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Wanneer je wat langer in Frankrijk woont, leer je natuurlijk 
niet steeds meer Fransen kennen, maar kom je vaak ook 
in aanraking met Nederlanders. Dat blijken dan zeker 
niet altijd de ‘ouderen’ te zijn die van hun rust in Frankrijk 
genieten, maar ook Nederlanders die hun werk in Frankrijk 
voortzetten. Boeren die hier een melkveebedrijf beginnen 
en groot maken, een loodgieter/dakdekker die het lukt 
een bedrijf in Frankrijk van de grond te krijgen, een 
tekstschrijver die hier zijn teksten schrijft en af en toe naar 
Nederland gaat. Een predikant die zowel in Nederland als in 
Frankrijk diensten leidt.

Ytje Poppinga (56) en Paulien Klein Bog (55) doen ook hun 
werk in zowel Frankrijk als Nederland. Paulien is gevestigd als 
executive coach en trainer en werkt als zodanig in Nederland, 
Engeland en Frankrijk. Ytje Poppinga is Remonstrants predikant, 
heeft haar werk in Nederland beëindigd, maar doet op afroep 
nog werk in Nederland. En soms ook in Frankrijk. Over haar gaat 
dit verhaal.

Ytje Poppinga werd geboren in Beetsterzwaag, ging naar het 
gymnasium in Drachten en op 18 jarige leeftijd naar Leiden. 
Studeerde daar rechten, staatkundige studierichting, en 
studeerde af in juridische bestuurswetenschappen. Zij bleef 
in Leiden en ging theologie studeren, zij wilde predikant 
worden. Waarom predikant? “Tijdens mijn studie juridische 
bestuurswetenschappen bezocht ik al vaak de Studenten 

Ecclesia. Ik was van jongs af aan al heel idealistisch, ook over 
de samenleving. Hoe richt je een rechtvaardige samenleving in, 
ook voor mensen die het minder goed hebben of minder goed 
voor zichzelf kunnen zorgen. De vragen die gesteld werden in 
de tachtiger jaren over de zorg in de samenleving, bijvoorbeeld 
over de ook toen heersende grote jeugdwerkloosheid, het 
leek of vooral de kerken hier bij stilstonden. Daar wilde ik een 
bijdrage aan leveren. Ik ging theologie studeren, want ik wilde 
predikant worden, Remonstrants (een vrijzinnig protestants 
kerkgenootschap) predikant. Omdat ik al een academische 
studie achter de rug had, kon ik een deel van de universitaire 
opleiding overslaan, en uiteindelijk in vier jaar de opleiding aan 
het Remonstrants Seminarie afronden”. 

In 1990 deed zij haar proponentsexamen aan het Remonstrants 
Seminarie in Leiden en werd  beroepen in de Doopsgezind-
Remonstrantse samenwerkingsgemeente Deventer, waar 
zij al vanaf 1989 pastoraal werk deed. In 1994 vertrok zij 
naar Amsterdam, naar de Remonstrantse gemeente, een 
samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden, die later bekend 
werd als ''Vrijburg'. 20% van haar opdracht was bestemd voor 
het William Mackenziehuis (WMH), een verzorgingshuis. In de 
gemeente zelf was ze o.a. belast met jeugd- en jongerenwerk en 
belast met het studentenpastoraat. “Juist het evenwicht tussen 
jong en oud heeft mij altijd getrokken. Jonge mensen coachen is 
uitermate boeiend, ouderen helpen is hartverwarmend”. In 1999 
kreeg ze een aanstelling als geestelijk verzorger in het WMH, 
later Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt (SOR) en coachte ze 
vele jonge mensen bij hun eerste schreden in het werkzame 
leven en verzorgde ze trainingen.

In 2003 kreeg zij te horen dat ze een hartoperatie moest 
ondergaan, een operatie die in 2004 uitgevoerd werd. Ze 

was toen net beroepen in de 
Remonstrantse gemeente in Alkmaar.  
Zij bouwde haar coaching af en ging 
daarnaast voor de Doopsgezinde 
Gemeente in Alkmaar de vrijwilligers 
begeleiden en trainen in het voeren 
van gesprekken met gemeenteleden 
in  uiteenlopende situaties. Op deze 
manier deed zij dus weer twee dingen.

Een Nederlandse dominee in Frankrijk
“Ik vind het boeiend om mensen iets te leren en mee te denken, iets voor ze te doen”. 
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V o o r w o o r d
Het is alweer september. Een niet al te slechte zomer 
achter de rug en misschien wordt het najaar wel een soort 
van ‘Indian Summer’. En dan is er weer de nieuwe Drop of 
Stroopwafels. Tussen de vorige en deze nieuwe uitgave is 
er heel wat gebeurd in onze wereld. We hoeven de naam 
Oekraïne maar te laten vallen en we zien veel ellende voor 
ons. Maar ook Irak en IS zijn woorden die veel teweeg 
brengen. En in ons eigen Frankrijk hebben we sinds kort 
een nieuwe regering. François Hollande en Manuel Vals 
doen verwoede pogingen het economisch tij in Frankrijk 
ten goede te keren. Over de populariteit van het Franse 
staatshoofd zullen we het maar niet hebben. Ik geef het 
u echter te doen om in deze barre tijden een land als 
Frankrijk met al die Fransen in goede banen te lijden. 
Laten we ons hier maar tot de nieuwe Drop of Stroopwafels 
beperken. Het omslagartikel gaat over een Nederlandse 
vrouwelijke dominee die ook in Frankrijk haar diensten 
doet. Uiteraard kunt u weer wat Franse graantjes oppikken 
en is ook de computerrubriek weer aanwezig. Na het 
lezen van dit blad weet u waarom de normale wijnfles een 
inhoud heeft van 75 cl en ik neem maar even aan dat u 
zo’n fles al meerdere keren geleegd hebt. Zingen en lekker 
eten gaat heel goed samen en u kunt nog aan een cursus 
beeldhouwen deelnemen. La Grande Guerre zal ook bij u 
in de omgeving herdacht zijn, maar in de bijdrage van Wil 
de Jong leest u nu iets over de herfst van 1944 in Frankrijk. 
En hebt u een goede raad nodig, lees het artikel over de 

Inhoud 
01  Een Nederlandse dominee in Frankrijk
02  Voorwoord/Colofon
04  Van de voorzitter
05  La Chorale d’Amsterdam in St. Jean de Côle
06  Franse graantjes
07  La Grande Guerre in uw eigen omgeving
08  Schaakrubriek
09  Computerrubriek
10  Herfst 1944
13   Weetjes
16   Op een neer naar Nederland
17    Taxe sur le plus value immobilière
18    Komt tijd, komt Raad & Daad
19    Soms lijkt de tijd stil te staan . . . 
20    Van horen zeggen . . .
21    Over lezen . . .
22    . . . En koken

instelling “Raad & Daad”. De herfst is ook de tijd van de 
zuurkool, al of niet met spek en Hema worst, maar Jan 
Lagrouw vertelt u hoe de ‘echte’ zuurkool klaar te maken. 
In de boekbespreking komen twee boeken ter sprake 
die weer met La Grande Guerre te maken hebben. Er is 
weer door Nederlanders in de kerk van Saint Jean de Côle 
gezongen en u kunt ook lezen hoe u behulpzaam kunt zijn 
bij het naar en van Nederland rijden of zelf meerijden met 
iemand die toch gaat. Er is dus weer heel wat informatie, 
maak er gebruik van. Veel leesplezier.

Henk van Elferen
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Met Paulien Klein Bog woonde zij in Amsterdam en daar 
organiseerden zij wat zij noemden ‘serregesprekken’ met 'young 
professionals'. In hun appartement beschikten zij over een grote 
serre waar zij met hen in gesprek gingen over de zaken die hen 
zo bezighielden, wat beweegt je, wat verwacht je van het leven, 
hoe nu verder. Ytje: “Op deze manier had ik weer een evenwicht 
tussen jong en oud”. De gesprekken hebben ze ongeveer drie 
jaar gedaan tot hun vertrek naar Frankrijk.

Frankrijk
Daar wonen ze nu drie jaar, hebben nog wel het appartement 
in Amsterdam, maar doen hun werk vanuit Frankrijk. Paulien 
als auto-entrepeneur in executive coaching en trainer, Ytje doet 
haar werk op afroep. Dat werk bestaat dus uit het begeleiden van 
mensen in hun behoeften aan geestelijke bijstand. Neem dat 
niet te letterlijk, maar zegt ze: “In Nederland heb ik binnenkort 
weer een huwelijk, in Frankrijk heb ik uitvaarten begeleid en ben 
ik onlangs benaderd om de honden voor de jacht in te zegenen. 
Mensen hebben behoefte aan iemand waar ze een aantal dingen 
aan kunnen overlaten. Daarnaast blijkt dat mensen soms een 
luisterend oor nodig hebben. Een gesprek willen aangaan over 
dingen waar ze mee bezig zijn. Je kunt denken aan een thema 
als 'blijven of teruggaan' (naar Nederland), een vraag waar toch 
veel mensen om allerlei redenen mee zitten. Soms zitten twee 
mensen niet op dezelfde lijn, maar om tot een weloverwogen 
besluit te komen is dat natuurlijk wel nodig. Daar wil ik in de 
toekomst wel iets mee. Waar ik ook mee in aanraking kom is 
de vraag wat te doen bij overlijden in Frankrijk. Het is een dag 
rijden om hier te komen, lastig voor de kinderen. Maar kinderen 
komen echt wel als het nodig is en dan kan er in Frankrijk een 
uitvaart plaatsvinden met de familie en (Franse) vrienden. Later 
kan dan altijd nog een herdenking in Nederland plaatsvinden. Is 
er sprake van een crematie, dan krijg je in Frankrijk meteen de 
urn mee. Alleen dat al geeft vrijheid. En om dan meteen maar 
even praktisch te zijn, een uitvaart in Frankrijk is  goedkoper dan 
in Nederland”.

“Het werk van een predikant lijkt een beetje op het werk van 
een boer, zeer herkenbaar! Ik kom van een boerderij en een boer 
weet 'dit moet nu en dat moet dan gebeuren'. Als predikant 
werk je ook zo. Je hebt natuurlijk je vaste dingen, als een boer 
moet melken dat moet hij melken, als een predikant een dienst 
heeft, dan moet dat ook. Je hebt een erf waarop je ziet wat er 
moet gebeuren, zo werk je ook. Een soort van gesublimeerd 
herderschap. Het is een manier van leven die mij goed past, je 

kunt even gaan zitten als dat zo uitkomt, maar je moet ook hard 
aan het werk als dat moet . En dat is niet tussen negen en vijf 
te plannen. Je kan niet naar een toneelvoorstelling omdat er 
een koe moet kalven, je kan niet naar een verjaardag omdat er 
iemand overlijdt en je erbij gevraagd wordt. Deze manier van 
werken past bij mij en blijft mij fascineren”.

Rituelen
“Sinds ik hier woon heb ik in Frankrijk een paar uitvaarten 
gedaan en in Nederland een paar huwelijken. Dingen kunnen 
op mijn weg komen, mensen kunnen een beroep op mij doen. 
Ik heb hier natuurlijk niet een gemeente om mij heen, er zal 
een plek gevonden moeten worden waar je je werk kunt doen. 
Samen is die plek altijd te vinden.

Je bent predikant en je blijft het ook, maar je kunt tegenwoordig 
vrijer met rituelen omgaan. Het hoeft niet altijd kerkelijk 
gebonden te zijn. Ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld een 
uitvaart niet altijd kerkelijk hoeft te zijn, maar dat er wel een 
behoefte is dat iemand dat begeleidt en dat er dan samen 
een soort van afscheid gemaakt wordt en dat iemand dat dan 
verder verzorgt. Dat kan en mag ik natuurlijk altijd doen. Of: 
Je hebt je huis verkocht en je wilt gaan, maar je wilt toch nog 
iets organiseren als afscheid. In alle tradities hebben mensen 
een overgang willen markeren, een ‘rite de passage’. Maar dan 
sta je misschien zelf weer in de keuken, vieren anderen feest en 
ben jij aan het werk. Je kunt ook zeggen, ik wil het afscheid in 
een soort van rituele vorm gieten en daar kan ik ook een rol in 
spelen. Op die manier kan je allemaal tegelijkertijd  het moment 
beleven en je bent in het geval van een afscheid ook onderdeel 
van het feest. Er zijn ook mensen die een scheiding, die zij op 
een harmonieuze manier willen doen, laten begeleiden. Dat 
gebeurt in Nederland meer dan hier, maar toch. Dan ben je ook 
ritueel begeleider. Er zijn ook mensen die hun kind niet willen 
laten dopen, maar wel een naamfeest geven. Er is nu eenmaal 
veel minder kerkelijke binding, maar er kan wel behoefte zijn 
om rituelen te zoeken of te maken om momenten te markeren 
en zin en betekenis te geven. In dat soort situaties dicht ik mezelf 
een rol toe. En dan niet vrijblijvend, niet de dominee doet dat 
wel even. Ik vraag daar in de regel wel een vergoeding voor.

Het nieuwe oud worden
Leeftijd is natuurlijk een gegeven, maar 50 is bij wijze van 
spreken het nieuwe 30, 70 is het nieuwe 50. De mensen worden 
steeds ouder dus in feite verschuiven de grenzen. Een thema 
voor Ytje is ook het nieuwe oud worden. “Je ziet dat er steeds 
meer verschillen zijn tussen mensen, vooral bij ouderen". Denk 
bijvoorbeeld aan zeventig-jarigen die nog vijftig lijken, en 
zestigers die wel 80 zouden kunnen zijn. Maar gelukkig kunnen 
en doen we steeds meer op oudere leeftijd. En er komt ook meer 
tijd beschikbaar. Mensen willen graag nog betekenis aan hun 
leven geven, blijven werken, of anderszins iets doen. Maar we 
hebben al zo veel geautomatiseerd en gedigitaliseerd dat er 
gewoon te weinig werk is voor iedereen. Hier zie ik een enorme 
uitdaging voor de samenleving als geheel, het boeit me in ieder 
geval zeer. Hoe om te gaan met onderwijs, werk, vrije tijd en 
zorg. Ziet onze levensloop er nog hetzelfde uit als vroeger? Of 
kunnen we hier veel creatiever mee omgaan? Ook daar kun je 
een begeleidende rol spelen, mensen leren om hiermee beter 
om te gaan”.

 vervolg van omslagartikel 
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Van de voorzitter
Na uitgave 105 van Drop of Stroopwafels van juni jl. is er heel 
wat gebeurd.
Ik heb het dan niet over het wereldkampioenschap voetballen, 
de Tour de France of de eerste bestuursvergadering met de 
nieuwe groep in juli. Was, tussen haakjes, een goede vergadering 
met een goed stel mensen als bestuur en medewerkers. 
Maar nu, de situatie in de wereld laat me niet los. 
Na de grootste economische crisis ooit, blijft het sukkelen. Veel 
mensen werkeloos.. etc.
In Oekraïne is er dreiging van over de Oostgrens. Wordt het 
echt een oorlog of blijft het bij schermutselingen; in één klap 
worden bijna 300 burgers gedood door een groep separatisten. 
Onvoorstelbaar. Hoe is het mogelijk dat een passagiersvliegtuig 
door een opstandige groep kan worden neergehaald met een 
paar raketten? 
In het Midden-Oosten bombarderen twee landen elkaar; een 
stuk verder rukken fanatieke moslims op om opnieuw een 
Islamitisch Kalifaat te stichten. Daarbij iedereen en alles wat ze 
niet bevalt, ombrengend of vernietigend.
Ik ben eind jaren veertig geboren, dus een babyboomer. De 
generatie vòòr ons had een Wereldoorlog achter de rug en maar 
één wens: “Onze kinderen dit nooit laten meemaken; alles moet 
anders worden”. Diverse samenwerkingsverbanden, mondiaal 
en Europees, hebben hiertoe maatregelen afgesproken, die tot 
op heden goed werken. Wij in Nederland hebben nooit meer 

een oorlog meegemaakt. Er was werk, want alles moest weer 
worden opgebouwd; een huis kopen werd voor een grotere 
groep mogelijk; studeren mogelijk voor iedereen, resultaat 
goede banen, etc.    

Mijn generatie heeft “de tijd meegehad”.
Zelfs zo dat nu een aardig aantal van ons in Frankrijk woont 
en weer anderen hier een tweede huis bezitten. Velen zijn al 
gepensioneerd. Anderen zijn hier gekomen om te werken en zo, 
samen met hun gezin, te genieten van het goede Franse leven 
en tegelijkertijd een toekomst op te bouwen. Ons lezersbestand 
is hiervan een goede weerspiegeling. 
En dan opeens: We worden wakker geschud; er gebeurt teveel, 
tegelijkertijd.
Het is niet m’n bedoeling u somber te maken. Ik denk dat de 
wereld na deze periode blijvend veranderd zal zijn. Daaraan 
zullen we wennen. Ik ben en blijf een optimist. 
Ik wens u een goede, zonnige nazomer toe.

Jeannette van der Velde
N.B. Het bovenstaande schreef ik op 13 augustus jl. 
Laten we hopen dat tussen dan en het verschijnen 
van Drop of Stroopwafels de wereld er wat beter is 
gaan uitzien.

MovieLearning
Samen met Paulien volgt zij nu in Nederland een opleiding bij 
Manfred van Doorn, die als psychotherapeut merkte dat hij met 
taal niet meer duidelijk kon maken wat hij bedoelde. Hij richtte 
het bedrijf ‘Double Healix’ op en is met filmbeelden (maar ook 
ander beeldmateriaal) gaan werken, hij is naar voorbeelden gaan 
zoeken in films en documentaires. Hij is nu leiderschapstrainer 
en coach, geeft lezingen en gebruikt deze methode om 
vooral leidinggevenden, maar ook bijvoorbeeld opvoeders en 
medici te leren omgaan met de problemen die zij op hun weg 
tegenkomen. De methode die ‘movielearning’ wordt genoemd 
gaat uit van het principe dat in elke film beelden te vinden zijn 
die met het omgaan van mensen te maken hebben en waar 
dan weer veel uit te leren valt. Zij leren nu om die beelden te 
vinden in welke film dan ook en die te verzamelen als leerstof en 
vervolgens in coaching, training of lezingen te gebruiken. In de 
opleiding leren ze ook alle technische trucs om filmfragmenten 
te knippen en geschikt te maken voor presentaties. De opleiding 
sluit natuurlijk heel goed aan bij het werk van Paulien, maar Ytje 
ziet ook kansen voor haar werk en nu volgen zij beiden deze 
opleiding. Wilt u iets meer lezen over genoemde opleiding, ga 
dan naar www.movielearning.com en/of www.doublehealix.
com 

Nog een keer Frankrijk
Hoe zijn ze eigenlijk in Frankrijk terechtgekomen.
“Gewoon toeval”, zegt Ytje. “We waren eigenlijk helemaal niet 
van plan naar Frankrijk te gaan. In Amsterdam hadden we 
twee huizen, daarvan hebben we er een verkocht en wellicht 
zouden we misschien ooit eens naar Spanje gaan. Van kennissen 
hoorden we dat er een huis in Frankrijk te koop was. Toevallig 

in de streek die Paulien al goed kende. We hebben wat foto’s 
laten mailen en zijn gaan nadenken. Ik was toen en ben nog heel 
gezond, het hartprobleem onder controle, en in overleg zeiden 
we tegen elkaar dat als we iets anders wilden dat wij dit dan 
toen moesten doen. Immers je weet het nooit! En na een bezoek 
aan het desbetreffende huis hebben we het gewoon gekocht. 
En daar hebben we geen spijt van. Het bevalt erg goed in de 
Périgord Vert, we hebben in korte tijd een grote kennissenkring 
opgebouwd en zijn sociaal erg actief. En zoals gezegd, we doen 
nog steeds het werk dat we zo graag doen”.

Kortom, de dames zitten niet stil. De teckels moeten elke 
dag worden uitgelaten en op dinsdagavond rijden zij op hun 
mountainbike met een groep Nederlandse mannen en op 
zondagmorgen met hun Franse vrienden door het Franse 
landschap op bij voorkeur ongebaande wegen. 

Henk van Elferen

 vervolg van pag. 3 
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Op een mooie donderdagavond in juli klonken weer 
prachtige koorklanken in de fraaie kerk van St. Jean de 
Côle. La Chorale d’Amsterdam was weer in het land. 
Evenals vorig jaar werd onder leiding van Evert van 
Malkenhorst een uitvoering gegeven van een aantal 
koorwerken, dit keer een Frans programma. Van een 
groot aantal Franse componisten werd een zangstuk 
uitgevoerd, Jean Philippe Rameau, Charpentier, 
Gounod, Bizet, Massenet, Poulenc, Ducret, Delibes, Fauré 
en Offenbach. Alle stukken waren weer ingestudeerd 
tijdens een zangweek in het creatief centrum Larret 
in Saint Saud Lacoussière. De zangers kwamen uit 
meerdere koren die in Nederland geleid werden door 
Evert van Malkenhorst.
Werden vorig jaar nog Franse chansons in een tweede 
week ten gehore gebracht, dit jaar was er slechts een 
klassieke uitvoering. Door allerlei omstandigheden 
ontbrak gewoon de tijd om ook de chansons nog voor 
te bereiden. Volgend jaar zullen ongetwijfeld die Franse 
chansons weer op straat gezongen worden.

De begeleidende muziek werd uitgevoerd door Evert 
Sillem, viool, en Jo Willison, piano. Heel bijzonder was 
dat de pianist uit de buurt kwam (Champs Romain), 
omdat de vaste begeleider dit keer bezet bleek te zijn. In 
korte tijd heeft Jo Willison zich de muziek eigen moeten 
maken, wat hem wonderwel gelukt was. Bovendien 
zorgde hij ook nog voor een bas, Benjamin Saler, een 
Fransman uit Piégut. Deze Benjamin Saler gaf een 
prachtige uitvoering van een stuk van Bizet, de bekende 
‘toreador’ aria uit de opera Carmen. Ook enkele dames 
koorleden zongen een paar prachtige solo’s. Al met al 
weer een heerlijke uitvoering met prachtige koorzang. 
Wilt u daar volgend jaar ook van genieten, houd dan een 
donderdagavond vrij in juli. Wij zullen ons best doen om 
in het juninummer van Drop of Stroopwafels bekend te 
maken wanneer er weer een uitvoering is.

Henk van Elferen

La Chorale d’Amsterdam in St. Jean de Côle
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Franse graantjes (7)
Een beetje grammatica
Probeer eens de volgende zin te vertalen : 
Waar is de brief (gebleven) die de postbode gisteren heeft 
gebracht?
Hier komt die vertaling:
Où est la lettre que le facteur a apportée hier?
Ik hoop natuurlijk dat de lezer in gedachten die e heeft gezet 
achter het voltooid deelwoord apporté. Waarom die e ? 
Menigeen – dat weet ik uit ervaring – zal antwoorden: omdat la 
lettre lijdend voorwerp is. Dat is onjuist! Hier volgt de uitleg.
De zin die vertaald moest worden, is een samengestelde zin 
die bestaat uit een hoofdzin Où est la lettre en een bijzin que le 
facteur a apportée hier. De genoemde bijzin is in dit geval een 
bijvoeglijke bijzin (une proposition relative) omdat die bijzin 
iets vertelt over een zelfstandig naamwoord, in dit geval la 
lettre. Een dergelijk zelfstandig naamwoord wordt antecedent 
genoemd en het woord waarmee de bijzin begint (que) een 
betrekkelijk voornaamwoord.
Nu komt de toegevoegde e ten tonele. Ik geef eerst een gouden 
regel uit de Franse grammatica: het voltooid deelwoord van 
een werkwoord dat vervoegd wordt met avoir richt zich naar 
het lijdend voorwerp indien dat voorafgaat. Wel, apporté (van 
apporter) is vervoegd met avoir en richt zich naar het lijdend 
voorwerp que. Het betrekkelijk voornaamwoord fungeert 
als lijdend voorwerp dat in de bijzin het antecedent la lettre 
herneemt. La lettre zelf is onderwerp van de hoofdzin. Dus que 
is het lijdend voorwerp en niet la lettre.
Ik kan het ook niet helpen (Je n’y peux rien)!

10 x en + 10 x y
De woorden en en y zijn maar kleine woordjes maar ze komen 
heel veel voor. Vergelijk maar met het woordje er in het 
Nederlands. Vele locutions (uitdrukkingen) bevatten en of y die 
in die uitdrukkingen voor bepaalde nuances zorgen. Ik heb 
10 uitdrukkingen met en en 10 uitdrukkingen met y bij elkaar 
gezocht.

EN
Je ne vous en veux pas (Ik neem het u niet kwalijk).
En être quitte pour la peur (met de schrik vrijkomen)
A l’en croire… (Als je hem moet geloven…)
Je n’en peux plus (Ik kan niet meer).
Elle en fait à sa tête (Zij doet haar eigen zin).

Où en sommes-nous restés (Waar zijn we gebleven) ?
Je m’en remets à mon avocat (Ik verlaat me op mijn advocaat).
Il m’en coûte de vous le dire (Het kost me moeite u dat te zeggen).
J’en suis venu à bout (Het is me gelukt).
C’en est trop (Dat is te erg).
Y
Tout le monde y passe (Iedereen moet eraan geloven).
Je n’y peux rien (Ik kan er niets aan doen).
Il y est (Hij zit, Er is een doelpunt gemaakt)!
Ça y est (Het is voor elkaar)!
Je n’y tiens plus (Ik houd het niet langer uit).
Je n’y vois goutte (Ik zie helemaal niets).
J’y suis (Ik heb het begrepen).
Il s’y perd (Hij kan er geen wijs uit worden).
Je n’y suis pour rien (Ik heb er part noch deel aan).
Il y regardera bien à deux fois (Hij zal zich wel tweemaal 
bedenken).

Un ange passe
Wanneer in een gezelschap opeens een stilte valt, zeggen de 
Fransen Un ange passe (er gaat een engel voorbij) terwijl de 
Nederlanders gebruiken: Er gaat een dominee voorbij. 
De Fransen tasten in het duister omtrent de herkomst van Un ange 
passe. Wij Nederlanders hebben het wat dat betreft wat makkelijker 
met onze ‘dominee’.
In Van Dale Etymologisch woordenboek (P.A.F. van Veen en N. van der 
Sijs) staat de volgende verklaring te lezen: ‘… vermoedelijk ontstaan 
in de tijd dat men stilhield wanneer men de zonde bedreef van bv. 
dansen en er een dominee langs het pand kwam’. Het zou kunnen! 
Ik heb ooit een verklaring gehoord die ik eigenlijk aannemelijker 
vind. Als in ons vaderlandje bij de zee de dominee langskwam dan 
was dat, met name in de vissersplaatsen langs de kust, een angstig 
moment. Zou de dominee binnenkomen om een droevig bericht 
te brengen over geliefden die op zee waren omgekomen? Je kunt 
je voorstellen dat het op zo’n spannend moment stil wordt in een 
gezelschap.

Fière d’être pompier
Ik liep onlangs door Chalon-sur-Saône en zag dat op de Place 
de l’Hôtel de Ville een stand was ingericht door de plaatselijke 
vrijwillige brandweer. Het was te doen om versterking van de 
gelederen. Mijn aandacht werd getrokken door de leus Fière d’être 
pompier. Fier betekent ‘trots’ en fière (met precies dezelfde uitspraak) 
is de vrouwelijke vorm. Het ging dus om het werven van vrouwen. 
Ik wendde me tot een groepje brandweerlieden – ik kan zoiets dan 
niet laten – om te vragen: Waarom maken jullie van pompier niet 
pompière? Ze vonden de vraag buitengewoon grappig maar ik denk 
niet dat ze er verder iets mee gedaan hebben.

Dieu reconnaîtra les siens !
Deze zin, die betekent ‘God zal de zijnen herkennen!’, lijkt op het 
eerste oog een onschuldige zin. Niets is minder waar!
De complete uitdrukking Tuez-les tous (Dood ze allemaal), Dieu 
reconnaîtra les siens! dateert uit 1209, het jaar waarin de kruistocht 
begon tegen de katharen, aanhangers van een Zuid-Franse sekte 
die door de rooms-katholieke kerk als ketters werd beschouwd. 
De zin zou gezegd zijn door Arnaud Amalric, abt uit Cîteaux, 
toen de kruistocht begon in de stad Béziers. De katharen waren 
de stad in gevlucht en hadden zich gemengd onder de ‘goede’ 
katholieken. Hoe moet je vermijden dat de goeden met de kwaden 
lijden? Almaric had wel een oplossing voor het probleem: ‘Dood 
ze allemaal, God zal de zijnen herkennen!’ En zo gebeurde het. 
Ongeveer 20.000 mensen werden vermoord. De sinistere zin van 
Amalric heeft de geschiedenis overleefd en wordt nu gebruikt als 
het gaat om het doorvoeren van een actie waarbij zowel schuldigen 
als onschuldigen getroffen worden.

Leuk om te weten
Elle porte la culotte = Zij heeft de broek aan
Le diable est dans les détails = Pas op voor de kleine 
lettertjes !
Il n’y a pas un chat = Er is geen kip te bekennen.

Wim Kruize
Drop of Stroopwafels,   september 2014 - Nummer 10606
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Elke plaats in Frankrijk heeft een ‘Monument aux Morts’, een 
gedenkplaats waar de namen van de omgekomen soldaten uit die 
plaats in steen gebeiteld zijn. Een lange lijst met namen uit de Eerste 
wereldoorlog en meestal ook een veel kortere lijst met namen uit de 
Tweede wereldoorlog, vaak nog aangevuld met een paar namen uit 
de strijd in Algerije. Ook bij ons in Saint Saud Lacoussière is dat het 
geval.

Op 2 augustus jl. vond daar een herdenking plaats.
Op het monument waren vijf namen toegevoegd aan de lijst uit de 
Eerste wereldoorlog, omdat men ontdekt had dat die vijf namen 
ontbraken. Kennelijk zijn die later in de archieven teruggevonden. Er 
was eerst een mis in de kerk, waarna men naar het monument trok. 
Er werden toespraken gehouden en de namen van de gesneuvelden 
werden door kinderen voorgelezen, die ook de tekst “Mort pour La 
France” uitspraken. Tot slot werd natuurlijk La Marseillaise gezongen. 

La Grande Guerre in uw eigen omgeving

Wanneer u in augustus in Frankrijk 
was en dat zullen velen van ons 
geweest zijn, dan zal u niet ontgaan 
zijn dat de Eerste wereldoorlog in 
elke stad of dorp herdacht is. Op 
1 augustus 1914 werd de algehele 
mobilisatie in Frankrijk afgekondigd 
en uit alle windstreken vertrokken 
de mannen naar hun kazernes. Het 
zouden een paar weken vakantie 
worden en dan weer naar huis. We 
weten allemaal dat de gruwelijke 
werkelijkheid totaal anders was

Het bijzondere daarvan was dat dit gezongen werd 
door een koor bestaande uit Nederlanders, Fransen 
en Engelsen. Sinds enige jaren leidt Ria Warnau een 
koor, bestaande uit genoemde nationaliteiten en 
de burgemeester van Saint Saud had gevraagd of 
zij het volkslied wilden voorzingen. Dat had hij op 8 
mei jl. gedaan, de herdenking van het einde van de 
Tweede wereldoorlog en ook nu had hij gevraagd of 
zij nogmaals La Marseillaise wilden zingen. In feite een 
hele eer om als ‘vreemdeling’ het Franse volkslied te 
mogen zingen.
Uiteraard eindigde dit alles in de Foyer Rurale, waar 
een presentatie gehouden werd en een kleine 
tentoonstelling was ingericht. En natuurlijk waren er 
drankjes en hapjes. 

Maar dat bleek niet alles te zijn. ’s Avonds was er ook 
nog een ‘manifestation’ in diezelfde Foyer Rurale, 
georganiseerd door de Association Georges Rocal, de 
historische vereniging van Saint Saud. Georges Rocal 
was een priester (1881 – 1967), die in Saint Saud een 
aantal boeken schreef over de historie van de Périgord. 
Voor de pauze was er een indrukwekkende presentatie 
over La Grande Guerre met foto’s en filmfragmenten 
over de slachtingen in de loopgraven en op het 
slagveld. Na de pauze kwam de ‘Belle Époque’ op 
het scherm met veel liedjes uit die tijd, die vaak nog 
door de aanwezigen meegezongen werden. De ‘belle 
époque’, de periode tussen 1870 en 1914, waarin 
Frankrijk zich herstelde van de nederlaag in de Frans-
Duitse oorlog, het cabaret ontstond, de cancan het 
symbool werd van het nieuwe ‘joie de vivre’ en de 
Eiffeltoren in 1889 gebouwd werd als symbool voor de 
Wereldtentoonstelling. Voor de Fransen werd Frankrijk 
weer een beetje het centrum van de wereld. 
Al met al een boeiende avond waar de historische 
vereniging veel werk aan had besteed. 

Bij ons in het dorp is de herdenking van de Eerste 
wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan.

Henk van Elferen
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HERFST 1944 
na een roerige Franse zomer

Frankrijk was tijdens de oorlog een verdeeld land met 
in het noorden en langs de Atlantische kust een Duitse 
bezettingszone en in het midden en zuiden de restanten 
van de Franse staat, die vanuit het kuuroord Vichy werden 
geleid door de bejaarde oorlogsheld maarschalk Pétain. 
Het Vichy-Frankrijk schafte de democratische beginselen  
en de republiek af, had een afkeer van socialisten en 
communisten en herstelde de kerk en het gezin in ere. 
Dat alles onder de leuze: travail, famille, patrie… Het 
ondemocratische karakter van Vichy kwam vooral tot 
uitdrukking in het onbetwiste leiderschap van Pétain. De 
zelfstandigheid van dit regime was slechts schijn want 
vanaf het begin was het beleid gericht op collaboratie, 
op nauwe samenwerking met de Duitsers. Zo stond Vichy 
vooraan in de rij bij de vervolging  en deportatie van 
tienduizenden joden en beijverde het bewind zich om zo 
veel mogelijk dwangarbeiders naar Duitsland te sturen. 

Pal tegenover Vichy stonden De Gaulle en zijn Vrije 
Fransen. Generaal Charles de Gaulle, die zich in 1940 niet 
neerlegde bij de capitulatie, had zich in Londen gevestigd 
en deed via de radio een oproep aan de Fransen om de 
strijd voort te zetten. Aanvankelijk was zijn groep Vrije 
Fransen bijzonder klein maar door de verovering van 
enkele Franse koloniën in Afrika kon een aanzienlijke 
legermacht worden opgebouwd onder commando van 
generaal Leclerc, die uit Frankrijk was gevlucht en zich bij 
De Gaulle had aangesloten. 

De lang verwachte invasie was voor de Fransen 
aanvankelijk niet helemaal wat ze zich er van hadden 
voorgesteld. De enorme geallieerde troepenmacht 
vorderde maar langzaam, er werden enorme 
verwoestingen aangericht en er vielen veel doden onder 
de burgers. Pas tweeënhalve maand na de landing kon 
Parijs worden bevrijd. Bij de nadering van de geallieerde 
legers was in de hoofdstad een opstand uitgebroken: 
burgers en verzetslieden wierpen barricades op en 
vochten tegen de Duitse bezetting. Hitler had de Duitse 
garnizoenscommandant, generaal Von Choltiz, opdracht 
gegeven Parijs te vernietigen maar die weigerde het bevel 
op te volgen. “Brennt Paris?” informeerde de Führer nog, 
maar toen (op 24 augustus) trokken de eerste troepen van 
Leclerc al een ongeschonden stad binnen. Parijs werd dus 
bevrijd door Franse strijdkrachten want dat had De Gaulle 
bij de geallieerde opperbevelhebber Eisenhower voor 

elkaar weten te krijgen.
Na Parijs volgde een snelle opmars naar het noorden en 
begin september passeerden de geallieerden de Belgische 
grens.

Niet alleen in Parijs maar ook bij de bevrijding van de rest 
van Frankrijk speelde het verzet – de Résistance of Maquis 
– een bijzonder belangrijke rol. In 1943 was De Gaulle er 
namelijk in geslaagd de belangrijkste verzetsgroepen te 
verenigen in één organisatie, de Conseil National de la 
Résistance. Zo werden de binnenlandse strijdkrachten 

Je kon er deze zomer met geen mogelijkheid omheen want de media stonden er bol van: de herdenking van de 
invasie in Normandië, nu zeventig jaar geleden. Maar wat gebeurde er daarna nog in Frankrijk, in die lange hete 
zomer, en hoe was de situatie in de herfst van 1944? In Nederland was toen het zuiden bevrijd, werd de Slag 
om Arnhem een fiasco en volgden een wrede Duitse repressie en een rampzalige hongerwinter. Maar Frankrijk 
was ook nog niet helemaal bevrijd toen generaal Charles de Gaulle op 9 september zijn voorlopige regering 
installeerde. Daarin zaten opvallend veel voormalige verzetslieden want het verzet had een belangrijke rol 
gespeeld in de overwinning. Aan de andere kant kwamen de meeste ambtenaren van het collaborerende Vichy-
bewind nu in dienst van het nieuwe landsbestuur. Want ze waren hard nodig om het land weer op te bouwen.
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Cognac

gevormd, een enorm verzetsleger van groepen met 
verschillende belangen en overtuigingen die min of meer 
met elkaar samenwerkten. Prominent aanwezig waren de 
communisten, die echter pas in het verzet waren gegaan 
toen de Duitsers in 1942 Rusland binnenvielen.
De invasie was aangekondigd met een codebericht en 
het Franse verzet kwam daarop in actie met aanvallen 
op Duitse troepen en sabotagedaden, waarbij vooral de 
spoorwegen en andere verbindingen van de Duitsers het 
doelwit waren. De Duitsers sloegen hard terug, daarbij 
ijverig geholpen door de paramilitaire Milice van Vichy 
en er vonden talloze vergeldingsacties plaats. Vooral 
de SS-divisie Das Reich, in juni op weg naar het front in 
Normandië, liet een spoor van dood en verderf achter. 
In Tulle (Corrèze) werden 99 inwoners opgehangen aan 
bomen en lantaarnpalen en in Mussidan (Dordogne) 
stierven 52 jonge mensen voor het vuurpeloton. 

Berucht zijn de gebeurtenissen in Oradour-sur-Glane 
(Haute-Vienne). Als wraak voor enkele Duitse doden 
werd daar bijna de gehele bevolking – 640 inwoners – 
uitgemoord en het stadje veranderde in een rokende 
puinhoop. 

Het hele zuidwesten van Frankrijk, de dertien 
departementen van de Grand Sud-Ouest, is in feite 
bevrijd door de binnenlandse strijdkrachten want daar 
was geen geallieerde soldaat te bekennen. Maar er waren 
wel veel verzetslieden actief: meer dan 75.000 ten tijde 
van de invasie en daarna oplopend tot bijna 100.000. Die 
bevrijding van het zuidwesten ging niet zonder slag of 

stoot, er waren verscheidene schermutselingen en zelfs 
kleine veldslagen. Aan beide zijden vielen honderden 
doden en ook hier namen de Duitsers wraak door 
willekeurig burgers neer te knallen.
De situatie veranderde na de landing van een geallieerde 
legermacht en de Franse troepen van Leclerc in augustus 
1944 aan de Côte d’Azur. De Duitsers, voortdurend belaagd 
door het verzet en bedreigd door de geallieerde opmars 
in het zuidoosten, begonnen zich langzamerhand terug 
te trekken. Zo konden de binnenlandse strijdkrachten, die 
soms toch nog op hevige tegenstand stuitten, de dorpen 

en steden van het zuidwesten innemen. Op 19 en 20 
augustus werden Périgueux en Bergerac bevrijd en op 28 
augustus – vier dagen na de bevrijding van Parijs – verliet 
het Duitse garnizoen Bordeaux. 

Ruim twee weken na de bevrijding van Parijs, op 9 september 
1944, presenteerde Charles de Gaulle zijn voorlopige 
regering met daarin een groot aantal vertegenwoordigers 
van het verzet, onder wie twee communisten. Tegelijkertijd 
werden de meeste ambtenaren en het andere personeel 
van het collaborerende Vichy-bewind zonder veel 
problemen opgenomen in het bestuursapparaat van de 
nieuwe regering. Volgens De Gaulle had Vichy overigens 
nooit bestaan (“Vichy fut toujours et demeure nul et non 
avenu”) en waren hij en zijn Vrije Fransen de enige echte 
vertegenwoordigers van de republiek geweest.
Dat Vichy-personeel was hard nodig voor de wederopbouw 
van het zwaar door de oorlog geteisterde land. Vooral 
de spoorwegen en verkeerswegen hadden het moeten 
ontgelden. De meeste bruggen waren opgeblazen, 
duizenden kilometers spoorrails waren vernietigd en 
van de treinen was nog maar weinig over. Bovendien 
waren anderhalf miljoen huizen beschadigd en een half 
miljoen totaal verwoest. Er heerste een groot gebrek aan 
elektriciteit, aan steenkool en aan voedsel. Het ontbrak 
ook aan mankracht want tweeënhalf miljoen Fransen, 
onder wie anderhalf miljoen krijgsgevangenen en vele 
honderdduizenden dwangarbeiders, zaten nog vast in 
Duitsland.

In november werd de zuivering, de berechting van 
collaborateurs, officieel ter hand genomen door de Haute 
Cour de Justice. Daarvóór waren al, vanaf het begin van de 
bevrijding, veel verdachten van collaboratie zonder vorm 
van proces mishandeld of neergeschoten door het verzet 
of wat daar voor doorging. Naar schatting hebben zo 
negenduizend standrechtelijke executies plaatsgevonden. 
De officiële zuivering van de gerechtshoven leverde nog 
eens 1500 doodvonnissen op, die ook inderdaad werden 
voltrokken. Veertigduizend collaborateurs werden 
veroordeeld tot gevangenisstraf of dwangarbeid terwijl 

Oradour-sur Glane
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veertigduizend anderen hun burgerrechten kwijt raakten. 
Er was tijdens de bezetting op grote schaal gecollaboreerd 
in Frankrijk, niet alleen in Vichy maar ook in het door de 
Duitsers bezette deel. Een ononderbroken stroom voor 
de oorlogsindustrie belangrijke grondstoffen ging over 
de oostgrens en veel Franse fabrieken leverden hun 
producten bijna exclusief aan Duitsland. Die zakelijke 
collaborateurs zijn tijdens de zuivering over het algemeen 
met rust gelaten, in tegenstelling tot de intellectuele 
collaborateurs. Schrijvers als Sartre, de Beauvoir en 
Aragon, die bleven schrijven onder Duitse censuur, waren 
een twijfelgeval. Maar andere toonaangevende schrijvers 
collaboreerden wel degelijk, zoals de rabiate antisemiet 
Louis-Ferdinand Céline die na de oorlog naar Denemarken 
vluchtte en zo zijn straf ontliep. De belangrijkste literaire 
collaborateur, Robert Brasillach, een begaafde fascistoïde 
auteur, bleef echter in het land en kreeg de doodstraf.

De kopstukken van het Vichy-bewind, maarschalk Pétain 
en minister Pierre Laval, konden toen nog niet worden 
berecht. Ze zaten veilig opgeborgen in een Duits kasteel 
en verschenen pas in 1945, na de val van nazi-Duitsland, 
voor het tribunaal. Het proces tegen Pétain, het boegbeeld 
van Vichy, vond in juli 1945 plaats. De 89-jarige maarschalk 
bleek geestelijk niet helemaal meer in orde, was nogal 
doof en viel regelmatig in slaap. Na een zitting van drie 
weken veroordeelde de jury hem met een meerderheid 
van één stem tot de doodstraf. De Gaulle verleende hem 
echter gratie en hij kreeg levenslange gevangenisstraf, wat 
gezien zijn leeftijd niet zo lang duurde want hij overleed 
zes jaar later. Eerste minister Laval, volgens velen de kwade 
genius van Vichy, was naar Spanje gevlucht maar hij werd 
uitgeleverd en kort na Pétain ter dood veroordeeld. Dat 
vonnis werd wel voltrokken.

Ondanks de nieuwe regering, het begin van de 
wederopbouw en de zuiveringsprocessen was Frankrijk 
in de herfst van 1944 nog niet helemaal bevrijd. Het leek 
er een beetje op toen de Franse troepen van generaal 
Leclerc in november Straatsburg binnentrokken maar 
aan de andere kant van het land, aan de Atlantische 
kust, hadden de Duitsers nog enkele enclaves stevig 
in handen. Pointe de Grave en Royan (aan weerszijden 

van de monding van de Gironde), Ile d’Oléron, Ile de Ré 
en La Rochelle waren onderdelen van de Atlantikwall, 
de Duitse kustverdediging, geweest. De bezetting van 
enkele tienduizenden zwaar bewapende Duitsers had zich 
daar verschanst nadat de rest van Frankrijk was bevrijd. 
Maandenlang werden ze belegerd door eenheden van de 
binnenlandse strijdkrachten en het Franse leger maar de 
tegenstand was zo sterk dat pas in het voorjaar van 1945 
een einde kwam aan die bizarre situatie. De versterkingen 
rond de monding van de Gironde – Pointe de Grave en 
Royan – werden na een zeven dagen durende veldslag 
in april veroverd. Daar was een drama aan voorafgegaan: 
in januari waren bij een geallieerd luchtbombardement 
de bommen bij vergissing op de stad Royan gegooid. 
Royan werd zwaar verwoest en er vielen 2000 doden. Op 
1 mei capituleerden ook de Duitsers op het Ile d’Oléron. 
In La Rochelle hielden ze echter nog stand want er was 
tussen beide partijen een status quo overeengekomen. 
Het Franse bevrijdingsleger zou niet aanvallen als het 
Duitse garnizoen de belangrijke zeehaven ongemoeid 
zou laten. Pas op 8 mei 1945, toen Duitsland capituleerde 
en de Tweede Wereldoorlog in Europa voorbij was, gaf het 
Duitse garnizoen van La Rochelle zich over.

In 1945 was Frankrijk dus helemaal bevrijd maar de 
oorlog speelde nog tientallen jaren een bepalende rol in 
de gedachten en het handelen van vele Fransen. Er was 
een diepe kloof ontstaan tussen degenen die vonden 
dat ze zich dapper hadden verzet en de aanhangers 
van het collaborerende Vichy. Dat “trauma van Vichy”, 
door De Gaulle zo resoluut van tafel geveegd, was 
lang onbespreekbaar maar bleef doorzeuren. Tot de 
neogaullistische president Jacques Chirac in 1995 bij de 
inhuldiging van een oorlogsmonument verklaarde:
“Vijftig jaar na dato moet ons land zijn hele geschiedenis 
onder ogen zien. Het wit én het grijs. De uren van glorie én 
de schaduwzones”.

Wil de Jong

Pétain  ontmoet Hitler

Bommen per vergissing op Royan

 vervolg van “Herfst 1944 .......” 
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Op zaterdag 20 en zondag 21 september zijn het weer de 
‘Journées Européennes du Patrimoine’. Deze  dagen werden 
ingesteld door de Europese Commissie naar aanleiding 
van de Franse dagen, die gehouden worden sinds 1983, 
toen het Ministerie van Cultuur zijn eerste Historische 
Monumenten Dagen hield.  Meer dan 40 Franse streken 
en landen doen hier intussen aan mee. Het Paleis van de 
President, de Senaat, de Assemblée Générale, musea en 
theaters, zijn een paar van de bijzondere dingen die we 
dat weekend gratis kunnen bezoeken. 
Er worden ook veel rondleidingen georganiseerd, ook 
gratis. Als u niet toevallig in Parijs bent dat weekend is het 
de moeite om bij u in de buurt eens rond te kijken bij alles 
wat die dag open is. Ook veel privé huizen.

Kent u de oorsprong van het woord nacht?  In veel 
Europese talen begint het woord met een N gevolgd door 
de letter acht.  De letter N is in de wiskunde het symbool 
voor het oneindige. De 8 symboliseert dat ook.
Portugees: noite = n + oito
Spaans : noche = n + ocho
Engels: night = n + eight
Italiaans: notte = n + otto  
Nederlands + Duits nacht  = n + acht
Frans: nuit =  n + huit

In het Théatre du Châtelet is een nieuwe versie van “the 
King and I” uitgebracht door Mr. Lee Blakeley. Het is in 
het Engels met Franse hoogtepunten. De musical kwam 
voor het eerst uit in 1951 en is gebaseerd op het boek 
van Margaret Landon, naar een waar gebeurd verhaal van 
een mevrouw die naar Siam ging om de kinderen van de 
Koning te onderwijzen in de Westerse cultuur. Het schijnt 
prachtig te zijn, met een heel mooi decor.

Popcorn is ‘le dernier cri’. Het werd gepresenteerd tijdens 
het défilé van het modehuis Kenzo en  Pierre Hermé 
bracht  het in de Royal Monceau voor de “cine-club “ 
dimanche soir. Nu wordt het op de markt gebracht door 
Papy Pop Corn (Vogezen) met smaken als chocola,rozen 
of  knoflook-basilicum. Dat is weer eens iets anders dan 
die eeuwige courgette pitten.

In het Veerse meer zijn 10 miljoen glasaaltjes (7cm) 
uitgezet in verband met het Europese herstelplan van de 
paling (2009). Het plan blijkt een succes. De volwassen 
paling wordt weer uitgezet in zee.  De glasaaltjes komen 
voornamelijk uit Frankrijk. Stichting DUPAN  Nederland.

De nazaten van een van de bediendes van Napoleon 
heeft een haarlok, een vuil hemd, een zakdoek en een 
wandelstok ter veiling aangeboden aan het veilinghuis 
Osenat. De waarde van het hemd wordt getaxeerd op 
€40.000. De haarlok heeft waarde omdat men er misschien 
in kan zien of hij vergif heeft gehad.
Op Elba wordt dit jaar uitgebreid gevierd dat het op 5 
mei 200 jaar geleden was dat Napoleon daar aankwam. 
Voor een groot staatsman als hij was dit achtergebleven 
gebiedje een grote uitdaging en hij heeft er uitstekende 
vernieuwingen gebracht. Voor hen was hij werkelijk een 
groot man en weldoener!

De Franse slakken worden bedreigd! Door de Platydemus 
manokwari uit Nieuw Guinea. Deze platte worm is donker 
olijfgroen van kleur met een wittige buik, waar de mond 
zich bevindt. Hij is 5 cm lang en een halve cm breed.  Hij  
leeft tussen de planten en kan slakken tot in de bomen 
volgen. Als de slakken schaars worden kan hij zelfs de 
grond in en eet naaktslakken en wormen. In Engeland 
en andere Europese landen  is er ook al een grote paniek 
over.  Wormen zijn nodig om de grond te ventileren en wat 
moeten wij zonder slakken op het menu?

Meta Boreel

Weetjes



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

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”

Online hulpverlening -  
professionele gesprekken voor al uw hulpvragen 

www.dichterbijcounselling.nl

Begeleiding en ondersteuning bij het hanteren van levensvragen en 
psychisch-sociale problemen. 
Succesvol omgaan met alle denkbare situaties, veranderingen in uw leven.
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

0031 6 17690967
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Wij hebben ons huis in de Dordogne verbouwd en nu hebben we enkele 
typisch franse artikelen te koop:  gebruikte dakpannetje en een evier. 
Mariet Bax Lievens, marietbaxlievens@hotmail.com

mailto:vertrouwdverzekerd@orange.fr
drop-of-stroopwafels.net
www.dropofstroopwafels.net


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

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

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        

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

Gevraagd:
• nette ingerichte (vakantie)huizen, geschikt voor verhuur, in Frankrijk
• beschikbaar voor ca. 10 tot 20 weken per jaar
• van eenvoudig tot luxe, met of zonder zwembad 
• huurprijzen tussen € 400 en € 3000 p.wk. voor het hoogseizoen

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

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

Therapie, Counseling en Coaching in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

mailto:gertrook@orange.fr
mailto:rene.horstman@free.fr
mailto:luciasoeters@retabout.com
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Nu denkt u inmiddels: waar heeft ze het over? 
Dat zal ik u uitleggen.
Zo'n 10 jaar geleden zijn we begonnen met mensen (over het 
algemeen woonachtig in de departementen Haute-Vienne, 
Dordogne, Corrèze, Lot en Lot-et-Garonne) bij elkaar te brengen 
die niet zelf wilden rijden en/of een lift aanboden, dan wel alleen 
rijden naar en terug van Nederland een hachelijke zaak vonden. 
De zogenaamde covoiturage.
Dat liep best leuk, velen hebben er gebruik van gemaakt, hebben 
er een vriendschap aan over gehouden en anderen hebben ons 
niet meer nodig en regelen de zaken onderling.
Prima, want onze insteek destijds was en is om zoveel mogelijk 
mensen met elkaar mee te laten rijden, dat komt het milieu en 
onze portemonnee ten goede.
 
Onze 'Vice Versa'-service gaat als volgt:
U vraagt per telefoon of e-mail informatie en 
wanneer u op basis daarvan besluit om mee te doen, 
betaalt u dit jubileum jaar slechts 5 euro, waarna u 
automatisch de overzichten in uw mailbox ontvangt. 
 
Ik zal in het kort weergeven hoe het in zijn werk gaat.
Wanneer iemand met de auto van Frankrijk naar Nederland of 
België gaat, of omgekeerd, wordt dat aan ons gemeld via email 
of ev. telefoon. Evenzo gebeurt dat met personen, die een lift 

Op en neer naar Nederland
Pratend met enkele bezoekers van de 'Drop of Stroopwafel'-jaarvergadering, trof het mij dat er nogal wat mensen zijn die 
nog nooit van onze "Vice Versa" hebben gehoord. 
Logisch natuurlijk, want we timmeren niet aan de weg en zijn niet op Facebook of andere social-media te vinden.
Niettemin vinden we het fijn als er wel veel mensen bij ons ingeschreven staan en er daardoor een "match" kan ontstaan 
tussen vraag en aanbod.

zoeken. Wij brengen vraag en aanbod samen op een lijst, die wij 
2 à 3 keer per week (op zondag en 1 of 2 keer midweeks) per email 
naar iedereen sturen. Op deze lijst staat alle relevante informatie 
vermeld (datum van vertrek, naam, emailadres, telefoonnummer, 
plaats van vertrek en plaats van aankomst en ev. bijzonderheden).  
Wanneer men een match ziet, neemt men rechtstreeks contact op 
met de betrokkene en maakt afspraken over opstapplaats, tijdstip 
van vertrek, financiële vergoeding, eindbestemming etc. etc.. 
Wanneer personen elkaar vinden, wordt dat bij ons gemeld, 
zodat wij het overzicht weer kunnen actualiseren. 

Het is vaak leuk en heus niet eng om met elkaar te rijden, 
wel is het zaak om van te voren goede afspraken te maken. 
Onze ervaringen zijn heel positief, maar dat is logisch van de 
initiatiefnemers, maar u kunt het ook proberen.

Een hartelijke groet aan toekomstige ''-medelanders.

Voor contact: richard.van-tienhoven@wanadoo.fr 

Anne Marie van Tienhoven

Er wordt vals spel gespeeld met het uitwisselen van 
verkeersboetes tussen Frankrijk en Nederland. Frankrijk is hier 
al lang en breed mee begonnen, waardoor Nederlanders die in 
Frankrijk te hard rijden bij thuiskomst een flinke boete aantreffen. 
Maar omgekeerd gebeurt dat niet. Het uitwisselen van 
verkeersboetes tussen EU-landen is een langgekoesterde wens 
van Brussel. Afgesproken is dat lidstaten de kentekengegevens 
zoveel mogelijk met elkaar gaan delen. Voorwaarde is dat dit 
niet eenzijdig mag gebeuren. In het geval van Nederland en 
Frankrijk gebeurt dat dus wel. Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie laat weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing. 
”Onze systemen moeten geschikt worden gemaakt om Franse 
nummerplaten te herkennen”, zegt een woordvoerster.
Hebben wij iets op onze Franse nummerplaten waardoor die 
moeilijk of niet te fotograferen zijn?
Voor alle zekerheid lijkt het mij verstandig toch maar de 
maximumsnelheid in de gaten te houden.  Want je mag 
natuurlijk niet echt te hard rijden. En wellicht lukt het Nederland 
nu wel om auto’s met Franse nummerborden te fotograferen.

Henk van Elferen

Franse auto’s mogen 
nog te hard rijden in 
Nederland

mailto:richard.van-tienhoven@wanadoo.fr


Taxe sur le plus value immobilière

Wat is onderhevig aan belastingheffing? 
- onroerend goed bebouwd en onbebouwd; 
- rechten op onroerend goed,  zoals vruchtgebruik,  bloot 
eigendom e.d.; 
- aandelen in een SCI of SCPI.

Wat is van heffing uitgezonderd? 
- de hoofdwoning; 
- gepensioneerden of minder valide personen. Hierbij 
geldt als aanvullende eis dat er sprake is van een relatief 
laag inkomen (bij 2 pers.: € 15.376) en het ontbreken van 
belastingplicht voor de vermogensbelasting;
- gepensioneerde of invalide personen die naar een 
maison de retraite zijn verhuisd. De verkoop van het 
huis moet dan binnen 2 jaar plaatsvinden. Ook hier 
aanvullende voorwaarden betreffende inkomen (lager 
dan € 24.043 bij 1 pers.) en vermogen plus dat het huis 
tot de datum van verkoop niet bewoond mag worden. 

De heffingsgrondslag? 
De belasting wordt geheven over het verschil tussen de 
netto verkoopopbrengst en de oorspronkelijke koopsom 
van het onroerend goed. Indien het onroerend goed 
langer dan 5 jaar in bezit is mag het aankoopbedrag 
forfaitair worden verhoogd met 15%. Naar keuze mag het 
forfait of de werkelijke kosten van bouw, verbouw e.d. in 
aanmerking worden genomen. Voorwaarden hierbij zijn 
dat de werkzaamheden niet reeds bij de berekening van 
de inkomstenbelasting in aanmerking zijn genomen en 
door een ondernemer zijn uitgevoerd
 
Voorbeeld berekening  
Stel dat het onroerend goed is gekocht voor € 200.000, 
kosten aankoop € 15.000, forfait 15% € 30.000, totaal 
kostprijs dus € 245.000. Stel dat de verkoopopbrengst 
minus verkoopkosten € 295.000 bedraagt,  dan is de 
heffingsgrondslag € 50.000. De belastingheffing is 
afhankelijk van de bezitsduur. Voor de impôt is een aftrek 
van toepassing van 6% per jaar na het 5e bezitsjaar en 
4% voor het 22e jaar. Na 22 jaar is de impôt nihil. Voor 
de prélèvements sociaux geldt een heffingsperiode van 

30 jaar en een aftrek van 1,65% vanaf het 6e bezitsjaar 
t/m het 22e en 9% per jaar voor de resterende jaren. 
Voor verkopen t/m 31 augustus 2014 geldt een extra 
aftrek van 25% (in de voorbeeldberekening buiten 
beschouwing gelaten).

Indien het onroerend goed 15 jaar geleden is gekocht 
dan bedraagt de aftrek 60% voor de impôt en 16,5% voor 
de sociale lasten. De last is dan in totaal ruim € 10.000, als 
volgt samengesteld:
- impôt sur le revenu (€ 50.000-60%)*19%= € 3.800;
- prélèvements sociaux (€ 50.000-16,5%)*15,5%= € 6.471.

Voor meerwaarden van meer dan €  50.000 geldt 
een extra progressieve heffing van 2% oplopend tot 
maximaal 6%. Ook hier is eventueel de extra aftrek van 
25% van toepassing bij verkoop voor 1 september 2014.

Ik adviseer u vóór de verkoop met uw notaris te 
overleggen over uw specifieke situatie.

Lopende procedure sociale lasten
Tegen de heffing van de sociale lasten loopt een 
procedure bij het Europese Hof. De Europese regel is 
immers dat je slechts in een van de staten sociale lasten 
verschuldigd bent. Omdat  de heffing op onroerend 
goed aan het woonland toekomt is het de vraag of het 
Europese Hof Frankrijk zal terecht wijzen. 

Bezwaar maken?
De Franse heffing is ook voor Franse burgers van 
toepassing en dus niet discriminerend. In Frankrijk 
bezwaar maken heeft om die reden op dit moment 
geen zin. U kunt bezwaar tegen de aanslag maken tot 
31 december  van het derde jaar na verkoop. Indien u 
in 2014 taxe sur le plus value hebt betaald kunt u dus 
t/m 31 december 2017 bezwaar maken. U kunt daarom 
vooralsnog de uitspraak van het Europese Hof afwachten. 

Arie Sluimer

Per 1 september 2013 is de belastingheffing over de meerwaarde bij verkoop van onroerend 
goed in Frankrijk opnieuw aangepast. Omdat de regeling nogal wat vragen oproept in dit 
artikel een nadere toelichting.
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Sinds enige tijd bestaat er een organisatie, die zich ‘Raad & Daad’ noemt en zich bezighoudt met de ondersteuning 
van Nederlanders en Vlamingen bij praktische problemen in Frankrijk. Hieronder de informatie zoals die door 
“Raad & Daad’ aan ons gezonden is. Doe er in voorkomende gevallen uw voordeel mee. Natuurlijk zullen wij als 
Drop of Stroopwafels u ook blijven informeren over zaken die we in Frankrijk tegenkomen, maar twee of eigenlijk 
velen weten meer dan één.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een nieuw initiatief voor en door Nederlanders en Vlamingen 
in Frankrijk: het vrijwilligersteam Raad&Daad. Dit team heeft als doel: praktische adviezen en hulp 
verschaffen aan nieuwkomers in Frankrijk door middel van persoonlijk contact in de eigen taal via 
email en/of telefoon.

Iedereen die nieuw in Frankrijk komt krijgt te maken met een nieuwe wetgeving en andere regels dan hij 
gewend was. Via vragen op een forum kan je een heel eind komen, maar de dagelijkse praktijk blijkt vaak 
weerbarstiger. De andere taal, een heel andere cultuur en andere omgangsvormen maken dat het regelen 
van veel zaken in de praktijk vaak moeizaam verloopt. Ook kunnen de verschillen tussen de diverse regio’s 
groot zijn.

Mensen die al langer in Frankrijk wonen hebben die startmoeilijkheden zelf moeten overwinnen. Maar we 
weten allemaal hoe plezierig het was als een vriendelijke buurman even voor je wilde opbellen, een briefje 
voor je wilde schrijven of even met je mee wilde gaan naar de een of andere instantie. Of als je even aan een 
hier al langer wonende landgenoot in je eigen taal je problemen kon voorleggen. Dát is de gedachte achter 
Raad&Daad: praktische hulp in alledaagse kwesties.

Inmiddels heeft Raad&daad haar eigen website en alle belangrijke informatie is daar te vinden. Momenteel 
hebben zich 41 mensen aangemeld als vrijwilliger, daarmee is Raad&Daad al verspreid over een groot deel van 
Frankrijk. Maar we zoeken nog steeds nieuwe vrijwilligers, zodat over heel Frankrijk een netwerk kan ontstaan 
van mensen die het Franse klappen van de zweep inmiddels een kennen en weten hoe je moet omgaan 
met bijvoorbeeld de Franse bureaucratie. Mensen die bereid zijn om anderen waar nodig een luisterend oor 
te bieden of een hart onder de riem te steken in het oerwoud van regelingen en bepalingen dat op een 
nieuwkomer afkomt.

Met vriendelijke groet,

Namens het stuurteam
Paul GJ Subelack 

Website Raad&Daad:  http://www.raadendaad.eu

E-mailadres:    raadendaad@laposte.net

Privé e-mail:    subelack@gmail.com

Telefoon:   05.55.21.29.75

 http://www.raadendaad.eu 
mailto:raadendaad@laposte.net
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Is de klok vijftig jaar teruggezet, honderd jaar, vijfhonderd?

Hier in La Douce kun je met de tijd alle kanten op. De kastelen die boven 
de machtige rivieren in de rotsen geplakt zitten, voeren nog steeds trots 
wapperende banieren. De stenen van de huizen verhalen van generaties 
bewoners. Uitgesleten traptreden in kerkjes zijn de getuigen van 
eeuwenlange aanbidding en zoekers naar een veilig heenkomen in tijden 
van oorlog. Dorpjes dragen namen uit ridderromans, zoals Malemort 
en Larnagol, de timmerman heet Blondel, de loodgieter Gaussinel, het 
taxibedrijf Desprez, de burgemeester Maraval. Alles ademt middeleeuwen 
en doet de fantasie op hol slaan. Ook de Fransen zelf houden die tijd graag 
levend. Ze verkleden zich voor toneelspelen in hun plaatselijke kasteel, en 
niet alleen maar voor kinderen zoals in de Efteling of een ander Hopsie-
Flopsie-land. Verkleden voor de middeleeuwen is een serieuze zaak. Het 
gaat gepaard met loodzware maliënkolders, zwierige jurken en puntmutsen 
voor de schone jonkvrouwen, muziek, dans en, daar gaan we weer: eten. De 
burgemeestersvrouw kondigt al dagen van tevoren aan dat ze een everzwijn 
in een ketel gaat gaarstoven voor het hele koor. Want we waren met een koor.

Ten oosten van Albi, in de spectaculaire natuur van de Vallée du Tarn, ligt 
een oude boerenhoeve vol creatievelingen waar ik een koorproject mocht 
leiden. Het koorproject ontaardde al snel in een feest dat twee weken 
zou duren. Fiks repeteren in de heerlijk frisse ochtenden werd beloond 
met een vrije middag na een buitenlunch van soep, kaasjes, roquefortdip, 
zuurdesembrood met sesamzaadjes, fruit en salades. De diners waren al 
even fantasierijk en lekker. Aan het einde van week één werd er gerepeteerd 
op de binnenplaats van het dorpskasteel, broederlijk samen met een groep 
Fransen die zich in de afgelopen winter al op ons repertoire had gestort. Wat 
heet ‘ons repertoire’ – dit is het repertoire van de Midi-Pyrénées. Franstalig, 
maar ook Occitaans en Spaans, vanwege de banden met Spanje en de 
pelgrimsroutes. De liederen schalden over de binnenplaats met zijn hoge 
muren en wie weet hoeveel eeuwen geleden hier al dezelfde muziek klonk? 
Het concert werd natuurlijk voorafgegaan door een maaltijd aangeboden 
door de Franse zangers. Tenminste, wij Hollanders dachten dat het de 
maaltijd was. Niet zo vreemd, te oordelen aan de lange tafel met heerlijks 
waar we ons na de generale repetitie op mochten storten: stapels 
brood, wildpaté’s, geroosterde aubergines met knoflook, courgettetaart, 
tomatentaart, zuringtaart, kikkererwtensalade, Cantals en roqueforts. 
Terwijl iedereen zich al etend en verkleed in tempeliers-tenue of 
jonkvrouwen-outfit afvroeg wat het beleefdste Frans was voor ‘dankje 
maar ik zit echt mudvol’, ging het gerucht de tafel rond dat de maaltijd 
ná het concert ging plaatsvinden. Waarmee bedoeld werd dat dit alleen 
nog maar de borrelhap was! Verraderlijk, want we zaten toch echt aan 
lange tafels met bordje, mes en vork. Het echte eten was dat everzwijn 
waar de burgemeestersvrouw het steeds over had. En in een koele hal 
achteraf stond weer een lange tafel vol met zoete taarten voor het toetje. 
De borrelhap, zo leerde ik, wordt dégustation genoemd en is inderdaad 
een maaltijd op zich. Maar ach, als je tussendoor gaat 
zingen of dansen, heb je om 23.00 toch wel weer trek?
Na dit eerste concert hadden we nog een hele week 
zingen, eten en dansen te gaan tot het tweede 
culturele festijn. Dus, zoals Asterix tegen Obelix zei in 
‘De Britten’: Mond houden, dooreten en doen zoals zij.

Anke de Bruyn

Soms lijkt de tijd stil 
te staan, maar er 
moet wel gegeten 
worden



Van horen zeggen …….
Onder deze naam willen we berichten gaan opnemen die u met andere lezers wilt delen. U 
organiseert wat, u begint wat, zeg het maar.

Van 13 tot en met 17 oktober a.s. organiseren we voor de 5de 
keer een creatieve cursus “werken met steen”, in de Lot, Prayssac.
Deze keer onder leiding van de Nederlandse beeldhouwster Els 
de Quaasteniet (zie website: www.buiteninbeeld.nl)
De cursus kan zowel door ervaren als onervaren liefhebbers van 
steen gedaan worden. (maximale groepsgrootte is 10)
Je kunt zelf een steen meebrengen of er hier ter plaatse eentje 
uitzoeken (zandsteen).

Materiaal kan voor € 10 p.w. gehuurd worden, maar eigen 
spullen meebrengen is ook prima.
De prijs van de cursus is € 150,- voor 5 dagen, exclusief de steen.
Wil je logeren ter plekke, dat is beperkt mogelijk. (kamperen  kan 
voor € 25, een eenvoudige caravan kost € 50 p.w., een kamer 
kost € 75 p.w.) 
(zie website: www.gite-la-bouyssette-prayssac.com )
De warme lunches bereiden we per toerbeurt zelf. De andere 
maaltijden komen voor eigen rekening, maar zijn tegen 
vergoeding af te spreken.

Wij zijn een groepje beeldhouw(st)ers, die al jaren één keer 
per week samen hakken voor ons plezier. Twee keer per jaar 
organiseren we een cursus, met telkens een andere beeldhouwer, 
om weer nieuwe inspiratie op te doen.

Spreekt je dit aan, dan horen we dat graag van je.
Mail ons via: dinybenmol@gmail.com
Of bel: (0033) (0)5 6536 6928 (Diny) 

Cursus beeldhouwen in de LOT

Psycholoog drs. Krijn de Best en de 
Engelse psychotherapeute Susan Hoey 
starten per 1 september hun praktijk in 
het zojuist gerenoveerde pandje in het 
centrum van La Chapelle Montbrandeix.
Therapie, counseling en coaching behoren 
tot de aangeboden mogelijkheden. 
Krijn ontvangt klanten die Nederlands, 
Frans, Engels of Duits spreken. Hij 
heeft een achtergrond als arbeids- en 
organisatiepsycholoog en begeleidt 
zowel groepen als individuen. Susan is 

vooral gespecialiseerd in Engelstaligen. 
De praktijk is uitsluitend geopend op 
afspraak.
(Krijn: 06 15250412 / Susan 06 44778084) 
De aangeboden consulten duren 45 

minuten en kosten € 50. De Franse 
zorgverzekering vergoedt het niet. 
Het zwaartepunt van de aanpak ligt in 
kortdurende behandelingen. In overleg 
met de cliënt wordt een plan gemaakt, 
zodat vooraf helder is wat men kan 
verwachten.
De praktijk is eenvoudig te vinden, 
tegenover de kerk en op de hoek naast 
het plaatselijke restaurant.

La Chapelle Montbrandeix is een psychologie praktijk rijker
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Een inventarisatie van voorzieningen en (financiële) 
vergoedingssystemen
Samengesteld door de leden van de Werkgroep Zorg van de 
vereniging La Tulipe (Dordogne).

Van het bestuur van de FANF (Fédération des Associations 
Néerlandaises en France) ontvingen wij een brief met als bijlage 
een nota over bovenstaand onderwerp. De nota is inmiddels 
op de website van de FANF gezet. Wanneer u op Google naar 
‘fanf’ kijkt, komt u vanzelf bij bedoelde nota terecht. Uiteraard 

is de situatie een beetje op de 
Dordogne gericht, waar ook 
veel van onze lezers wonen, 
maar de inhoud is interessant 
genoeg om er kennis van te nemen. Bovendien vroeg het bestuur 
van de FANF of wij als Drop of Stroopwafels mee wilden denken 
over dit onderwerp om zo te kunnen komen tot een algehele 
nota. Mocht u commentaar en/of aanvullingen hebben, laat het 
ons weten. Stuur dit naar voorzitter@drop-of-stroopwafels.net 

Ouderenzorg voor Nederlanders in Frankrijk

http://www.buiteninbeeld.nl
http://www.gite-la-bouyssette-prayssac.com
mailto:dinybenmol@gmail.com
mailto:%20voorzitter%40drop-of-stroopwafels.net%20%20?subject=
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Ieder jaar komt de bevolking van Cadouin, 
het dorp waar ik woon, op 11 november 
om elf uur ’s ochtends bijeen voor de 
herdenking van de gevallenen tijdens de 
eerste wereldoorlog voor de Fransen “De 
Grote Oorlog”, La Grande Guerre.
Op  11 november werd de wapenstilstand 
getekend, wat het einde van de oorlog 
betekende.
Eerst wordt bij een klein gedenkteken 
in de kerk een krans gelegd, waarna 
men naar het pleintje gaat waar het 
monument staat.
De kinderen van het schooltje lezen 
gedichten voor en de burgemeester 
roept alle namen af die op het monument 
staan. Na iedere naam zeggen de mensen 
“Mort pour La France”, gestorven voor 
Frankrijk.

Het is dit jaar honderd jaar geleden, dat 
de eerste wereldoorlog begon, voor de 
soldaten die ermee te maken kregen, was 
het de eerste industriële slachting van 
mensen op ongekende schaal.
Waar ging het eigenlijk om? Toch 
niet om die vermoorde Oostenrijkse 
troonopvolger?
Koen Koch (overleden in 2012) heeft 
het uitgezocht. In zijn boek “Een kleine 
geschiedenis van de Grote Oorlog, 1914-
1918” beschrijft hij een onwaarschijnlijk 
voorkomende drang tot oorlog. De moord 
op de troonopvolger lijkt een welkome 
aanleiding te zijn. Verschillende motieven 
komen naar voren, zoals gekrenkte trots, 
landjepik, generaals die wel eens wilden 
laten zien wat ze waard waren en gesloten 
verbonden tussen verschillende landen, 
die elkaar meesleepten, de oorlog in.
Koch noemt zijn geschiedenis klein, 
omdat hij zich beperkt tot wat zich in 
Europa heeft afgespeeld. Hij besteedt wel 
aandacht aan de vele niet Europeanen 
die hebben meegevochten en net als de 
Europeanen bij honderdduizenden zijn 
omgekomen.
De politieke, sociale en culturele aspecten 
die zowel voor, als tijdens de oorlog de 
gang van zaken beïnvloedden, worden 
nauwkeurig beschreven, op een manier 
die de lezer bij de les houdt.

De manier van vechten die de generaals 
toepasten was ontleend aan de 
negentiende eeuw. Die getuigde van 
een onvoorstelbare minachting voor 
hun mensen, die ze golf na golf de 
mitrailleurbeschietingen van de Duitsers 
injoegen. Het parool was: de aanval tot 
het uiterste.
Het zou miljoenen levens kosten, zonder 
dat enig resultaat werd geboekt
In 1917 leidde het tot muiterijen, die met 
moeite onderdrukt konden worden.
Er was één Franse generaal, die een 
andere methode voorstond, die minder 
doden zou kosten, generaal Pétain. In het 
begin werd er niet naar hem geluisterd. 
Toen het uit de hand dreigde te lopen, 
werd hij bevelhebber. Hij wist door 
respect voor de soldaten te tonen en 
een andere strijdmethode toe te passen 
de gemoederen tot rust te brengen en 
resultaat te boeken.
De tragiek is, dat deze zelfde Pétain in 
de tweede wereldoorlog collaboreerde 
met de nazi’s in het zogenaamde Vichy-
regime.
Koch beschrijft de politieke 
ontwikkelingen, de veldslagen en de 
besluitvorming die daaraan vooraf ging, 
boeiend en meeslepend.
Naast dit boek, verschenen in 2010, is 
vorig jaar een roman verschenen van 
de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans, 
gebaseerd op de memoires van zijn 
grootvader die in het Belgische leger 
vocht. Dit is veelvuldig besproken en – 
terecht – bejubeld. Ik laat het er daarom 
bij om het te noemen.
Beide boeken: kopen en lezen!
Barend de Ronden.

Over lezen.......

Gestorven voor…….?

Koen Koch: Een kleine geschiedenis 

van De Grote Oorlog.

AMBO/MANTEAU, € 17,50

Stefan Hertmans: Oorlog en Terpentijn.

De Bezige Bij, E-book € 14,99; gebonden 

€ 19,90.
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*Mijn zuurkool gaat meestal zo: Ik was zuurkool nooit en 

ik moet mij zelf dwingen niet te veel van de rauwe kool 

te eten, zo lekker vind ik dat. In een pan gaat een flinke 

zwoerd van gerookte spek, daarop de uitgehaalde zuurkool 

die gemengd wordt met tenminste twee fijngesneden 

grote uien en flink wat fijngesneden knoflook. In snijd 

blokjes magere speklappen en schep die door de kool. 

Wat laurier er bij, een glas witte wijn en drie eetlepels 

met een kop eenden- of ganzenvet. Dat gaart uren op een 

zacht pitje, terwijl de zuurkool dan toch knapperig blijft. 

Het laatste half uur gaat er flink wat vers door de slager 

gemaakte worst op. In soorten, gewone, maar ook pittige 

merguezworstjes.

.......En koken

Want rond één uur, met 500 kilometer achter de kiezen 
en een knorrende maag, vond ik in een gezellig dorpje 
‘Restaurant du Choucroute’. Zuurkool op zaterdagmiddag, 
dat verzin je toch niet. Een volslanke patrones met 
druppeltjes zweet op de bovenlip en waarschijnlijk ook 
elders, wees me een tafel. Er was zuurkool van 68 francs (in 
euro’s stond er klein achteraan) en een menu met zuurkool 
van 130 francs. 
De overige aanwezigen, meest roodgekoond en flink in 
het vet, aten allen het menu en zo te zien niet voor het 
eerst. Eerst soep, dan een varkenspoot met crudité’s, een 
forsbemeten bloedworst als derde gang en een ‘spoom’ 
ter afwisseling. 
Het menuhoofdgerecht was zuurkool en daarna kwam 
dan nog een ruim uit de kluiten gewassen dessert. 

Ik nam natuurlijk alleen de zuurkool*. En een glaasje wijn, 
want je droogt uit in een auto. Aan de uren in ganzenvet 
gestoofde zuurkool mankeerde niets, zacht en toch nog 
knapperig en ruim voldoende. En er op, ach wat een 
feest. Een forse lap spek van een echt varken, voorzichtig 
meegekookt net als de dikke plakken ham en de twee 
worstsoorten van de plaatselijke slager. Toen ik mijn bordje 
met enige moeite maar met veel genoegen helemaal 
leeg had, realiseerde ik me dat de mensen rond me heen 
maar een iets kleinere portie naar binnen stouwden, en zij 
hadden al die andere gangen nog. Als ik hartchirurg was 
zou ik gelijk naar Frankrijk emigreren. 

Tijdens mijn koffie met, vooruit dan maar, een puntje 
appeltaart kwam de patron langs. Of alles naar wens was. 
Dat was het en het deed hem zichtbaar genoegen dat 
aan elke tafel te vernemen. Zijn grote opgedraaide snor 
trilde er van en zijn felle ogen glinsterden zo dat mij het 
vermoeden bekroop dat hij er nog wel andere genoegens 
op na hield dan alleen het koken van zuurkool. En het was 
of ik heel even de geest van Guy de Maupassant, die dat 
allemaal zo prachtig heeft beschreven, voelde rondwaren.

Zuurkool

Soms lacht het leven mij toe. Dat is dikwijls het geval als men vindt dat 

mijn aanwezigheid vereist is bij een gebeurtenis die, geografisch gezien, vèr 

weg is. Zo moest ik eens in het Belgische zijn. Ik doe dat vanuit ons Franse 

dorpje graag met de auto. Het kan makkelijk in een dag en je ziet nog eens 

wat, want ik besloot door de Vogezen te reizen. Mooie heuvels, smalle 

wegen en voldoende restaurants. En daar zijn mooie dingen te beleven. 

Jan Lagrouw



23Drop of Stroopwafels,   september  2014 - Nummer 106

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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