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VOORAF

Oorlog en kunst

D

e Franse bodem is niet alleen vruchtbaar,
grillig, prachtig en soms adembenemend
mooi, maar ook in bloed gedrenkt. Daarvan in
deze Drop of Stroopwafels voorbeelden, de
slag bij Verdun, nu honderd jaar geleden en
de strijd van de Hugenoten en hun nazaten.

Speciale aandacht voor een unieke uitwisseling
tussen het Singer museum in
w
Laren (NH) en het Museum voor moderne
kunst in Troyes. Voor leden van Drop op
Stroopwafels is er de komende tijd een
voordeeltje te halen bij bezoek aan Singer in Laren.

Nederlandse kunstenaars laten zich horen en zien de komende
tijd. Ton Koopman, de meester op het gebied van de oude
muziek vertelt over de vijftiende Itinéraire Baroque in de
Périgord Blanc. Beeldende kunstenaars melden zich met een
tentoonstelling en Vari’Art, ook een soort Itinéraire, maar dan
op het gebied van beeldende kunst.

Richard van Tienhoven heeft weer mooie schaakopgaven,
er is een Nederlandse podologe in Lanouaille, je kunt weer
zingen met Anke, genieten van vinders en anders aankijken
tegen korstmossen en bij dit alles een stukje Hollandse
kaas proeven.

Het Groot Dictee, een vermaak voor quasi-intellectuelen in
december in Nederland, is een uitvinding van Fransen, aan
het hof van Napoleon III, amuseerde men zich er al mee,
aangesticht door keizerin Eugenie, die ook verschijnt als
toonaangeefster op het gebied van de mode. Mode, wedijver
tussen Londen en Parijs, wie blijft de toon aangeven?
Verder in deze Drop: ﬁnanciën, we komen nog even terug op het
beurtbalkje, we leren dat je goed moet ontbijten. Bij het diner
kunnen we ook wel eens een Bordeaux uit China ontkurken!

Ten slotte: we nemen afscheid van drie bestuursleden:
Renso Vonk, Richard van Tienhoven en mijn voorganger
Henk van Elferen. In het verslag van de Algemene ledenvergadering van 21 mei daarover meer.

Veel leesplezier en
een mooie zomer gewenst,

Barend de Ronden

Van de vorige voorzitter

E

en jaar geleden werd ik gekozen als voorzitter a.i., met
de duidelijke kanttekening dat het voor een jaar zou zijn.
Diverse leden wensten mij veel sterkte en spraken de verwachting uit dat het weleens wat langer zou kunnen duren.
Dat is in ieder geval niet uitgekomen: we hebben opvolgers
gevonden voor de aftredende bestuursleden. Dat betekent
een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris, een nieuwe
webmaster. En dan blijft Ineke Stagge als penningmeester,
ondanks het feit dat zij ook aftredend is. Maar om de continuïteit in het bestuur toch wat te handhaven heeft zij besloten
nog een jaar aan te blijven. Dat betekent wel dat u volgend jaar
op zoek moet naar een nieuwe penningmeester.
Terugkijkend op de afgelopen zeven jaar, zes als hoofdredacteur
en één als voorzitter, zie ik dat het gelukt is Drop of Stroopwafels nieuw leven in te blazen. Het blad kreeg een facelift en
we hebben dit jaar kandidaten gevonden voor de aftredende
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bestuursleden. De vereniging ‘Drop of Stroopwafels’ gaat
door met waarvoor zij is opgericht, een blad uitgeven en
Nederlanders in Frankrijk informeren over relevante zaken.
Ik wens het nieuwe bestuur daar heel veel succes mee en
ben ervan overtuigd dat het hen gaat lukken.

Henk van Elferen

MUZIEK
Barend de Ronden

Dat is nog eens met je
neus in de boter vallen.
De afspraak was in de
Waalse kerk in Amsterdam.
Ik kwam binnen en
hoorde prachtige muziek.
De kosteres had me al
gezegd stil te doen: “er is
een plaatopname...”

15 Jaar Itinéraire Baroque
in de Périgord Blanc
28 tot 31 juli 2016

O

nder het prachtige Müller orgel zit Ton Koopman
achter een klavecimbel te repeteren met vier musici:
twee zangers en twee instrumentalisten. Het klinkt
prachtig, maar kennelijk niet altijd zoals de maestro het wil
hebben. Hij geeft rustig aanwijzingen, de sfeer is kameraadschappelijk. Ze doen het nog een keer en dan is het goed.
Dit jaar wordt voor de vijftiende keer de Itinéraire Baroque
georganiseerd. Een festival rond de Nederlandse organist en
dirigent Ton Koopman, een van de specialisten in de wereld
op het gebied van oude muziek. Hij is een paar jaar nadat hij
een huis had gekocht in de Périgord Blanc begonnen met het
organiseren van een festival.

Ton Koopman (TK): “Ik kocht een huis in Dordogne, een oud huis,
wat ik heb laten restaureren. Ik zag de kleine middeleeuwse
kerkjes in de omgeving en dacht: ‘Wat zonde, daar wordt niks
mee gedaan. Daar zou je concerten in kunnen organiseren.’
Maar het probleem is, dat die kerkjes zo klein zijn. Toen kwam
ik op het idee om een itinéraire, een rondreis, te organiseren.
Het publiek reist van de ene kerk naar de andere, in groepjes.

Tijdens de itinéraire treedt in hetzelfde kerkje een ensemble of
een solist een paar keer per dag op voor steeds ander publiek,
dat trekt van het ene kerkje naar het andere.
Het is begonnen met een relatief kleine groep, maar we zijn
ook wel eens overlopen, toen moesten we dubbelen, maar
ik heb niet de ambitie om het groter te maken. Ik doe dit om
tegen de streek te zeggen: ‘dank je wel, ik vind het heerlijk om
hier te zijn.’”
Behalve de rondreis en concerten daaromheen, worden er ook
dingen met kinderen gedaan. Het is begonnen in mei met een
kinderconcert.

“Ik zag de kleine middeleeuwse kerkjes
en dacht: ‘Wat zonde, daar wordt niks
mee gedaan. Daar zou je concerten in
kunnen organiseren.’”
Drop of Stroopwafels 113 – Juni 2016
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De Waalse kerk in Amsterdam ligt aan het Walenpleintje, een beetje achteraf aan de Oudezijds Achterburgwal.
Vanaf het begin van de 15e eeuw deed de kerk dienst als kapel
van het Paulusbroederklooster. Toen Amsterdam in 1578
overging tot het protestantisme, werd de kerk overgedragen
aan Franstalige protestantse vluchtelingen en werd de Waalse
kerk de Église Walonne. Tot op de dag van vandaag wordt er
iedere zondag een dienst in het Frans gehouden. Ik bewaar
een herinnering uit mijn middelbare schooltijd aan de kerk.
Als leerlingen van het Gereformeerd Gymnasium werden wij
dank zij een kongsi van de leraren Frans en godsdienst van tijd
tot tijd gesommeerd de dienst in de Waalse kerk te bezoeken
en daar verslag van te doen. (BdR)

TK: “Ik werk nu tien jaar met een kinderkoor, dat is heel leuk,
dan kan je jonge mensen die geïnteresseerd zijn in muziek erbij
betrekken. Mensen die in het koor gezongen hebben, werken
nu mee als vrijwilliger.
Het koor heeft drie wortels: koren in Ribérac, Périgueux en
Bergerac. Uit die drie wordt het koor samengesteld. De koorleiders repeteren eens per week in de drie verschillende steden.
Op een gegeven moment komen we bij elkaar en dan bereiden
we het concert voor.”
DoS: “Kunnen de kinderen wat ze op zo’n dag aangereikt krijgen ook goed in zich opnemen?”
TK: “Ja, dat lukt goed. Als ik met ze repeteer zitten de koorleiders
erbij en die maken aantekeningen. De vrijdag voor het concert
ben ik weer terug, dan repeteer ik drie uur en op de zaterdag
repeteren we nog een keer en dan hebben we het concert.”
De lijn in de Itinéraire wordt bepaald door het specialisme van
Ton Koopman, de oude muziek, dat is het uitgangspunt.
TK: “Ja, en dan moet je andere mensen zien te overtuigen om
mee te doen. Je kunt dit niet alleen, zeker niet logistiek. Ik ben
een veel te druk baasje. Er is ter plekke een organisatie die
voor de dingen zorgt, die zorgt dat mensen bij de concerten
zijn. Ook als mensen nu niet perse primair met oude muziek
bezig zijn werd geprobeerd ze te overtuigen en dat is gelukt.”
Het festival wordt gehouden in de Périgord. Voor een deel is
de organisatie daar ook afhankelijk van. De gemeenten en de
regio steunen ﬁnancieel.

“Het grootste deel van het publiek
is Frans, daarna volgen Nederlanders
en Engelsen.”
6
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TK: “Er is nu weer een nieuwe situatie, er zijn weer nieuwe
mensen, maar we hopen dat het door zal gaan. Ook de Ambassade in Parijs levert een bijdrage van een paar duizend euro.
Het budget dat we bij elkaar moeten zien te krijgen is toch een
kleine twee ton. We hebben veel publiek, zestig procent van
de inkomsten komt van het publiek. We hebben geen dure artiesten en de directie, zakelijk en artistiek, wordt niet betaald,
dat scheelt ook.
DoS: “Geen dure artiesten? Het zijn toch geen jongens en meisjes van de straat die optreden.”
TK: “Nee nee, het zijn mensen die ik ken, ze kunnen geen
enorme bedragen vragen, ze komen voor een vriendenprijs.
Het slotconcert is op zondag 31 juli in de kerk van St. Astier.
Daar kunnen achthonderd mensen in, maar als er zeshonderd
zijn is het goed. Als je daar een koor en orkest bij hebt, is dat
kostbaar. Ze moeten worden ondergebracht en we moeten
repeteren, dat is ook een hele logistiek. Het werkt en ik ben er
blij mee.”
DoS: “Is het festival een Nederlands feestje?”
TK: “Nee, het grootste deel van het publiek is Frans, daarna
volgen Nederland en Engeland. Er zijn heel veel mensen, die
tweede huizen hebben daar in de buurt, ook Fransen. Uit
Nederland komen ook bussen van een organisatie voor muziekreizen, soms ook uit België. De Périgord Blanc is vanuit Parijs
heel gemakkelijk te bereiken met de trein naar Angoulême of
Limoges-Périgueux, vanuit Nederland per vliegtuig via Bergerac.”

Bij het afsluitende concert in St. Astier is ook dit jaar weer
gekozen voor twee ‘tophits’, heel bekende werken: de Nelsonmis van Haydn en de Krönungsmesse van Mozart.
TK: “Dat is omdat we daar de meeste mensen moeten hebben.
Als we daar achthonderd mensen hebben, dan is de kerk vol,
dat is natuurlijk prachtig. Maar soms weet je ook niet wat een
heel beroemd werk doet, het kan ook zijn dat er zeshonderd
komen. We gaan na de Itinéraire naar twee festivals in Duitsland, waarvan het ene graag Haydn wilde en het andere Mozart.
Daar hebben we toen maar één programma van gemaakt.
Ik verwacht dat er door de Krönungsmesse van Mozart veel
publiek zal komen.”

Ton Koopman dirigeert per jaar zo’n vijfentwintig
Het openingsconcert bestaat uit muziek van Bach: twee
cantates en twee instrumentale werken. Om het vijftienjarig
huwelijk tussen de Itinéraire en het publiek te onderstrepen,
wordt onder andere de huwelijkscantate van Bach uitgevoerd.
TK: “Ik verwacht dat dat ook goed bezet zal zijn. Dat er publiek
komt is belangrijk naar de subsidiegevers en voor ons is het
een teken: je doet het niet voor niks. Je wilt graag wat aan het
publiek laten horen en dan gaat het niet vooral om de mensen
die hier tweede huizen hebben, maar ook om de gens d’ici.”
DoS: “Van welk concert zegt u als artistiek directeur: ‘dit mag je
als muziekliefhebber niet missen’?”
TK aarzelt even…: ”Ik zou zeggen het openingsconcert met Hanna
Blazikovà, een geweldige sopraan die zichzelf begeleidt op de
harp, dat is heel bijzonder. Op de vrijdag het Ensemble Vivante
uit Wenen en ja, het laatste concert mag je natuurlijk ook niet
missen, eigenlijk moet je alles volgen.”
DoS: “Een paar jaar geleden bent u erg boos geworden op de
Nederlandse subsidieverschaffers. U heeft toen gezegd: ‘ik verhuis de boel naar Bordeaux.’ Daar is het niet van gekomen.”
TK: “Nee, het is daarna een beetje uit de publiciteit gehouden,
maar de Nederlandse regering heeft weer geld gegeven, het
was toen eigenlijk weer opgelost.”
Men heeft zich georiënteerd op de mogelijkheid om in samenwerking met de Opera in Bordeaux een basis op te zetten. De
mensen uit Bordeaux hebben navraag gedaan en gehoord dat
alles wel klopte. Maar ze werden bezorgd dat hun subsidie
minder zou worden als Koopman zich met zijn koor en orkest
in Bordeaux zou vestigen. “Ze waren allang blij dat wij het niet
doorzetten. Het bleek niet nodig te zijn”.
Er is voor de komende periode een nieuwe aanvraag ingediend
in de hoop dat de situatie nu veranderd is en nu is het afwachten.

orkesten, waaronder twee grote Franse.
“Ik werk veel met het Orchestre Phiharmonique de Radio
France en met het Orchestre National de Lyon. Daar ben
ik regelmatig, ik treed drie keer per jaar met beide op.
Ik heb daar een goede relatie mee, ik ken de mensen
goed, het is leuk werken.”
DoS: “Met welk repertoire?”
TK: “Laten we zeggen van de Barok tot in de vroege
19e eeuw.”

DoS: “Want zonder subsidie is het niet te doen?”
TK: ”Nee, we hebben de afgelopen jaren met weinig subsidie
gewerkt, wat subsidie voor reiskosten gekregen, maar als we
nu weer zouden worden afgewezen, gaan we door tot het geld
op is. Dit jaar leek het erop dat we een grote schuld zouden
moeten opbouwen, er moeten dingen betaald worden, maar
dankzij uitstekend management is die schuld uitgebleven. Ik
ben dan een beetje de bank, je moet toch dingen vooruit ﬁnancieren en dan moet je maar afwachten of je dat terug krijgt.”

“Sopraan Hanna Blazikovà
begeleidt zichzelf op
de harp, dat is heel
bijzonder”
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GOED OM TE WETEN
Renso Vonk

Linke LINKY

E

en tijd geleden heb ik al eens geschreven over de ‘slimme’
elektriciteitsmeter LINKY. Deze meter gaat de oude meters
met het ronddraaiende wieltje vervangen. Deze vervanging is
verplicht in Frankrijk en nu in Nederland nog alleen verplicht
als de oude meter afgekeurd is.
Met deze nieuwe meter hoeft de meteropnemer niet meer bij
u langs te komen, want de gegevens worden een keer per dag
via het elektriciteitsnet doorgestuurd naar de netbeheerder. In
Frankrijk is dat de ERDF. De netbeheerder kan op deze manier
een beter inzicht krijgen in het gebruik van de afnemers en de
behoefte nauwkeuriger afstemmen.

In de Waalse kerk staat het prachtige Müllerorgel, dat in 1734 werd opgeleverd. Het is een
van de mooiste orgels van Nederland. Lange tijd
was de beroemde organist en koor- en orkestleider
Gustav Leonhardt de vaste bespeler ervan.

Een beetje ironisch: ”Ik ben nu 71, word binnenkort 72,
mijn vrouw zegt dat dat ook een beetje de tijd is dat je niet
meer maar minder op je neemt”.
In augustus wordt waarschijnlijk bekend wat het gaat
worden met de subsidie, het is spannend.
TK: ”Ja, we hebben een goeie aanvraag ingediend, heel
spannend.”
DoS: “Wat zijn de plannen voor de toekomst?”
TK: “Mijn plannen zijn om door te gaan met waar we mee
bezig zijn, misschien wat meer muziektheater. We gaan
nog eens goed nadenken of drie concerten op een dag niet
teveel is. Op de markt rond de kerk in Cercles, met hulp uit
de buurt, zouden we iets anders kunnen doen. Ik zou het
leuk vinden als daar een markt met oude boeken zou zijn.
Dat kan van alles zijn, muziek, comics, noem maar op. Er
zijn al zoveel markten waar je regionale producten kunt
kopen. En er zijn zoveel liefhebbers van oude boeken. We
zijn in Aquitaine, misschien ook eens naar een ander deel
van de regio. En ik blijf dirigeren.” •

Het volledige programma van de Itinéraire Baroque is te
vinden op www.itinerairebaroque.com
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Maar hiertegen is veel protest ontstaan: oorspronkelijk zou
iedere tien minuten de meterstand afgelezen worden. Dit werd
gezien als een inbreuk op privacy. Ieders doen en laten zou
nauwkeurig bekend kunnen worden: hoe laat je gaat afwassen
of de was doen, hoe laat je opstaat of naar bed gaat, etc. Deze
gegevens kunnen overigens (met toestemming) aan derden
doorgegeven worden...
Er zijn echter meer addertjes onder het gras waarover weinig
of niets bekend gemaakt wordt. Bijvoorbeeld: als u zonnepanelen heeft, betaalt u met de oude meter uw elektriciteitsverbruik minus de door de zonnepanelen opgewekte stroom,
als u teruglevert aan het net draait de meter immers achteruit.
Met de ‘slimme’ meter wordt dit anders: deze meter ziet het
verschil tussen opgenomen stroom en teruggeleverde stroom.
Met het oude systeem levert de zelf opgewekte stroom evenveel geld op als betaald zou moeten worden aan de elektriciteitsleverancier. Of dat zo blijft is de vraag.
Er is ook nogal wat te doen geweest over het risico dat de
meter gehacked zou kunnen worden. Dat zou nu opgelost zijn
omdat de data versleuteld worden.
Het ligt voor de hand dat bezitters van zonnepanelen gaan meebetalen aan de kosten van de netbeheerder, want zowel bij
levering als gebruik van elektriciteit wordt van het net gebruik
gemaakt. De salderingsregeling gaat aangepast worden in de
nabije toekomst, zowel in Frankrijk als in Nederland. De subsidies rijzen de pan uit en moeten door de huishoudens die geen
zonnepanelen hebben betaald worden. Dit drukt met name op
de lage inkomens die niet in zonnepanelen kunnen investeren.
De invoering in Frankrijk is begonnen en zal in 2021 afgerond zijn.
Zie https://espace-client.erdf.fr/linky-consulter-deploiement.
Hier kunt u ook opzoeken wanneer uw gemeente aan de beurt
is. •

ALV
De algemene vergadering
van L’Association des Amis
de Drop of Stroopwafels
heeft drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Reinier Sinaasappel
nieuwe voorzitter
Drop of Stroopwafels

N

aast een nieuwe voorzitter werden Erna Froeling en
Hans van Driel benoemd tot bestuurslid. Zij gaan
respectievelijk het secretariaat en de website beheren.
Het voorstel van het bestuur werd hiermee gevolgd.
Aftredend waren Henk van Elferen, Renso Vonk en Richard van
Tienhoven. Henk van Elferen was zes jaar hoofdredacteur van
ons aller lijfblad en daarna nog een jaar voorzitter a.i. Renso
Vonk beheerde zes jaar de website en Richard van Tienhoven
was twee jaar secretaris. Hij heeft die functie neergelegd in
verband met verhuizing naar Nederland. Als dank voor hun
inzet kregen zij ieder een doos wijn met speciaal etiket en
speciale inhoud: een Grand Cru Passé.

Nieuwe contributieregeling
Op voorstel van het bestuur wordt met ingang van 2017 een
nieuwe contributieregeling ingevoerd. Voor leden die Drop per
post in Frankrijk ontvangen blijft de contributie € 22,- per jaar.
Leden in Nederland gaan € 24,- betalen vanwege de extra
portokosten. Voor de leden die Drop per e-mail ontvangen
wordt de contributie € 20,- per jaar.
De ﬁnanciële jaarstukken zijn door de kascontrolecommissie
bekeken en in orde bevonden. Op haar voorstel werd het
bestuur decharge verleend. Rapporteur Arie Sluimer is aftredend,
mevrouw Gabrielle Eichholz meldde zich als nieuw lid. Henk
Kasteleijn meldde zich aan als reservelid.
De commissie bestaat nu uit Ton van der Pluijm, Gabrielle
Eichholz en als reserve Henk Kasteleijn.

Drie nieuwe bestuursleden, v.r.n.l.: Erna
Froeling, Reinier Sinaasappel en Hans van Driel.

Na het huishoudelijke gedeelte hield de ﬁscaaljurist Johan
Hoogenberg een inleiding over het Europese erfrecht. Op grond
van het nieuwe Europese verdrag kunnen Nederlanders die ook
de Nederlandse nationaliteit hebben, kiezen welk erfrecht ze
van toepassing willen laten zijn na hun overlijden. Dat moet
testamentair worden vastgelegd.
Hij benadrukte dat geen twee situaties identiek zijn, overal
zijn wel speciﬁeke elementen. Ook moet erfrecht niet met erfbelasting worden verward. Op bijvoorbeeld onroerend goed in
Frankrijk moet, ook als volgens Nederlands recht geërfd wordt,
volgens Frans recht belasting worden betaald.
De behandelde punten zijn te vinden op onze website
www.drop-of-stroopwafels.net. Contact met Johan Hoogenberg
kan worden opgenomen via johan.hoogenberg@laposte.net of
per telefoon 05 65202704.
De ruim honderd aanwezige leden werden ontvangen met de
traditionele schalen drop en stroopwafels bij de kofﬁe. Na afloop gingen de schalen met haring en bitterballen rond. Met
een gezamenlijke lunch werd de bijeenkomst afgesloten. • (BdR)
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FINANCIEEL

TEKEN

Arie Sluimer

Opgaaf
wereldinkomen

V

ergeet niet als aftrekposten op
te voeren de rente op de eigen
woningschuld en bijzondere ziektekosten.
Uiterlijk 1 augustus a.s. dient u de
opgaaf wereldinkomen in te sturen
naar de belastingdienst Heerlen. In mei
2013 heb ik een gedetailleerd artikel
geschreven over deze aangifte. In deze
Drop enkele korte opmerkingen.
Bij het aangifteformulier wordt slechts
een algemene toelichting meegestuurd,
op de website van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl) kunt u gedetailleerde toelichtingen downloaden.
Kennisneming van deze toelichtingen
is ondermeer van belang indien u:
- een eigenwoningschuld hebt en daar
rente over betaalt;
- bijzondere ziektekosten hebt;
- giften hebt gedaan aan Algemeen
Nut Beogende Instellingen (ANBI).
Na verwerking van de aangifte
ontvangt u van de belastingdienst een
beschikking art. 8a ‘niet in Nederland
belastbaar inkomen’.

Huispersoneel
Was uw ‘zwarte’ huishoudelijke
hulp en tuinman ‘wit’
Hulp in het huishouden en rond het
huis kunt u beter conform de wettelijke
eisen betalen dan ‘zwart’. U voorkomt
hiermee een mogelijke boete en bij
ongevallen kan de hulp een beroep
doen op de sociale voorzieningen. Aftrekbaar zijn ondermeer de betalingen
voor:
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schoonmaakwerkzaamheden;
tuinonderhoud;
kleine onderhoudswerkzaamheden;
assistentie bij het installeren van
bijvoorbeeld internet;
- hulp aan ouderen en gehandicapten.
Het systeem werkt op zich eenvoudig.
U meldt de hulp aan bij URSSAF
(www.cesu.urssaf.fr). Vervolgens dient
u elke twee weken via internet een
declaratie in. U dient hierbij de gewerkte
uren op te geven, het uurtarief en aan
wie u heeft betaald. De cheques d’emploi
zijn per 1 januari 2016 afgeschaft.
U kunt de hulp dus contant, per bank
of per cheque betalen. Cesu brengt
u sociale lasten in rekening, deze bedragen ca. 70% van het door
u aan de hulp netto betaalde bedrag.
Na aﬂoop van het kalenderjaar ontvangt u van de CESU een jaaropgave.
Van het op die jaaropgave vermelde
bedrag mag u 50% in mindering
brengen op uw inkomen. De aftrek
vermindert de door u te betalen impôt,
tot maximaal nihil. •

De vijand
rukt op!

H

et was eigenlijk geen winter dit
jaar. Dat betekent dat het een
goed tekenjaar dreigt te worden.
Wij hebben de hele ‘winter’ door teken
van onze hond geplukt.
Nu zijn die beesten vervelend voor dieren,
maar wat erger is ze kunnen ook gevaarlijk zijn. Ze kunnen de ziekte van Lyme
overdragen, wat soms fatale gevolgen
kan hebben.
Teken kunnen heel klein zijn, een speldenknopje. Als ze gebeten hebben kan er een

KUNST

Nederlandse
kunstenaars
manifesteren
zich
Voor de 4e keer wordt een
kunstroute georganiseerd
in juli en in augustus alweer
de 6e expositie in Meuzac
(87).

En route
Zo’n dertig beeldende kunstenaars,
Fransen, Engelsen en Nederlanders,
openen hun ateliers tijdens de Vari’Art,
je zou kunnen zeggen een variant op
de Itinéraire Baroque, maar dan voor
beeldende kunst.

ronde, warme, rode plek met een doorsnee van enkele centimeters ontstaan.
Het is dan raadzaam een arts te raadplegen. Je weet maar nooit of dit het
eerste symptoom van de ziekte van
Lyme is.
Een bijkomend probleem is, dat artsen
het moeilijk vinden om de ziekte van
Lyme te diagnosticeren. Laat dit geen
reden zijn niet naar een arts te gaan
en eventueel een verwijzing naar een
specialist te vragen.
Als een teek wordt aangetroffen op mens
of dier, verwijder hem dan met een pincet
of een tekentang. Gebruik geen alcohol
of ether, de teek verslapt dan en kan zijn
gif alsnog in zijn ‘gastheer’ kotsen. Let
goed op dat de hele teek wordt verwijderd, met name dat de kop niet achter-

blijft. Dat kan een ontsteking tot gevolg
hebben.
Het klopt niet dat teken zich uit bomen
laten vallen. Teken zitten in hoog gras,
struiken en losliggend oud gebladerte.
Vandaaruit stappen ze over op passanten
om zich tegoed te doen aan hun bloed.
Ga bij het wandelen in bosgebied, hoog
grasland en dergelijke goed bedekt gekleed. Geen blote benen, een shirt met
lange mouwen en een petje of zonnehoed geven over het algemeen goede
bescherming.
Bij de pharmacie is een middel te koop om
op de huid te smeren (niet alleen tegen
teken, maar ook tegen insecten en ander
ongewenst gespuis) onder de naam
INSECT ECRAN. Let op: niet voor kinderen

Lekker gegeten...

onder de twaalf jaar! (in Nederland wordt
DEET aangeraden, diethyl-m-toluamide).
Bij de dierenarts zijn goede middelen te
koop om hond en kat te beschermen.
Veel wandelplezier de komende zomer. •
(BdR)
Bronnen: RIVM; francelyme.fr; rovince.nl.

En salle
Op 14, 15 en 16 augustus wordt in de
Salle Polyvalente in Meuzac voor de 6e
achtereenvolgende keer een expositie
gehouden van werk van in Frankrijk
wonende Nederlandse kunstenaars:
Schilderijen van Marijke Munne en Ineke
Horward, keramiek van Truus van Dalsem
en Judith Helena de Graaff, glaskunst van
Wilma Roelofs-Rikken, fotograﬁe van
Jacob de Winkel, illustraties van Cissy
Bosgra en textiele kunst van Gabriëlle
Eichholtz. Als artiste d’honneur neemt dit
jaar Sasha Wardell deel aan de expositie.
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag
24 juli zijn de ateliers open van 10.00
tot 19.00 uur. De ateliers liggen in de
Corrèze en de Dordogne. De route start
in Juillac (19), in Galerie J, maar er kan
naar wens ingestapt worden om de route
(of een deel daarvan) te volgen.
Te zien zijn werken in keramiek, schilde-

rijen, aquarellen, glaskunst, fotograﬁe,
houtsculpturen, textiele kunst en sieraden. De toegang is gratis.
Alle deelnemende kunstenaars exposeren in Galerie J van 19 tot en met 28 juli,
open van 14.00 tot 18.00 uur, tijdens de
kunstroute vanaf 10.00 uur.

De vernissage is op zondag 14 augustus
om 17.00 uur. Openingstijden: zo 14 en
ma 15/08 van 15.00 tot 19.00 uur; op
di 16 van 10.00 tot 19.00 uur. (BdR)
Gedetailleerde informatie op www.variart.fr en
www.meuzac-comitedesfetes.fr/expositions
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OORLOG
Wil de Jong

Eind mei stonden de Franse president Hollande en
de Duitse bondskanselier Merkel weer zij aan zij.
Nu eens niet om de problemen in de Europese Unie het
hoofd te bieden maar, als een gebaar van verzoening,
op het voormalige slagveld van Verdun.

Slag om Verdun
honderd jaar geleden
Een zinloze slachting en Frans-Duitse vijandschap

D

eze verzoening was overigens al eens eerder duidelijk
gemaakt door de stevige handdruk van Mitterrand en
Kohl bij de Verdun-herdenking van 1984. Want de
gruwelijke slachtpartij, die in 1916 rond het stadje in het noordoosten van Frankrijk woedde, was meer dan een halve eeuw het
symbool van de erfvijandschap tussen Frankrijk en Duitsland.
De Franse en Duitse staatshoofden maakten toen en nu duidelijk dat die vijandschap deﬁnitief tot het verleden behoort.
De Slag om Verdun duurde tien maanden, van februari tot december 1916, en dat bloedbad werd in heel Europa met afschuw
gevolgd. Driehonderdduizend Franse en Duitse soldaten werden
gedood of als vermist opgegeven, wat op hetzelfde neerkwam.
Van de vijfhonderdduizend gewonden waren velen blijvend
invalide. Dat grote aantal slachtoffers in de ‘hel van Verdun’
was vooral te wijten aan een botsing tussen oud en nieuw.
De zozeer bejubelde industriële revolutie had gezorgd voor
moderne wapens: mitrailleurs, kanonnen, tanks, vlammenwerpers, chloorgas en vliegtuigen. Daar tegenover stonden vaak
ouderwetse, achterhaalde gevechtstechnieken. Zoals forten
die niet tegen de zware kanonnen bestand bleken en massale
stormlopen van de infanterie, die werd neergemaaid door
vijandelijke mitrailleurs. Het grote aantal vermisten, soldaten
van wie men niets meer terugvond, werd veroorzaakt door de
voortdurende artilleriebeschietingen.
Leegbloedingstactiek
De Duitsers brachten bij Verdun een enorme legermacht op de
been met de bedoeling een doorbraak te forceren. Want begin
1916 zat het front in Frankrijk muurvast. De legers hadden zich
ingegraven en waren beland in een stellingenoorlog, waarin
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weinig vooruitgang werd geboekt. De Duitse opperbevelhebber
Erich von Falkenhayn bedacht toen dat een ‘leegbloedingstactiek’ het front weer in beweging zou kunnen brengen. Met
massaal en constant aanvallen wilde hij het Franse leger vernietigen en de operatie kreeg dan ook de veelzeggende naam
Gericht, wat niet alleen ‘oordeel’ betekent maar ook ‘plaats van
executie’. Als executieplaats koos hij voor de vestingstad Verdun
aan de bovenloop van de Maas, een onderdeel van de Franse
defensielinie langs de oostgrens. De forten van Verdun bewaakten de Champagnevlakte en daarmee Parijs. Volgens de Duitsers zouden ze dus tot het uiterste worden verdedigd.
Operatie Gericht begon in de vroege ochtend van 21 februari
met een gigantisch artilleriebombardement. Meer dan 1200
Duitse kanonnen, waaronder de gevreesde ‘Dikke Bertha’s’
vuurden een miljoen granaten af op de Franse linies voor Verdun.
Daarop volgde een infanterieaanval op de verwoeste stellingen,
maar de Franse soldaten die het bombardement hadden overleefd vochten zo fanatiek terug dat de Duitsers enorme verliezen
leden en slechts enkele kilometers terreinwinst boekten.
Geen schot gelost
De Duitse invallen gingen echter door en richtten zich nu op Fort
Douaumont, het grootste en sterkste fort in de verdedigingslinie rond Verdun. Verwacht werd dat het zwaar bewaakt zou
worden maar dat viel mee. De Franse legerleiding had eerder
beslist dat de forten niet bestand waren tegen de zware Duitse
artillerie en ontmanteld moesten worden. Douaumont had dus
slechts een bewaking van een man of vijftig. De Duitsers kwamen er binnen zonder een schot te hebben gelost en konden
aan het thuisfront melden: Douaumont ist gefallen. De vreugde
was echter van korte duur want enkele maanden later werd

De glorie,
de overwinning
en de slachting

Pétain

het fort grotendeels verwoest
door een enorme explosie.
Het kofﬁezetten van de Duitse
bezetters was wat uit de hand
gelopen, het vuur bereikte de
brandstof voor de vlammenwerpers en een magazijn met
explosieven. Douaumont, dat geen enkele rol meer speelde
tijdens de slag, werd pas in oktober door de Fransen heroverd.
Inmiddels had het Franse hoofdkwartier, bang voor een
Duitse doorbraak, de bevelhebber van Verdun vervangen door
generaal Philippe Pétain. Als voorstander van de verdedigingstactiek, die hij ook aan de Hogere Krijgsschool had onderwezen, was hij de juiste man in deze situatie. Bovendien was
hij geliefd bij de troepen omdat hij niet, zoals veel andere generaals, zijn manschappen beschouwde als louter kanonnenvoer
maar juist zorgvuldig omging met mensenlevens. Het kostte
overigens nog enige moeite om de generaal op te sporen maar
zijn adjudant vond hem in Hotel Terminus bij het Gare du Nord.
Daar stonden voor een kamerdeur twee elegante damesschoentjes naast een paar forse soldatenlaarzen. Pétain hoorde
zijn adjudant aan, zei dat hij zou komen en stapte weer in bed
waar hem een andere taak wachtte.
Voie Sacrée
Aangekomen in Verdun nam de generaal direct een legendarische
maatregel. Toen het eind februari dooide was de belangrijke
aanvoerroute, vanaf Bar-le-Duc naar Verdun, één grote modderpoel geworden. Pétain gaf opdracht om de weg te verstevigen
met steenslag, die werd vastgereden door zware vrachtwagens.
Vanaf februari tot september reed over dat stevige wegdek dag

en nacht een onafgebroken stroom vrachtwagens in twee rijen
naar en van Verdun. Men heeft uitgerekend dat op het hoogtepunt van de slag per uur zo’n 250 voertuigen voorbijkwamen.
Die vervoerden in totaal twee miljoen Franse soldaten en één
miljoen ton munitie naar het front. Deze hartslagader van de
Slag om Verdun kreeg van de nationalistische Franse schrijver
Maurice Barrès de onsterfelijke naam La Voie Sacrée, de heilige
weg.
Generaal Pétain oogstte veel bewondering voor deze logistieke
zet, die van levensbelang bleek te zijn. Bovendien had hij een
afwisselingssysteem bedacht, de noria of paternosterlift, waardoor praktisch elke Franse soldaat een keer bij Verdun werd ingezet maar slechts voor acht dagen. Daardoor waren er steeds
verse troepen aan het front. Samen met het verdere optreden
van Pétain tijdens de gevechten en zijn strijdkreet On les aura!
(We zullen ze krijgen!) leidde dat tot een levenslange heldenstatus. Zelfs tot in de Tweede Wereldoorlog, toen de Held van
Verdun een met de Duitsers collaborerende regering leidde.
Zingende leeuweriken
De Franse troepenversterkingen brachten de Duitsers danig in
het nauw. Bovendien werden ze voortdurend beschoten door de
forten op de linker Maasoever. Daarom besloot de legerleiding
in maart tot de aanval op twee heuvels op die oever: Le MortHomme en Côte 304. De strijd om deze tactische punten werd
een bloedbad want de Fransen verdedigden zich hardnekkig.
De artilleriebombardementen, massale infanterieaanvallen en
man-tegen-mangevechten duurden maanden en de verliezen
waren onvoorstelbaar. Het duurde tot eind mei voor de Duitsers
beide heuvels hadden veroverd. Minstens honderdduizend Franse
en Duitse soldaten waren gedood of gewond. Een Franse soldaat heeft later de irreële sfeer van dit inferno beschreven in
een verhaal over soldaten die probeerden te drinken uit een

Monument Voie Sacrée
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granaattrechter vol water, die onder vijandig mitrailleurvuur
lag. “Weldra lag er een krans van lijken omheen”, schrijft hij.
“En boven deze verschrikking zweefden leeuweriken, op en
neer zingend in de zon…”
Rode Vierkant
Het volgende doel van de Duitsers was Fort Vaux, enkele
kilometers verderop. De strijd werd daar uitgevochten in de
duistere ondergrondse gangen van het fort met handgranaten,
bajonetten, vlammenwerpers en chloorgas. Na vijf dagen moest
de Franse bezetting het fort prijsgeven. Daarna, in juni en juli,
bereikte de veldslag een bloedige climax door massale Duitse
aanvallen in een poging het front tussen Douaumont en Vaux
te doorbreken en door te stoten naar Verdun. Het ‘Rode Vierkant’ werd het frontgebied later genoemd, want er zijn weinig
plaatsen waar op zo’n klein stukje land zo veel bloed is vergoten.
Eind juni trok een Duitse legermacht van 50.000 man over een
front van zes kilometer in de richting van de Franse loopgraven.
Er speelden zich afschuwelijke taferelen af in de man-tegenmangevechten en tienduizenden soldaten werden afgemaakt
met bajonetten, scherp geslepen pionierschoppen of met de
blote hand. Generaal Robert Nivelle, die Pétain als bevelhebber
was opgevolgd, had echter in zijn dagorder geschreven Ils ne
passeront pas (Ze zullen er niet doorkomen) en dat gebeurde
ook. Midden juli volgde een tweede Duitse aanval. Voorafgegaan door een artilleriebombardement bestormden 40.000
infanteristen de Franse linies. Ze kwamen een heel eind, tot op
enkele kilometers van Verdun, maar toen werden ze zo zwaar
onder vuur genomen vanuit de forten bij de stad dat ze het
moesten opgeven.
Daarna gebeurde er weinig meer aan het Verdun-front, op wat
kleine schermutselingen na. De Duitse legerleiding had het in
feite opgegeven: de ‘leegbloedingstactiek’ was mislukt. Sterker
nog, de Duitsers hadden ongeveer evenveel mensen verloren –
dood, vermist of gewond – als de Fransen. Nadat de Fransen in
de daaropvolgende maanden alle forten en versterkingen weer
terug hadden veroverd en er half december een einde was
gekomen aan de strijd, bleek dat het front er nog net zo lag als
in februari.
Aanklacht tegen de oorlog
De streek rond Verdun is nu, honderd jaar later, het ultieme
symbool van de zinloze slachting tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het landschap, getekend door bomkraters en overgroeide loopgraven, lijkt een aanklacht tegen het oorlogsgeweld.
Bossen en velden liggen vol onontplofte granaten, waardoor
nog steeds mensen om het leven komen. Honderdduizenden
bezoeken jaarlijks die slagvelden en de vele monumenten die
er zijn opgericht. Zoals het Mémorial de Verdun, het museum
waar wapens, uniformen en kaarten een indruk geven van die

Ossuarium bij Douaumont

historische slag. De forten Douaumont en Vaux, de heuvelrug
Mort-Homme en restanten van de negen verwoeste dorpen
zijn, met hun monumenten, ook te bezichtigen. Al in de jaren
dertig van de vorige eeuw werd bij Douaumont het Ossuarium
gebouwd, een knekelhuis met de resten van minstens 130.000
Franse en Duitse soldaten die niet geïdentiﬁceerd konden
worden. Een militaire begraafplaats buiten het Ossuarium telt
160.000 graven van degenen waarvan de identiteit wel kon
worden vastgesteld. Behalve dit erekerkhof liggen rond Verdun
nog vele tientallen soldatenkerkhoven, grote en kleine, Franse,
Duitse en zelfs islamitische.
Slag om de Somme
Ongeveer tegelijkertijd met de Slag om Verdun werd – van juli
tot november – een andere grote veldslag gevoerd en die eiste
nog meer slachtoffers. Met de Slag om de Somme, in het
noordwesten van Frankrijk, wilde de Frans/Britse legerleiding
de Duitsers aﬂeiden van Verdun en een doorbraak naar de
Kanaalkust forceren. Het liep op niets uit, ondanks de bijna
350.000 doden en driekwart miljoen gewonden. Die slachtoffers waren aan geallieerde zijde voornamelijk Britten want
de Fransen konden vanwege Verdun weinig troepen leveren.
Vandaar dat de Somme, althans in Frankrijk, minder status
heeft gekregen dan Verdun. Over die Slag om de Somme een
volgende keer misschien meer. De Hel van Verdun heeft immers
al te veel bloed, zweet en tranen opgeleverd. •

Nadat de Fransen alle forten en
versterkingen weer terug hadden
veroverd bleek dat het front er
nog net zo lag als in februari.
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KUNST
Reinier Sinaasappel

Unieke uitwisseling tussen een Frans
en een Nederlands kunstmuseum
Tot 29 augustus wisselt het Nederlandse
Singer in Laren zijn collectie uit met het
Musée d’Art Moderne de Troyes in
Frankrijk.

William en Anna Singer
Belangstelling voor de schilderkunst van
de Haagse School en in het bijzonder die
van Anton Mauve (1838-1888), die de
laatste jaren van zijn leven in Laren had
gewerkt, waren voor de Amerikaanse
schilder William H. Singer Jr. (1868-1943)
de reden om met zijn vrouw naar Laren te
gaan. Die beslissing legde de kiem voor
wat veel later de Stichting Singer Memorial Foundation zou worden of, korter
gezegd, Singer Laren.
Als zoon van een puissant rijke staalfabrikant uit Pittsburgh had Singer ervoor gekozen om niet zijn vader in diens bedrijf
op te volgen maar schilder te worden.
De Singers bouwden, sinds het begin van
de twintigste eeuw een uitgebreide kunstcollectie op en omringden zich ermee in
hun villa’s in Nederland en Noorwegen.
Een deel van hun collectie had in 1931 een
plaats gevonden in het door de Singers
gestichte Washington County Museum in
Hagerstown (Maryland), Anna’s geboorteplaats in de Verenigde Staten. Precies
zestig jaar geleden opende Anna Singer
in hun Villa de Wilde Zwanen, in de

Treffend zijn de
portretten van
beide echtparen,
de foto van de
Singers van
Martin Borgord uit ca. 1941 en de
tekening van de Lévy’s van Maurice
Marinot uit 1946.

Noord-Hollandse kunstenaarskolonie
Laren, de Memorial Foundation die de
Singercollectie met werken van o.a. Mauve,
Breitner, Sluijters, van Dongen, Rodin, Le
Sidaner, Dufy en schilderijen van William
zelf ging beheren en exposeren.
Pierre en Denise Levy
Frankrijks meest bijzondere particuliere
verzameling van Franse moderne kunst,
is gehuisvest in het Musée d’Art Moderne
de Troyes. Zij werd bijeengebracht door
het echtpaar Pierre en Denise Lévy. In
1976 schonken ze circa 2000 kunstwerken aan de Franse staat, op voorwaarde

Coupon

Speciale aanbieding voor de Vrienden van Drop of Stroopwafels

S

inger Laren biedt u tot 29 augustus 2016, tegen inlevering van deze coupon,
de entree en de catalogus Franse modernisten voor de speciale all-in prijs
van € 30 p.p (met museumkaart € 20 p.p). De entree bedraagt normaal € 15
(€ 5 met museumkaart) en de winkelprijs van de catalogus is € 19,95.
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dat deze ondergebracht zouden worden
in een museum in Troyes. In 1982 was het
zover en opende president François Mitterand het Musée d’Art Moderne de Troyes,
in het voormalig bisschoppelijk paleis.
Als succesvol textielbaron bezat Pierre
Lévy (1907-2002) onder meer de wereldlicentie voor de fabricage en distributie
van Lacoste. Samen met zijn vrouw kreeg
Levy al voor de Tweede Wereldoorlog
belangstelling voor beeldende kunst.
Na de oorlog bezocht hij wekelijks galeries in Parijs en begon hij intensief te
verzamelen.
De overeenkomsten tussen beide musea
zijn treffend. Aan de basis van Singer
Laren ligt de collectie van verzamelaars
William en Anna Singer. Aan dat van
Musée d’Art Moderne in Troyes, ten zuid-

OVER ETEN
Nienke ten Hoor Aukema

Ontbijt met de Keizer,
lunch met de Koning
en dineer met de bedelman

O
Een van de hoogtepunten van de
tentoonstelling in Singer Laren is
het intrigerende portret van Jeanne
Hébuterne, in 1919 door echtgenoot
Amedeo Modigliani geschilderd.
Modigliani was net als veel andere
buitenlandse kunstenaars aan het
begin van de twintigste eeuw naar
Parijs, het centrum van de kunst,
verhuisd. Hij ontmoet Jeanne, een
jonge beeldschone vrouw. Tegen de
wil van haar ouders verlooft zij zich
met hem. Nog voor ze kunnen trouwen wordt hun geluk wreed verstoord.
Hij krijgt tbc en overlijdt op 24 januari 1920. De volgende dag pleegt
Jeanne zelfmoord door uit het raam
van een huis te springen.

oosten van Parijs, de kunstcollectie van
textielbaron Pierre Lévy en zijn vrouw
Denise. Net als William en Anna Singer
koopt het echtpaar Lévy vooral kunst van
kunstenaars waarmee ze bevriend zijn en
die hen adviseren. Voor de Singers zijn dat
ondermeer de Noorse schilder Martin
Borgord en de Nederlandse gebroeders
Dooyewaard. De Lévy’s zijn bijzonder close
met André Derain en Maurice Marinot.
Une Modernité Hollandaise, la collection
Singer, tot 29 augustus in Troyes.
Op maandagen gesloten. De entree
bedraagt € 5. •

ver de grootte van het ontbijt
hoeft nooit iemand zich zorgen
te maken. Deze calorieën loop
je er altijd wel weer af en een keizerlijk
ontbijt behoed je voor snoeperijen in
de loop van de ochtend. Het levert je
energie om een hele ochtend te kunnen werken, zowel fysiek als mentaal.
Onderzoeken wezen uit dat leerlingen
beter presteren mét dan zónder ontbijt. Geldt ook voor volwassenen!

Breken met vasten
Het woord ont-bijten komt van ‘ont’ =
beginnen, dus beginnen te bijten, net
als in het werkwoord ontbranden. Het
Engelse breakfast komt van break fasting en met het petit déjeuner breken
de fransen hun jeûne (vasten) na een
lange nacht. De Duitser wil vroeg eten,
Frühstück.
Keizerlijk ontbijt
Buitenlanders vinden in het algemeen,
dat wij redelijk uitgebreid ontbijten met
twee boterhammen met margarine (sic)
en kaas, beker melk of thee. In sommige gezinnen komt tegenwoordig gelukkig weer pap op tafel, een uitstekende
gewoonte die vele jaren weg geweest
is omdat moeders dachten dat zij daar
vet van werden. Niet de kinderen, die
levert het juist veel energie om naar
school te ﬁetsen. Denk nu niet dat een
Italiaan, Spanjaard of Fransman met
een pain au chocolat en een café au lait
weinig calorieën binnen krijgt, hij eet
het alleen on the run naar het werk.
Koninklijke lunch
De Koninklijke lunch is de reﬁll aan
energie, die je ’s morgens hebt opgebruikt en voorziet je van energie voor
een lange middag arbeid. Als je ’s middags nog in de tuin wilt werken of een

stad gaat bekijken kun je je gerust wagen
aan een bordje pasta, kaasplankje met
drie walnoten en dan mag je een toetje!
Ga je na de maaltijd alleen nog wat lezen
of achter de computer, dan wordt het
alleen crudités, gegrilleerd kippenpootje,
aardappel en kofﬁe toe met een stukje
pure chocolade.
Wat is het toch spijtig dat wij in Nederland
geen lunchcultuur hebben, terwijl het juist
de lekkerste maaltijd van de dag is. Ook
in Frankrijk dreigt le déjeuner à midi in de
verdrukking te komen. Laat de Fransen
alsjeblieft geen slechte gewoonten van
ons overnemen. Hopelijk nemen wij babyboomers weer de tijd voor een uitgebreide
warme maaltijd, zomers op het terras met
een visje en ’s winters met een stevige
pot au feu. Glaasje wijn er bij, mens wie
doet je wat!
Dineer met de bedelman
Met het avondeten gaat het in veel Nederlandse gezinnen tegenwoordig mis. Dan
komen de grote pannen met pasta op tafel, pizza’s en rijst met prut happen. Het
is energetisch een klap op je hoofd en je
slaapt er heel onrustig van, omdat alle
organen hard moeten werken om al die
energie te verbranden. Alles dat niet wordt
gebruikt wordt omgezet in vet, dus eigenlijk ga je na een grote avondmaaltijd ’
s nacht liggen vetmesten. Beter neem je
’s avonds groente(puree)soep (potage),
klein potje met roerei, salade verte én ...
Kies zelf maar! Bon Appétit!

Nienke ten Hoor Aukema
is diëtiste.
info@uwdietist.eu
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TAAL
Hans Wentholt

meningsuiting) mee trotseren, moet maar eens gezegd worden. Niet wij in Den Haag, maar de Fransen in Fontainebleau
hebben een podium bedacht waarop niet de eigen VIP’s, maar
zomaar iemand anders kan winnen.

Keizerin Eugénie en haar hofdames

Groot dictee
Niet wij, maar de Fransen in Fontainebleau hebben een podium bedacht voor
wat onze jaarlijkse spellingtest in Nederland is geworden, het groot Dictee.

F

rankrijk en Nederland hebben qua schrijven en journalistiek
meer met elkaar te maken dan menig Nederlander en
zeker menig Fransman denkt. Dat in de 17e eeuw veel Franse
kranten in Nederland gedrukt werden, dat Descartes in Leiden
werd uitgegeven is bij een enkeling nog wel bekend. Dat Bernard
Holtrop, tekenaar van Charlie Hebdo, een Nederlander is... ik
weet niet of men zich dat in La France realiseert. De Franse
idenﬁcatie met Vrijheid lijkt inmiddels genetisch bepaald. Wellicht is hier in zeker opzicht sprake van geslaagde ‘integratie’.
Zoals op een ander gebied veel Fransen denken dat Vincent van
Gogh een landgenoot is en zoals veel Engelsen Georg Friedrich
Händel als Londenaar beschouwen. De
‘grote’ geschiedenis of cultuur onttrekt
de ‘kleine’ aan het gezicht.
Waarbij wij echter, als eventueel verongelijkte Nederlanders, de Fransen volledig
de ‘credits’ moeten laten, is ons ‘Groot
dictee der Nederlansche Taal’. Tradidioneel uitgezonden vanuit de zaal van onze
Eerste Kamer aan het Binnenhof. Sinds
1990. Dat de halve Parijzenaar Philip
Freriks er vanaf het begin bij betrokken
is, zou ons al tot nadenken hebben moeten stemmen. Maar dat we er een ﬂinke
portie Franse trots (op hun vrijheid van
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Keizerin Eugenie
Het was het jaar 1857. Napoleon III was keizer, Eugénie de
keizerin. Dat de keizerin een bijzondere band had met de toenmalige senator Prosper Mérimée was niet verwonderlijk. Hij was
schrijver van onder andere de novelle, waarop het libretto van
de opera Carmen is gebaseerd en hij had in de jaren dertig van
de 19e eeuw op reis in Spanje niet alleen het idee voor Carmen
opgedaan, maar in Madrid kennis gemaakt met een comtessa.
Die zich later Madame di Montijo zou noemen en voor het leven
Mérimée’s – laten we zeggen – vriendin zou blijven. De rest is
geschiedenis. Mérimée was al tijdens de regering van Louis
Philippe Inspecteur Général des Monuments Historiques. Aan hem
hem heeft Frankrijk het behoud en herstel van zeer vele monumenten te danken. De inmiddels gedigitaliseerde lijst van alle
monumenten in het land heet niet voor niet La Liste Mérimée.
Onder andere daardoor was Mérimée in een uiterst belangrijk
man geworden. Maar ook omdat hij de vertrouweling van de
keizerin (en haar moeder) was.
La Dictée de Prosper Mérimée
De keizerin gaf nogal eens een feestje, waar adel, belangrijke
polici, Europese gekroonde hoofden en hun familie, ambassadeurs, enzovoort, aanwezig waren. Het paleis in Fontainebleau
was een van haar geliefde plekken. Natuurlijk waren recepties,
diners, zang en dans meestal aan de orde, maar voor één van
haar feestjes had Eugénie in 1859 en ander idee. Zij had de beroemde Mérimée gevraagd een moeilijk dictee te schrijven, dat
zij haar gasten zou laten maken. En zo gebeurde. Mérimée was
er zelf niet bij. Napoleon III had hem op een gewichtige missie
naar Londen gestuurd. Een hofdignitaris las het moeilijke proza
voor. In Frankrijk staat het nog steeds bekend als la Dictée de
Prosper Mérimée. Bij gelegenheid wordt het nog steeds afgenomen. Je kunt de tekst op tientallen sites
vinden. De aantallen gemaakte fouten
worden altijd vermeld. Een bloemlezing
van het aantal fouten:
Keizer Napoleon III (Bonaparte)
Keizerin Eugénie
Alexandre Dumas ﬁls (schrijver)
Octave Feuillet (schrijver)
Ambassadeur Metternich (prins)

75
62
24
19
3

Over ‘vrijheid’ gesproken. Over het aantal
fouten van de Empéreur lopen de verschillende bronnen uiteen. Het laagste
aangetroffen aantal is 45. •

Prosper Mérimée

TAAL
Wim Kruize

Franse
graantjes

courses composé d’une barre et d’un fronton publicitaire recto et verso, équipant
l’intégralité des caisses d’un point de vente.
Ik zie ook allerlei plaatjes van stop-caisses
voorbijkomen. Petje af dus voor de caissière van Ambazac en ook voor Anna van
Steen, die het nieuws aan mij wilde doorgeven. Ik geef het weer graag door in mijn
taalrubriek. Stop-caisse, dat moet het zijn!

Het Franse beurtbalkje

Beklemtoning

Hoe is het gegaan met het beurtbalkje?
Weten jullie nog wel, dat ‘ding’ dat je bij
de kassa van een supermarkt gebruikt
om je boodschappen te begrenzen? Ik
heb reacties aan jullie gevraagd en gekregen. Ze bevatten interessant nieuws.

Wij Nederlanders leggen de klemtoon op
de lettergreep of het woord dat naar ons
gevoel het belangrijkst is.
Voorbeeld: Jan, geef mij dat boek eens
aan. 'Boek' krijgt de klemtoon.
In dezelfde zin kan het accent op verschillende woorden worden gelegd.

Ik begin met de bittere ontboezemingen
van onze hoofdredacteur Barend de
Ronden. Hij meldt mij het volgende: "Bij
Franse supermarkten keek men mij bij
de vraag 'Hoe heet zo’n ding?' aan alsof
ik zwakzinnig was. Ik kreeg niets anders
dan barre te horen." Barend vervolgt: "Toen
ik dezer dagen aan een kassière bij AH
vroeg of ze mij het beurtbalkje even wilde
aangeven, keek ze me aan of ik haar publiekelijk een oneerbaar voorstel deed."
Laten we blij zijn dat onze hoofdredacteur
in Nederland het vege lijf heeft kunnen
redden en in Frankrijk weer voor ons aan
de slag kon gaan.
Dan is er een leerrijke reactie binnengekomen van Anna van Steen. Zij kreeg
misprijzende blikken te verduren van
caissières toen ze vroeg hoe dat ‘ding’
heette. ‘Stomme buitenlanders’, verrieden
die blikken. Maar… er was een caissière
in Ambazac (Haute-Vienne) die onmiddellijk zei: "Ça s’appelle un stop-caisse."
Ik keek natuurlijk meteen in mijn gloednieuwe Petit Robert. Dat fantastische
woordenboek noemt niet ‘stop-caisse’.
Dan maar eens googelen. Ja hoor, in een
mum van tijd 541.000 resultaten. Er zijn
verschillende schrijfwijzen: stop-caisse,
stop/caisse, stop caisse, stopcaisse. Ik lees
een mooie deﬁnitie: le séparateur de

Ik geef het boek aan Jan. (niet een ander)
Ik geef het boek aan Jan. (niet de krant)
Ik geef het boek aan Jan. (niet aan Marie)
In het Frans is de klemtoonsituatie totaal
anders. In die taal valt het accent op de
laatste lettergreep van een woord of een
woordengroep. Dat doen de Fransen

door dik en dun. "Waar wacht je op?"
wordt Qu’attends-tu? Probeer maar eens
om ze Frau Merkel te laten zeggen. Je
hoort steevast Merkel ook al vraag je, voor
de grap natuurlijk, of ze Merkel willen
zeggen. Alzheimer wordt (in de uitspraak
uiteraard) Alzaimer of ook Alzaimeur.
Natuurlijk hebben de Fransen procedés
om te ontsnappen aan dat monotone
eindaccent. Ik noem er twee.
Eerst is er het gebruik van de périphrase
grammaticale. Wat is dat? Antwoord:
C’est… qui (que), gevolgd door een bijzin.
Op de plaats van de puntjes komt te
staan wat beklemtoond moet worden.
‘Ik heb het woord’ = C’est moi qui ai la
parole. Let erop dat de werkwoordsvorm
ai het woordje moi volgt, dus in de eerste
persoon staat. En zo verder: C’est toi qui
as la parole, C’est vous qui avez la parole.
Nog een voorbeeld : ‘Ik moet dat boek
hebben’ = C’est ce livre-là qu’il me faut.
C’est kan altijd gebruikt worden ook al
staat het hoofdwerkwoord van de zin in
een andere tijd. ‘Hij zal vertrekken’ =
C’est lui qui partira.
Een andere manier om te beklemtonen is
het herhalen van het onderwerp: ‘Ik heb
de ruit gebroken’ = Moi, j’ai cassé la vitre.
En dan gaat het verder: toi, tu lui (,il) elle
(,elle) nous, nous vous, vous eux (,ils) elles
(,elles). In de derde persoon wordt het
onderwerp meestal niet herhaald.

Renaud

Er zijn over beide manieren van beklemtonen nog allerlei extra regeltjes te melden, maar ik wil het overzichtelijk houden.

Mais où est donc Ornicar?
Leuk om te weten
Avoir la banane (ook: avoir la pêche) =
zich prima voelen. Waarom banane?
Die vrucht roept het beeld op van een
brede glimlach. De zanger Renaud, die
bezig is met een comeback, gebruikt
de uitdrukking.
Prendre le melon (avoir la grosse tête) =
verwaand gaan doen, praatjes krijgen.

Als ik zeg dat ik het nu even over nevenschikkende voegwoorden wil hebben, dan
is dat misschien schrikken. Het valt reuze
mee want het gaat over eenvoudige
woordjes als ‘maar’ ‘en’ ‘of’ ’dus’ ‘welnu’
‘noch’ ‘want’. Die woordjes dienen ertoe
gelijksoortige taalelementen (dat zijn hier
vooral woorden en zinnen) met elkaar te
verbinden. Voorbeelden: Jan en Piet, Jan
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GESCHIEDENIS
Wim Kruize

of Piet, Jan noch Piet, We hebben gewacht maar hij is niet
gekomen. Nevenschikkende voegwoorden hebben geen functie
in de zin (zoals onderwerp, lijdend voorwerp, enz.) en zijn altijd
onveranderlijk.
We gaan nu naar het Frans. Ik noem de zeven belangrijkste
nevenschikkende voegwoorden: mais ou et donc (dus) or (welnu) ni (noch) car. Als je die woorden achter elkaar uitspreekt,
dan levert dat een mnemotechnisch zinnetje op (dat wil zeggen
een middeltje dat je gebruikt om iets op te slaan in je geheugen):
Mais où est donc Ornicar? (gevolgd door: Dans le placard). Een
zinnetje dat door de jaren heen braaf geleerd is door alle Franse
kindertjes. De Fransen kunnen op die manier zonder haperen de
zeven belangrijkste nevenschikkende voegwoorden opdreunen.
Ook nog als ze negentig jaar zijn. Het is niet te hopen dat
meneer Ornicar (net zomin trouwens als Sinterklaas of de
Kerstman) ooit echt gevonden wordt. Het zou de dood van
het ezelsbruggetje zijn.

Ezelsbruggetje
Ook wij Nederlanders hebben zeer nuttige ezelsbruggetjes op
ons onderwijsbordje gekregen. Denk maar aan ‘Meneer Van
Dale Wacht Op Antwoord’ en het ‘kofschip’.
De vraag rijst: wat betekent ‘ezelsbruggetje’ in het Frans? De
woordenboeken zijn op dit punt niet eenduidig. De grote Van
Dale geeft: recette, truc, astuce. Wolters: pense-bête en Kramers: moyen mnémotechnique.
De drie van Van Dale lijken me niet geslaagd, want ze zijn te
algemeen. Pense-bête betekent meer ‘geheugensteuntje’, dat
wil zeggen een middel dat je gebruikt om iets niet te vergeten
wat je je voorgenomen had te doen. Voorbeeld: een knoop in je
zakdoek leggen (hé, zakdoeken! Ik heb een hele stapel in de
kast liggen, maar ik gebruik ze niet meer!). Moyen mnémotechnique is het meest geslaagd, want daar wordt een middel
mee aangeduid waarmee je makkelijk iets kunt onthouden.
Maar het is lang zo leuk niet als ons ‘ezelsbruggetje’.

Beter Frans
In de vorige Drop of Stroopwafels staat een stukje van Marieke
Uitenboogaard, waarin ze lezers aanmoedigt de dagelijkse test
te doen die www.nubeterfrans.nl per e-mail stuurt. Ik val haar
graag bij. Doen!

Chaud devant!
Stel, je bent in een behoorlijk druk restaurant, je probeert een
plaats te zoeken en je hoort opeens achter je roepen Attention!
Chaud devant! Wat is er dan aan de hand? Dan wil een ober, die
een heel warme schotel naar een klant brengt, dat je hem
doorgang verleent. •
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Op 13 juli 1793 werd Jean-Paul Marat in
zijn badkuip vermoord door Charlotte
Corday. Zelfs al houd je niet van
geschiedenis – en die mensen zijn er –
dan is dit toch een gebeurtenis waarover
je het een en ander zou moeten weten.
Wie was Marat, wie was Corday, wat
was er aan de hand?

De moord
op Marat
Twee manieren van kijken

L

aten we eerst eens kijken in welke historische context
de gebeurtenis plaatsvond. Frankrijk, dat middenin
de gevolgen van de revolutie van 1789 zit, heeft het
moeilijk. Het ziet zich omringd door de grote Europese
monarchieën (Engeland, Oostenrijk, Pruisen), die uit zijn op
wraak op wat de Franse revolutionairen allemaal uitgehaald
hebben. Hierbij moeten we vooral denken aan de moord op
koning Lodewijk XVI en koningin Marie-Antoinette. Dan is
er ook nog de opstand in de Vendée. De katholieke en royalistische opstandelingen zijn net zo gechoqueerd als de
monarchistische buitenlanders.
De Nationale Conventie, de wetgevende vergadering tijdens
de Franse Revolutie, is zelf tot op het bot verdeeld. De Montagnards, links-radicale politici waaronder Robespierre en
Marat, staan tegenover de Girondins, gematigde republikeinen.
De strijd tussen beide groeperingen zal uitlopen op een vreselijk bloedbad als in de nacht van 30 op 31 oktober 1793 de
Girondins vermoord zullen worden door de Montagnards.
De moord in de badkuip
Maar zover is het nog niet wanneer Charlotte Corday haar
bezoek brengt aan Marat.
Charlotte, een jonge Normandische vrouw, is een warm
aanhangster van de republikeinse ideeën. Zij omarmt de
Revolutie, maar dat die gepaard gaat met een afgrijselijk
bloedvergieten, dat vindt ze vreselijk. In haar ogen is Jean-Paul
Marat de grote schuldige. Ze begint hem te haten, die man
met zijn vieze haren, zijn platte neus, zijn dikke lippen, zijn
vuile kleding, zijn frustraties die zich uiten in moordlust en

Marat assassiné door Jacques Louis David

Zonder titel door Paul Baudry

wraakzucht, de man die nota bene voor dokter geleerd heeft.
In de ogen van Charlotte is Marat de schuld van al het vreselijke
dat bedreven wordt. Die man moet uit de weg geruimd worden.
Zij wil Frankrijk redden van die tiran.
Ze reist naar Parijs en koopt op 13 juli 1793 een mes, een gewoon
keukenmes, want ze wil geen argwaan wekken bij de messenverkoper. Ze gaat naar het huis van Marat in de rue des Cordeliers (linkeroever Parijs). Drie pogingen doet ze om binnen te
komen. Ze zegt dat ze een belangrijke mededeling heeft over
een complot dat Girondijnen in Caen aan het smeden zijn. De
derde poging lukt.
Marat brengt in die dagen zijn tijd door in een badkuip om verlichting te zoeken voor zijn eczeem. Zijn nieuwsgierigheid wordt
hem noodlottig. Zodra Charlotte even
met hem alleen is, stoot ze toe. Met het
bloed gulpt het leven uit Marat weg.
Charlotte wordt gearresteerd. Ze bekent
volledig haar daad. Een paar dagen later
wordt ze geguillotineerd.
Als ze met de (bekende) kar vervoerd wordt
op weg naar de couperet (valbijl) kijkt ze
onbewogen over het schreeuwende en
jouwende publiek heen naar iets onbestemds in de verte… Ze wil niet geholpen
worden bij het bestijgen van het schavot
en gaat zelf op de plank liggen. Terwijl de
guillotine zijn werk doet, schreeuwt het
publiek zich schor: ‘Vive la république’.
In 1965 is Charlottes hoofd, gedurende

drie weken, te zien geweest op een tentoonstelling die georganiseerd werd door het museum Goya in Castres (81, Tarn). Er is
weinig duidelijkheid over de plaats waar de schedel nu is.
Twee schilderijen
Van de moord op Marat zijn vele schilderijen en tekeningen
gemaakt. Twee schilderijen springen eruit, omdat ze niet alleen
bewondering oproepen, maar ook omdat ze een totaal verschillende visie van het gebeurde geven.
Eerst is er Marat assassiné (assassiné = vermoord) van JacquesLouis David, geschilderd in 1793. Op dat doek is Marat de martelaar van de Revolutie. Marat was in werkelijkheid foeilelijk,
maar David geeft hem zelfs edele gelaatstrekken. Ganzenveer nog in de hand:
zelfs in bad is de revolutionaire leidsman
bezig met het vaderland. Hij sterft dus in
het harnas.
Dan is er een ander schilderij, geschilderd
in 1860 door Paul Baudry. We zien een
afzichtelijke Marat. Het mes staat geplant
boven zijn rechter sleutelbeen. En Charlotte? Zij heeft een rechtvaardige daad
verricht. Achter haar de kaart van Frankrijk, een zonnestraal over haar gezicht,
een ﬁere blik.

Charlotte Corday

Twee schilderijen, twee manieren van
kijken ! •
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WIJN
Meta Boreel

Bordeaux
uit China
Ningxia is een wijngebied in de
binnenste binnenlanden van
China, een arm steenkoolgebied,
net onder Binnen Mongolië, op
de rand van de Gobi Woestijn.
In 1970 werd daar voorzichtig
begonnen met wijnbouw, vooral de harde, sterke baijiu
voor de locale markt, die heel, heel groot is.

H

et gebied is niet geschikt voor
landbouw met zijn hete droge
zomers en lange koude winters.
De rotsachtige zandgrond bleek wel
ideaal voor de wijnbouw. In het westen
beschermt het Helangebergte tegen de
koude woestijnwinden terwijl zomers
koele nachten ervoor zorgen dat de
druiven niet te snel rijpen.
De locale overheid heeft vanaf de jaren
negentig jaren enorme irrigatiesystemen
gebouwd en de wijnindustrie de voornaamste plaats in zijn ontwikkelingsplannen gegeven. In 2005 heeft de regering geholpen de eerste 'Demonstratie
Wijnkelder' op te zetten, Helan Qingxue.

Voor het eerst goud!
In 1976 werd de Bordeauxwijn voor het
eerst verslagen door Californië op een
grote wijnproeverij in Parijs, ‘The Judgment
of Paris’, georganiseerd door een Britse
wijnhandelaar. Op dat moment gaat de
wijnbouw in China werkelijk van start. Op
een prestigieuze internationale proeverij
in 2011, georganiseerd door het Britse
wijnblad Decanter, wint een ﬂes rode
Bordeaux uit 2009 van Jia Bei Lan de
gouden medaille als de beste wijn boven
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10 dollar per ﬂes! Daarmee verslaan ze
rivalen uit Napa, Australië en Bordeaux!
Die gouden medaille veroorzaakt een
enorme ontwikkeling. In 2005 was er een
handvol wijnhuizen, nu zijn er 70 met
nog 40 onder constructie. De overheid
heeft plannen om dat op te voeren tot
200 in 2020. Voorzichtige stemmen
zeggen, dat het te hard gaat en dat
mensen een beetje van alles planten.
Ningxia is hierdoor helemaal veranderd.
Het gebied produceerde in 2014
270 miloen ﬂessen wijn, bijna drie keer
zoveel als drie jaar eerder. Tekenen van
welvaart zijn overal. Zoals een vijfsterrenhotel van Kempinski, kantoorgebouwen
en woontorens.
Deze enorme markt trekt naast Chinese
ook veel buitenlandse investeerders.
Château Laﬁte Rothschild zit al jaren in
China. Moët en Chandon opende twee
jaar geleden hun nieuwe champagnegoed, dat met zijn strakke moderne lijnen,
en state-of-the-art installatie een van
de hoogtepunten van het gebied is. De
Chinezen moeten echter eerst nog leren
champagne drinken, ze drinken nu nog
vooral rood, maar volgens Shen Yang,
de grote baas, is Chandon vooral een

Emma Gao

investering op lange termijn. Voorlopig
is de vraag naar 'spuit'wijnen maar 2%
van het totale verbruik. De groeiende
import heeft gemaakt dat Moët en
Chandon de beslissing namen om ter
plaatse te gaan produceren. Zelfs Pernod
Ricard maakt wijn in Ningxia.
Van 3.000 naar 60.000 ﬂessen
Mevrouw Emma Gao was 21 toen haar
vader in de jaren ’70 wijnstokken begon
te planten. Hij stelde haar voor naar
Frankrijk te gaan om het vak te leren.
Zij studeerde braaf. Tijdens een stage op
het vermaarde Château Calon-Ségur ontmoette zij haar man. Zij leerde vooral te
focussen op de kwaliteit. De eerste oogst
die ze met haar vader produceerde op
diens wijngoed Silver Heights in 2007
was slechts tien vaten, of 3000 ﬂessen.
Tegenwoordig wordt ze gezien als een
van de grootste ﬁguren in de Chinese
wijnwereld en maakt vier verschillende
wijnen met een productie van 60.000
ﬂessen. Een ﬂes van haar topetiket kost
zo’n 75 dollar! Zij experimenteert momenteel met allerlei druivensoorten, o.a.
pinot noir en chardonnay. Volgens
Gérard Colin, die hielp bij de installatie
van Château Laﬁte Rothschild, heeft zij
Ningxia op de kaart gezet.
Het grootste gedeelte van de studenten
aan de wijnbouwschool in Bordeaux?
Chinezen! •

MODE
Rinie de Vroedt

Wie aan mode denkt, denkt toch meteen
aan Parijs en niet aan Londen. Waarom
ontwikkelde Parijs zich in het verleden tot
het onbetwiste middelpunt van de mode,
van waaruit vrouwen zich lieten dicteren
hoe ingesnoerd de taille en hoe diep het
decolleté moesten zijn en hoe lang de
rokken werden gedragen. Een kleine rondleiding in de geschiedenis maakt iets
duidelijk over waarom Parijs eeuwenlang
de mode dicteerde.
Madame de Pompadour

Tussen Londen en Parijs
e strijd tussen Londen en Parijs begint al eind 16e begin
17e eeuw waarin tussen zonnekoning Lodewijk XIV en
Karel II van Engeland enorme rivaliteit heerste over
wie het meest elegante en toonaangevende hof bezat. In beide
landen was het niet de echtgenoot van de koning, maar zijn
maîtresse die de mode bepaalde. Toch is vanaf het Ancient
Régime Parijs de hoofdstad van de haute couture. De enige
echte mode was namelijk de kleding die werd gedragen aan
het hof van Versailles. Hoewel deze ongelooﬂijk duur was door
het vele kant- en borduurwerk, kopieerden burgers in heel
Europa toen al op sobere schaal de laatste mode.

D

Vrouwelijk en lichtzinnig
Ook in de 18e eeuw was Parijs het onbetwiste culturele centrum
van Europa. Engeland beheerste handel en wereldzeeën, maar
het saaie hoﬂeven van Queen Anne verdreef de adel naar hun
landhuizen in de provincie. En in Frankrijk brak na het overlijden
van Lodewijk XIV een frivole periode aan met een hof dat het
niet te nauw nam met de zeden. De mode was hiervan een
weerspiegeling: vrouwelijk en lichtzinnig. Het vrouwenkostuum
met brede paniers, een soort hoepels aan weerszijden van de
heupen, had een opvallend krachtig silhouet. Dit was symbolisch
voor de vrouw die zich steeds meer op de voorgrond plaatste.
Niet alleen illustere vrouwen als Mme de Pompadour (maîtresse
van Lodewijk XV), maar ook de gewone burgervrouwen leefden

minder in de schaduw van de man. En ook zij droegen japonnen
met paniers. Ontzettend onpraktisch, want het was een ware
kunst om zich in een koets te manoeuvreren.
Hoewel in de literatuur en kunst eind 18e eeuw een verlangen
naar eenvoud en naar natuur ontstond, was dat niet te rijmen
met buitensporige luxe, frivoliteit en extravagantie in de mode.
Onder aanvoering van koningin Marie-Antoinette werden de
jurken steeds breder en pompeuzer en de kapsels torenhoog.
De hoepels onder de jurken namen extreme afmetingen aan,
tot een omtrek van wel vier tot vijf meter…
Anglomania en revolutie
Ondanks de leidende rol van Frankrijk in de mode van de 18e
eeuw werd toch het eerste modetijdschrift, The Ladies Magazine,
in 1770 in Engeland opgericht. Bovendien hadden de Engelsen
zich losgemaakt van de enorme opsmuk en ontwikkelden hun
eigen stijl. De zogenaamde robe à l’Anglaise was makkelijker
draagbaar en wist zelfs de goedkeuring van de Fransen te vinden, wat ontaardde in een ware Anglomania!
In Engeland werd in die tijd ook de stoommachine in spinnerijen
en weverijen toegepast en zo kwam er een ruime aanvoer van
katoenen stoffen naar het vasteland van Europa. Binnen enkele
jaren hing iedere burgeres haar zijden jurk aan de wilgen en
kleedde zich in katoen, naar Engelse mode. Want ook in Frankrijk riep het verkwistende leven van de adel veel weerstanden
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op, en niet alleen tegen hoe de adel
Keizerin Eugenie
zich gedroeg, maar ook hoe deze
Maar de rest van Europa volgde
zich kleedde. De volgende drastiParijs en dankzij modetijdschriften
sche kentering in de mode was
en naaimachines was het voor de
dan ook revolutie die het hele
burgervrouw mogelijk naar de
Franse rijk tot in haar kern ontlaatste Parijse mode gekleed te
wrichtte.
gaan. Misschien was hieraan wel
En toen uiteindelijk de Franse
het succes te danken van de cage,
adel door de patriotten naar de
een stalen kooi die de zware
guillotine was geleid ofwel naar
rokkenvracht moest steunen.
Engeland was gevlucht, leek het
Deze zogenaamde crinoline werd
alsof Frankrijk met zijn koningspopulair gemaakt door keizerin
huis ook zijn rol in de mode had
Eugenie, echtgenote van Napoleon
verloren. Niet te veel opvallen was
III, en vrouwen in heel Europa volghet devies. Jurken waren eenvoudig,
den haar voorbeeld. Het was een
vormeloos en zeer onthullend, zonder
wereld van ruisende zijde, adembenekorset, kant of pruik, en vaak in de kleumende borduursels, ruches en gigantisch
Keizerin Eugénie
ren van de revolutie: rood, wit en blauw.
wijde rokken.
Hoewel deze damesmode in eerste instantie
vrouwvriendelijker overkomt dan de benauwende,
De 19e eeuw was een opwindende en dynamische
beweging beperkende stellages uit het verleden, leert de
tijd vol maatschappelijke veranderingen. Het is de tijd van
geschiedenis wel anders. In die dunne en amper bedekkende
de beau monde. Rijke mensen verdienden in korte tijd zeer veel
jurken brachten de vrouwen ook de strenge winter door, met
aan de industriële revolutie, ze trokken zich terug op het plattediverse dodelijke slachtoffers als gevolg...
land voor weelderige feesten en exclusieve diners. Een societydame moest zich meerdere malen per dag verkleden. Het
e
Het begin van de 19 eeuw stonden architectuur, kleding en
silhouet van de moderne vrouw veranderde voortdurend en
nieuwe verfstoffen zorgden voor japonnen in sprankelende
meubilair in Frankrijk in het teken van de klassieke oudheid,
kleuren. Zelfs arsenicum werd hiervoor gebruikt, om maar zo
omdat Napoleon streefde naar macht in de stijl van de romeinse
mooi mogelijk voor de dag te komen.
keizers. En Parijs gaf nadat Napoleon zichzelf in 1804 kroonde
In deze sprankelende tijd werd in 1858 in Parijs het eerste hautetot keizer, weer de toon aan. De allure was met de adel teruggekeerd. Het empirekleed, gebaseerd op Griekse gewaden, was couture huis gesticht door de oorspronkelijk Engelse kleermaker
Worth. Het verschil tussen deze eerste couturier en de vroegere
overal in Europa in de mode.
Na de val van Napoleon leek het alsof heel Europa orde op zaken hofkleermaker was dat hij een serie modellen ontwierp en deze
toonde met behulp van mooie jonge meisjes. Het was een groot
wilde stellen. De sluike Griekse mode was uit en geleidelijk
succes, omdat vrouwen van hogere stand zich wilden onderaan werden de rokken weer wijder en de taille ingesnoerd.
scheiden van de eveneens goedgeklede burgeressen en ‘cocottes’.
In Engeland begon de regering van Victoria (1837-1901) een
tijdperk van preutse burgerlijkheid, wat in Engeland heel lang
Zo bleef Parijs de mode dicteren, ondanks wat spartelingen van
van invloed zou zijn op de mode.
de kant van Londen. Het was de Franse ontwerper Paul Poiret
die begin 1900 vrouwen uit hun ‘kooien’ bevrijdde. Het korset
verdween en er kwam een einde aan een periode van vele
tierlantijnen zoals strikken, pluimen, nauwsluitende kragen
en andere versiersels, waardoor jurken er gingen uitzien als
geschenkverpakkingen. Het was ook in deze periode dat de
mode zijn intrede deed op de Wereldtentoonstelling in Parijs.
Het Russische ballet dat in deze periode neerstreek in Parijs,
De tentoonstelling Fashion Forward,
gaf nogal wat ontwerpers de nodige inspiratie.
trois siècles de mode (1715-2016) is
tot 14 augustus 2016 te zien in
Les Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, Door de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan een mooie
en idyllische tijd. Vrouwen moesten hun echtgenoten, die aan
75001 Parijs. Voor alle informatie:
het front vochten, vervangen en hadden echt geen tijd voor en
www.lesartsdecoratifs.fr
interesse in de mode. Het enige lichtpunt in deze moeilijke tijd
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was dat vrouwen broeken gingen dragen, hoewel dit nog steeds
een schandaal was. Na vier jaar oorlog kon de pret niet op en
besloot men te gaan genieten van de geneugten des levens.
Alcohol, sigaretten, charleston en jurken met pailletten…

Per nummer stellen we een van onze sponsoren in de gelegenheid om een
infomercial te plaatsen. Wie het eerst komt het eerst maalt. De uiterste
inzenddatum staat in de colofon. De inhoud komt niet voor verantwoordelijkheid van de redactie. Voorwaarden: www.drop-of-stroopwafels.net/sponsors.

Coco Chanel, Dior en…Twiggy
Coco Chanel zou zorgen voor een ware revolutie in de mode.
Ze was haar tijd zeer vooruit en introduceerde voor het eerst
het begrip ‘lifestyle’. Een nieuwe stijl is in Parijs geboren:
eenvoud en nadruk op bewegingsvrijheid. Onder invloed van
het kubisme worden golvende vormen in kunst, architectuur
en mode strak en rechthoekig. Het trois-pièces van jersey
à la Chanel is tot op de dag van vandaag een topper.
De beurscrash van 1929 maakte een einde aan de ‘gay twenties’.
Het is merkwaardig dat juist in deze crisisperiode de vrouwenkleding, langer, ingewikkelder en duurder werd. Sterren uit de
ﬁlmwereld werden geïdealiseerd en geïmiteerd. Het waren de
Franse couturiers die hun kleding vaak ontwierpen, soms
krankzinnig en gewaagd provocerend.
De Tweede Wereldoorlog kon vrouwen er niet van weerhouden
zich met elegantie te kleden, dit ondanks de textiel schaarste.
In Engeland werd de Fashion Group of Great Britain opgericht,
die shows organiseerde met mode gemaakt van oude kleding.
Natuurlijk was de mode praktisch, maar vrouwen hielden het
moreel hoog door hun uiterlijk niet te verwaarlozen.
Parijs nam na de oorlog al gauw weer de leidende rol in de modewereld. Dior ontwierp als reactie op de oorlogsmode de 'new
look' met weelderige elegantie voor de ideale vrouw. Tegelijkertijd ontstond als tegenhanger
het existentialisme met onder
andere zwarte jurken en lang
Twiggy
haar, wat door alle zich ‘anders’
voelende jongeren van WestEuropa werd nagevolgd.
En eindelijk is daar Londen
met Mary Quant die met een
compleet nieuwe revolutionaire lijn kwam: de minirok en
het jongensachtige, magere
model Twiggy veroverden de
hele wereld. Londen was in
de jaren zestig swingend met de Beatles, Rolling Stones, hippe
mode en boetieks. En vanaf deze tijd strijden Parijs en Londen
om de meeste invloed in de modewereld. Parijs wint het ruim
qua historie en Londen heeft het imago van preuts en stijf van
zich afgeworpen en is juist gewaagd, trendy en jong. Maar voor
mij blijft Parijs het echte symbool van de mode... •

Hollandse kwaliteitskaas
in Frankrijk!

A

gnes en Eric Roeleveld verkopen met veel enthousiasme
(h)eerlijke Nederlandse Kwaliteitskaas op diverse markten
in de Morvan en via hun webwinkel.
Leuk, want de Fransen zijn dol op onze kaas, maar ook
Nederlandse bezitters van een huis vinden het soms ﬁjn een
écht stukje Nederlandse kaas te proeven! Het een lust voor
het oog om te zien hoeveel verschillende kazen Nederland
heeft en hoe positief veel Fransen er tegenoverstaan. Het is
een goed voorbeeld van Europese integratie.
En ja, kaas verkopen in het land van de kaas, Frankrijk, daar
heb je ook lef voor nodig, maar wat veel Nederlanders niet
weten, is dat Fransen heel graag goed en lekker eten! En
liever gaan voor de kwaliteit en vers van de markt, dan voor
een stukje chemisch gerijpt en vacuum verpakt van de supermarkt. En daar ligt de kracht van Fromagerie Champs Fleuris!
Service, kwaliteit, meer dan 50 soorten kazen, vers van het
mes, geleverd bij u thuis!

Woont u niet in de buurt, maar wel in Frankrijk, neem dan
eens een kijkje op www.fromageriechampsﬂeuris.eu. Daar
kunt u zelf kaas bestellen die bij u thuis afgeleverd wordt.
Nederlandse kaas in Frankrijk?Jazeker! Dat scheelt mooi in
uw bagage! Leden van Drop of Stroopwafels ontvangen bij
hun bestelling 10% korting! •
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NATUUR
Karel Pavlicek

Korstmos borstelen
Niet zo gek lang geleden liet een Nederlander de koop van zijn tweede huis in de
Dordogne afketsen omdat alle bomen op het terrein vol zaten met 'woekerende
parasieten'. ’t Zal wel ’t gevolg zijn van luchtverontreiniging”, zo liet hij weten.

D

at de brave borst de plank volledig missloeg kan hem niet
al te hard worden aangerekend want hij zal niet geweten
hebben dat zijn 'woekerende parasieten' absoluut niet het
gevolg zijn van luchtverontreiniging, in tegendeel!
Ik heb ooit een artikel gelezen waarin een tuinadviseur aanraadde om boomstammen in de tuin met een borstel schoon te
boenen. Er zijn kennelijk 'experts' die er geen notie van hebben
dat korstmossen, want daar gaat het hier om, a) geen enkele
schade toebrengen aan de plant waar ze op groeien en b) géén
aanwijzingen zijn voor vervuilde lucht
maar zelfs het tegendeel aantonen.

droge toestand kunnen ze zeer extreme temperaturen aan. Een
vochtiger klimaat ligt ze evenwel beter en langs de kust zijn ze
dan ook talrijker dan in het binnenland.
Waar ze – op enkele uitzonderingen na – niet tegen kunnen, is
luchtvervuiling! Korstmossen worden dan ook gebruikt als zeer
betrouwbare indicatoren voor zuivere lucht. Het is duidelijk dat
in gebieden waar op bomen veel verschillende korstmossen
voorkomen de luchtvochtigheid en zeker de zuiverheid van de
lucht een feit is.

Uiteenlopende eigenschappen
Het gebruik van korstmossen voor menselijke doeleinden is tamelijk beperkt. Het
Korstmos? Schone lucht!
meest bekend is het gebruik als basis voor
Een korstmos is een merkwaardige plant.
kleurstoffen, zoals die al bij de oude
Eigenlijk is het niet één plant maar een
Grieken voorkwam. In Schotland werd
symbiose – een samenlevingsvorm van
vroeger Harris tweed met behulp van
twee soorten, in dit geval een schimmel
korstmossen geverfd. Gezien de grote
en een microscopisch kleine alg. Het is
hoeveelheden die voor zoiets nodig zijn is
zeer onwaarschijnlijk dat de schimmel in
dat voor een toepassing in de huidige tijd
de vrije natuur zelfstandig voorkomt; de
sterk af te raden, ondanks onze moderne
alg-component is wel zelfstandig levend
hang naar alles wat natuurlijk is.
aangetroffen. Het is vooral in hun volledig
Ook lakmoes, dat onontbeerlijk is in tal
samengaan dat ze zeer succesvol zijn.
Xanthoria parietina
van scheikundige proeven, wordt (werd?)
Samen kunnen ze zelfs in de meest extreme milieus overleven. Alleen in Antarctica komen ze niet voor. verkregen uit korstmossen.
Als voedselplant speelt het vrijwel geen rol, behalve in arctische
De schimmel vormt het 'plantlichaam' en de alg leeft daar
gebieden waar rendieren – en daarmee de Lappen (Sami) en
binnenin. De groene alg kan zonne-energie omzetten in koolandere herdersvolken – in sterke mate zijn aangewezen op korstdioxide (CO2) en water (fotosynthese) en heeft daarnaast nog
enkele andere mineralen nodig om te leven. Regenwater en het mossen, waaronder het rendiermos. Overigens is gebleken dat
ook korstmossen, net als paddenstoelen, radioactieve stoffen
stof dat daarin meekomt is de bron van die mineralen die via het
oppervlak van de plant worden opgenomen. De ‘wortels’ dienen kunnen opslaan. Rendieren en degenen die ze aten kregen hoge
voornamelijk als hechtankers. Korstmossen hechten zich alleen doses radioactieve stoffen binnen na atoomproeven en Tchernobyl.
In de Middeleeuwen werden enkele korstmossoorten als geneesvast op de ondergrond en groeien er niet in. Het zijn dus zeker
middel gebruikt en recent medisch onderzoek heeft aangetoond
geen parasieten maar, als ze op bomen groeien, zgn. ‘epiphyten’.
dat sommige soorten effectieve antibiotische eigenschappen
De hele symbiose leeft voornamelijk van wat de alg produceert.
Veel kan dat dus niet zijn en dat is een voorname reden waarom hebben. Verder onderzoek richt zich ook op anti-cancerogene
eigenschappen.
korstmossen zo langzaam groeien (+1 mm. per jaar). Op jonge
En tenslotte hebben we uiteraard ook nog het gebruik in onze
bomen of nieuwe muren komen daarom nog weinig of geen
korstmossen voor. Je vindt ze op bijna alle standplaatsen die niet kerststukjes!
Kortom: of je korstmossen wel of niet mooi vindt, laat de staalte donker zijn omdat de algen in het systeem een zekere hoeveelborstel maar in de schuur liggen als je in de buurt van je bomen
heid zonlicht nodig hebben voor de voedselproductie. Lange
periodes van droogte kunnen ze vaak erg goed doorstaan en in werkt.•
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NATUUR
Tim Pavlicek

Gelukkig zag ik toch weer
Oranjetipjes vliegen! De
Franse naam voor deze
vlinder is L’Aurore. Het is
zo’n koud en nat voorjaar
dat de coördinatie verstoord dreigt te raken.

Atalanta

Pinksterbloem

Oranjetipje

C

oördinatie van bijvoorbeeld de
bloei van de Pinksterbloemen en
het uit de pop komen van het
Oranjetipje.
De Pinksterbloemen waren dit jaar snel
uitgebloeid terwijl er nog maar enkele
vlinders gevlogen hadden. Gelukkig is het
Oranjetipje niet zo’n kieskeurige vlinder.
Naast Pinksterbloemen legt het vrouwtje
ook eitjes op andere zogenaamde waardplanten van de Kruisbloemenfamilie
zoals bijvoorbeeld Look zonder Look.
De mannetjes zijn gemakkelijk te onderscheiden van de vrouwtjes door hun
opvallende oranje vleugelpunten. Net
als bij de vogels zijn de vrouwtjes minder
opvallend.
De kleine grijsgroene rupsjes doen zich te
goed aan de bloemknoppen en zaden van
deze planten. Na zo`n week of drie zijn de
rupsen vergroeid en verpoppen ze zich
ergens in de bosrand .Volgend voorjaar
komen de vlinders uit de pop. Er is dus
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Spanrups

Distelvlinder

Mezenkuiken

Hoe nauw het luistert
in de natuur:

Coördinatie
maar één generatie per jaar. Het eistadium
duurt twee à drie weken, het rupsstadium
drie weken, het popstadium duurt negen
tot tien maanden. De vlinder vliegt afhankelijk van het weer hooguit zes weken.
Ter vergelijking: een andere vlindersoort,
het Klein koolwitje, heeft drie of meer
generaties per jaar, waarvan de laatste
generatie overwintert als pop.
Naast trekvogels zijn er ook trekvlinders!
Trekvlinders zoals bijvoorbeeld de Distelvlinder (La Belle Dame) en de Atalanta (Le

Vulcain) maken in het voorjaar gebruik
van de zuidenwind om zich over heel
Noord-Europa te verspreiden Als er in de
lente een laagje Saharazand op de auto’s
ligt in Noord-Europa dan is zonder twijfel
de Distelvlinder en ook de Atalanta met
de wind in de rug meegevlogen. Over
coördinatie gesproken!
Deze 'nomadenvlinders' trekken ieder
voorjaar opnieuw vanuit Zuid-Europa
naar het noorden. De Distelvlinder komt
zelfs helemaal uit Noord-Afrika en weet

BEROEP
Tineke van der Wijngaart-Kater

Podotherapeute
in Dordogne

R

uim tien jaar geleden heb ik mij
gevestigd als podotherapeute, of
pédicure-podologue, in Lanouaille, het
noorden van de Dordogne. Dat ging
niet zonder slag of stoot, want zoals bij
menigeen bekend, is de Franse bureaucratie tergend langzaam. Maar met de
nodige papieren, diploma’s, vertalingen
en uiteindelijk de goedkeuring van het
ministerie, ben ik in 2005 begonnen.

bij gunstige wind zelfs IJsland te bevolken!
Het lukt niet ieder jaar dat de trekvlinders
Noord-Europa bereiken en zeker niet in
één keer in één vlucht van één individu.
Het is een soort 'estafette'.
Op een gunstige plek waar veel waardplanten voorkomen – voor deze twee
soorten is dat voornamelijk de Brandnetel
– wordt een tussenlanding gemaakt. De
volgende generatie trekt dan verder
noordwaarts.
In Noord-Europa kunnen geen van beide
soorten de strenge winter overleven. Van
de Atalanta is bekend dat de najaarsgeneratie weer terugtrekt naar het zuiden!
Ook bij vogels moet de coördinatie kloppen, dit voorjaar was het kantje boord!
De eiken liepen later uit in vergelijking met
voorgaande jaren. De kleine rupsjes die
van de jonge eikenblaadjes eten waren
dus ook later. Omdat het rupsen zijn van
verschillende nachtvlindersoorten was
het niet mogelijk om ze op naam te
brengen, maar er hingen onmiskenbaar
spanrupsen van de Kleine wintervlinder
tussen. Als groene acrobaatjes hingen de
rupsjes massaal aan hun spinseldraden
onder de bomen. Wat een feestmaal
voor de mezenkuikens! •

Foto's Tim Pavlicek en
Wikipedia Commons

De podotherapeut houdt zich bezig met
voetproblemen en alle klachten die
voortkomen en relatie hebben met de
voeten.
In principe is de werkwijze in Frankrijk
hetzelfde als in Nederland. Ook het
opleidingsniveau is vrijwel gelijk. In
Frankrijk is de opleiding drie jaar, in
Nederland vier jaar.
Een groot gedeelte is de medicinale
pédicurie, het verwijderen van likdoorns,
ingegroeide teennagels en alle andere
ongemakken. Voor de ingegroeide teennagels zijn diverse technieken beschikbaar waardoor de nagel pijnloos behandeld en gecorrigeerd kan worden.
Ook kan een siliconenorthese gemaakt
worden om bijvoorbeeld een likdoorn
op of tussen tenen drukvrij te leggen.
Inlegzolen
Een groot gedeelte van de werkzaamheden bestaat uit het vervaardigen van
inlegzolen. Die zijn er in verschillende
soorten, met verschillende functies.
De ene is de corrigerende inlegzool die
bij voetproblemen, rugproblemen en
andere gewrichtsproblemen de voet
zodanig corrigeert zodat de klachten
verdwijnen.
Wij noemen ze de klassieke zolen, die
vervaardigd zijn uit o.a. leer en corrigerende materialen. Hiermee kan een
optimale correctie gevonden worden.

De andere is de thermoformzool, die direct op de voet aangemeten kan worden
en ook een optimale correctie kan bewerkstelligen. Sporters met overbelasting ten
gevolge van hun sportbeoefening hebben
veel baat bij deze zool.
Deze thermoformzolen zijn ook ideaal voor
diabetes- en reumapatiënten. Eventuele
drukplekken onder de voeten worden
drukvrij gelegd en kunnen zo verdere
complicaties voorkomen.
Diabetes
De diabeteszorg is een steeds frequenter
voorkomende behandeling. Sinds enige
jaren is het aantal diabetespatiënten
explosief gestegen.
In navolging van Nederlandse verzekeringen bestaat er in Frankrijk nu ook een
vergoedingssysteem voor de diabeteszorg. De Caisse Primaire vergoedt vier
tot zes maal per jaar een bedrag van € 27.
De aanvullende verzekering kan ook een
gedeelte op zich nemen, afhankelijk natuurlijk van het pakket.
Ook voor inlegzolen is er een minimale
vergoeding.
In ieder geval is er in beide gevallen een
verwijzing van uw huisarts of behandelend
arts nodig.
Meer informatie bij de pédicure-podologue in de buurt. Na een consult kan een
prijsopgaaf of devis worden gegeven. •

Tineke van der
Wijngaart-Kater
is podotherapeut
in Lanouaille
gabessou@hotmail.fr
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SCHAAKRUBRIEK
Richard van Tienhoven

Nieuwe 'Vriendschap door Strijd'
De oplossingen van de opgaven in Drop-of-Stroopwafels nr. 112 zijn:

Opgave 1 (Burmakin – Manakov, Schwäbisch Gmünd 2013) 16. Txb6! daarmee toegang krijgend tot het veld d5.
Zwart gaf het op met het oog op 16. … axb6, 17. Ld5+, Kh8 18. Pxg6+!, hxg6 19. Dh3+

Opgave 2 (Nikolic – Dreev, Berlijn 2015) 30…. Td1! 31. Dc4!? (31. Txd1, Pe2+!; 31 Df2, Txa1 32. Txa1, Dxe5) 31. … Txe1
32. Dxe6+, Kf8 33. Pd7+, Dxd7! 34. Dxe1 (34. Dxd7, Txf1+ 35. Kh2, Th1 mat) 34. … Pxf1 35. Dxf1, Dd5 en zwart won.

Opgave 3 (Munoz – Jumabayev, Berlijn 2015) 25. … f3! 26. Lxf3, Th6 27. Dg5 de witte dame en loper zijn veroordeeld tot
de betreffende velden 27. …. Dh2+! 28. Kxh2, Pxf3+ 29. Kh1, Pxg5 en zwart zette zijn extra stuk in winst om.
Ik verzorg deze rubriek nu al weer heel veel jaren, maar het is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen dat niemand een
oplossing inzond. Jammer! Desondanks toch weer 3 nieuwe opgaven, waarvan ik hoop dat men er plezier aan beleeft en mij
dat laat weten door het inzenden van oplossingen!

Wist u dat...
Heimwee nooit ver weg was bij mijn
vrouw Anne Marie en toen de spieren en
botten gingen protesteren, vonden we
het tijd worden voor de volgende stap!
Terug naar Nederland. Met de slechte
huizenmarkt in ons deel van de Dordogne
gingen we uit van een jaartje of twee
voordat we die stap zouden kunnen
nemen. Enﬁn, ons huis werd binnen drie
maanden verkocht en een appartement
in rap tempo gevonden.

Weet u dat...
We in alle opzichten geluk hebben gehad!
Onze buurman is schaker, net als ik een
Internationaal Meester, en door hem ben
ik op mijn oude dag nog lid geworden van
de Beekbergse schaakvereniging VDS
(Vriendschap Door Strijd). Binnenkort
vieren we het 80-jarig bestaan van deze
club in ons eigen Parkcafé. Als de hoofdredacteur van Drop of Stroopwafels mijn
schaakrubriek nog een plaatsje gunt, blijf
ik graag vanuit Eerbeek mijn bijdrage

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

wit geeft mat in 3 zetten

zwart geeft mat in 4 zetten

zwart aan zet
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leveren aan dit ﬁjne tijdschrift. (komt
helemaal goed! Red.)

Wanneer u dit leest, hebben we menigeen
gesproken op de Algemene Ledenvergadering en heeft u kunnen zien dat Nederland, na vijftien jaar Frankrijk, ons ook
goed doet.
Ik wens u een ﬁjne zomer en... vergeet
niet uw oplossing tijdig naar mij toe te
sturen!
riant.pp11@gmail.com

OVER LEZEN
Barend de Ronden

M

et enige regelmaat bel ik met een oudere oud-collega
om naar zijn welzijn te informeren. Zoals gebruikelijk
bij onze contacten ontstond enige tijd geleden een
geanimeerd gesprek, waarbij we over mijn huidige woonland,
Frankrijk, te spreken kwamen.

Vechten in
de Woestijn
“Ken je dat boek van Pierre van Enk, over Frankrijk en de
Hugenoten, het hart van de Franse geschiedenis?” Dankzij mijn
gereformeerde opvoeding was mijn belangstelling gewekt.
Inmiddels blijkt het boek via de uitgeverij Boekencentrum niet
meer te koop. Men is aangewezen op de tweede handsmarkt.
Frankrijk en de Hugenoten,
drie eeuwen onderdrukking en verzet
Heeft de vervolging van de protestanten in Frankrijk zo lang
geduurd? Jazeker en hoe! Maar liefst acht burgeroorlogen zijn
er overheen gegaan. De revolutie aan het eind van de 18e eeuw
maakte er een deﬁnitief einde aan. Het begon met de Calvinistische kerkhervorming. Vanuit Geneve, waar Calvijn zetelde,
drong het nieuwe geloof in vrij hoog tempo Frankrijk binnen.
De wereldlijke macht had er in het begin niet zoveel belangstelling voor, maar toen koning Frans I doorkreeg, dat de aanhangers van het nieuwe geloof een organisatorisch verband
aan het inrichten waren, dat we vandaag democratisch zouden
noemen, was het uit met de verdraagzaamheid en begon de
vervolging in nauwe samenwerking met de ofﬁciële (Roomskatholieke) kerk.
Boeiend zijn de beschrijvingen van de vervolgingen, het verzet
en de manier waarop de Hugenoten zich organiseerden. Het
werd zo penibel voor de zittende macht, dat werd besloten tot
het opzetten van een val voor de leiders van de nieuwe beweging,
die uitmondde in een van de gruwelijkste bloedbaden uit de
Franse geschiedenis, de Bartholomeusnacht, 24 augustus 1572.
In de periode erna vonden overal grote moordpartijen op protestanten plaats, de zoveelste godsdienstoorlog was een feit.
In de zeventiende eeuw, onder Lodewijk XIV was de vervolging
misschien wel het hevigst. Je staat versteld van de gruwelijkheden die men wist te verzinnen om gevangen genomen 'ketters'
om te brengen. Mocht je ooit in de buurt van het Zuid-Franse
plaatsje Anduze (in de Gard) komen, ga dan naar het ongeveer
tien kilometer noordelijk gelegen gehucht Luziers. Daar is het
Musée du Désert (Museum van de Woestijn), gewijd aan de
strijd van de Hugenoten.

Temple in Chambon sur Lignon met herkenningszuil
Lieu de Mémoire (op 1 mei j.l., in de sneeuw!)
De omslag kwam met de Franse revolutie.
Later, bij de kroning van Napoleon zaten de protestantse leiders
op de voorste rij te glimmen van trots, maar het vuur was eruit.
De Franse protestantse kerk werd een gezapige burgermansbeweging, tot er in de loop van de 19e eeuw nieuw leven in
geblazen werd, met het zogenaamde Reveil, en ze een interessante luis in de bontmantels werd.
De geest van verzet en eigenzinnigheid bleek nog springlevend
tijdens de tweede wereldoorlog bij de nazaten van de Hugenoten. Met name in de Cevennen, waar ook eeuwen eerder een
hevige guerrilla tegen de macht werd gevoerd, ontstond een
– vrijwel volledig geweldloze – verzetsbeweging tegen het pronazi regime van Maarschalk Pétain. In dit gebied zijn ook vandaag de dag nog veel kleine protestantse kerken te vinden met
een actief gemeenteleven.
In en rond het dorp Le Chambon sur Lignon zijn, onder leiding
van dominee Trocmé, vijf duizend joden – mannen, vrouwen
en kinderen – verborgen gehouden en gered van transport naar
de vernietigingskampen van de nazi’s. Het dorp heeft hiervoor
de Yad Vashem-onderscheiding gekregen. Dat is zeer uitzonderlijk, want in principe krijgen alleen individuen de onderscheiding.
Naast Le Chambon sur Lignon hebben het Nederlandse dorp
Nieuwlande en een plaats in Denemarken de Yad Vashem-onderscheiding ontvangen.
Tegenover de Temple, de protestantse kerk in Le Chambon, is
een Lieu de Mémoire, een plaats van herdenken gebouwd. Een
klein museum over een uniek feit uit de tweede wereldoorlog.
Beide genoemde musea en het boek van Van Enk: zeer de
moeite waard. •
Bronnen: Pierre van Enk: Frankrijk en de Hugenoten. Drie eeuwen onderdrukking en verzet. 629 pag., Boekencentrum, nog verkrijgbaar in de
ramsj, op Marktplaats wordt van tijd tot tijd ook wel eens een exemplaar
aangeboden; Commune Du Chambon sur Lignon; Roelf Haan, preek op
29/7/2012 in de Tuindorpkerk, Utrecht.
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CULINAIR
Peter Hootsen

Knoﬂook

De gekarameliseerde
knoﬂooktaart
We beginnen met het karameliseren van de knoﬂook en dat
doe je als volgt: ongeveer 150-200 gram verse knoﬂooktenen
(3 schoongemaakte bollen) enkele minuten blancheren in kokend
water, vervolgens koud maken. In een steelpan de tenen in
1 eetlepel olijfolie aanfruiten. Afblussen met een scheut balsamicoazijn, 2 dl water (rode wijn kan ook) toevoegen en het
geheel aan de kook brengen, vervolgens 10 minuten zachtjes
laten pruttelen. Hierna een bijna volle eetlepel bruine basterdsuiker toevoegen, 1 theelepel ﬁjngehakte rozemarijn, 1 theelepel gehakte tijm (zo mogelijk vers, anders gedroogd) en een
snufje zout toevoegen en dusdanig lang op een halfhoog vuur
laten pruttelen dat de vloeistof verdampt en de knoﬂook bedekt
is met een donkere karamelstroop.
Hierna maken we de taart in 4 stappen (zie foto's):
1 In een bakvorm van 28 cm draperen we een ronde plak bladerdeeg (pate feuilleté, standaard te koop in de Franse supermarkten, 230 gram), afdekken met bakpapier, bedekken met

FOTO: INEKE OERLEMANS

Knoﬂook is een door velen geliefde plant
uit de lookfamilie waartoe ook ui, prei en
bieslook horen. In Terrasson, bekend als
de poort naar de Périgord Noir, werd op
1 mei niet alleen de dag van de arbeid
gevierd, maar ook het knoﬂookfeest.
Mooie aanleiding om deze keer enkele
knoﬂookrecepten met jullie te delen.

porseleinen bakerwten,
2 Bak dit 20 minuten blind in een oven van 180°C. Dan
de bakerwten en bakpapier verwijderen en de bodem in
5-10 minuten goudbruin afbakken, oven aanlaten maar
terugdraaien naar 160°C.
3 Bodem bedekken met de gekarameliseerde knoﬂooktenen,
120 gram verse geitenkaas en eenzelfde hoeveelheid harde
geitenkaas en het losgeklopte eimengsel van 2 eieren, 1 dl
room en 1 dl crême fraîche, zout en versgemalen peper.
4 De taart 35-45 minuten afbakken in de oven, tot de vulling
stevig en de bovenkant goudbruin is.
Opdienen met een frisse salade en u heeft een heerlijk voorgerecht of een verrassende lunch.

Mediterrane knoﬂookolie
Voor het volgende gerecht, aubergine met knoﬂook-peterselieolie en feta, maken we eerst de olie. Die wordt vooral in de
mediterrane keuken gebruikt over gegrilde vis en salade.
Ik maak altijd 1,5 liter in mijn blender, maar je kunt natuurlijk
ook kleinere hoeveelheden maken met bijvoorbeeld een staafmixer. Een van beide instrumenten heb je eigenlijk wel nodig.
Giet 1 liter olijfolie in de blender en voeg daar 300 gram verse
knoﬂooktenen (4 à 5 schoongemaakte middelgrote bollen) aan
toe en 1 grote dikke bos krulpeterselie. Doe je het met de staafmixer dan adviseer ik de steeltjes te verwijderen en de peter-
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selie grof te hakken, mijn blender kan
het geheel aan. En dan maar blenderen
of staafmixeren tot het een prachtige
groene substantie is. Gekoeld lang
houdbaar! Bewaren in glas, dus in
melkﬂes of jampot is aan te bevelen,
plastic neemt de geur over.
Voor de aubergine tel ik 1 kleine per
persoon of een halve grote.
Alvorens we de aubergines gaan roosteren om daarna het
velletje gemakkelijk te kunnen verwijderen, snijden we ze eerst
in met de punt van een scherp mesje. Eerst rondom onder de
hoed, daarna vanaf die insnijding naar beneden, en dat 4 of
5 keer. De aubergines vervolgens onder de grill van de oven
roosteren en na 5 à 6 minuten een kwartslag draaien, dus in
totaal 4x 5 à 6 minuten roosteren.
Nu kun je het velletje gemakkelijk verwijderen. Je houdt de
aubergine in een doek (want anders brand je geheid je handen)
en pelt hem behoedzaam af. Het hoedje blijft erop met een
klein beetje vel.
Nu snijden we de aubergine boven naar beneden 2x door, van
onder het hoedje naar de punt, het hoedje houdt dus het
vruchtvlees vast. We spreiden de aubergine als een bloem uit.
Warm opdienen, dus we leggen hem na het afpellen bijvoorbeeld
nog even terug in de warme oven.
Vlak voor het opdienen gieten we er de knoﬂook-peterselie-olie
overheen en verbrokkelde feta.
Advies: maak de saus enkele dagen van te voren want als hij
net gemaakt is dan is de knoﬂook nog erg sterk, erg scherp.
Dit wordt al snel minder, de saus is na enkele dagen al milder.

Zout en peper erover strooien (of draaien)
en doorwarmen tot de soep goed borrelt,
pas op voor aanbranden!
De beide eiwitten, die we dus gescheiden
hebben van de eigelen (let op de uitspraak),
voegen we nu toe en het geheel laten we,
zo nu en dan doorroerend, afgedekt
30 minuten doorpruttelen op laag vuur.
In een aparte kom mengen we de beide
eigelen met de wijnazijn, we doen dit met
een garde of staafmixer. Dit mengsel voegen we aan de soep
toe aan het eind van die 30 minuten op laag vuur.
NB: het mag duidelijk zijn dat dit niet het enige recept is,
er bestaan talrijke varianten, comme d’habitude.
Gezond
Het eten van knoﬂook wordt als zeer gezond beoordeeld
vanwege de rijkdom aan anti-oxidanten waarvan allicine de
belangrijkste is (dat is tevens de beruchte geur veroorzaker),
maar knoﬂook bevat ook veel vitamine B en C en mineralen
als calcium, mangaan, fosfor en selenium.
Knoﬂook zou ook een probaat middel zijn tegen verkoudheiden griepvirussen, bloeddrukverlagend werken, het risico op
hart- en vaatziekten vertragen, een middel zijn tegen schimmels,
je weerstand verhogen, puistjes doen verschrompelen, je botten
versterken, en vampiers op afstand houden…
Knoﬂook is in veel gerechten zeker lekker, maar niet in alle.
Ook hier geldt weer het beroemde gezegde van mijn vader:
“In der Beschränkung zeigt sich der Meister”.
Smakelijk appétit en tot de volgende keer!

Lekker soepje: Tourain
In een verhaal over knoﬂook mag de tourain, de beroemde
knoﬂooksoep uit de Dordogne, niet ontbreken.
Benodigd voor 4 personen: 10 tenen knoﬂook, 1 soeplepel
wijnazijn, 8 dl bouillon, 1 soeplepel bloem, 2 eiwitten, 2 eigelen,
1 eetlepel eenden- of ganzenvet, zout en peper.
De schoongepelde en ﬁjngehakte tenen knoﬂook aanzetten en
zachtjes laten sudderen in het eenden- of ganzenvet (als u dat
niet in huis heeft of kan kopen, dan neemt u boter). Knoﬂook
geeft het meeste smaak af als u het eerst plet met de platte
kant van een mes!
Het geheel bestrooien met de bloem. Goed mengen en doorroeren met een houten lepel en het laten garen. Als het een
homogene en gare massa is geworden voegt u de bouillon toe.

PS: Om geen misverstanden te krijgen: mijn recepten zijn
natuurlijk niet altijd volledig mijn recepten. Ik eet graag (uit &
thuis), ik lees tijdschriften zoals Delicious en Jamie’s, ik kijk graag
naar kookprogramma’s (BBC zaterdagmorgen, een aanrader!),
ik heb heel veel kookboeken en uit alles haal ik inspiratie.
Aan recepten geef ik een eigen twist of ik varieer met de ingrediënten, de samenstelling of de hoeveelheden. Dat doe ik op
basis van mijn eigen kennis en ervaring en niet te vergeten de
mogelijkheden die ik heb qua apparatuur en hetgeen ik in huis
heb of op dat moment verkrijgbaar is. •

Peter Hootsen heeft gîtes,
chambres- en table d’hôtes
en minicamping ‘Rastaillou’
in Salles de Cadouin.
www.rastaillou.com
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MUZIEK
Anke de Bruyn

Zingen
met je tribe

O

p een school waar ik ooit werkte, gaf ik Engels en
Nederlands met een collega die tot haar zestigste in
het Groot Omroepkoor had gezongen. Dat is niet een
koor waar je eens in de week twee uurtjes heen gaat. Je zit er
nagenoeg dagelijks. Dagelijks! En dan de hele dag! Zingen als
negen-tot-vijf-baan. Ze vertelde er graag over en vanzelfsprekend hing ik aan haar lippen. Concerten met Maestro Gergiev.
Wereldpremières van vreemd klinkende werken. Een hele kast
vol optreedkledij. Met het
hele spul de bus in en de
grens over, singers on tour.
Masterclasses bij operadiva
Rita Streich in Wenen.
‘Frau Streich, gaat u mee
Sachertorte eten?’
Maar wat de grootste indruk
op me maakte, was één opmerking. "Weet je wat ik het
meeste mis?" zei Lana op een
dag, "al dat lachen." Als je zelf
in een koor zingt, kun je je
daar alles bij voorstellen. Om
een ongelukkig geformuleerde
aanwijzing van de dirigent, om een rare fout die je zelf of iemand
anders maakt, om iets wat je buuf zegt, om iemand die van pure
ontspanning van het instrument een boer of wind niet kan
tegenhouden (komt best voor), om helemaal niks, de slappe
lach krijgen en nooit meer op kunnen houden. En als het dan
eigenlijk stil moet zijn, moet je nog veel erger lachen. Net als
toen je klein was op school. Kennelijk verschillen professionele
koren wat dat betreft niet zoveel van amateurkoren.
Zingen maakt blij. Zingen in een groep maakt super-blij. Al die
stemmen bij elkaar. Weg ego, weg ik-mot-me-laten-gelden, weg
ik-mot-gelijk-krijgen. Lekker samen zingen is op een natuurlijke
manier onderdeel van de groep zijn. Uit het Science-hoekje van
de New York Times: 'Music works as a group cohesive. Musicmaking with other people in your tribe is a very ancient, human
thing to do.'
In de teletijdmachine
De Singalongs die we eens in de twee maanden in Cazals doen,
zijn de ultieme group cohesive. De tribe ontstaat vanzelf: lang
niet iedereen kent elkaar, maar iedereen kent de liedjes uit de
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Anke de Bruijn: “Lekker samen zingen is op een natuurlijke manier onderdeel
van de groep zijn.”

jaren zestig, zeventig en
tachtig. Wat me elke keer
weer verbaast en ontroert:
dirigeren is niet nodig. Bij
het horen van de intro’s
door piano en gitaar gaan
de deurtjes naar het langetermijngeheugen open en stappen alle Singalong-zangers de
Teletijdmachine binnen om te worden terug gestraald naar twintig jaar en langer terug. Angie, toch niet makkelijk qua timing,
klinkt als uit één mond. Rock around de clock rockt. Imagine
huilt. Hey Jude maakt de improvisatiedrang los bij de wat meer
ervaren deelnemers, die dan weer zingend worden toegejuicht
door de rest. Een solo-gezongen Time after time verandert de
groep van twintig plus zangers in een subtiel achtergrondkoortje. Allemaal zonder repetities, allemaal spontaan uit het…
oergeheugen…?
En ik mag aan mijn piano er tegenover zitten en het allemaal
zien gebeuren. Twee keer drie kwartier op een stormachtige
zaterdagmiddag wordt er non-stop gezongen – en gelachen
natuurlijk. Als de tribe dan uit elkaar gaat, zie je rode wangetjes
en glanzende ogen, net als toen je klein was en terugkwam van
schoolreisje. •
Anke de Bruyn is zang- en pianojuf, organiseert zingvakanties voor
koorzangers en andere zang-evenementen in de Lot /Périgord.
www.zingvakantie.nl en www.musiquelot.net
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FRANSE
MODERNISTEN
19.04 t/m 28.08 2016
Musée d’Art moderne de Troyes,
collections nationales Pierre et Denise Lévy

Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne, 1918, olieverf op doek, 46 x 29 cm, 1976.
Troyes, musée d’Art moderne, collections nationales Pierre et Denise Lévy
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