevol 
“Madame Pataud” hebben genoemd.
De Cro-Magnons verschijnen in West-Europa in de oude steentijd,  
tijdens de laatste ijstijd toen het landijs tot Midden-Nederland en 
Noord-Duitsland was opgerukt terwijl het midden en zuiden van 
Europa een uitgestrekte vrijwel boomloze toendra vormden. Het was 
wel koud maar er waren ook warmere periodes en op de toendra’s 
graasden grote kuddes mammoeten, neushoorns, paarden, rendieren 
en wisenten. De Cro-Magnons waren dus vooral jagers op groot wild, 
nu uitgestorven dieren als de wolharige mammoet en de wolharige 
neushoorn. Waarom ze de dieren waarop ze jacht maakten diep in 
de grotten hebben afgebeeld is onbekend en dat zal altijd wel zo 
blijven want we kunnen het de makers niet meer vragen. Sommige 
deskundigen denken  dat het was om de angst voor die dieren 
te bezweren, anderen dat het een onderdeel was van magische 
jachtrituelen. Een Franse historicus beweert zelfs dat de afgebeelde 
dieren een seksuele betekenis hadden.
De meeste grotschilderingen zijn gemaakt tussen 25.000 en 
10.000 jaar geleden, een periode in de prehistorische kunst die 
Magdaléniencultuur wordt genoemd naar de grot van La Madeleine 
in de Dordogne. De versierde gebruiksvoorwerpen, werktuigen 
en wapens die daar werden opgegraven brachten een langdurige 

kunstzinnige cultuur aan het licht.
Omdat het noorden bedekt was met een dikke laag ijs verspreidden 
de Cro-Magnons zich over de toendragebieden in Zuid-Frankrijk en 
Noord-Spanje en daar zijn dan ook – buiten de Périgord – de meeste 
grotschilderingen te vinden. In het zuidwesten van Europa werden in 
de loop van de jaren zo’n 350 grotten met schilderingen ontdekt die 
bijna allemaal behoren tot de Magdaléniencultuur. 
Het aan de Dordogne grenzende departement van de Lot heeft 
tientallen beschilderde grotten. Pech Merle, in de buurt van Cahors, 
is de bekendste en als enige opengesteld voor het publiek. Ook hier 
tekeningen van bizons, paarden, mammoeten, oerossen en herten 
van dezelfde leeftijd als die in Lascaux. Uniek is de afbeelding van 
een gestippeld paard (Cheval Pommelé) en daar heeft men zich 
jarenlang bij afgevraagd of er in werkelijkheid zulke dieren hebben 
rondgelopen op de steppen van de Lot. Genenonderzoek bij moderne 
paarden heeft inmiddels uitgewezen dat er inderdaad lang geleden 
gestippelde paarden hebben bestaan. Een andere bijzondere grot is 
die van Cougnac bij Gourdon met behalve dierentekeningen ook, als 
zeldzaamheid, de afbeeldingen van een mens.
Verder naar het noorden, in het spoor van de Cro-Magnon, ligt 
in het departement van de Vienne de Roc-aux-Sorciers met een 
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een bezoekerscentrum verbonden: wetenschap en toerisme gaan hier 
hand in hand. Want voor de Périgord is het toerisme een uitermate 
belangrijke economische factor. Zo trekt Lascaux II, de nagemaakte 
grot, elk jaar een kwart miljoen bezoekers. Niet voor niets wordt de 
reizende tentoonstelling Lascaux III in Amerika en elders gekoppeld 
aan bijeenkomsten voor journalisten, reisagenten en touroperators 
om de toeristische en gastronomische rijkdom van de Périgord aan 
de man te brengen.
Er komt nog meer. In april dit jaar is de eerste steen gelegd voor het 
Centre International de l’Art Pariétal (grotschilderkunst) de Montignac-
Lascaux. Dat wordt een omvangrijke permanente tentoonstelling 
van reproducties op ware grootte van alle schilderingen in de 
originele Lascauxgrot en andere meesterwerken van de grotten in 
de Vézèrevallei. Het is de bedoeling dat dit expositiecentrum – ook 
wel Lascaux IV genoemd – in het voorjaar van 2016 wordt geopend. 
Lascaux I, II, III en IV. Niemand kan dan meer zeggen dat hij iets heeft 
gemist.

Wil de Jong

Op 15, 16 en 17 augustus is er in Meuzac (Limousin 
(87); afslag 42 op de A20), in de Salle Polyvalente, voor 
het vierde achtereenvolgende jaar een kunstexpositie 
met werk van Nederlandse kunstenaars. 
Het geëxposeerde werk is heel divers:

Deze kunstenaars exposeren regelmatig zowel in Frankrijk als in 
Nederland.

De toegang is vrij. Openingstijden: 15.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag 16 
augustus van 10.00 tot 19.00 uur omdat op die datum de jaarlijkse Vide 
Greniers (Brocante/”Rommelmarkt”) in Meuzac wordt gehouden met 
ca. 300 standhouders.

De feestelijke afsluiting is op zondag 17 augustus om 17.00 uur. 
U bent van harte welkom.

Contactpersoon:
Stephan Ferrier (05 55 00 72 14)
www.truusvandalsem.nl
www.munne.nl
clip-art.fotograf.de
gabrielleeichholtz.blogspot.com

In het laatste weekend van juli (zaterdag 26 en zondag 27 juli) wordt er 
in samenwerking met nog meer kunstenaars uit de omgeving onder de 
naam Vari’Art een kunstroute uitgezet langs twintig ateliers. Ook  vier 
restaurants en het Arboretum in Ayen nemen deel aan de Kunstroute. 
Meer informatie vindt u op bovenstaande websites.

Kunstexpositie van Nederlandse kunstenaars in Meuzac (87)

Schilderijen: 1. Ineke Niehof-Horward  2. Marijke Munne
Glaskunst: 3. Wilma Roelofs-Rikken
Keramiek: 4. Judith Helena de Graaff 5. Truus van Dalsem

llustraties en tekeningen: 6. Cissy Bosgra
Kunstfotografie: 7. Jaap de Winkel
Textiele kunst 8. Gabriëlle Eichholtz

1

2

35

4 7 8

6

1  Grotten van Lascaux

2   Cave of Niaux

3   Grotte Chauvet

4  Grot van Pech Merle

5  Font-de-Gaume

http://www.truusvandalsem.nl
http://www.truusvandalsem.nl 
www.munne.nl
clip-art.fotograf.de
gabrielleeichholtz.blogspot.com
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In het vorige nummer van Drop 
of Stroopwafels hebt u kunnen 
lezen hoe Pieter en Savine 
Priester hun Haras Frisonline 
Saint Christophe begonnen zijn 
in Saint Mihiel in de Lorraine. 
Daar fokken en verkopen zij 
Friese paarden. Naast hun 
dekhengst Mewes 438 is er nog 
een dekhengst bijgekomen, Olrik 
383. Op hun prachtig landgoed 
en bij hun eeuwenoud klooster 
zijn zij nu een nieuwe activiteit 
begonnen.

Vanaf april dit jaar zijn de “deuren” ( nou ja, 
tentdoeken dan)  open gegaan voor de gasten 
van “Un Lit Au Pré”, in Nederland bekend 
als het “Betere Boeren Bed”, een organisatie 
die in Nederland is begonnen,  in Engeland 
veel locaties heeft, enkele in Duitsland en in 
Frankrijk zijn zij nu de 6e locatie. Er komen 
7 tenten( dit zijn hele luxe soort safari-
achtige tenten met een houtkachel, WC en  
water(pomp) en echte bedden/bedstee.  

Op de website 

www.boerenbed.nl of 
www.unlitaupre.fr 

krijg je wel een goede indruk van het concept. 
Deze 7 tenten komen aan de rand van het bos 
(ze hebben daar 88 ha, waarvan 12 ha weides 
en de rest is bos).

Verder zijn zij ook nog bezig met het afronden 
van  6 en uiteindelijk 7 gastenkamers, kamers 
met elk een eigen verhaal  en indeling, niet  
luxe of modern, maar eenvoudig, gezellig 
en verzorgd, iedere plek heeft een eigen 
“karakter”. 

De mensen van  Het Betere Boerenbed, maar 
ook de gasten in het klooster kunnen , als ze 
dat willen  ’s avonds eten in de oude Deel, 
die ze nu aan het opknappen en omtoveren 
zijn tot restaurant, geen haute cuisine en een 
enorme kaart, maar  eenvoudig puur en vooral 
met zorg en aandacht klaargemaakt. Het  is 
dus geen A1 restaurant, maar lekker  eten op 
een unieke en prachtige plek, waar 1300 jaar 
geleden de  monniken dat ook deden en waar 
daarvoor de Kelten al hun nederzettingen 
hadden omdat de plek heilig voor ze was. 
( Bij het graven en de bouw van de manege 
hebben zij o.a. oude resten gezien).

Daarnaast zijn zij ook van plan om cursussen, 
stages, speciale themaweken en of weekenden 
te organiseren, allemaal  in de sfeer van dit 
geheel: natuurlijk, eerlijk , puur en gezond. 
Midden in de natuur , waar een ieder op zijn 
manier rust of liever activiteit kan vinden en 
waar, zoals de Fransen zo mooi zeggen,  een 
ieder zich kan : “reposer et resourcir” ( rusten 
en  opladen ), maar dat kan zeker ook  samen 
met sporten en  wandelen,  fietsen , eventueel 

hout hakken, hutten bouwen, etc. Ze gaan  
samen werken met  “Fitclass” een organisatie  
uit België die als motto heeft ”Bewegen met 
plezier”. Ze hebben in het verleden ook een 
huwelijksfeest georganiseerd en dat was 
geweldig en zeker voor herhaling vatbaar 
en zij hebben nu een boeking voor een 
doopplechtigheid en -feest in juni , met 60 
mensen.

Kortom, in Saint Michel zitten ze niet stil, kan 
ook niet met al die paarden en gasten. Waar 
ze nog wel behoefte aan hebben is extra 
mankracht. Voor de paardenfokkerij werken 
zij al met vooral Nederlandse stagiaires, maar 
voor hun restaurant zouden ze nog graag wat 
meer mensen hebben. Ze zoeken nu iemand 
die het koken voor  in het restaurant en de 
“catering” in dit geheel op zich zou kunnen 
nemen. Iemand die het leuk vindt om  voor 
een bepaalde periode dit nieuwe gedeelte 
van hun “bedrijvigheid” te helpen opzetten, 
eventueel met een of twee stagiaires of 
andere hulp.  

Natuurlijk zijn er ook andere werkzaamheden 
die hier op je af komen, dus het is in ieder 
geval nooit saai of eentonig, maar de hoofd-
moot zal bestaan uit het  verzorgen van de 
maaltijden, of dat nu  in het restaurant is 
of  buiten bij het kampvuur, ontbijt in de 
mooie torenkamer of op het terras, of een 
lunchpakketje  maken voor de “Litaupré”-ers. 
Het gaat  niet om een restaurant dat open is 
voor publiek , maar het is wel belangrijk dat 
dit gedaan wordt door iemand die plezier 
heeft in koken en maaltijden klaarmaken  
voor anderen en daar misschien ook wel zelf 
een creatieve draai aan wil geven. Dát hebben 
ze zelf niet in huis, maar ze kunnen er wel erg 
van genieten! 

Henk van Elferen

Het betere boerenbed

www.boerenbed.nl
www.unlitaupre.fr
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antwoord bevestigend. Voor ik hem zou betalen, wilde ik het werk 

laten controleren door de desbetreffende dienst. Die kon de afvoer niet 

vinden. Dus belde ik Eric maar weer. Hij kwam en constateerde dat door 

regenval op een bepaalde plek de buizen verzakt zouden zijn. Hij zou 

het repareren.

Weer een flinke tijd later hoorde ik op een ochtend Erics pelle. Hij was 

bezig een wel 50 meter lange, diepe gleuf te graven, waarin de afvoer 

moest worden gelegd. De dienst kwam controleren. Eric had van alle 

fasen in het werk foto’s gemaakt, de afvoer lag er nu. Alles kon worden 

dichtgegooid. Na een dikke twee jaar. 

Binnen drie dagen kreeg ik per post de eindafrekening. 

Ik bracht hem diezelfde dag de cheque. Zo graag wilde 

ik van Eric af!

Bert Groothoff

Zangers zijn jolly
Zingen is goed voor je. Dat kan ik als zangjuf 

natuurlijk makkelijk zeggen want zingen is 

mijn grote passie en een levensbehoefte. 

Maar iedereen die wel eens in een koor, kerk 

of groep gezongen heeft, weet het ook: van 

zingen ga je lachen, je staat met opgeheven 

hoofd, je wordt er energiek van, je gaat stralen, 

het doet je echt goed. 

Hoe komt dat? 

Het feit dat zangers jolly people zijn (zoals 

mijn eerste, Canadese zangdocente altijd zei), 

heeft deels te maken met ademhaling en de 

opname van zuurstof in het bloed. Wie zingt, 

krijgt vanzelf behoefte om dieper te ademen. 

En omdat we doorgaans te oppervlakkig 

ademhalen, merken we daar onmiddellijk 

de effecten van. Een belangrijk effect is dat 

stress en spanningen verdwijnen. Ook is er 

onderzoek gedaan naar het verband tussen 

muziek (ernaar luisteren en zelf zingen) en 

de aanmaak van endorfinen, stoffen die in de 

hersenen worden afgescheiden en voor een 

geluksgevoel zorgen. Die endorfinen kwamen 

vrij bij de onderzoeksgroep die naar muziek 

luisterde, maar de groep die zelf ging zingen, 

had nog weer een aanzienlijk hoger gehalte 

van deze stoffen in het bloed! 

Een ander deel van de verklaring waarom 

zingen zo weldadig is, ligt meer op het 

spirituele vlak. Vooral het samen zingen, al 

dan niet meerstemmig, geeft een gevoel 

van diepe verbondenheid. Samen zingen 

is een vorm van communicatie die op een 

heel ander niveau ligt dan met elkaar praten. 

‘Muziek begint waar woorden ophouden,’ zei 

de Duitse dichter Heinrich Heine. Misschien 

kunnen we het vergelijken met het gehuil van 

een troep wolven. Het samen geluid maken 

op zo’n hoog trillingsniveau verbindt je als 

groep, geeft een veilig gevoel en ontspant. 

Dat is bijna magisch. Ik merk het steeds weer 

wanneer ik met groepen werk, of dat nu een 

bestaand koor is of een groep mensen die uit 

alle hoeken van Nederland naar Frankrijk zijn 

gekomen om daar aan mijn zangvakanties 

mee te doen. Grenzen van leeftijd, opleiding 

en overtuiging vallen weg. Mensen die 

elkaar niet kenden, hebben halverwege dag 

één al een vanzelfsprekend, ontspannen 

contact, zonder dat ze veel van elkaar weten. 

Dat hoeft ook niet. Ze hebben maar één 

ding van elkaar nodig: hun stem. En als die 

eenmaal geklonken heeft, zijn alle feel-good 

ingrediënten aanwezig.

Mocht u ook eens in Frankrijk willen zingen, 

een zangvakantie meemaken, kijk dan op 

www.papageno.net

Anke de Bruyn

Assainissement
Niet alle Franse aannemers zijn even betrouwbaar. Een paar jaar 

geleden hadden we twee offertes aangevraagd om onze sceptic 

tank en afvoer aan de nieuwe normen te laten voldoen. We kozen de 

goedkoopste, nog altijd een bedrag met drie nullen. Een aanbetaling 

van, als ik me niet vergis, 20% was vereist.

Op het afgesproken tijdstip verscheen meneer -ik noem hem voortaan 

Eric- niet en ondanks aandringen ook de rest van dat jaar niet, maar wel 

in de loop van het daarop volgende jaar.

Hij bracht zijn ‘pelle’ op een zaterdag. De daarop volgende maandag 

zou hij beginnen. Hij kwam inderdaad, maar om zijn pelle weer op te 

halen. De materialen zouden niet bezorgd zijn. Maar om een groot gat 

te graven had je volgens mij geen materiaal, behalve een pelle nodig. 

Een maand later begon het gegraaf dan toch. Ik bewonderde een 

wiskundig aangelegd buizenstelsel. Het leek zo wel goed te gaan. 

Toen wij een paar dagen weg waren, was Eric bij terugkomst ook 

verdwenen. Toen ik hem belde en vroeg of alles klaar was, klonk het 

www.papageno.net
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De Canadese Luxe Hotelketen, die o.a. het 

Hotel George V in Parijs beheert, vind dat luxe 

niet hoeft op te houden buiten de voordeur en 

heeft een privéjet met zijn naam aangeschaft.  

Het vliegtuig, dat 52 mensen kan vervoeren, 

maakt zijn inaugurale vlucht in februari 2015, 

met een paleisachtige dienstverlening. Diners 

van grote chef-koks, prachtige ligstoelen en 

Wi-Fi aan boord. De prijs is er naar € 86.000 pp. 

De eerste tours worden verwacht  in april en 

augustus 2015. Er zijn mensen die dit kunnen 

betalen.

Een ander ding dat luxe hotels in de wereld 

aanbieden is fietsen. Het liefst in ‘eigen’ 

hotelkleuren. Het Meurice Hotel in Parijs 

heeft pistache-kleurige fietsen, 45 Parklane in 

London paarse Brompton fietsen terwijl het 

Gramercy Hotel in New York witte fietsen met 

een rode ketting liet ontwerpen door Lozenzo 

Martone. Volgens de directeur van een luxe 

reisbureau gaan ze mee met de tijd.  

In Frankrijk heeft het uitdelen van boetes 

voor verkeersovertredingen een grote vlucht 

genomen. 60.000 Bekeuringen per dag en 95° 

van de slachtoffers reed geen 20 km te hard. U 

bent gewaarschuwd!

Er zijn 40 verschillende namen voor 

suikersoorten, maar het blijft gewoon suiker. 

Zoetstoffen zijn ook niet alles. Dus doen we als 

Meneer Heineken deed,  ‘eet de helft’. Honing 

heeft het voordeel dat het ontsmet. Leve de 

bijen!

Reeën passen zich niet aan de klimaats-

verandering met het werpen van hun jong en 

zijn daardoor 2 weken te laat voor de sappige 

jonge scheuten van de bomen, waarmee de 

vrouwtjes zich bij voorkeur voeren tijdens de 

zoogtijd. Dat komt doordat hun systeem van 

voortplanting zich voegt naar de lichtperiode, 

het verlengen van de dagen en dus niet aan 

de warmte. Hun aantal is nog altijd in de 

stijgende lijn. 

Wat zijn toch lurven? Iemand raadde het laatst 

aan iemand anders bij de lurven te pakken. Ik 

weet niet wat het zijn of is, maar ik moest er 

niet aan denken!

In 1900 trok de Wereld Tentoonstelling in 

Parijs 51 miljoen bezoekers en introduceerde 

het publiek aan de Art Nouveau. Er is nu een 

expositie in het Petit Palais van meer dan 

600 voorwerpen uit die periode, die de Belle 

Epoque doen herleven. Tot 17 augustus in het 

Petit Palais.

En als je de sfeer van de Oriënt Express wil 

beleven kun je een speciale opgeknapte 

eetwagon heerlijke dingen eten in de 

binnenplaats van het Instituut van de 

Arabische Instituut  in Parijs. De sterren-

chef Yannick Alléno serveert daar prachtige 

maaltijden gevolgd door een kopje koffie in 

de Arabische stijl.

President Hollande heeft een gezegde van de 

voorvader van Willem de Zwijger gebruikt, 

zonder de herkomst kenbaar te maken.  “Het 

is niet nodig te hopen om iets te ondernemen, 

noch te slagen om door te zetten”.

En Woody Allen zegt, dat je geen blinden ziet 

in een nudistenkamp.  

Meta Boreel

Weetjes

De Eiffeltoren bestaat 125 jaar. Hij 

werd gebouwd voor de viering van de 

honderdste verjaardag van de revolutie. 

Eigenlijk had hij er maar voor 20 jaar 

moeten staan, nadat hij door Gustave 

Eiffel was gebouwd. Maar men vond 

hem zo prachtige dat hij is blijven staan 

en nu voor de 18e keer is geverfd. In 1889 

is hij even geel geweest en van 1954 tot 

’61 rood. In de winter krimpt hij 4-8 cm. 

Hij krijgt 7.000.000 bezoekers per jaar en 

het Empire State Building 3.500.000.
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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

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

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

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

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

www.meandervakantiewoningen.nl

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

  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 

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.

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        

• Sfeervol huis van architect, 
• fraai uitzicht
• 240 m2 vloeroppervlak
• en schuur 100 m2
• Zwembad met verwarming en veiligheidsdek 
• 10 x 5 meter, tuin ca. 2000 m2.
Kortom, een juweeltje van een huis in de Dordogne 
bij Riberac.

Prijs  € 360.000 gemeubileerd,
 € 345.000 ongemeubileerd
Tel. 05 5391 0705  |   Th.Jean Verhaaren

Ons  mooie huis is nu te koop

mailto:gertrook@orange.fr
mailto:rene.horstman@free.fr
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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

   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: Truus Wijburg-van der Wurff 

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  

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

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

  Marcel Verhoeven             
Tel: 05 53 41 09 77       

malcoussel@free.fr
Montayral - Lot et Garonne

Coaching, ondersteunende gesprekken

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

Hulp bij levensproblemen

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

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

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

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

mailto:vertrouwdverzekerd@orange.fr
mailto:luciasoeters@retabout.com
drop-of-stroopwafels.net
www.dropofstroopwafels.net
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Over lezen .......

VOLOP THEE  
Een verborgen grapje

In haar prachtige roman De verdronkene, gewijd aan de 
Watersnoodramp van 1953, vergast Margriet de Moor haar lezers in 
deel IV hoofdstuk 4 op een merkwaardige zin: ‘Luxe, kalmte en volop 
thee, half mei kon je heel Amsterdam per schuit naar de theekoepels 
en buitenhuizen aan de Vecht en naar Haarlem zien verhuizen en in 
de herfst weer terug.’ Luxe, kalmte en volop thee…? Onmiddellijk 
gaat er een belletje rinkelen bij de ingewijde lezer. Hier wordt, althans 
voor een deel, Baudelaire ten tonele gevoerd. Charles Baudelaire, de 
getourmenteerde dichter uit de 19de eeuw, die in een van zijn meest 
melodieuze gedichten L’invitation au voyage tot driemaal toe de 
bekende woorden – waarvan men vermoedt dat ze op Amsterdam 
slaan – laat horen: ‘Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et 
volupté…’. Van ‘volupté’ (wellust) maakt Margriet de Moor ‘volop thee’. 
Nu doet zich het merkwaardige feit voor dat ze dit literaire 
vertaalgrapje lanceert zonder ook maar één woord van uitleg. Ze zegt 
niets over Baudelaire, niets over de oorspronkelijke tekst. Ze doet dus 
iets origineels in de wetenschap dat het 99 procent van de lezers zal 
ontgaan. Slechts enkele bevoorrechten zullen bij deze zin glimlachen. 
Haar handelen doet me denken aan dat van een leraar die in de klas 
een grapje maakt waarvan hij weet dat dat over de hoofden van de 
leerlingen heen zal gaan maar waarbij hij toch de hoop koestert dat 
een enkeling in de klas het zal oppakken en erom zal glimlachen. Dat 
kan dan even een gouden momentje van geheime verstandhouding 
opleveren.
Ik zou eigenlijk best aan Margriet de Moor willen vragen: ‘Wat dacht 
u bij het schrijven van die zin?’ Misschien krijgt ze dit nummer van En 
Route wel onder ogen…

Wim Kruize

Reactie Margriet de Moor

Beste Wim Kruize,

Enorm leuk bericht van u! En het is precies zoals u zo mooi schrijft: 
een gouden momentje van geheime verstandhouding met een 
enkele lezer. Ik heb deze fonetische woordspeling puur als privégrapje 
gemaakt, waarin ook een beetje nostalgie zit verwerkt. Want vroeger, 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar ik als zangeres 
ben opgeleid, hadden we er schik in om in de mooie Franse tekst van 
het lied van Duparc een stiekem Hollands variantje te stoppen. We 
zongen het met een uitgestreken gezicht. Niemand die het hoorde, 
noch in de les noch tijdens een ‘voordrachtsoefening’ in de concertzaal.

Hartelijke groet en een glimlach van Margriet de Moor

Presentatie “Une catastrophe naturelle’ in de bibliotheek van Thiviers

Open huis Jolanda van Os
Het open huis met de lenteproeverij was weer een geslaagde 
happening bij Fromagère Jolanda en Ferronnier Theo van Os op 
zaterdag 26 april jl. De Goudse kaas viel erg goed in de smaak en er 
was veel belangstelling voor de expositie van Theo.
Ondanks één hevige regenbui was het een geanimeerde middag. 
Er waren vele kleurrijke stands met aardbeien, asperges, walnoten, 
eend producten, wijn, champagne, kruiden, geraniums, sieraden en 
ook UNICEF was weer van de partij. 
Dit jaar zorgde ‘The Dordogne Chippy’ met overheerlijke fish & chips 
voor de inwendige mens..

Volgend jaar hopen Theo en Jolanda er een extra tintje aan te geven 
want dan wordt het de 10e keer dat ze het festijn organiseren. 
Ongetwijfeld zult u dan weer in Drop of Stroopwafels daar melding 
van krijgen. Hou in 2015 in ieder geval de zaterdagen van april maar 
vast vrij.

Foto Michel Pitout

Op 15 mei jl. vond de presentatie plaats van de Franse vertaling van 
‘De verdronkene’, boek van Margriet de Moor. De presentatie werd 
geopend door Anne Dammers, die na haar welkom de aanwezigen 
beelden liet zien van de watersnoodramp in 1953, beelden die begeleid 
werden door haar poëtische teksten en fraaie muziek. Daarna lazen de 
actrices Émilie Esquerré en Isabelle Gazonnois een aantal hoofdstukken 
voor uit de Franse uitgave van het boek. Persoonlijk duurde dat voor 
mij wat lang, het bleken later niet minder dan vijf hoofdstukken te zijn, 
maar zij lazen op zeer beeldende wijze de teksten voor. Daarna konden 
de bezoekers, waaronder een aantal Nederlanders, genieten van een 
informele receptie met wat Nederlandse borrelhapjes. Weliswaar geen 
zoute haring, maar wel rolmops en Amsterdamse uitjes. Uiteraard 
ontbrak de Hollandse kaas niet. Een zeer geslaagde avond, verzorgd 
door Gabriëlle Eichholtz.

Henk van Elferen

Hieronder een bijdrage van Wim Kruize, onze auteur van de Franse graantjes 
over een dichterlijke vrijheid die Margriet de Moor zich permitteerde in 
haar boek ‘De verdronkene’.
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.......En koken De slager
Jan Lagrouw

Er zijn in die lange straat nog twee slagers, met zeker geen 
sterk verschillende winkels, maar deze heeft mijn hart gestolen, 
waarschijnlijk omdat hij op een bord buiten heeft staan dat hij 
‘boeuf d’Artagnan’ verkoopt. Denkend aan die muren kan ik daar 
dus niet omheen. Maar belangrijker nog is wat hij verkoopt. En de 
inrichting van zijn zaak natuurlijk. 

Eigenlijk kun je je geen kleinere slagerij voorstellen. Een vierkante 
ruimte van zo’n vier bij vier, met schuin daarin een toonbankje, en 
rechts een tafel met de kassa. De slagersvrouw doet de vleeswaren 
en rekent af, voor het vleeswerk tekent mijn slager zelf. Hier wordt 
ook nog veel zelf gemaakt, trotse worsten met echt vel en geen 
plastic er omheen liggen in trossen naast paté’s en terrines, er wil 
nog wel eens een enkele boerenkip aanwezig zijn, maar vlees is 
hier de hoofdzaak, en zo hoort het ook in een echte slagerij. Vlees 
van lammeren die maanden bij de moeder zijn gebleven, blozend 
kalfsvlees zonder bloedarmoedige bleekheid en allerlei delen van 
Blonde Aquitaine runderen die niet, zoals wij in Nederland gewend 
waren, helderrood zijn, maar al een beetje bruine randen beginnen 
te vertonen. Een teken dat dit vlees mooi gerijpt is en dat willen de 
Franse huisvrouwen en ik  zien. Dan is het mals en daar gaat het om.

Mijn bezoek aan mijn slager staat vrijwel altijd in het teken van ons 
bezoek. Als er mensen zijn overgekomen om een poosje ons leven 
te leiden, gaan we naar mijn slager. Vriendelijk lachend worden 
we begroet. Want hij weet wat ik wil. Ik wil Côte de Boeuf, met 
hoofdletters. Voor op de barbecue. Twee of drie ribben aan één stuk, 
al gauw een kilo of twee. Met glimmende oogjes verdwijnt hij naar 
achteren om terug te komen met een enorm stuk rund. Hij wijst aan, 

Al ben ik een heel andere mening toegedaan, voor Franse 

begrippen is onze slager niets bijzonders. Hij heeft een 

winkel in de Rue Nationale in Lectoure. Een straat met 

eenrichtingsverkeer die dit stadje in de lengte doormidden 

snijdt. Wie terug wil, dient buitenom, langs eeuwenoude 

vestingmuren te rijden, met links daarvan een diepe vallei. 

Het is niet zo moeilijk je de taferelen voor de geest te halen 

van de tijd dat men probeerde omhoog te klimmen op weg 

naar buit, terwijl de bezitters daarvan kokende olie naar van 

de muren naar beneden goten om die roof te voorkomen.

“IK WIL CÔTE DE BOEUF, 
MET HOOFDLETTERS.” 

ik knik instemmend. Mijn bestelling wordt losgesneden, gezaagd 
en gehakt. Daar neemt mijn slager alle tijd voor. Een kwartiertje 
is zo om. Altijd vraagt hij hoe ik dat toch doe op een open vuur en 
hij krijgt altijd het zelfde antwoord, de conversatie dient gaande 
gehouden te worden. Want achter mij staan, binnen en soms ook 
buiten, volgende klanten die gezellig meepraten en geduldig 
wachten omdat er verder niemand is om voor hen vlees af te snijden. 

‘Bonne soirée’, roepen ze allemaal in koor als ik betaald heb en ‘bon 
appétit’. Want over eten zijn de meningen hier nooit verdeeld en met 
zulk vlees móet het wel een mooie avond worden. 

Voor zo’n overmaats stuk vlees, nodig maar een paar mensen uit, is 
ook een grote model barbecue nodig, zoals bijvoorbeeld zo’n ronde, 
met deksel. En ook tijd, want dit doe je niet in een halfuurtje. In die 
barbecue zitten twee bakjes die tegen de wand aan kunnen staan op 
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Inderdaad, zo was het wel bedoeld maar niet verwoord. De betreffende 
zin moet dus als volgt luiden:
“In 1918 had Frankrijk ongeveer 40 miljoen inwoners en het duurde 
ruim vijfentwintig jaar voor de bevolking een beetje was gegroeid tot 
41 miljoen”.

Mea culpa.

Wil de Jong

La Grande Guerre en de cijfers
In het artikel De eeuwige naklank van la Grande Guerre in het 
maartnummer van Drop of Stroopwafels beschrijf ik hoe na de oorlog 
Frankrijk grotendeels was ontmand en de bevolkingsgroei stagneerde. 
Daarbij hanteerde ik de volgende cijfers: “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 heer Victor Charles Boreel uit Brussel wijst me er op dat hij op 
het web andere cijfers heeft gevonden – ongeveer het dubbele – en 
constateert: “Wellicht waren de 20 miljoen de mannelijke bevolking?”. 

het onderste rooster. In elk van die bakjes wordt houtskool gelegd en 
aangestoken. Laat het maar flink heet worden. Bijvullen is makkelijk, 
omdat in het bovenste rooster, daar waar het vlees opgaat, een soort 
luikjes zitten aan weerzijden die open kunnen. 

Maar het kan ook op een open, gemetselde barbecue. Zo’n ding 
zat er bij ons al, die hoefde ik niet te maken en ik zou trouwens niet 
weten hoe ook. Hierin leg ik de houtskool aan vier zijden, steek 
dat aan en als het gloeit, kan er met een grote tang af en toe wat 
brandstof worden bijgelegd. 

De bedoeling is dat het vlees gaart op relatief lage temperatuur. 
Als de houtskool aan alle zijden gloeit, leggen we het vlees midden 
op het rooster, midden tussen de vuurtjes in. Dat vlees hoeft 
trouwens helemaal niet zo groot te zijn, met een flinke rollade, een 
lamsschouder of bout, of een leuk stuk kalfsrib gaat het net zo goed.

Het vlees ligt dus niet boven het vuur. En als het gaat lekken, lekt het 
derhalve niet ín het vuur, maar er tussenin en veroorzaakt het geen 
rookwolken en steekvlammen. Het makkelijkst is nu het deksel van 
de barbecue, indien aanwezig, te sluiten, gaten open en ook beneden 
wat lucht toelaten. Zo wordt de temperatuur binnenin nooit hoger 
dan zo’n 170ºC. Het bakt niet omdat het geen direct contact heeft 
met vuur, het wordt mooi bruin door de stralingswarmte. Of, bij 
een open barbecue, dient het vuur lekker aangehouden te worden, 
zodat het langzaam aan alle kanten roostert. 

Wanneer is het vlees klaar? Daar zijn geen exacte tijden voor aan te 
geven, althans niet door mij. Het is meer een kwestie van voelen. 
Wie durft steekt zijn wijsvinger gewoon ín dat stuk vlees. Als dat 
behoorlijk heet is, is het vlees klaar. Mooi rosé, maar niet meer 
bloederig. Van buiten is het dan ook nog veerkrachtig, duw er maar 
op. In keukenwinkels zijn kerntemperatuurmeters te koop. Koop een 
eenvoudige, dat gaat goed genoeg. Stop dat ding met de naald in 
het vlees. Bij 55ºC van binnen is de boel O.K., dat is zo ongeveer de 
stollingstemperatuur van eiwit, en vlees is heel veel eiwit.

Een heel groot stuk vraagt wel een paar uur, draaien hoeft trouwens 
niet, het wordt echt mooi smakelijk bruin. Een lamsbout van 
anderhalve kilo heeft niet veel meer dan een uur nodig, afhankelijk 
van de gewenste gaarheid. Het is gewoon een kwestie van veel 
oefenen, en vooral van een gezicht trekken of het zo hoort. Dat is het 
voordeel van zo’n brok vlees op je barbecue, iedereen denkt dat je 
een hooggeschoold griller bent. 

En wie die deskundigheid wil benadrukken, maakt daar een uiterst 
smakelijke rode wijnsaus bij. Zo dus.

Schenk twee flessen rode wijn in een passende (koperen) pan. Het geeft 
niet wat voor wijn, laat u vooral niet wijsmaken dat je kunt proeven 
of het een hoge Bourgogne, een geklasseerde Bordeaux of gewone 
rode wijn uit de supermarkt is. Daarbij gaan drie fijngesneden uien, 
zes grof gesneden tenen knoflook, een hand peterselie en net zoveel 
selderij, een preitje of twee met een beetje groen, een kopje krachtige 
runderbouillon (blokje mag ook hoor), vier laurierblaadjes, wat 
peperpasta of gemalen peper, een eetlepel blokjes gerookt mager spek, 
al wat zout en een theelepeltje honing. Dat geheel dient zachtjes in te 
koken tot er nog een derde van de anderhalve liter over is, waarna het 
door een zeef gaat. 

Dan begint het echte proefwerk. Die gezeefde vloeistof met al die 
smaken moet verder inkoken tot een deciliter ongeveer, terwijl op 
datzelfde moment de tere balans tussen zout, zuur en zoet bereikt dient 
te worden voor de perfecte rode wijnsaus. Spelen met druppels aceto 
balsamico, korrels grof zeezout en toefjes honing en almaar proevend 
de vinger in de pan en in de mond stoppen, totdat het verlossende 
‘eureka’ kan worden uitgeroepen. Dan hoeft er nog slechts flink wat 
koude goede roomboter in de hete saus geklopt, gemonteerd heet dat, 
te worden.
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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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