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GOED LUISTEREN!
Je bent vrachtwagenchauffeur. Eigen rijder met een prachtige Scania. De lening op de auto is afbetaald en
je draait lekker. Bedenken ineens een paar types, dat je volgend jaar de Maasvlakte niet meer op mag met
je auto, want hij is te oud en stoot teveel rommel uit. Moet je eens kijken wat er allemaal in de Botlek staat
te blazen. Op de Maasvlakte is veel werk te halen, dus zit er niets anders op dan opnieuw te lenen en een
andere trekker kopen. Weer dik in de schuld. Wat extra kan je goed gebruiken. En dan komt dat aanbod
om wat mee te nemen uit Spanje……..
Bij de Franse grens komen ze met z’n vieren en een hond op je auto af. Niet veel later valt de zware deur
achter je in het slot. Je wereld stort in.
Francine Piérard werkte jarenlang in Brussel bij de
permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de
Europese Unie, in het zelfde gebouw waar de Ambassade
van Nederland in België zit. De consul daar had een netwerk
van Nederlanders die in België vastzittende Nederlandse
gevangenen bezoeken. Francine las soms verslagen van
die bezoeken en raakte met de consul aan de praat. Ze zou
met vervroegd pensioen gaan en in Frankrijk gaan wonen.
Het toeval wilde, dat de consul naar Parijs zou worden
over geplaatst. Hij had voor Francine wel wat te doen.
Zo werd Francine Piérard in 2006 bezoekvrijwillger voor
Nederlandse gevangenen in Frankrijk, in de gevangenis
van Bordeaux-Gradignan.

Waarom ga je zo iets doen?
“Ik dacht dat ik het wel kon. In Brussel werkte ik vanuit het
ministerie van Sociale Zaken en kreeg veel te maken met
sociale problemen die twee landen betroffen. Daar wist ik
vaak een oplossing voor te vinden. Ik kan goed luisteren. Je
moet goed luisteren, niet te veel praten, je moet luisteren.
Ik vind het interessant, het is een volkomen andere wereld
dan waarin je zelf leeft. Je kunt iets bijdragen.”
Hoe gaat zo’n bezoek in zijn werk?
“Ik heb een bezoekkaart gekregen van de penitentiaire
autoriteit, waarop staat, dat ik rechtmatig in de gevangenis
op bezoek kan komen. Voordat ik die kaart kreeg ben ik
grondig gescreend door de <renseignements généreaux>”.
Het hielp, dat ik zo lang bij de Vertegenwoordiging
in Brussel had gewerkt, maar er wordt wel heel goed
nagekeken of je wel deugt.”
Bij de sociale dienst ga ik dan de kaartjes van de betreffende
gevangenen halen, ik bezoek er op een middag meestal
drie, waarop staat, dat ik kom en dat de betreffende
gevangene dat ook wil, ze moeten het willen. Ik heb nog
nooit meegemaakt, dat iemand niet wilde.
De cipier roept iemand dan op en dan gaan we naar
een klein spreekkamertje waar ze ook met een advocaat
kunnen spreken, een zogenaamd <parloir-avocat>. Onze
gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Geen politieman of
wie dan ook mag me vragen wat de gevangene me verteld
heeft.”
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Vo o r w o o r d
Nog een paar weken en ook 2014 behoort weer tot het
verleden. Inderdaad, de tijd gaat snel. Althans, dat denken
en zeggen we. Ook in 2014 ging de tijd net zo snel of
langzaam als in alle voorgaande jaren en ook 2015 zal
niet sneller gaan dan dit jaar. Maar u bent wel het laatste
nummer van dit jaar aan het lezen. We hebben weer vier
mooie en interessante nummers mogen uitgeven, mede
dankzij de medewerking van vaak min of meer vaste
medewerkers. Die wil ik op deze plaats dank zeggen voor
hun bijdragen. Gelukkig blijkt Drop of Stroopwafels een
blad voor en door de leden. Het afgelopen jaar was ook
het jaar waarin wij nog redelijk kort geleden afscheid
hebben moeten nemen van onze ereleden, Stéphanie
Noordhoff en Beer Berenschot. Stéphanie overleed op 17
september en Beer op 23 oktober. U treft in dit nummer
een ‘In memoriam’ aan. We zijn hen veel dank verschuldigd.
Stéphanie begon in 1995 met een informatiebulletin,
noemde dat Drop of Stroopwafels en Beer werd na enige
tijd de eerste echte penningmeester. Als zij niet waren
begonnen zat u nu niet in Drop of Stroopwafels te lezen.
Volgend jaar bestaat Drop of Stroopwafels dus 20 jaar
en vanaf maart 2009 mocht ik uw hoofdredacteur zijn.
Dat was en ben ik nog steeds met veel plezier, maar ook
hieraan zal toch een einde komen. Ik wil wel ons blad
nog lang blijven lezen, maar op de volgende Algemene
Ledenvergadering ben ik aftredend en zal ik dat ook
werkelijk doen. Gelukkig is er al een opvolger. Barend de
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Ronden staat klaar om het stokje over te nemen. Hij zal
dat ongetwijfeld op zijn eigen wijze doen, maar maak u
niet ongerust, Drop of Stroopwafels blijft wat het is, een
informatieblad voor Nederlanders in Frankrijk. Dat is ons
uitgangspunt, daarvoor heeft Stéphanie het opgericht,
dat staat in de Statuten, daar staat het bestuur borg voor.
Er is weer veel te lezen in dit nummer. Het omslagartikel
van de hand van Barend de Ronden gaat over een
Nederlandse die in Frankrijk andere Nederlanders helpt,
Nederlanders in Franse gevangenissen. Dat komt helaas
voor. Het Franse volkslied, La Marseillaise, komt langs
en een artikel over de Franse overzeese gebiedsdelen.
Wetenswaardigheden over koffie en over de wijnfles. U
treft een verslag van een overleg met ZIN (Zorg Instituut
Nederland), v/h CVZ, en het CAK (Centraal Administratie
Kantoor. Goed lezen, het kan ook voor u van belang zijn.
Tot slot, ga ik u natuurlijk het allerbeste wensen voor 2015,
veel geluk en gezondheid voor u en allen
die u dierbaar zijn.
Henk van Elferen

Aanvulling op omslagartikel van Drop of Stroopwafels nr. 106.
Het is voor te stellen dat u na lezing van dat betreffende
omslagartikel wellicht contact met de dominee Ytje Poppinga
zou willen opnemen. Daar heeft zij geen bezwaar tegen, reden
waarom wij hier haar e-mailadres vermelden:
ytjepoppinga@gmail.com

Abonnementen De abonnementsprijs voor 2014 is € 22,00. Het
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Nabestellingen Jaargangen (compleet) 2012 en 2013 kunnen
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Ans Roelofs, La Mouthe, 24260 Le Bugue
Betalen kan met Franse cheque, maar onze voorkeur heeft storting op
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Sluitingsdatum kopij 15 februari, 15 mei, 15 augustus, 15 november.
Verschijning is dan een maand later.
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Nr. 107 – Tulle Directeur de la Publication: Jeannette van der Velde
Opmaak BLONDT ontwerp en reclame, Kirsten de Rooij-Moerman
Oplage 750 exemplaren Druk

vervolg van omslagartikel

De gevangene wordt verteld dat er een verslag van het
bezoek gemaakt wordt en wat er in dat verslag over hem
of haar verteld wordt. Als ze dat niet goed vinden, gebeurt
het niet. “ Meestal kan het ze niet veel schelen. Maar als
ze een ontboezeming doen, of zeggen dat ze wat willen
vertellen, maar het mag niet verder verteld worden, dan
doe ik niets. Dan ben ik een soort dominee, met een
ambtsgeheim.”
Weet u wat ze gedaan hebben?
“Als ik vraag: waarom zit je hier eigenlijk? Dan komt het er
gewoon in 99% van de gevallen uit met de mededeling
tot op de kilo nauwkeurig wat ze bij zich hadden. Het is
vrijwel allemaal drugs gerelateerd.”
Bij het eerste bezoek worden de praktische zaken
behandeld, zoals geboortedatum, woonplaats en
gegevens over de familie. De reclassering in Nederland
neemt dan contact met de familie op.
Er wordt gerapporteerd over de gezondheidstoestand,
eventuele verlenging van het voorarrest - dat gaat per
vier maanden, als iemand zich ongerust maakt over z’n
huisvesting in Nederland. Dat soort zaken wordt aan de
reclassering doorgegeven.
“De reclassering reageert daar dan op met een brief
aan de gevangene, met de bedoeling dat die zelf actie
onderneemt, het is de bedoeling, dat ze zo veel mogelijk
zelf doen.”De reclassering stuurt voorbeeldbrieven,
b.v.
aan schuldeisers, of de belastingdienst, de
ziektekostenverzekering en dergelijke.”
Veel gevangenen hebben nog nooit een brief geschreven,
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ze weten niet hoe dat moet. De voorbeeldbrieven van de
reclassering helpen dan wel.
De gevangenen vallen onder de Franse sociale verzekering.
Als je naar de tandarts moet, wordt dat geregeld. Onlangs
heeft iemand een bypass gekregen. Nee, “Daar is niets op
aan te merken.”
“De families maken zich vaak grote zorgen over
de omstandigheden, die kijken naar Amerikaanse
televisieseries en denken, dat dat de werkelijkheid is. In
Bordeaux valt het wel mee.
Ze zitten met twee of drie op een cel, stapelbed en een
matras op de grond. Dat is beter dan alleen in een cel. Ze
kunnen eens een kaartje leggen en hebben steun aan
elkaar. Er wordt ook geprobeerd mensen bij elkaar te
zetten die met elkaar kunnen praten, b.v. een Nederlander
bij een Engelsman en als het niet klikt kan er overplaatsing
worden gevraagd en dat gebeurt dan ook.
Het is niet de bedoeling, dat ik me bemoei met de gang
van zaken in de gevangenis. Als ik denk, dat het slecht gaat
met iemand, b.v. dat hij de kans loopt in elkaar geslagen
te worden, meld ik dat aan de ambassade en die doet daar
dan wat aan. Soms kan er ook wel wat rechtstreeks gezegd
worden, dat helpt dan meestal wel.”
Veel Franse gevangenissen zijn zwaar overbevolkt, maar
het wordt beter. Er wordt steeds meer met enkelbanden
gewerkt. Dat zijn de lichtere gevallen, een vechtpartij,
waar een mes aan te pas gekomen is een diefstal….. die
mensen zitten dan in voorarrest. “Hun plek is niet daar. Ze
komen erin als kleine krabbelaar en gaan eruit als volleerd
crimineel”
Er wordt gewerkt aan verbetering van de toestand in de
gevangenis. ” De huidige
minister
van
justitie,
mevrouw Taubira, doet erg
haar best. Maar het ergste is
het lange voorarrest. Het is
zo twee jaar”.
Die twee jaar zit je hoe dan
ook, in de praktijk lijkt er
een hiërarchie in straf te zijn:
voor hasj drie, voor cocaïne
vier en voor heroïne vijf jaar.
Er is geen maximum gesteld
door de Franse gevangenis
autoriteiten
aan
het
aantal bezoeken dat mag
worden gebracht. Vanuit
de reclassering mag, ook in verband met de reiskosten,
iemand die in voorarrest zit eens in de zes weken bezocht
worden, iemand die definitief veroordeeld is een keer per
acht weken.
“Dat vind ik veel te weinig, vooral in het begin, de
mensen zijn dan in shock. Je komt binnen, alles wordt
je afgenomen, je krijgt een deken en een toiletsetje en
pag. 04
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de deur gaat achter je op slot. Dat is een grote schok. Je
begrijpt de mensen niet, je spreekt geen Frans.”
Ze krijgen een advocaat toegewezen, maar daar kunnen
ze ook niet mee praten. Engels is ook een probleem, soms
is er een advocaat die zegt Engels te spreken, maar in de
praktijk schiet het niet op.
Bij de gesprekken met de advocaat is geen tolk, wel bij
het verhoor, daar is altijd een tolk bij en ook de advocaat.
Als de advocaat een tolk bij zijn afzonderlijke gesprekken
wil hebben, moet hij dat zelf betalen. “Soms vertaal ik wel
eens een brief van de advocaat”.
“In Bordeaux valt het wel mee. Er is onder de Franse
gevangenen altijd wel een intellectueel, die is dan de
<écrivain publique>, de intellectueel van dienst, die b.v.
briefjes aan de onderzoeksrechter schrijft of ze mogen
bellen of iets dergelijks. In Bordeaux doet hij ook de
bibliotheek.”
“Het gaat mij niet altijd om de mensen die hier vastzitten,
het zijn boeven en boefjes. Het zijn meestal kleine
krabbelaars. Vrachtwagenchauffeurs, die met een eigen
auto rijden en zwaar in de schulden zitten, die worden
benaderd, ze zitten vrijwel allemaal met schulden. Vaak
is het een stapeling van narigheid: schuld, lening niet
kunnen aflossen, scheiding………
Het gaat me ook om de families in Nederland, die vaak heel
bezorgd zijn, die niet op bezoek kunnen komen omdat het
zo ver is en ze het geld er niet voor hebben. Degene die
hier in de fout gegaan is deed dat meestal ook omdat hij
geldproblemen had.”
Als de familie kan komen, moet ze eerst toestemming
hebben om te mogen bezoeken. Er moeten papieren
worden overlegd, waaruit blijkt dat er een familieband is.
Die worden voorgelegd aan de onderzoekrechter en die
beschikt. “Er zijn gevangenen die hier drie jaar gezeten
hebben en nooit ander bezoek gehad hebben, dan van
mij.”
Reclassering Nederland heeft in Frankrijk een groot
netwerk van vrijwilligers.
“Ik moet zeggen, dat voor zover ik weet, Nederland het
enige land is, dat een systeem van bezoekvrijwilligers
heeft. Er zijn landen die niets doen voor hun gevangenen,
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andere sturen nu en dan iemand van het consulaat, wij
zijn de enigen die echt onze gevangenen volgen. In
de praktijk zijn de vrijwilligers de ogen en oren van de
Nederlandse overheid.”
Naast de reclassering stuurt de ambassade twee keer per
jaar iemand van het consulaat.
Er blijft behoefte aan vrijwilligers. Bureau Buitenland van
de Reclassering en de Ambassade zijn voortdurend op
zoek naar mensen, die dit werk willen doen.
Waaraan moeten die mensen voldoen?
“Je moet:
- goed kunnen luisteren,
- niet manipuleerbaar zijn,
- sterk in je schoenen staan,
- vooral niet oordelen,
- geen sensatiezucht hebben.”
(Het Franse gevangenis wezen wil, dat mensen die
vrijwilliger worden jonger dan 65 jaar zijn. Als je eenmaal
bezig bent, mag je na je 65e blijven doorgaan.)
Als u iets zou kunnen veranderen, wat zou u
dan doen?
“Het voorarrest verkorten. De Franse justitie zou meer
vertrouwen moeten hebben in de Nederlandse justitie.
Het voorarrest duurt zo lang, omdat ze onderzoek doen
in Nederland, dat moet vertaald worden en dat gaat heen
en weer en voor je het weet, ben je weer drie maanden
verder.
Het vooronderzoek duurt ruim twee jaar, terwijl je in
voorarrest zit. De procedure is ongelooflijk stroperig, ook
al is er bekend. Men probeert alle eventuele contacten in
beeld te krijgen, wie weet kan er nog een grote zaak uit
voortkomen……...”
Ik heb niet veel fiducie in dat voorarrest. Ze zitten maar en
worden niet begeleid, het duurt veel te lang, ook voor de
Fransen.”
“Ik vind het erg interessant, het geeft bevrediging. Ik doe
het altijd met plezier, maar er is echt behoefte
aan meer mensen.”
Barend de Ronden

In memoriam Stéphanie Noordhoff

In memoriam Beer Berenschot

Op 17 september jl., min of meer op de verschijningsdag
van nr. 106, is de moeder van Drop of Stroopwafels
overleden.

Donderdag 23 oktober jl. is Beer Berenschot overleden,
de eerste echte penningmeester van Drop of
Stroopwafels en erelid van de vereniging. Hij woonde
samen met zijn vrouw Grada niet meer in Frankrijk, was
teruggegaan naar Nederland, naar Apeldoorn. Zij bleven
betrokken bij Drop of Stroopwafels, waren aanwezig
op de Algemene ledenvergaderingen, dit jaar nog in
Antonne et Trigonant op 24 mei jl.

Stéphanie werd 75 jaar en bijna de helft van die jaren
woonde ze in Frankrijk, in het huis met de blauwe luiken
in La Gonterie-Boulouneix. Gevraagd naar een goede
raad voor alle lezers, zei zij in een interview: “Als je naar
Frankrijk wilt komen. leer de taal. En heb je een groot
terrein koop een tractor. En accepteer dat Frankrijk en de
Fransen anders zijn. Nederland naar Frankrijk verplaatsen
is onmogelijk. Geniet van Frankrijk, blijf blij dat je er kunt
en mag wonen”.
De blauwe luiken zijn gesloten, Stéphanie woont er
niet meer. Maar haar geest leeft voort in het door haar
opgerichte Drop of Stroopwafels. Zonder haar zou er geen
blad zijn. Dat zij moge ruste in vrede.
Het bestuur

Bureau Buitenland van Reclassering
Nederland laat desgevraagd weten:
In Frankrijk zaten er volgens het
Ministerie van Buitenlandse Zaken
op 1 oktober 149 Nederlanders en
Nederlandse ingezetenen vast.
Wij hebben als reclassering contact
met 119 mensen. Contact met de
Nederlandse reclassering is bij een
buitenlandse detentie een vrijwillige
aangelegenheid.
Wanneer mensen vast gezet worden
wordt hen gevraagd of zij willen dat de
vertegenwoordiging van hun land, in
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In uitgave 100 van Drop of Stroopwafels heeft Beer
een bijdrage geschreven over zijn begin bij Drop
of Stroopwafels. De administratie werd Stéphanie
Noordhoff wat teveel en zij zocht een penningmeester.
Beer meldde zich en kreeg een schoenendoos met
bonnetjes mee. Hij kreeg alle vrijheid er een administratie
van te maken, deed dat met veel plezier en heeft dat niet
minder dan veertien jaar gedaan.
Op de jaarvergadering in Collonges-la-Rouge nam hij
afscheid als bestuurslid en werd tot erelid benoemd. Ere
wie ere toekomt. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en
wensen Grada en familie veel sterkte.

ons geval Nederland, over hun detentie
ingelicht wordt.
De meeste gedetineerden hebben graag
dat hun ambassade ingelicht wordt
over hun aanhouding, maar er zijn ook
altijd mensen die dit om uiteenlopende
redenen niet willen. Dit betekent dat
er waarschijnlijk meer Nederlanders in
Franse cellen zuchten.
Mensen kunnen na definitieve
veroordeling in Frankrijk hun straf
verder in Nederland uitzitten. Dat is
een Europees besluit uit 2008. Vorig
jaar is dit ook in een Franse wet

vastgelegd. Overbrenging is in theorie
tegenwoordig een automatisme. In
de praktijk blijken er op dit vlak echter
nog wel wat hordes te nemen. Het
belangrijkste probleem daarbij is dat,
de organisatie van de overbrenging
bij het nieuwe verdrag decentraal bij
de verschillende openbaar ministeries
ligt. En daar lijkt nog niet iedereen
voldoende op ingetuned te zijn. Een en
ander betekent dat ongeveer de helft
van de Nederlandse gedetineerden hun
straf in Frankrijk uitzit. Wij verwachten
dat dit de komende jaren wel zal
veranderen.
Drop of Stroopwafels, december 2014 - Nummer 107
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Van de voorzitter

Het is eind oktober en prachtig weer met een lekkere
temperatuur (19°) als ik dit schrijf.
In het septembernummer sprak ik de hoop uit op een
mooi najaar; we worden echt op onze wensen bediend.
Helaas zijn in de afgelopen periode onze twee ereleden
overleden; Stephanie Noordhoff, oprichtster van Drop of
Stroopwafels en Beer Beerenschot.
In deze uitgave is voor beiden een ‘in memoriam’
opgenomen. Ik wens hun dierbaren sterkte toe. Beer heeft
jarenlang de functie van penningmeester uitgeoefend. In
die tijd heb ik hem en zijn echtgenote, Grada beter leren
kennen. We woonden niet ver van elkaar en reden samen
naar bestuursvergaderingen. Beer kon luisteren en deed
dat ook. Peter en ik waren in Nederland ten tijde van de
crematie en hebben afscheid kunnen nemen van een
bijzonder mens.
Zoals U wellicht weet onderhouden wij nauwe kontakten
met de FANF. De FANF wordt beschouwd als de spreekbuis
voor in Frankrijk wonende Nederlanders richting

Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering 2015
Op zaterdag 9 mei 2015 zal de Algemene Ledenvergadering
gehouden worden op Château Les Merles in Mouleydier.
Voor velen van u geen onbekende plaats, want op 12 mei
2012 was de ALV ook op Château Les Merles. We hadden
een prettige vergadering, we konden buiten lunchen,
want het was prachtig weer. Dat hopen we natuurlijk
voor volgend jaar ook, maar belangrijk is dat u naar die
vergadering komt. Noteer de datum in uw nieuwe agenda
en kom naar Mouleydier. Ontmoet andere leden en maak
er een mooie dag van. We zorgen voor een interessante
lezing van de heer Guido Smoorenburg over de perikelen
van de gezondheidszorg, over ZIN (Zorg Instituut
Nederland-v/h CVZ). Wij hopen u te ontmoeten.
Leden zorgen voor nieuwe leden
Als er iemand is die een ander enthousiast kan maken voor
Drop of Stroopwafels bent u het wel. We nemen even aan
dat u gelukkig bent met ons blad, maar we zouden graag

Nederlandse overheid en (semi-) overheidsinstanties.
Ook wisselen wij via de FANF informatie uit met
zusterverenigingen. Zo heeft bijvoorbeeld de werkgroep
Zorg van La Tulipe, een zustervereniging in de Dordogne,
een nota opgesteld over Ouderenzorg voor Nederlanders
in Frankrijk. Het is een inventaris van voorzieningen
en (financiële) vergoedingssystemen in Frankrijk. Deze
werkgroep heeft diverse aspecten van het “wonen in
Frankrijk op hogere leeftijd” in kaart gebracht en belicht
twee belangrijke aspecten: “de noodzakelijke zorg en
aangepaste huisvesting”. U kunt deze nota vinden op onze
site bij “laatste nieuws”. Ook neemt de FANF nog steeds
deel aan het overleg met het Zorginstituut Nederland,
ZIN (voorheen CVZ) en het Centraal Administratiekantoor,
CAK. Ook hiervan kunt u een verslag vinden op onze site
bij FANF en elders in dit nummer.
Namens het bestuur wens ik u fijne
feestdagen en een goed en vooral gezond
2015 toe.
Jeannette van der Velde
toch wat meer gelukkige mensen willen zien. Het gebeurt
natuurlijk wel dat in uw omgeving iemand is die eigenlijk
ook wel Drop of Stroopwafels wil lezen en dat kan uiteraard
als u uw exemplaar aan die ander laat lezen. Wanneer die
ander nu zelf lid wil worden, maak dan gebruik van de
bon die in dit blad staat op een sponsorpagina. Daar staat
precies hoe te handelen om lid te worden. Knip die bon
uit, of liever nog kopieer die bon en stuur hem op. Maar
met onze site op internet lukt het ook en u, hij of zij zou
ook een email kunnen sturen. We beginnen nu, maar we
gaan 2015 gebruiken om heel gewoon leden te werven.
Contributie 2015
In dit nummer treft u als losse bijlage de factuur aan
voor uw contributiebetaling voor 2015. Dat bleek vorig
jaar een groot succes, 80% betaalde op tijd. Dat willen
we natuurlijk weer, sterker nog, we hopen op een hoger
percentage. Pak uw pen en betaal op tijd. Wij hopen op
uw medewerking.
Ineke Stagge, penningmeester

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.

Psychologiepraktijk geopend

Op zaterdag 13 september jl. hebben Susan Hoey en Krijn de
Best hun psychologiepraktijk in La Chapelle Montbrandeix onder
grote belangstelling geopend. Familie, vrienden en kennissen
waren aanwezig, nog geen cliënten. In een sfeervol pand in
het centrum kunnen zij hun gasten ontvangen, Susan vooral
de Engelstaligen, Krijn de Fransen en Nederlanders. Het pand is
door de gemeente gerestaureerd en voor een schappelijke prijs
verhuurd.
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De oogst aan oplossingen was dit keer mager. Te weinig tijd? Te moeilijk? Of het idee
van het terras en het glas vergeten? Reinout Brummelkamp zond ook nu weer een
foutloze oplossing in en Henk Kastelein deed hem dit bijna na; wel bij opgave 3 de
juiste sleutelzet, maar niet het correcte vervolg, hij vond dat wit 2 zetten eerder uit
het lijden verlost moest worden!. Zie hier de oplossingen van de 3 opgaven in Dropof-Stroopwafels nr. 106:
Opgave 1 (Borisenko – Simagin, USSR kampioenschap 1955) : 1. …, f5 2. gxf6, Df5+ 3. Kh4, Dh5# mat
Opgave 2 (Bondarevsky – Ufimtsev, Leningrad 1936): 1. …, Th8+ 2. Kf7, Le8+ 3. Pxe8, Kg5 4. 		
willekeurige zet, Tf8# mat
Opgave 3 (Kovalevskaya – Bodnaruk, Russisch dames-kampioenschap 2013):1. …, g5 (!) 2. Dc1, Tf3+
3. Lxf3, Dxf3+ 4. Kh2, Df2+ 5. Kh1, Lf3# mat
In dit nummer hopelijk weer 3 nieuwe,
leuke opgaven met voor elk wat wils.
De uiterste inzendtermijn is 1 februari
2015.
In ‘Schakend Nederland’ kwam ik
het volgende stukje van Paul van
der Sterren tegen, ooit één van mijn
tegenstanders in het Kampioenschap
van Limburg 1973.
Nuchter beschouwd is schaken een
eenvoudig spel. Je leert de regels, wit
doet een zet, zwart doet een zet en
dat gaat een tijd lang zo door totdat
er iemand mat staat of om andere
redenen geen volgende zet meer kan
of wil bedenken.
Maar het wordt moeilijker wanneer
geen van beiden de sukkel wil zijn die
wordt mat gezet. Want op dat punt
besef je onherroepelijk dat zomaar
wat zetjes doen niet goed genoeg
is. En wie goede zetten wil doen
merkt dat daar een inspanning voor
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nodig is, een forse inspanning zelfs,
zeker als de tegenstander zich ook
niet onbetuigd laat. En wanneer die
tegenstander dermate goede zetten
gaat doen dat het gewoon niet leuk
meer is, wordt het écht moeilijk. Maar
tegelijkertijd wordt het ook pas dan
echt een mooi spel.
Ongeveer op deze manier probeerde
ik mijn vader uit te leggen wat de
essentie van het schaakspel is en hoe
iemand er toe kan komen om er zijn
hele ziel en zaligheid in te leggen.
Zonder succes. Hoe een spelletje
spannend zou kunnen zijn wilde er bij
deze volkomen praktisch ingestelde
man niet in. Het is toch maar een
spelletje?
De onmogelijkheid om mijn vader
uit te leggen waar ik mee bezig was,
ging gepaard met heftige gevoelens
van eenzaamheid, maar ook van
bijzonderheid. Wow! Een wereld te
hebben ontdekt die voor mijn vader

kennelijk niet zichtbaar is. Hier ben
ik dus de baas. Mijn vader kan er niet
eens binnenkomen, laat staan dat hij
me zou kunnen corrigeren.
Wat wel indruk op hem maakte was
dat ik er erg goed in was en dat ik er
zelfs geld mee verdiende, net zoveel
als hij met zijn nuchterheid, zijn
techniek en zijn motoren. Zo werden
we uiteindelijk toch min of meer
elkaars gelijken en ontstond er een
vorm van begrip, ook zonder dat we
elkaar begrepen.
Maar deze drang, deze behoefte om
aan niet-schakers uit te leggen wat
het eigenlijk betekent een schaker te
zijn, heeft me – net als het schaken zelf
– nooit meer verlaten. Van schaker tot
schrijver over het schaken, het is voor
mij een natuurlijke stap geweest.
Een eenvoudig spel, maar je raakt er
nooit over uitgepraat.
richard.van-tienhoven@wanadoo.fr

Franse graantjes (8)
DE MARSEILLAISE
Het jaar 2014 is bij uitstek het jaar waarin,
vanwege allerlei herdenkingen, een recordaantal
keren de Marseillaise wordt gezongen. Daarom
is het goed eens een keer aandacht te schenken
aan een aantal aspecten van het volkslied van
ons gastland.
Ditmaal dus geen ‘graantjes’ maar een grote
‘graan’.

De Marseillaise bestaat uit vijftien coupletten maar
in feite wordt alleen het eerste couplet gezongen bij
officiële gelegenheden. Hier is de tekst van het eerste
couplet:
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé. (bis)
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes !
Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
De vertaling in het Nederlands van enkele woorden :
étendard = vaandel; sanglant = met bloed besmeurd;
mugir = brullen; féroce = woest, meedogenloos; égorger
= kelen; compagne = gezellin, vrouw; abreuver =
doordrenken; sillon = (ploeg)voor.
In nachtelijke uren gecomponeerd
De Marseillaise is gecomponeerd door Rouget de Lisle
in Straatsburg in de nacht van 25 op 26 april 1792. Het
vaderland was in gevaar en Frankrijk had de oorlog
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verklaard aan Oostenrijk en Pruisen. Er werd een beroep
gedaan op vrijwilligers uit heel Frankrijk om zich aan te
sluiten bij het Franse leger. In alle straten van de grote
steden hingen de aanplakbiljetten: Aux armes, citoyens!
In het garnizoen in Straatsburg was in die dagen Rouget
de Lisle gelegerd: kapitein van de genie, 32 jaar oud,
afkomstig uit de Jura en een warm aanhanger van de
Revolutie.
De burgemeester van Straatsburg was er verbaasd
over dat er nog steeds geen strijdlied was om al die
vrijwilligers aan te moedigen en liet dat, tijdens een diner,
duidelijk horen. Rouget de Lisle, die ook aanzat,pakte de
uitdaging op en componeerde diezelfde nacht nog het
Chant de guerre pour l’armée du Rhin, zoals hij zijn creatie
noemde. De volgende morgen repte hij zich met het
resultaat naar de burgemeester. Het moment waarop
de jongeman het nieuwe lied laat horen, dat zien we
vereeuwigd op het bekende schilderij van Isidore Pils (dat
te zien is in het Musée des Beaux-Arts in Straatsburg).
Daar staat de zingende kapitein, voor een wit scherm om
hem goed uit te laten komen. Met de linkerhand drukt
hij de tekst tegen zijn hart. Alle ogen zijn op hem gericht.
De drie nationale kleuren springen in het oog: het blauw
van de mantel en de pantalon, het rood van het vest
en het wit van het papier. Links zit de vrouw van de
burgemeester achter het klavecimbel om te begeleiden,
naast haar staat de dochter hevig verliefd te zijn. Rechts
de burgemeester en diverse andere mensen die alle lagen
van de Franse bevolking vertegenwoordigen.
Rouget de Lisle had succes met zijn oorlogslied. Op 29
april 1792 werd het ten gehore gebracht op het grote
plein van Straatsburg toen de troepen vertrokken, op
weg naar de oorlog. De woorden van het lied werden
afgedrukt in kranten en ook buiten Straatsburg gingen ze
hun weg. Dokter François Mireur hief het op 22 juni 1792
aan in Marseille. De vrijwilligers uit die stad namen het
mee toen ze richting Parijs gingen. De naam Marseillaise
werd op die manier geboren. Het strijdlied vierde
triomfen in Parijs.
Op 14 juli 1795 werd het officieel tot volkslied verklaard.
In 1804 kwam er een einde aan die status, want Napoleon
gaf de voorkeur aan een ander lied. In 1879 (ten tijde van
de Derde Republiek) kwam de Marseillaise weer terug als
volkslied.
Verplichte kost op school
Op 6 oktober 2001, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd
Frankrijk – Algerije in het stade de France en tijdens het

spelen van de volksliederen, gebeurde het: jonge Franse
immigranten uit Noord-Afrika trakteerden de tonen van
de Marseillaise op een hels gefluit. En in het voorjaar
van 2002 deden Corsicaanse supporters tijdens de
Franse bekerfinale hetzelfde. Het schokeffect van deze
provocaties was groot, Frankrijk was in rep en roer. Wie
aan de Marseillaise komt, morrelt aan de fundamenten
van de Franse republiek.
Reeds in april 2003 kwam er dan ook een wetsontwerp
dat nieuwe regels uitvaardigde. Wie zich schuldig maakt
aan outrage (grove belediging) van de Franse vlag en/of
het Franse volkslied draait zes maanden de gevangenis
in en krijgt een boete van 7500 euro. En in maart 2005
volgde een nieuw wetsontwerp dat het leren van
l’hymne national op de kleuterschool en de lagere school
verplicht stelde. De motieven: wat je vroeg leert daarvan
ga je houden en kennis van het volkslied ontwikkelt
burgerzin.
Een bloeddorstig lied
Nogal wat onderwijsgevenden, alsmede vele andere
Fransen, vinden de Marseillaise maar een bloeddorstig
lied. Moeten jonge kinderen echt uit volle borst zingen
van woeste soldaten die halzen komen afsnijden? Een
enquête onder kinderen heeft aangetoond dat ze er
helemaal niet mee zitten en het fijn vinden om mee te
zingen. Ondanks alle discussies bloeit de Marseillaise als
nooit tevoren.
Sang impur ( de g wordt uitgesproken als een k !)
Hoe zit het nu eigenlijk met die regel qu’un sang impur
abreuve nos sillons (laat onzuiver bloed onze voren
doordrenken)? Gaat het om een racistische uitdrukking?
Allerlei theorieën worden verkondigd maar om racisme
gaat het niet. Daar hadden de revolutionairen van
1792 nog nooit van gehoord. De twee belangrijkste
DE WIJNFLES: waarom 75 cl?
Waarom is de inhoud van een wijnfles
75 cl? Lees verder en maak goede sier
bij uw vrienden en familie als kenner
van de wijnhistorie!
Wijnflessen hebben een inhoud van
75 centiliter en niet 1 liter: vanwaar
deze uitzondering? De inhoud
van de wijnfles is in de 19e eeuw
gestandaardiseerd en volgens allerlei
theorieën is dit gebaseerd op een van
de volgende argumenten:
• De longinhoud van een glasblazer
• De gemiddelde consumptie tijdens
een maaltijd
• De beste manier om wijn te bewaren
(goedkope wijn zit vaak in een fles
van 1 liter)
• Gemakkelijk te transporteren
Geen van deze veronderstellingen
klopt; ook Europese wetgeving geeft
09
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verklaringen zijn de volgende.
Het zou gaan om het bloed van de tegenstanders van de
revolutie, van de contra-revolutionairen dus. Dat bloed
mag van de fanatieke revolutionairen best de Franse
aarde doorweken.
Bij de andere mening moet gedacht worden dat sang
impur staat tegenover sang pur. Met het laatste wordt
het bloed bedoeld van edellieden. Alle andere mensen
hebben sang impur in de aderen. Het lied van Rouget de
Lisle zou de wens uitspreken dat de gewone vrijwilligers
(dus mensen met sang impur) hun bloed offeren.
De Marseillaise geparodieerd
Elk beroemd lied wordt, om humoristische of politieke
redenen, geparodieerd. Zo ook de Marseillaise. Uit de
talloze parodieën heb ik een vreedzame gekozen: Une
Marseillaise pour la paix.
Allons enfants de la patrie
Le jour de fête est arrivé !
Contre toutes les tyrannies
L’étendard de la France est levé. (bis)
Entendez-vous dans nos campagnes
Chanter tous ces jeunes soldats ?
Ils viennent jusque dans nos mas
Courtiser nos filles et nos compagnes !
Refrain
En garde, citoyens,
Doublez vos séductions,
Dansons, dansons !
Qu’un flot d’amour
Inonde nos sillons !
(mas = boerderij ; courtiser = het hof
maken ; séduction = verleiding; inonder =
overstromen)
Wim Kruize

hier geen antwoord want volgens
deze wetgeving zijn 8 verschillende
maten toegestaan van 10 cl tot 1.5
liter.
Het gaat hier om een historische en
praktische aangelegenheid.
In de 19e eeuw waren de Engelsen de
voornaamste klanten van de Franse
wijnboeren. Maar onze Engelse buren
hebben altijd een ander maatstelsel
gehad dan wij hier op het vaste land.
De “Imperial Gallon” was omgerekend
4.54609 liter.
Om niet het hoofd te breken bij het
omrekenen transporteerden de
wijnhandelaren de Bordeaux wijnen
in vaten van 225 liter, afgerond 50
gallons. 225 liter komt overeen met
300 flessen van 75 cl. En om te rekenen
is 300 een gemakkelijker getal dan
225. Men had dus: 1 vat= 50 gallons

= 300 flessen.
Eén gallon komt dus overeen met 6
flessen. Daarom wordt de meeste wijn
nog steeds verkocht in dozen van 6 of
12 flessen.
Voila!
En bedank mij niet voor het
verstrekken van deze informatie want
sinds u wijn drinkt had u dit toch
moeten weten!
Ton van der Pluijm
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Voelbaar licht in de duisternis
De feestdagen staan weer voor de deur. U, wonend in Frankrijk, stort zich dan
vanzelfsprekend op de gevulde giraffennek en de Moët & Chandon. Tenminste, daarover
schept de hoofdredacteur van dit blad geregeld op als hij in Nederland is, maar hij heeft
natuurlijk gemakkelijk praten met een vrouw die zo goed kan koken. Om de aandacht
af te leiden suggereerde hij dat ik het, gezien de verschijningsdatum van dit nummer,
maar ’s moest hebben over digitale pepernoten. En stroopwafels natuurlijk, want Gouda
ontvangt de Sint dit jaar met, ook u heeft het misschien wel vol ongeloof gezien, ‘kaas- en
stroopwafelpieten’. Geschiedvervalsing! Neen, lichtgevende haut couture en een horloge dat
uw cholesterolniveau doorgeeft aan uw huisarts passen beter bij deze feestmaand.
De digitale buitenwereld gaat ons
steeds dichter op de huid zitten.
Letterlijk. Stel, u wandelt in het
zonnetje langs de pittoreske La
Dronne, hartje Perigord-Limousin,
en u wilt uw gevoelens delen met
uw geliefde. Tot voor kort stuurde

u dan een SMS-je, maar dat is zó
2014! Vanaf 2015 krijgt u een SMSje: “Schat, wat gaat je hart tekeer!” U
heeft namelijk een Apple Watch om
de pols. Qua uiterlijk hip retro, qua
techniek helemaal 21ste eeuw.
De strijd om de markt voor wearable
(fashion) technology, zeg maar:
technologie ‘verstopt’ in kleding
en sieraden, is in volle gang. Ik ga
het hier nog even niet hebben

over de Google Glass. Neen, het is
al heel wat dichter bij huis. Oftewel,
aan de pols en om het lijf. Diverse
fabrikanten hebben slimme horloges
(smart watches) ontwikkeld, die
eigenlijk helemaal niet zo slim zijn:
ze zijn dan alleen maar een extra
schermpje voor je smart phone of
tablet, die al het werk doet. Deze
toepassing is alweer achterhaald,
nog voordat de consument massaal
aan de smart watch is gegaan.
Want de nieuwe generatie, waarvan
de Apple Watch een exponent
is, heeft zelfstandig een aantal
slimme functies, zoals daar zijn:
stemherkenning, een hartslagsensor,
NFC-technologie (bijvoorbeeld voor
betalen en inchecken), het verzenden
van berichtjes in de vorm van
tekeningetjes en pictogrammen en
een afstandsbediening voor je Apple
TV. Je cholesterolniveau (met een
elektronische ‘prikker’ te meten) kan
worden doorgeseind naar je huisarts
en je kan je hartslag live opsturen
naar iemand anders met een Apple
Watch. Haptic Feedback heet dat.
“Een subtiel trilgevoel is hem of haar
dan deel … Een heel intense manier
van communiceren!” hypte Computer
Totaal Online. Wat maar aangeeft dat
functies niet altijd hoeven te leiden
tot (meer) functionaliteit, maar dat
weten we inmiddels wel van de
overspannen gadgetmarkt.
Neen, dan de kleding van de
toekomst! Waar veel mensen
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(mannen dus) van kleur verschieten
bij de aanblik van bepaalde soorten
lingerie, is er inmiddels een soort
lingerie die bij aanraking lokaal
warmte afgeeft en van kleur
verschiet. De kleur verandert dan
van bruin in zalmroze. “Het is een
soort uitkleden terwijl je alles aan
houdt,” zegt ontwerpster Eef Lubbers
in NRC Handelsblad. ‘Schubben
en ledjes maken de man’ is de
titel van het artikel. Nu is er in de
Nederlandse krantenwereld een ware
competitie gaande wie het beste
een woordspeling in een krantenkop
verwerkt, overigens riant gewonnen
door de Volkskrant, maar deze kop
dekt de lading. Tenminste, als met dat
‘man’ ook een vrouw wordt bedoeld.
Maar die schubben zetten we wat mij betreft - bij het grofvuil.
Microsoft-onderzoekster Asta
Roseway ontwierp een vest bezet
met zilveren schubben. Is de drager
blij, dan gaan de schubben vrolijk
ruisen. Wordt de drager nijdig, dan
gaan de schubben recht omhoog

staan. De ontwerpster heeft zich
tot doel gesteld “alles te weten te
komen over hoe relaxed, opgefokt,
positief of negatief iemand is.” Heb
ik geen vest voor nodig: bij mij gaat
het weinige haar dat ik nog heb recht
over overeind staan als ik dit lees.
Gelukkig is er ook high tech
kleding die wél nuttig en leuk is

en normale mensen aanspreekt.
Ledlampjes in kleding die wordt
gedragen in het donker, is daarvan
een vanzelfsprekend voorbeeld.
Philips, altijd al kien op medischtechnologische innovatie, ontwikkelt
led’s voor in kleding en dekens
die lichttherapie op maat leveren.
Zij zenden licht uit in bepaalde
golflengtes en bestrijden aldus pijn,

gebruik toetsenbord, et cetera. Wat
een zaklamp daarmee moet? Het
oude liedje: verkopen aan de meest
biedende. Of nog erger: hopen dat
er inlog- en creditcardgegevens
worden gevonden. Amerikaans
onderzoek heeft uitgewezen dat
bijna alle flashlight apps dit - in
meer of mindere mate - doen. Alleen
Privacy Flashlight is veilig. Weest
dus voorzichtig waarmee u uzelf
bijschijnt in deze donkere dagen. Een
fijne Kerst en Oud en Nieuw en een
gezond 2015 toegewenst!

exceem, winterdepressie en nog veel
meer. En voor baby’s is er nu een
jumpertje dat allerlei (medische) data
doorgeeft aan de verzorgers.
Voor elk wat wils, lijkt het, maar
mocht u al een keuze hebben
gemaakt, dan moet u toch nog
even wachten tot het (betaalbaar)
in de winkel ligt. Tot die tijd moet
u het doen met de lichtjes in de
kerstboom, van kaars tot led.
Tot slot: licht in het donker is fijn,
maar niet als er duistere zaken
uit voortvloeien. Meta Boreel en
Renso Vonk maakten mij attent
op een serieuze bedreiging van
uw privacy. Tenminste, als u een
smart phone gebruikt (maakt niet
uit welk besturingssysteem) en
daarop een zaklamp (flashlight)
app heeft geïnstalleerd. Zo’n app
tovert de flitser van uw camera om
in een lamp. En harkt en passant
al uw persoonlijke gegevens
bij elkaar, zoals adresboek,
belgeschiedenis, websitebezoek,

Wie komt ons helpen
Al ruim vier jaar verzorgt Dick de Rooij
de sponsorpagina’s en is hij drie jaar
geleden ook met de opmaak van
Drop of Stroopwafels begonnen. Dat
laatste doet hij niet meer, dat wordt
nu door zijn schoondochter Kirsten
de Rooij-Moerman gedaan. Dick
de Rooij kwam bij ons toen hij zich
meldde voor hulp bij de opzet van de
sponsorpagina’s en na enige tijd ging
hij ook de opmaak doen.
We zijn weer toe aan hulp bij de
sponsorpagina’s, werk wat Dick nog
steeds doet, maar waar hij op termijn
toch ook mee wil stoppen. Niet
met directe ingang, maar natuurlijk
hebben wij dat besluit te respecteren.
We zijn dus weer op zoek.
Wie kan ons helpen. De sponsorpagina’s worden gevuld met
bijdragen van onze leden, soms ook
van niet-leden. Leden hebben soms
iets aan te bieden, een artikel, een
dienst. Daar willen we ons blad voor
openstellen, maar het moet natuurlijk
11
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gecoördineerd worden. Er is een
tarief gebaseerd op de grootte van de
bijdrage en op het aantal malen dat
de bijdrage geplaatst wordt. Dat wijst
straks de weg vanzelf.
Het allerbelangrijkste is dat iemand
zich met die pagina’s bemoeit. De
opmaak in samenwerking met
de sponsor bepaalt, een tarief
overeenkomt, een factuur via
de penningmeester verzorgt en
eventueel contact onderhoudt met
de sponsor. De opbrengst draagt
bij aan het positieve resultaat van
de vereniging, waardoor wij ook
de contributie al jaren niet hebben
verhoogd.
Onder onze leden zal er toch zeker
wel een hij of een zij zijn die affiniteit
met opmaak heeft. Die het leuk vindt
om contact met leden te hebben die
iets aanbieden. Bent u in staat om op
uw computer een sponsorbijdrage
samen te stellen, een pagina te
maken en via de redactie contact met

de opmaak. Een rekening in concept
voor de penningmeester te maken
en eventueel nazorg bij de sponsor.
Wij laten u niet aanmodderen, Dick
de Rooij zal u begeleiden en ook de
redactie zal contact met u hebben.
Het bestuur zal u dankbaar zijn. Neem
contact op met Henk van Elferen,
redactie@drop-of-stroopwafels.net of de
voorzitter Jeannette van der Velde,
voorzitter@drop-of-stroopwafels.net

Dick de Rooij kan u ook wat verder
helpen,
sponsoring@drop-of-stroopwafels.net

Telefonisch kan ook, onze nummers
staan in Drop of Stroopwafels.

Wie, oh, wie komt ons helpen?
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FRANKRIJK OVERZEE
Eilanden in de zon, rum, ruimtevaart en toerisme
Je hoort nogal eens van Franse buren en vrienden dat hun zoon of neef ôutre-mer woont
of werkt. In een van de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk dus. In de supermarkt kun je
bananen uit Martinique kopen of rum uit Guadeloupe en er is zelfs een speciale televisiezender
van en voor die gebieden: France Ô. Het zijn overblijfselen van het koloniale verleden, die
Frankrijk graag wil behouden voor de grandeur, om nog een beetje een wereldnatie te zijn en
om enkele andere redenen. Niet om het gewin want er moet meestal geld bij.
Het belangrijkst zijn de vijf overzeese departementen, die
dezelfde status hebben als de binnenlandse departementen
met vertegenwoordigingen in het parlement en de senaat.
Frans is er de officiële taal al worden in het dagelijks leven
nog veel meer andere talen en dialecten gesproken. Ze
maken ook deel uit van de Europese Unie en er wordt
betaald in Euro’s. Drie overzeese departementen liggen
in de Cariben (Guadeloupe, Martinique, Frans-Guyana) en
twee in de Indische Oceaan (Réunion, Mayotte).
Guadeloupe, gelegen in de Caribische Zee, bestaat eigenlijk
uit een groep eilanden die behoren tot de Franse Antillen.
Meestal wordt echter met Guadeloupe het hoofdeiland
bedoeld, ongeveer zo groot als de provincie Utrecht, waar
de meeste van de vierhonderdduizend inwoners van het
departement wonen. Guadeloupe werd door Columbus
ontdekt maar is al sinds 1635 in bezit van de Fransen. De
meeste inwoners zijn afstammelingen van Afrikaanse
slaven of van Indiaanse afkomst. Op de eilanden wordt
veel suikerriet geteeld; suiker maar ook rum zijn, naast
bananen, de belangrijkste exportproducten. Met zijn
tropische bossen, exotische dieren, pittoreske stadjes en
ruige kusten is Guadeloupe vooral een vakantieparadijs.
Het toerisme is de laatste jaren sterk toegenomen en steeds
meer cruiseschepen hebben deze door de zon gekoesterde
archipel ontdekt.
Dat geldt ook voor het nabijgelegen piepkleine eilandje
Saint-Barthélemy maar hier arriveren de toeristen vaak
met privévliegtuigjes, want het eiland is zeer geliefd bij

Guadeloupe
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de gefortuneerde jetset. Tot 2007 was Saint-Barthélemy
een onderdeel van het departement Guadeloupe, net als
Saint-Martin, het Franse deel van het eiland Sint Maarten.
De negenduizend inwoners kozen echter tijdens een
referendum voor meer zelfbestuur en nu heeft het eiland
een aparte status met beperkte autonomie.
Ook Saint-Martin werd toen een overzeese gemeenschap
met een zekere vorm van zelfbestuur, terwijl het
Nederlandse deel van Sint Maarten enkele jaren later een
apart land werd binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Die deling van het eiland – slechts 14 kilometer lang en 13
kilometer breed – is al eeuwen oud. Nadat zowel Fransen als
Nederlanders er zich hadden gevestigd, tekenden Frankrijk
en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het
midden van de 17de eeuw een overeenkomst waarbij Sint
Maarten werd opgedeeld tussen de twee naties. Voor beide
delen, Frans en Nederlands, is toerisme tegenwoordig
de voornaamste inkomstenbron met Amerikanen als de
belangrijkste klanten. Er meren dagelijks cruiseschepen aan
en de Princess Juliana International Airport is berekend op
grote passagiersvliegtuigen.
Honderdvijftig kilometer ten noorden van Guadeloupe
in de Caribische Zee ligt het eiland Martinique, eveneens
een overzees Frans departement en onderdeel van de
Franse Antillen. Martinique is nauwelijks zestig kilometer
lang maar heeft bijna een half miljoen inwoners. In de
loop van de eeuwen is het eiland regelmatig van eigenaar
veranderd, zoals gebruikelijk was in de Cariben. In 1502

Guadeloupe

werd het ontdekt door Columbus, in 1635 landden er
Franse kolonisten die suikerriet gingen verbouwen en het
stadje Saint-Pierre stichtten. Daarna kwam Martinique
verscheidene malen in Britse handen maar vanaf 1816
(na Napoleon) hoort het definitief bij Frankrijk. De
hoofdstad Saint-Pierre werd in 1902 verzwolgen door een
vulkaanuitbarsting van de Mont Pelée, waarbij vrijwel alle
dertigduizend inwoners om het leven kwamen. Daarna
werd Fort-de-France de nieuwe hoofdstad.
Er worden op Martinique veel bananen geteeld, vooral
voor de export. Dat is nu nog de grootste bron van
inkomsten voor de eilandbevolking, maar de steile kliffen,
witte zandstranden, bossen en vulkanen trekken steeds
meer toeristen. Daardoor neemt de werkgelegenheid toe,
komt er meer geld in het laatje en wordt het toerisme een
belangrijke economische factor.
Martinique is ook het eiland waar in 1763 Josephine de
Beauharnais werd geboren, de veel bezongen echtgenote
van Napoleon Bonaparte. Ze was de dochter van blanke
Franse kolonisten maar werd vaak – ook door Napoleon –
de Creoolse genoemd. Want merkwaardigerwijs heetten
de in de Caribische gebieden geboren Fransen in die tijd
Creolen.
Frans-Guyana is anders, heel anders zelfs. Het is geen
eiland maar ligt op het vasteland aan de noordkust van
Zuid-Amerika. Frans-Guyana is twee keer zo groot als
Nederland maar zeer dunbevolkt; de meeste van de
230.000 inwoners wonen in de hoofdstad Cayenne en aan
de kust. In het binnenland leeft de inheemse bevolking,
Indianen en Creolen, hoofdzakelijk van jacht, visvangst en
verzamelen. Oorspronkelijk lagen daar grote plantages
maar nadat Frankrijk in 1848 de slavernij had afgeschaft,
raakten die in verval en kwam er een einde aan een
economische bloeiperiode.
Frans-Guyana is het buurland van Suriname, de
voormalige Nederlandse kolonie, en in het verleden is er
heel wat strijd geleverd om dit gebied. In de 17de eeuw
werd het enkele malen bezet door de Nederlanders. De
Fransen slaagden er echter steeds in het te heroveren en
lijfden het in als een departement van het moederland.
Tijdens de Franse revolutie werd Guyana een strafkolonie
voor de tegenstanders van de revolutionairen. Vijftig jaar
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later maakte Napoleon III van het Duivelseiland, dichtbij
de kust gelegen, een aparte strafkolonie voor politieke
gevangenen. Er moeten zo’n driehonderd tegenstanders
van zijn regime hebben vastgezeten maar later werd
het eiland alleen gebruikt voor delinquenten die als
staatsgevaarlijk werden beschouwd, zoals terroristen
en spionnen. De bekendste gevangene uit die periode
was de in 1894 wegens spionage veroordeelde joodse
kapitein Alfred Dreyfus, die er vier jaar lang onder een
streng regime werd vastgehouden. Totdat hij, na acties
van vooraanstaande Fransen (Emile Zola: J’Accuse) in ere
werd hersteld. In 1969 verscheen een spannend boek
over Duivelseiland. In Papillon vertelt de Franse schrijver
Henri Charrière hoe hij na dertien jaar van het eiland wist
te ontsnappen. Het leest als een trein maar of het allemaal
waar is wordt betwijfeld.
Ter hoogte van Duivelseiland, op het vasteland bij
Kourou, ligt sinds 1962 het Centre Spatial Guyanais,
tegenwoordig het lanceercentrum van de Europese
ruimtevaartorganisatie ESA. Daar worden de Arianeraketten van ESA en Arianespace gelanceerd. De
lanceerbasis mag dan erg Europees zijn (ESA betaalt
tweederde van de kosten), de Gendarme Nationale en het
Vreemdelingenlegioen zorgen voor de bewaking terwijl
de Parijse brandweer er is voor de brandbestrijding.
In het binnenland heerst al jaren lang een wildwest
situatie door een invasie van merendeels uit Brazilië
afkomstige goudzoekers. In 2013 schatte de Gendarmerie
Nationale dat meer dan tienduizend illegale goudzoekers
op honderden plaatsen in het Amazone-oerwoud actief
zijn. Het dreigt een regelrechte milieuramp te worden
want de bossen worden verwoest en de rivieren, waarvan
de inheemse bevolking afhankelijk is voor drinkwater en
visserij, raken vervuild met bergen afval en het kwik dat
gebruikt wordt bij de goudwinning. Bovendien wordt de
bevolking verjaagd en heerst in de goudzoekerskampen
een sfeer van bandeloosheid en criminaliteit. Ondanks de
grootscheepse inzet van gendarmes en militairen hebben
de bestrijdingsacties in het ondoordringbare oerwoud
nog weinig succes opgeleverd.
Aan de andere kant van de wereld ligt het eiland (en
departement) Réunion, in de Indische Oceaan ten oosten

Frans-Guyana

van Madagaskar, dat ooit ook Frans is geweest. Réunion,
iets kleiner dan de provincie Drenthe, heeft ruim 840.000
inwoners en is een zeer modern en welvarend eiland.
Die welvaart komt voornamelijk door het toerisme.
De azuurblauwe lagunes, prachtige koraalriffen en
zandstranden langs de kust, de bergen en hoogvlakten
in het binnenland zijn een tropisch eldorado voor
natuurliefhebbers, bergbeklimmers en sportduikers.
Het eiland is daar uitstekend op ingericht met twee
luchthavens en diverse verblijfsaccomodaties, waaronder
een groot aantal hotels. Beroemd zijn de drie dicht
beboste vulkanische bergketens met de ruim drieduizend
meter hoge Piton des Neiges, waarop ondanks de naam
praktisch nooit sneeuw valt.
Bij al dat moderne toerisme zou je bijna vergeten dat
Réunion oorspronkelijk een “suikereiland” was met
uitgestrekte rietsuikerplantages. Nog steeds wordt er veel

suiker en uiteraard rum geproduceerd.
Sinds het midden van de 17de eeuw, toen vanaf Madagaskar
een groep muiters naar het eiland werd gedeporteerd,
is Réunion officieel Frans. Aanvankelijk heette het Île de
Bourbon, naar het heersende koningshuis Bourbon, maar
tijdens de Franse Revolutie werd de naam veranderd
in Réunion om de eenheid van de revolutionairen te
benadrukken. Daarna heette het nog even Île Bonaparte
en na de val van de kleine keizer weer Île de Bourbon.
In 1848 waren ook de Bourbons van het politieke toneel
verdwenen en werd het weer gewoon Réunion.
Toen de Fransen het eiland in bezit namen was het
vrijwel onbewoond. In de daarop volgende eeuwen werd
Réunion echter bevolkt door een mengeling van rassen
en volken: Fransen, Afrikanen, Chinezen, Maleisiërs en
Indiërs. Sommigen waren slaven of contractarbeiders
want er waren veel werkkrachten nodig voor de
plantages. Die kleurrijke melange bestaat nog steeds.
Een kwart van de bevolking is van Europese afkomst, de
Indiërs vormen nog een kwart en de helft is van Chinese,
Afrikaanse of Maleisische afkomst. Daardoor ontstond een
gevarieerde exotische cultuur (en keuken) met een sterke
Europese inslag. Hoewel Frans de officiële taal is, wordt er
overwegend Réunions Creools gesproken, een Creoolse
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taal met veel Franse elementen.
In 2005 en 2006 was Réunion enige tijd in het wereldnieuws
door het uitbreken van een epidemie van chikungunya,
een ziekte die verspreid wordt door muskieten. Meer
dan 250.000 inwoners van het eiland werden door de
ziekte getroffen maar het moederland Frankrijk stuurde
onmiddellijk voor tientallen miljoenen Euro’s noodhulp en
een klein legertje soldaten om de muskieten uit te roeien.
Het eiland Mayotte is weliswaar klein (39 bij 22 kilometer),
toch is het echt een volwaardig Frans departement. Evenals
Réunion ligt Mayotte, omgeven door enkele nog kleinere
eilandjes, in de Indische Oceaan maar dan aan de andere
kant van Madagaskar en dicht bij de Oost-Afrikaanse
kust. Het behoort tot de Comoren, een eilandengroep die
destijds Frans was en in 1975 een autonome republiek
werd. De inwoners van Mayotte deden daar niet aan mee.
Ze wilden bij Frankrijk blijven behoren en in 2009 stemden
ze er in een referendum zelfs voor om een overzees
departement te worden. Dat was een hele stap want de
islamitische bevolking koos daarmee voor het Franse
rechtssysteem en moest de sharia (islamitisch recht) en
de polygamie (veelwijverij), die op het eiland gebruikelijk
waren, voorgoed afschaffen. Sinds 1 januari van dit jaar
(2014) is ook het recht van de Europese Unie van kracht in
Mayotte omdat het een zogenaamde ultra perifere regio

Bommen per vergissing op Royan

werd, een ver weg gelegen deel van de Unie. De bijna
tweehonderdduizend inwoners van dit eiland, twee keer
zo groot als Texel, leven van landbouw en visserij.
Behalve de vijf departementen heeft Frankrijk nog een
groot aantal gebieden overzee in de Pacific, de Grote of
Stille Oceaan. Die vele honderden eilanden, waaronder
Tahiti, hebben een andere status. Dat zijn collectivité’s,
territoires of een overzees land met een zekere autonomie.
En dan ligt daar in het noorden van de Atlantische Oceaan,
voor de kust van Canada, ook nog een klein stukje
Frankrijk: Saint-Pierre en Miquelon. Over die noordelijke
kabeljauwvissers en over de tropische
paradijsjes in de Stille Zuidzee gaan we het
een volgende keer hebben.
Wil de Jong

In het ZW van Frankrijk is de Ortolan,
een vink-achtig vogeltje, een grote
lekkernij. Ze worden gevangen, in
een klein kooitje vetgemest een
week of 3 lang en dan verzopen in de
Armagnac, geplukt en in hun geheel
gebraden. En dan ongeveer in een
hap opgegeten. De gewoonte wil dat
men een servet over zijn hoofd heeft
terwijl men eet. Boze tongen zeggen
dat dit is om zich te verbergen voor
de ogen van Onze Lieve Heer, maar de
kenners zeggen dat ze zo de heerlijk
geur vasthouden. Mitterand schijnt
er dol op geweest te zijn. Het is nu
verboden en op de zwarte markt zijn
de vogeltjes een fortuin waard. Een
paar grote chefs proberen ze voor 1
weekend per jaar weer vogelvrij te
maken.

Wij maakten vroeger de zelf
geschoten en geplukte snippen ook
in hun geheel klaar. We aten niet de
botten, poten of snavel, maar wel de
binnenboel op een toastje ernaast.
(snippendrek). Maar een kleinere
vogel dan dat heb ik nooit gegeten.
Vroeger waren vinken een lekkernij
in Nederland! Dat zijn uiteindelijk de
blinde vink en de slavink geworden.
Een beetje gehakt in een lapje
kalfsvlees of in een plak spek. Heerlijk!
Ze bestaan hier in Frankrijk ook.
Het Ministerie van Cultuur in Parijs
heeft besloten dat het Louvres,
Versailles en het Quai d’Orsay
misschien al volgend jaar de hele dag
zullen open gaan. In Engeland is dit al
het geval bij het British Museum en de
National Gallery. Omzetverhogend!
Thailand heeft aangekondigd dat
ze een Tour de France gaan houden.
Er is echter duidelijk sprake van een
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misverstand. Er is overleg geweest,
maar alles wat de voorzitter van de
A.S.O., die de Tour organiseert in zijn
hoofd had was een kleine eendaagse
tour.

De laatste film van Brigitte Bardot
dateert uit 1973 en ze is onlangs
80 geworden. Ze werd een actief
dierenactiviste en richtte in 1986 de
Stichting Brigitte Bardot op, waar ze
haar geld in stopte en waarvoor zij
haar juwelen verkocht. Als je je een
beetje in het dierenleed interesseert
in Frankrijk kom je haar naam zeker
tegen.
Louis Sarkozy, de zoon van de
vroegere President Nicolas Sarkozy,
en Léonard Trierweiler, zoon van
Mevrouw Trierweiler, de vroegere
vriendin van President François
Hollande, belagen elkaar via twitter.
Het laatste is dat Léonard Trierweiler
(17) die op een elite kookschool zit
in Parijs en 9000 twitter-volgelingen
een grap heeft gemaakt over het
feit dat Sarkozy een nieuw horloge
zou hebben. Louis Sarkozy, die op
een militaire school in Pensylvania,
USA. zit en 17.000 volgelingen heeft
antwoordde met een opmerking over
een paar foute woordspelingen die
in het boek geslopen zouden zijn dat
Leonards moeder over haar verblijf
op de Champs Elyssées schreef. Over
spuit elf gesproken!!
Het wiel en de tas werden honderden
jaren geleden uitgevonden maar het
was pas in 1970 dat iemand het slimme
idee had om wieltjes onder bagage te
maken. Mr. Sadow, een Amerikaan,

vroeg patent aan in 1970 en kreeg het
2 jaar later. Hij sleepte de koffer plat
op 4 wieltjes achter zich aan. In 1987
verzon een andere Amerikaan, Robert
Plath, het model met 2 wieltjes en
een uittrekbaar handvat. Nu kunnen
we ons nauwelijks meer een gewone
koffer voorstellen, maar in de 70-er
jaren was reizen heel bijzonderder en
bestonden er nog kruiers!
Katten die buiten rondlopen, en dat
zijn er steeds meer tegenwoordig,
zorgen voor een enorme teruggang
in de vogelstand. Ze eten ook kleine
knaagdieren en hazen en konijnen.
Het is tegenwoordig bijna normaal
om ergens in het veld een kat te zien
struinen. Triest.
Als die ZAD-isten (Zone à Défendre)
activisten nu in plaats van bomen
te planten op een terrein dat toch
onder water komt te staan, eens
wat onderhoud gingen plegen aan
bestaande bomen, die helemaal
overwoekerd worden door klimop
en dan dood gaan. Dan zouden ze
werkelijk iets voor de natuur doen. Nu
benadelen ze de boeren daar langs de
Tarn, die dachten dat ze eindelijk een
gereguleerde watertoevoer zouden
krijgen door dit stuwmeer. Kleinere
dammen hoger in de bergen zouden
alleen de vlakte nog maar droger
maken. Griezelig dat er zelfs een dode
bij viel en dat de boeren daar nu met
een geweer naast hun bed slapen. Die
klimop zit mij duidelijk hoog. Ik moet
toegeven dat ik er de laatste tijd in
mijn eigen bos ook niet veel aan heb
gedaan!
Hebt u wel eens gehoord van de
Eiffel spoorbrug? Van dezelfde
architect als de toren. Hij gaat over
de rivier tussen St-Vincent-de-Paul en
Cubzac-les-Ponts (33).
In 2016 krijgt hij een
intensieve opknapbeurt.
4 Maanden lang zal hij
gesloten zijn.
Meta Boreel

Landelijk
Wonen

Frankrijk
Correze

Han Giele

La Porcherie
19130 St Bonnet La Riviere
+33 555256964 of +33 695114999
www.landelijkwonenfrankrijk.nl
info@landelijkwonenfrankrijk.nl

Dordogne

Haute-Vienne

Online hulpverlening professionele gesprekken voor al uw hulpvragen
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
www.dichterbijcounselling.nl

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

No Orias: 0719 505

Stefanie Westgeest
0031 6 17690967

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

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 Nederlands sprekende
contactpersoon Els Caylar- Burgersdijk.
Onze clienten kunnen rekenen op een begeleiding in de
Nederlandse taal.

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

Ferronnerie Theo van Os

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

Lieu dit Brégérac
24390 HAUTEFORT
DORDOGNE
Tel 0033 (0)553 501171
www.ferronnerie-vanos.com email: ferronnerie.vanos@orange.fr

ILSEWOLFF
WOLFFCOUNSELING
Counseling
ILSE

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

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

ilsewolff@live.nl
ilsewolff@live.nl
0553
5350
3088
8891
91 0031(0)627021331
0031(0)627021331
05
Zie ook Google-Linkedin: Ilse Wolff France

Cabinet J. C. PLANCHON
Verzekeringen

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

24300 NONTRON

Tel. direct: 05.53.56.09.01

Fax.: 05.53.56.99.93

24340 MAREUIL

E-mail: H924281@agents.allianz.fr

n° orias 07 003 918

HEB JE HET GEVOEL DAT JE NIET GEHOORD WORDT?
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

05 55 08 16 90 / 06 73 72 11 36
16

luciasoeters@retabout.com
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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

www.meandervakantiewoningen.nl

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

Gevraagd:
 nette ingerichte (vakantie)huizen, geschikt voor verhuur, in Frankrijk  beschikbaar voor ca. 10 tot 20 weken per jaar
 van eenvoudig tot luxe, met of zonder zwembad  huurprijzen tussen € 400 en € 3000 p.wk. voor het hoogseizoen
Geboden:
 jarenlange verhuur ervaring  goede samenwerking (1 op 1)  betrouwbaar, serieus en snel
 gemiddelde jaarlijkse huurinkomsten voor u als eigenaar (minus administratiekosten) en afhankelijk van het type én ligging woning: € 4.000 tot € 20.000

Edwin de Heer Traditioneel Timmerwerk

Joanna Bos - Bel Air Taal Service

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

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

maakt divers maatwerk in hout:
kozijnen, ramen, deuren en ook
keukens, tafels en kasten etc.
0033671548999
edwindeheertrt@gmail.com
Le Vieux Bourg, 19140 Eyburie

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

Coaching, ondersteunende gesprekken
T: 0033(0)545232576 M: 0033(0)695560124 E: gertrook@orange.fr

Marcel Verhoeven

malcoussel@free.fr

Montayral - Lot et Garonne

Tel: 05 53 41 09 77

PC HELP

eken

omstr
gne en
Dordo

COMPUTER EN INTERNET HULP BIJ U THUIS
•
•
•
•

Installatie
Onderhoud
Reparatie
Instructie

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

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.
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•
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•

Lid worden van Drop of Stroopwafels?
Voor 22 Euro per jaar ontvangt u
ieder kwartaal ons blad.
Ga naar www.drop-of-stroopwafels.net en
klik op de homepage op “lid worden”
Of vul deze bon in (een kopie mag ook) en
stuur deze naar:
Ledenadministratie, Ans Roelofs, La Mouthe,
24260 Le Bugue, France.
Of stuur een mailtje aan
administratie@drop-of-stroopwafels.net

Dhr / Mevr
Adres
Plaats / Postc
Email
Drop of Stroopwafels, december 2014 - Nummer 107
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Belastingmaatregelen
Sociale lasten bij verkoop tweede huis
In het vorige nummer van DoS heb ik een artikel geschreven over de taxe sur le plus value. In dat artikel is
melding gemaakt van een lopende procedure voor het Europees Hof. Recentelijk heeft de advocaat generaal
het Europees Hof geadviseerd de heffing van sociale lasten over de gerealiseerde vermogenswinst bij verkoop
van de tweede woning in strijd met het EU recht te verklaren. In de meeste gevallen volgt het Hof het advies
van de advocaat generaal. De uitspraak zal nog wel enkele maanden op zich laten wachten, maak daarom
tijdig bezwaar.
Nieuwe barème 2015
In 2015 vervalt de eerste belastingschijf van 5,5% (thans
van toepassing op een inkomen tussen € 6.011 en
€ 11.991). De nieuwe schijven worden:
Belastbaar bedrag
(voor 1 part)
niet meer dan 9 690 €

Belasting tarief

tussen 9 690 € en 26 764 €

14%

tussen 26 764 € en 71 754 €

30%

tussen 71 754 € en 151 956 €

41%

meer dan 151 956 €

45%

0%

De korting op de berekende belasting, de “décote”, blijft
voor lage inkomens van toepassing.
En en ander onder voorbehoud van goedkeuring door het
Franse parlement.
Crédit d’impôt op energie besparende
investeringen
Teneinde energiebesparende investeringen te stimuleren

•
•

•

Lid worden van Drop of Stroopwafels?
Voor 22 Euro per jaar ontvangt u
ieder kwartaal ons blad.
Ga naar www.drop-of-stroopwafels.net en
klik op de homepage op “lid worden”
Of vul deze bon in (een kopie mag ook) en
stuur deze naar:
Ledenadministratie, Ans Roelofs, La Mouthe,
24260 Le Bugue, France.
Of stuur een mailtje aan
administratie@drop-of-stroopwafels.net

Dhr / Mevr
Adres
Plaats / Postc
Email
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heeft minister Ségolène Royal, minister van milieu en
duurzame ontwikkeling, besloten de crédit d’impôt op
dergelijke uitgaven te verhogen naar 30% (was: 15 à 25%).
De crédit d’impôt wordt over maximaal € 8.000 voor een
alleenstaande en € 16.000 voor een koppel toegekend en
bedraagt dus maximaal € 4.800.
De voorwaarden zijn:
- eigenaar of huurder van het object zijn;
- de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
door een bedrijf met het RGE (Reconnus Garants de
l’Environnement) label;
- uitsluitend voor investeringen vanaf 1 september 2014.
Ondermeer van toepassing op:
- muur- en zolderisolatie;
- vervanging van verwarmingsinstallaties;
- vervanging van ramen;
- installatie van individuele meters (verwarming en warm
water);
- de installatie van een oplaadpunt voor een elektrische
auto.
Door de overheid wordt ook de mogelijkheid geboden
om voor deze investeringen een renteloze lening af te
sluiten van maximaal € 30.000.
Arie Sluimer
N.B. Aansluitend aan deze bijdrage treft u een persbericht
aan dat wij ontvingen van het advocatenkantoor Clint
Gofin van Aken uit Straatsburg. De inhoud spreekt
voor zich en kan voor lezers belangrijk zijn. Doe er in
voorkomend geval uw voordeel mee. (Red.)
Clint Goffin van Aken
Avocat au Barreau de Strasbourg
12, rue René Schickelé
F-67 000 STRASBOURG
TEL. 00 33 (0)3 88 36 44 69
FAX 00 33 (0)3 88 36 57 01
E-MAIL avocat@goffinvanaken.com
PALAIS : CASE 153

P E R S B E R I C H T
TERUGGAVE VAN BETAALDE SOCIALE LASTEN
KUNNEN DE FRANSE SCHATKIST DUUR KOMEN
TE STAAN. FRANSE ADVOCAAT VERZAMELT
BEZWAARSCHRIFTEN UIT HEEL EUROPA.
In strijd met de Europese verordeningen heeft Frankrijk van
niet Franse staatsburgers sociale lasten (waaronder de CSG,
Contribution Sociale Généralisée, algemene sociale heffingen
en CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale,
heffing voor afbetaling van de sociale schuld van Frankrijk)
ingehouden op hun inkomen uit vermogen of een activiteit in
Frankrijk. Dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat de Franse
Staat duizenden personen terug zou moeten betalen; dit is de
conclusie die men kan trekken uit het advies van de advocaatgeneraal van het Hof van Justitie van de Europese Unie en
jurisprudentie van het Hof van Luxemburg, meldt mr. Clint
Goffin Van Aken, advocaat gespecialiseerd in internationale
geschillen binnen Europa. “Maar om dit ook werkelijk terug te
krijgen is het wel een race tegen de klok” zegt hij: voor een
grote groep verloopt de termijn voor de indiening van een
bezwaar op 31 december a.s. terwijl de uitspraak van het Hof
van Justitie van Europa niet vóór het einde van dit jaar wordt
verwacht.

DE FEITEN
Op dit moment belast de Franse fiscus inkomsten uit
vermogen met een heffing van 15,5% voor met name de CSG,
de CRDS en andere sociale heffingen ter financiering van de
sociale voorzieningen in Frankrijk. Frankrijk handelt hiermee
in strijd met de regels van de Europese Unie door heffingen op
te leggen aan personen die niet vallen onder het stelsel van de
sociale verzekeringen in Frankrijk.
“Iemand die inkomsten uit arbeid geniet in een lidstaat is
alleen onderworpen aan de sociale wetgeving van deze
lidstaat” schrijft Eleanor Sharpston, advocaat-generaal aan
het Hof van Luxemburg in haar conclusies van 21 oktober jl.
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=
&docid=158782&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=107561). Zij spreekt zich hiermee
uit over de zaak van een Frans ingezetene die in Nederland
werkzaam was en die weigerde de CSG en CRDS te voldoen
over lijfrente-uitkeringen die hij uit Nederland ontving met
het argument dat hij niet viel onder het Franse stelsel sociale
verzekeringen dat met deze heffingen wordt gefinancierd.

EEN ONDUBBELZINNIGE JURISPRUDENTIE.
De Europese verordeningen zijn op dit punt helder en
Frankrijk is al eerder tot de orde geroepen door het Hof van
Justitie van Europa in 2000, brengt mr. Goffin Van Aken ons in
herinnering: “Toen heeft het Hof de heffingen voor de CSG en
CRDS over inkomen van werknemers die in Frankrijk woonden
maar die vielen onder een stelsel van sociale verzekeringen
van een andere lidstaat in strijd geacht met de Europese
verordeningen hierover. Het is dus zeer waarschijnlijk dat het
Hof zich opnieuw op een vergelijkbare manier zal uitspreken
in deze zaak”.
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Vanuit het principe dat slechts één stelsel van sociale
wetgeving van toepassing is, wil de Europese Unie voorkomen
dat er tegelijkertijd meerdere nationale wetgevingen van
toepassing zijn op een inkomen, ongeacht de aard van het
inkomen. “Of dit inkomen uit arbeid of uit vermogen komt, dat
maakt niet uit volgens de advocaat-generaal” legt mr. Goffin
Van Aken uit.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN IS
GEALARMEERD
De kwestie heeft Frankrijk ook al een procedure van de
Europese Commissie in Brussel opgeleverd (EU Pilot
2013/4168). De staatsecretaris van Financiën heeft dan ook in
oktober een werkgroep in het leven geroepen dit nader moet
gaan onderzoeken.
Volgens mr. Goffin Van Aken staan er miljoenen op het spel
die zwaar op de overheidsfinanciën kunnen drukken. “Deze
zaak zou de minister van Financiën weleens veel geld kunnen
kosten omdat het hier potentieel niet alleen om duizenden
onroerend goed eigenaren gaat die niet in Frankrijk wonen
maar ook de inkomsten betreft van duizenden buitenlanders
zoals Duitsers, Nederlanders en Britten die zich in Frankrijk
gevestigd hebben maar die voor de sociale zekerheid nog
altijd vallen onder het stelsel van het land van herkomst”
Het gaat namelijk niet alleen om heffingen over inkomsten
uit onroerend goed, maar ook over lijfrentes, inkomen
uit investeringen en meerwaarden en dan met name de
zogenaamde ‘plus value’ bij verkoop van onroerend goed.

DE DOSSIERS STAPELEN ZICH OP
Op zijn kantoor in Straatsburg dat gespecialiseerd is in
Europees recht komen de eerste klachten en verzoeken
om informatie al binnen, nog maar krap twee weken na
de publicatie van de conclusies van de advocaat-generaal
van het Hof van Luxemburg. “Maar alleen diegenen die een
bezwaar hebben ingediend bij de belastingdienst kunnen
een teruggave krijgen, als natuurlijk het Hof van Justitie het
advies van de advocaat-generaal volgt” Men mag uiteraard
niet verwachten dat de Franse fiscus uit eigen beweging tot
teruggave over zal gaan. De termijn voor een bezwaar tegen
een belastingaanslag verloopt, uitzonderingen daargelaten,
op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar
waarin de aanslag is opgelegd en voldaan. Dit betekent dat
voor alle gevallen waarbij in 2012 heffingen zijn voldaan,
de uiterste datum voor indiening van een bezwaarschrift
31 december 2014 is. “Een race tegen de klok dus” zegt de
advocaat tot besluit.

MR. CLINT GOFFIN VAN AKEN
De heer Goffin Van Aken is advocaat gespecialiseerd in
zaken met een internationaal karakter en de toepassing van
Europese verordeningen en verdragen in Frankrijk. Hij leidt
een advocatenkantoor in Straatsburg, waar ook het Europese
Parlement gevestigd is en het Europese Hof voor de rechten
van de mens. Hij opereert in heel Frankrijk om belangen
van Europese staatsburgers te behartigen in internationale
dossiers.
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in de Hollandse scene. We kregen uitnodigen en nodigden
uit. We gingen naar jaarfeesten, vuurwerken, veel eten,
zwemmen in het Grand’etang.
Ik zwierf rond in het bos, daalde af naar de Dronne, zwom
daarin met en zonder hond. Kortom we leefden als Goden
in Frankrijk.

Wat een foto al niet te weeg kan brengen!
Ach, ons huis !
Ik zag mijn man verschieten bij het zien van een foto in de
vorige “Drop of Stroopwafels” Een foto van wat eens ons
huis was. “O, kijk de luiken zijn nog rood. En de tuintafel
met de parasol staat er nog net zo. En het bankje waar
Beau (onze hond) altijd op lag, daar liggen nu 2 teckels.
Maar de planten bloeien nog net zo welig” . Weemoed. Ja,
dat voelde ik toch ook even.
Op het verjaardagsfeestje van Ria, gevierd in Nederland
met familie en vrienden, kregen we van Henk, uw aller
redacteur, de nieuwe “Drop “. De herinneringen drongen
zich op. Het was zo een mooie droom.
16 Jaar geleden deed ik een keramiekcursus bij Els van
Beek in Larret en zag daar ‘het huis’! Overwoekerd door de
bramen, het dak van de schuur was ingestort, overal puin.
Maar het huis was verder heel en, God, wat een mooie
plek. Weer thuis kreeg ik mijn man zo gek om mee terug te
gaan naar Larret en toonde hem “het huis”.
Hij is een tovenaar en zag meteen mogelijkheden. We
gingen rekenen en op zoek naar de eigenaar. Dat bleek
een Engelsman te zijn die 8 jaar geleden voor het laatst iets
aan het huis had gedaan. We konden het kopen en januari
2001 was het ons bezit.Mijn man, die al met pensioen was,
ging vooruit bivak maken. Ik kwam in de schoolvakanties
over om te helpen. Zoals ik al zei , hij is een tovenaar.
Iedere keer als ik kwam werd het meer huis. Bijna alles
heeft hij zelf gedaan. Elektra aangelegd, vloerverwarming,
vloer betegeld, slaap- en badkamers gebouwd, carport.
Alleen het dak van de schuur moesten we laten doen.
Jean-Claude, een mannetjesputter, legde de kapotte balk
en Jan de dakpannen.
Mooie tijd en gelukkig hebben we de foto’s nog. Ik hielp
met het stucwerk, schilderen, schoonmaken, tuin en
moestuin aanleggen. We leefden in een roes en ’s avonds,
op wat nog het terras moest worden, dronken we een
glaasje wijn. Hier deden we het voor!Na een paar jaar
waren we uitgebouwd. Ik woonde nu ook permanent in
Frankrijk.
Alles functioneerde goed. De kinderen en kleinkinderen
kwamen elke vakantie logeren. Familie en vrienden
kwamen langs. Henk en Ria waren de eersten die ons
uitnodigden voor een B.B.Q. en zo kwamen we zoetjes aan
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Toen kreeg ik een telefoontje….
We waren op bezoek bij kennissen in de Gers. Narigheid
bij de kinderen en ik was er niet!!! Een jaar later kregen we
een kleindochter (de laatste). Gelukkig was ik er toen wel.
Ik heb haar geboren zien worden en besefte dat ze wel
heel snel groot zou worden en dat ik daar niet (altijd) bij
zou zijn. Mijn knieën lieten het afweten en ik kon niet meer
zomaar naar de Dronne lopen. Ik realiseerde me dat we
ouder werden en krakkemikkiger, afhankelijker zouden
worden. En we woonden in “the middle of nowhere” !
Kortom ik kreeg heimwee.

Mijn man zag het en zei: “Je wilt terug !” “Ja “, zei ik. Ok,
dan gaan we het huis verkopen. We hebben 3 jaar de tijd
gekregen om afscheid te nemen van ons huis en de plek.
We hoopten dat de mogelijke kopers ook verliefd zouden
worden op het huis. En gelukkig deden ze dat.
Dan komt de fase van inpakken, overdracht, een nieuw
huis zoeken. Mijn man werd steeds zenuwachtiger, maar
heeft tenslotte met pijn in zijn hart, samen met de nieuwe
eigenaars een sfeer- en drankvol afscheid kunnen nemen.
Ik was al weg. Op zondag voor de laatste keer met de
trein naar Amsterdam en vandaar naar Heiloo. En toen ik
uitstapte op het stationnetje was ik thuis!!
Spijt van ons Franse avontuur hebben we niet. We hebben
genoten en veel geleerd. Nooit gedacht dat mijn droom
een nachtmerrie zou worden. Ik was zo francofiel, dacht ik,
niet dus. Ik ben Hollandse en hou van het strand en de zee.
Morgen wordt mijn kleindochter geholpen aan haar
amandelen. Ik mag als oma voorlezen en ijsjes geven.
Daar doe ik het voor.

Anet Mansholt - Zootjes

Nog een keer
Raad & Daad
Naar aanleiding van ons bericht in de vorige
Drop of Stroopwafels (106) ontvingen wij
onderstaande reactie.
GEACHTE REDACTIE,
Hartelijk dank voor uw initiatief tot plaatsing
van een pagina over Raad&Daad, wij zijn hier
erg blij mee.
Het toeval wil, dat wij voornemens zijn om
in de helft van deze maand een publicatie
te verzorgen betreffende onze éénjarig
jubileum.
Deze publicatie luidt als volgt:

Raad & Daad bestaat één jaar!

Ongeveer half september 2013 staken een aantal
bezoekers van het Frankrijkforum hun koppen bij
elkaar om een ‘hulpgroep’ in het leven te roepen
bestemd voor Nederlanders en Vlamingen die zich in
Frankrijk willen vestigen. Op dat moment konden zij
nog niet vermoeden, dat het kleine clubje van amper
10 personen nog géén jaar later uit zou groeien tot een
organisatie van 80 enthousiaste vrijwilligers.
Samen vieren ze nu het éénjarig bestaan van
Raad&Daad en kijken terug op een bewogen jaar. Het
jaar van organiseren, ontdekken en doorzetten. In
dit prille begin heeft Raad&Daad 45 hulpaanvragen
behandeld en wordt hun naam op 35 websites vermeld,
waaronder die van de Nederlandse Ambassade.
Maar hoewel sommige vrijwilligers zich hebben
opgegeven voor meer dan één departement, omdat
ze op de grens met andere departementen wonen, is
Raad&Daad nog niet in alle departementen voldoende
vertegenwoordigd. Daarom zouden zij het erg op prijs
stellen als ook u vrijwilliger zou willen worden bij
Raad&Daad. Met name het noordelijk deel van Frankrijk
is met vrijwilligers nog ondervertegenwoordigd.
U kunt zich opgeven via hun website, waar u ook meer
informatie vindt over Raad&Daad en haar vrijwilligers.
www.raadendaad.eu

KOFFIE VERKEERD?
Over koffie doen heel wat verhalen en meningen de ronde;
soms waar maar vaak ook niet waar.
Daarom eens wat wetenswaardigheden over koffie en
cafeïne ………..
• Robusta of Arabica koffie: geen verschil
NIET WAAR: Het cafeïnegehalte verschilt. Arabica is milder,
heeft meer aroma en is duurder. Maar Arabica bevat de
helft aan cafeïne vergeleken met Robusta. Hoeveel cafeïne
hangt ook af hoe de koffie gezet wordt: hoe langzamer
het proces, hoe mee cafeïne. Filterkoffie bevat dus meer
cafeïne dan espresso.
• Cafeïne heeft een nadelige invloed op je concentratie
NIET WAAR: Cafeïne maakt meer alert en verbetert je
concentratie. De bloeddoorstroming door de hersenen
wordt verbeterd en hoofdpijn vermindert. Voor mensen
boven de 70 jaar is o.a. een positieve invloed op het
geheugen geconstateerd.
• Koffie heeft een positieve invloed op de spijsvertering
na een maaltijd.
NIET WAAR: Hoewel sommige mensen denken dat dit wel
zo is, bestaat daar geen enkel bewijs voor.
• Koffie verlicht pijn
WAAR:
Cafeïne
heeft
een
pijnstillende
en
ontstekingsremmende
werking.
Cafeïne
verlicht
bijvoorbeeld spierspanning en kiespijn; ook versterkt
het de werking van ontstekingsremmers: neem dus je
paracetamol in met wat koffie!

• Koffie verhoogt de bloeddruk
NIET WAAR: Voor zover dit al het geval zou zijn, wordt
dit effect gecompenseerd door de antioxidanten die
een bloeddruk verlagende werking hebben. Verder is
aangetoond dat 3 kopjes koffie per dag beschermen tegen
cardiovasculaire aandoeningen zoals hart infarcten en
beroertes door de ontstekingsremmende eigenschappen
en de antioxidanten. Ook is een gunstig effect aangetoond
bij diabetes type 2.
• Koffie remt cel veroudering
WAAR: Koffie heeft als drank de meeste antioxidanten,
maar bevat ook niet oplosbare suikers, calorie arme
vetten, mineralen (kalium, magnesium), vitaminen (vooral
B3) en nog 1000 andere stoffen. Decafé heeft soortgelijke
eigenschappen maar mist cafeïne. Vroeger bevatte Decafé
vaak chemische reststoffen maar tegenwoordig wordt de
cafeïne met CO2 onttrokken en is dus veilig.
• Koffie beschermt tegen bepaalde soorten kanker
WAAR: Diverse studies hebben aangetoond dat het
risico van leverkanker, darmkanker, borstkanker,
baarmoederhalskanker, prostaatkanker en zelfs huidkanker
met drie kopjes koffie per dag verkleind wordt. Deze
bescherming is te danken aan de antioxidanten (Polyfenol
en Di terpenen). Di terpenen verminderen mutaties van
gezonde cellen in kankercellen, de vorming van tumoren
en DNA aantastingen. Geen invloed is aangetoond op
kanker van alvleesklier, maag, nieren, slokdarm of blaas.
Bron: Dossier Familial,
Renso Vonk

Verslag van een overleg met ZIN (v/h CVZ)
en CAK (Centraal Administratie Kantoor)
Het hierna volgende verslag hebben wij na ontvangst op onze website vermeld (www.drop-of-stroopwafels.net). Uiteraard
nemen wij het nu ook in gedrukte vorm op, zeker omdat de inhoud belangrijk is voor in Frankrijk wonende Nederlanders. De
heer Guido Smoorenburg zal op de komende jaarvergadering op zaterdag 9 mei 2015 over deze problematiek een lezing
houden. Een reden temeer om volgend jaar de Algemene Ledenvergadering op Château Les Merles in Mouleydier bij te wonen.
Kort verslag van het overleg met
het Zorginstituut Nederland (ZIN,
voorheen CVZ) en het Centraal
Administratiekantoor (CAK) op 25/26
september 2014 te Barcelona over de
regeling verdragsgerechtigden
• Het CAK neemt per 1-1-2016
de taken van het CVZ voor de
verdragsgerechtigden over. Het
CAK toonde een zeer goede
klantvriendelijkheidsscore. Men heeft
geen ervaring met buitenlandse
contacten. Er wordt gestreefd naar
overplaatsing van zoveel mogelijk
personeel in het belang van de
continuïteit.
• Het ZIN heeft na systematisch
onderzoek niet bij het wereldinkomen
gemelde pensioenen gevonden.
• Er is door het ZIN aanzienlijk
ingelopen op de vaststelling van de
jaarafrekeningen; 90% is rond voor
1-10-2015.
• Bij de nabetalingen wordt naast de
spreidingsregeling, overeengekomen
met de Ombudsman, ook rekening
gehouden met de beslagvrije
voet. Deze wordt volgens de
woonlandfactor verminderd. Onze
reactie dat dat op basis van een
vergelijking kosten levensonderhoud
zou moeten gebeuren vond gehoor.
• De werkwijze broninhoudingen
wordt gewijzigd. Bij inkomsten van
verschillende organisaties (SVB, UWV,
enige pensioenfondsen) ontstonden
te grote verschillen tussen de
inhoudingen en de definitieve
jaarafrekening. De broninhouding
per organisatie zal in de toekomst
door het ZIN/CAK worden bepaald
en aan deze organisaties worden
opgegeven op basis van de twee jaar
oude jaarafrekening. Invoering naar
verwachting 1-1-2016.
• Bij het wereldinkomen moet ook
het inkomen uit vermogen worden
opgegeven terwijl dit niet wordt
gebruikt bij de bepaling van de
bijdrage. Het vermogen wordt
22
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echter wel in rekening gebracht bij
de bepaling van zorgtoeslag. De
noodzaak tot het opgeven van het
vermogen wordt nader door het ZIN
met de fiscus besproken.
• Nu onderdelen van de AWBZ naar
verwachting per 1-1-2015 naar
de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) gaan worden de
zorgkosten in Nederland lager. Dit
betekent enerzijds een verlaging van
de AWBZ premie van 12,65 naar 9,65%
maar anderzijds lagere Nederlandse
zorgkosten
tegenover
Frankrijk
waardoor
de
woonlandfactor
omhoog kan gaan. Het totale effect
op de verdragsbijdrage kan nog
niet worden aangegeven aangezien
er ook nog andere factoren zoals
zorgtoeslag in het totaal meespelen.
• De EHIC wordt in het vervolg
automatisch
toegestuurd
aan
degenen die eerder (voor 2013 of
2014) de EHIC aanvroegen. Men hoeft
de EHIC voor 2015 dus niet opnieuw
aan te vragen. Wil men de EHIC voor
het eerst ontvangen dan moet die
één keer worden aangevraagd.
• AWBZ uitkeringen (in de toekomst
WLZ, Wet Langdurige Zorg) zoals
voor thuiszorg (VPT, Volledig Pakket
Thuis en PGB, PersoonsGebonden
Budget, rugzakje) kunnen slechts in
Nederland bij tijdelijk verblijf worden
genoten (en natuurlijk bij langdurig
verblijf, maar dan woont men al
gauw in Nederland). Men kan deze
uitkeringen na een positieve indicatie
van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) niet meenemen naar
Frankrijk.
• Wanneer tegelijk met remigratie al
opname in een zorginstelling nodig
is, was tot nu toe indicatiestelling
door het CIZ onmogelijk als men nog
buiten Nederland verbleef. Om aan dit
probleem tegemoet te komen wordt
nu een speciaal team buitenland
bij het CIZ in Heerlen in het leven
geroepen.

• Ook in het kader van de nieuwe WLZ
zal het naar verwachting mogelijk
zijn tot maximaal 13 weken zorg
in het buitenland te ontvangen
(overwinteren).
• De fiscus heeft aftrek van de premie
van de Mutuelle onder post 5d
van het formulier Wereldinkomen
goedgekeurd terwijl het CVZ hier
niet mee akkoord ging. De rechter
heeft bepaald dat het CVZ zich moet
houden aan de opgave van de fiscus.
Over de aftrekbaarheid zelf werd door
de rechter geen uitspraak gedaan. Dit
vraagstuk ligt nog open.
• Wanneer men remigreert moet men
een zorgverzekering in Nederland
afsluiten. Men moet hiertoe zelf het
initiatief nemen! Het recht op zorg
als verdragsgerechtigde eindigt met
de inschrijving in Nederland. De SVB
waarschuwt het ZIN wanneer deze
informatie bij de SVB binnenkomt.
• De dekking buiten Europa wordt
per 1-1-2015 nog niet uit de
basisverzekering van de Nederlanders
in Nederland gehaald. Van onze kant is
er opnieuw op aangedrongen dat het
ZIN zich inspant om de Nederlandse
zorgverzekeraars, in anticipatie van
deze wijziging, te verzoeken bij
het opstellen van nieuwe polissen
waarbij de totale medische kosten in
het buitenland zullen moeten worden
vergoed (premier Euro) rekening
te houden met de Nederlanders in
Frankrijk.
• De aan Frankrijk betaalde
vergoedingen voor de zorg zijn nog
steeds niet goed gedocumenteerd.
De balans van de bijdragen betaald
door de in Frankrijk wonende
verdragsgerechtigden
en
de
bedragen door Nederland betaald
aan Frankrijk is in feite onbekend.
Guido Smoorenburg,
vicevoorzitter FANF

Bidden en drinken op z’n Occitaans
Inmiddels zijn de zangers van het
Pays Bouriane (de kleine streek
waar o.a. Cazals ligt) weer aan een
nieuw seizoen begonnen. De zangen pianolessen en een cursus Van
Blad Zingen zijn gestart, ik coach
een Franse gospelgroep met zeven
zangeressen. La Chorale de Cazals,
mijn koor dat tijdens de zangvakanties
van 2014 heeft meegezongen en
erg veel plezier heeft gehad met de
Nederlandse vakantiezangers, is het
seizoen gestart met bijna veertig
leden.

Als eerste bijdrage aan het
gemeenschapsleven
van
de
omliggende gemeenten hebben we
opgetreden in de prachtige kerk van
Montcléra.
Het was ter gelegenheid van de
jaarlijkse mis in het Occitaans, het
plaatselijke ‘patois’. We verstonden af
en toe een woord en de priester sprak

ons een paar keer vriendelijk aan in
het Frans. Verder zongen we onze
liedjes wanneer we een seintje kregen
en verliep de mis in een vrolijke
chaos - want ook een groot deel van
de Franse congregatie verstond er
geen klap van. De echte katholieken
zongen braaf op tijd ‘alleluia’ en ‘amen’
en ‘sanctus’ maar het klonk dunnetjes
omdat niet alle aanwezigen zo
geroutineerd waren.

een meneer naar voren stapte en voor
de microfoon zijn keel schraapte, ging
er een geroezemoes door de kerk
heen. Hij haalde diep adem en zette
uit volle borst het Occitaanse volkslied
in. Bijna iedereen viel in en de rest
zong lalala, de melodie is immers
niet moeilijk. Ineens werd er niet
meer dunnetjes gezongen. De kerk
dreunde van al dat vocale geweld.
Er werden zelfs tweede en derde
stemmen aangeheven.
Toen het lied afgelopen
was, stroomde de
kerk verdacht snel
leeg. Op de heuvel bij
het kasteel wachtte
het apéritif, dat wist
iedereen natuurlijk maar al te goed.

Toen na de zegen van de priester (ik
denk tenminste dat het de zegen was)

Anke de Bruyn

Zangvakanties

Alle informatie over zangvakanties van 2015 staat
op www.papageno.net. In deze zangvakanties zijn nog
plaatsen beschikbaar: 19-26 juni en 11-18 september.
Denk je erover om mee te doen in juni, beslis dan snel:
de geheel vertroetelde variant in de kamers van Clos
des Buis is bijna volgeboekt.
Wil je zien wat we in de Lot/Périgord zoal doen op
zanggebied, kijk dan eens op www.musiquelot.net
(in het Frans en Engels).

Herziening van de kiezerslijsten
Onderstaand bericht kwam bij ons binnen en wij nemen
het hier op omdat het te maken heeft met meerderjarige
inwoners van Frankrijk. In het Frans, omdat wij menen dat
wij als inwoners voldoende het Frans moeten beheersen
om kennis te nemen van dit soort berichten. Toch hebben
we gemeend een vertaling te moeten opnemen, altijd
gemakkelijk. We hebben nu eenmaal Wim Kruize als vaste
medewerker met zijn Franse graantjes.

Herziening van de kiezerslijsten
De inschrijving op de kiezerslijsten is niet alleen een
burgerplicht, maar komt ook voort uit een wettelijke
verplichting op grond van artikel 9 van de Kieswet. Alle
meerderjarige personen, zowel Fransen als inwoners
uit een ander Europees land, die in het bezit zijn van
hun burger- en politieke rechten en die zich nog niet
ingeschreven hebben op een kiezerslijst of die van
woonplaats veranderd zijn, moeten een verzoek om
inschrijving doen.
Iedereen die dit betreft dient zich te vervoegen op
het gemeentehuis voor 31 december 2014 met een
identiteitsbewijs en een bewijsstuk waaruit de plaats van
inwoning blijkt.
Vertaling Wim Kruize
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Hôtel Salé

Louis Vuitton Museum

Museum van de
Monnaie

Cité de la Musique

Meer musea in Parijs
Het was een drukke tijd in Parijs met
alle musea en tentoonstellingen
die werden geopend. Na vijf jaar
verbouwen ging het Picasso museum
in het Hôtel Salé open. In dezelfde
week was het de beurt voor het
museum voor eigentijdse kunst van
de Fondation Louis Vuitton in het
Bois de Boulogne. Het museum van
de Monnaie de Paris opent, ook na
een fikse verbouwing met een zeer
controversiële tentoonstelling van
Paul McCarthy (nee, niet de Beatle).
Voor mensen die nog energie over
hebben is er nog iets nieuws in de
Quai d’Orsy, in het Petit Palais en in
het Centre Pompidou,
Het Hôtel Salé werd in het midden van
de 17e eeuw gebouwd en werd in 1983
een museum. De huidige verbouwing,
die 50 miljoen euro heeft gekost,
heeft de tentoonstellingsoppervlakte
verdriedubbeld door ook het
sousterrain en de zolders te benutten.
Behalve het prachtige trappenhuis
zijn de ruimtes echter niet groot.
Het museum heeft een Picasso
collectie van 5000 stuks. Zoals bekend
was Picasso, die al vanaf zeer jeugdige
leeftijd een zeer gedegen artistieke
opleiding kreeg, geïnteresseerd in
alles wat omging op het artistieke
gebied in zijn tijd en bleef zijn
hele, zeer lange leven ongelofelijk
productief. Hij bewaarde veel van
zijn eigen werken, als hij ze niet wilde
of kon verkopen, al zijn schetsen en
aantekeningen en verzamelde ook
werken van zijn vrienden, tijdgenoten
en Afrikaanse kunst als hij daarin
iets bijzonders zag. Hij liet zijn hele
collectie aan zijn erfgenamen na die
er een enorme donatie van deden
aan de Franse overheid, mede voor
het afkopen van erfrechten. Ook later
deden de erfgenamen nog donaties.
400 stukken zijn geëxposeerd voor
deze tentoonstelling die in 3 delen is
verdeeld. In het sousterrain het atelier,
op de begane grond, de eerste en
de tweede verdieping een “parcours
Picasso majeur” en op de zolder zijn
privé verzameling.
De tentoonstelling schijnt een beetje
rommelig te zijn en helaas zijn er geen
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bijschriften bij wat men ziet, maar
het geheel is heel indrukwekkend,
prachtig en zeer de moeite waard.
Het Louis Vuitton Museum is een heel
andere zaak. Heel modern, gebouwd
door de architect Frank Gehry, die ook
het Guggenheim Museum in Bilbao
bouwde, is het voor mij een beetje
te vergelijken met de Eiffeltoren.
Helemaal in lijn met alle bijzondere
bouwwerken die Frankrijk door de
eeuwen heen heeft gepresteerd. Men
vergelijkt het met een reusachtige
zeilboot met zeilen van staal en glas,
die weerspiegelt in het water dat
eronder ligt. Het werd gebouwd in
het Bois de Boulogne op de plaats
van een bowling, mocht niet meer
oppervlakte hebben dan dat en niet
hoger zijn dan 2 etages. De glazen
constructie is dat wel, maar niet de
basisconstructie die ongelofelijk
knap is verdeeld over verschillende
lagen waar de kunstcollectie van
Bernard Arnault, de grote baas van
LMHV en biljonair. Dit museum is in
het bezit van LMVH, in tegenstelling
tot het Picasso Museum dat een
staatsinstelling is. Het heeft 100
miljoen euro gekost, maar heeft
dan ook 11 zalen, een auditorium
en verschillende dakterrassen voor
allerlei gelegenheden.

van chocola gaat maken.
De munt zelf is de oudste Franse
instelling die nog in werking is. Hij
werd in 864 (!) gesticht door Charles
II. Ze maken nog steeds munten en
verder kunstartikelen en sieraden.
Het huidige stijvolle gebouw dateert
uit de 18e eeuw. Het statuut van de
Munt werd in 2007 gewijzigd om
het publiek de kans te geven het te
bezoeken en te zien hoe munten
worden geslagen. Ook is er een mooie
tentoonstelling van de werkelijke
munten. Een bezoek is zeker de
moeite waard. De verbouwing begon
in 2011 en er is nu, behalve de vaste
expositie, een tentoonstellingsruimte,
2 restaurants en een tuin.

En als of dit niet genoeg is gaat er in
januari een enorm concertgebouw
open in de Cité de la Musique. Het
idee van een nieuw concertgebouw
werd voor het eerst geopperd in
1970, maar de beslissing om het
werkelijk te bouwen werd in pas in
2006 genomen. Het heeft 380 miljoen
euro gekost, maar daarvoor is er
dan ook een auditorium met 2400
plaatsen, in het wijngaard systeem.
Dwz. dat het publiek om het orkest
en de dirigent heen zit op een helling.
Zoiets heeft de Philharmonie van
Berlijn ook. Maar in dit gebouw kan
de installatie zo veranderd worden
Het Museum van de Monnaie de dat het podium tegen een zijmuur
Paris gaat na een verbouwing van 3 komt te staan als er een solo gespeeld
jaar openen met een tentoonstelling wordt en de mensen het allemaal van
van de zeer controversele Amerikaan voren willen zien. Dit, tezamen met
Paul McCarthy, die kort geleden in wenken en voorschriften hebben de
opspraak kwam doordat een “werk” voorziene prijs bijna verdrievoudigd.
van hem werd tentoongesteld op het De architect, Jean Nouvel heeft o.a.
Place de Vendôme. Het was een grote al de concertzalen van Luzern en
groene opblaas Kerstboom van 25 m Kopenhagen op zijn naam staan. De
hoog, in een zo versimpelde vorm dat plaats van het complex, net binnen de
men het zag als een sexspeelgoed. Périphérique ten NW van Parijs roept
Onverlaten prikten erin zodat het wat twijfels op, maar Laurant Bayle, de
leegliep en McCarthy kreeg 3 klappen directeur van de Cité de la Musique
in zijn gezicht van iemand die hem en president van de Philharmonie
bovendien wat onbeleefds toevoegde wil juist een nieuw jonger publiek
ook voor klassieke
en hem verzocht terug te keren naar aantrekken,
Amerika. In de Monnaie zal een muziek. En die wonen vooral buiten
sprookjesbos van een kleinere maat de Périphérique.
van deze bomen komen, afgezien van
wat andere schunnige zaken en een Meta Boreel
chocolade fabriek die kerstmannen

Over lezen

Crémation Criminelle
Elders in dit nummer hebt u iets kunnen
lezen over een psychologiepraktijk die
Krijn de Best en Susan Hoey in La ChapelleMontbrandeix geopend hebben. Nu
blijkt Krijn de Best nog meer bezigheden
te hebben, hij schrijft namelijk ook
misdaadromans. In het verleden speelden
deze zich af op de Nederlandse Antillen,
vooral op Curacao, maar nu heeft hij een
roman geschreven die in Frankrijk speelt.
Dat heeft hij samen gedaan met Barend
Toet, een naam die velen van ons iets kan
zeggen. Barend Toet is de oprichter van
de Muziekkrant Oor in 1971 en hij leidde
10 jaar de uitgeverij ‘Jongerenmedia’.
Het bijzondere voor mij en wellicht nog
meer lezers is dat de gebeurtenissen in
“Crémation Criminelle, zich afspelen in
een bekende omgeving. De rechercheurs
hebben hun bureau in Limoges en plaatsen
als Châlus, La Chapelle Montbrandeix,
Cussac, Dournazac en Séreilhac komen in
het boek voor. Nu woont Krijn de Best zelf
in La Chapelle Montbrandeix, dus is het
niet zo verwonderlijk dat die omgeving
in het boek voorkomt, maar het blijft toch
wel leuk om je eigen omgeving in een
misdaadroman tegen te komen.
Zoals gezegd, het boek speelt in de
Limousin en gaat over de moord op
de eigenaar van een koekfabriek,
leverancier van madeleines en andere
Franse lekkernijen. Een leraar op een
middelbare school wordt doodgeschoten
en een gewezen priester wordt vermoord.
Drie zaken die niets met elkaar te
maken hebben, maar rechercheur Paul
Paulusma, zoon van een Nederlandse
vader en een Franse moeder, geboren in
Frankrijk en met de Franse nationaliteit,
krijgt alle zaken op zijn bureau en moet
ze oplossen. Dat hoort nu eenmaal in
een misdaadroman. Hij doet dat met
verve samen met een rechercheur die in
Algerije geboren is, maar ook de Franse
nationaliteit heeft. In het verhaal komen
alle problemen die Frankrijk heden ten
dage kent naar voren, raciale en religieuze
tegenstellingen, politieke verkokering.
En over tegenstellingen gesproken,
het speelt ook in de tijd van de laatste
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presidentsverkiezingen. Op het einde
van het boek blijkt François Hollande de
nieuwe president van Frankrijk te zijn.
In de zaak van de gewezen priester blijken
de problemen in de katholieke kerk wat
betreft het misbruik van kinderen een rol
te spelen en de leerling die van school
gestuurd werd en later als kleine crimineel
een leraar dood schiet, heeft weer met de
drugsproblematiek in Frankrijk te maken.
De arrestatie van deze Algerijnse jongen
is in feite het spannendste gedeelte
van het boek. Hij is met behulp van
zijn criminele omgeving naar Algerije
gevlucht, maar wordt daar door de
Algerijnse rechercheur achtervolgd en
uiteindelijk gearresteerd.
Het boek is vlot geschreven, leest
makkelijk en is actueel wat de misdadige
zaken in Frankrijk betreft. En de plaats van
handeling is heel herkenbaar als je op de
grens van de Limousin en de Périgord
Vert woont. De zaken die spelen komen
echter in heel Frankrijk voor.

Henk van Elferen

Tot ziens daarboven

Een roman over het einde van La Grande
Guerre en wat daarna kwam.
Het is begin november 1918. Het gonst
van de geruchten in de loopgraven , dat
de oorlog bijna voorbij is. De zinloze
aanvallen zullen ze wel gehad hebben,
dachten de soldaten. Tot……. een officier
nog even wat wil laten zien en een aanval
op een volstrekt onbetekenende heuvel
inzet. Het verdere leven van de twee
hoofdpersonen in dit boek zal hierdoor
ongekend ingrijpend worden bepaald.
Albert Maillard was getuige van een
schurkenstreek van zijn commandant.,
luitenant Pradelle. Hij had het beter niet
kunnen ontdekken, het koste hem bijna
zijn leven. Bijna, dankzij de oplettendheid
van een soldaat uit zijn peloton, Edouard
Péricourt, met wie hij niet veel meer
contact had dan dat ze elkaar kenden.
Edouard redt Albert van een wisse dood,
maar wordt daarbij zelf ernstig gewond
en verminkt. Zij gezicht veranderd in een
bloedige, onherkenbare massa.
Het begin van een adem-benemende
geschiedenis van twee Franse soldaten,
aan het eind van de oorlog en de eerste
jaren daarna.
De schrijver, Pierre Lemaitre, zet de
personages in het verhaal en hun
achtergrond duidelijk neer, zodat de
confrontaties logisch in elkaar passen.
Lemaitre geeft een boeiend inzicht in de
laatste fase van de oorlog, de behandeling

.......

van de gewonden, de houding van de
leiding ten opzichte van de vermisten
en de chaos bij de demobilisatie van
de miljoenen soldaten. Een boeiende
mengeling van fictie en non-fictie.
Edouard weigert iedere vorm van
behandeling. Albert zorgt zo goed als
mogelijk is voor hem.
Door een list, waarbij Edouard een andere
identiteit krijgt, weten ze uiteindelijk uit
de chaos te komen en trekken verder
samen op. Ze zitten nagenoeg zonder
middelen van bestaan. Albert doet wat
baantjes waarmee hij zichzelf en Edouard
nauwelijks in leven kan houden. Het
lukt hen, na de verschrikkingen van de
loopgraven die ze hebben doorstaan, niet
de draad van het gewone leven weer op
te pakken.
Hoe verder? Dat wordt uitgewerkt in
een plan, dat zijn weerga niet heeft. De
twee bedenken een geniaal lijkend idee
om aan geld te komen. Ze richten de
organisatie “Het dankbare vaderland” op,
die oorlogsmonumenten van verschillend
ontwerp, tegen een lage prijs aanbiedt.
Ze weten daarmee een groot aantal
gemeenten in Frankrijk voor een enorm
bedrag op te lichten.
Het loopt allemaal gesmeerd. De donkere
schaduw van Pradelle is veel op de
achtergrond aanwezig, de ontwikkelingen
vormen samen een adembenemend
verhaal met een hartverscheurende
apotheose.
Pierre Lemaitre:

Tot ziens daarboven.
Xander Uitgevers
(www.xanderuitgers.nl), € 22,50
Voor wie het in het originele Frans wil
lezen:
Pierre Lemaitre :
Au revoir là-haut, Editions Albin Michel,
(www.albin-michel.fr) € 22,50

Barend de Ronden

.......

En koken

Frankrijk
Jan Lagrouw

Het begint natuurlijk al in België, dat Franse gevoel. Ineens hebben de huizen een andere kleur. De koeien
hebben dikkere billen en veel boerderijen zijn ommuurd. Op de helft heet de bakker boulanger en zo kom je
naadloos Frankrijk binnen. Dat je dat toch weet, komt doordat de auto’s andere nummerborden hebben.
Ik ben gek op Frankrijk. Dat
dateert zo ongeveer van
mijn zestiende, toen ik in
een Franse film voor boven
de achttien actrice Jeanne
Moreau
in
onderjurk
mocht aanschouwen, een
gebeurtenis die, zoals
u begrijpt, mijn leven
ingrijpend heeft veranderd.
Dat
frivole,
ietwat
ondeugende vond ik tot
mijn genoegen ook in de
Franse keuken, temeer waar de onderjurken daarna toch
niet meer hetzelfde effect hadden.
Frankrijk is anders. Ik stapte eens in het dorpje Saint-Père
Vézelay op zondagmiddag een restaurantje binnen voor
een lunch en met mij zo’n honderd Fransen in uitgebreid
familieverband. Er was alleen maar coq au vin*, met
een vol-au-vent vooraf (sneeuwwitte béchamelvulling
met beste stukjes boerenham) en huiswijn. Iedereen at
hetzelfde, uit een pan op tafel. Moeders met hun nieuwste
permanentje, vaders met rode wijnwangen en een te
nauw overhemdboord, grootjes die niet zelden gevoerd
moesten worden. Kinderen overal waar je keek en een
pets als ze te lastig werden.
In Nederland eten veel gezinnen bij Van der Valk, een
pannenkoekenhuis of McDonald’s en dat is toch niet
helemaal hetzelfde. Wij eten, Fransen hóuden van eten.
Altijd vers brood op zondag, knapperig en warm. De
slager is ook open en wie op zondagochtend beslist nog
waspoeder moet kopen, komt geheel aan z’n gerief.
Over slagers gesproken, ik herinner me ook díe eerste keer,
toen ik vroeg om ‘cent grammes de jambon’ en de man
mij vol onbegrip aankeek, terwijl mijn Frans toch echt zo
slecht niet was. Zo’n man neemt een ham ter hand (kies
maar uit welke), en snijdt u met de hand een paar plakken
en soms zelfs op de machine. Maar zo’n plak is wel drie
millimeter dik en niet doorschijnend dun zoals bij ons. Is
dat dan beter? Ik zou het niet weten, maar als ik eraan denk
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dat ik toch dikwijls genoeg
bij de slager iemand om een
half onsje rookvlees hoor
vragen, zou ik graag willen
dat die slager heel even een
Franse slager werd. Gewoon,
om ’m te zien kijken.
*Coq au vin vind je in heel
Frankrijk, altijd gemaakt
met de wijn uit die streek,
maar in veel recepten wordt
aangeraden er toch vooral
een goede bourgogne voor te gebruiken. Neem van mij aan,
daar proef je niets van. Als die wijn maar rood is. Als rode wijn
inkookt, en dat gebeurt bij dit gerecht, wordt die wijn zuur,
heel erg zuur en dat moet dan weer gecompenseerd worden.
Drink die mooie bourgogne er maar bij, dat is veel leuker.
Er is een grote kip voor nodig, zeur er maar om bij de poelier.
Snijd en hak hem in forse stukken, zout en peper die. Strooi
er een bolzeef bloem over en klop dat af. Die bloem zorgt
straks voor de binding van de saus. Verder zijn er wat kruiden
nodig, zoals laurier, tijm, rozemarijn, peterselie. Maak daar
een bundeltje van, dan is het niet zo’n gevis als alles gaar is.
Daarnaast kleine zilveruitjes, maar een paar grote uien in niet
te grote stukken mag ook, en kleine champignons. Knoflook
uiteraard, een teen of zes, wat mij betreft. En zo’n 150 gram
blokjes ontbijtspek.
Bak spek, paddenstoelen en ui aan in olijfolie en boter en
schep dat weer uit de pan. Doe nog een klontje boter in de
pan en bak om en om de stukken kip mooi bruin. Wie dat
lekker vindt, flambeert nu met cognac of armagnac. Blus de
zaak af met een fles rode wijn, doe de kruiden erbij en laat
de kip in de pan met gesloten deksel een uurtje heel zachtjes
sudderen. Doe er daarna het paddenstoelenmengsel bij, laat
het deksel eraf en laat het nog een halfuurtje verder inkoken.
Proef, de saus is gegarandeerd te zuur. Daarom gaat er wat
zoetigheid bij, suiker, honing of gembersap. Beetje bij beetje,
en blijven proeven. En als de saus te dun lijkt, biedt een beetje
aardappelzetmeel, opgelost in water, uitkomst.

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

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

TM

International Association of Movers
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