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VOORAF

OPROEPEN
VAN HET BESTUUR

Eten en drinken

Z

ie hier Drop of Stroopwafels, in de
volksmond 'Drop', 114. Opnieuw een
gevarieerde inhoud. Een greep: hoe een
bankier met zijn gezin neerstreek in
Dordogne om wijnboer te worden, hoe
exotische insecten het leven in Frankrijk minder aangenaam kunnen
maken, dat je oude schuren niet zomaar moet slopen en de stenen als
puin moet laten afvoeren.
De eerste wereldoorlog blijft dit jaar de Fransen, maar ook de Engelsen
en de Duitsers bezighouden. Vier bekende, maar zeer verschillende
figuren speelden bij de slag aan de Somme ieder hun rol. De twee
bekendste zijn wellicht Lord Kitchener en Adolf Hitler. Kitchener was,
zonder dat hij dat ooit beseft heeft, Hitler tot hulp met zijn uitvinding
van de concentratiekampen.
Velen van ons zullen zich de verhalen over de wolf, die in Drenthe
gezien zou zijn herinneren. In Bourgogne heeft de bevolking flink van
de wolven te lijden gehad. Gelukkig is ook dat al lang geschiedenis,
maar of de wolf echt weg zal blijven..?
Zoals gebruikelijk kan de kennis van het Frans weer onderhouden of
bijgespijkerd worden, is er financiële informatie en kunnen de
schaakliefhebbers hun brein trainen met de opgaven van onze vaste
schaakcolumnist, die in een simultaansessie een heuse Grootmeester
de baas bleef.

Frankrijk is een prachtig land, met schitterende tuinen, waarin de
mooiste vlinders vliegen, ook heel zeldzame. Dat mooie land biedt
ook veel lekkers, zelfs voor vegetariërs, voor wie sinds enige tijd een
heus tijdschrift bestaat en vergeet de toetjes niet.
Als het een beetje uit de hand dreigt te lopen:
raadpleeg een diëtist.
Als u zelfs wel eens genoeg van Frankrijk heeft,
ga lekker op reis, maar zorg wel voor een goede
zorgverzekering, of ga gewoon bij een koor,
lekker zingen.

Veel leesplezier,
Barend de Ronden
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Penningmeester

Z

oals al eerder aangekondigd zal onze penning
meester Ineke Stagge-Winkel bij de komende
Algemene Ledenvergadering haar functie neerleg
gen. We hebben dus een nieuwe penningmeester
nodig. De penningmeester maakt deel uit van
het bestuur. Wie zich ertoe aangetrokken voelt,
verzoeken wij contact op te nemen met de voor
zitter, Reinier Sinaasappel (voorzitter@
drop-of-stroopwafels.net). Bij Ineke Stagge
(penningmeester@drop-of-stroopwafels.net) kan
informatie gekregen worden over wat het werk van
de penningmeester bij onze vereniging inhoudt.

E-mailadressen
en telefoonnummers

V

an een groot aantal abonnees/leden hebben
we geen e-mailadres. Wilt u zo vriendelijk zijn
uw e-mailadres te melden aan de ledenadministratie
(administratie@drop-of-stroopwafels.net). We
kunnen iedereen dan ook bereiken voor eventuele
tussentijdse mededelingen en hoeven dan geen
extra brieven te versturen. Het bespaart een hoop
werk en geld. Hartelijk dank voor ieders mede
werking!

Oude nummers
van Drop

I

n ons archief ontbreken een groot
aantal oude nummers van Drop 		
of Stroopwafels. Wie o wie is in het 	
bezit van nummers 1 t/m 85?
Graag melden bij, en indien mogelijk
opsturen naar, het secretariaat. 		
(secretaris @drop-of-stroopwafels.net)

INTERVIEW
Barend de Ronden

Rita en Maarten van Kempen

Van bankier tot wijnboer
Je bent nog op redelijk jonge leeftijd. Je hebt een gezin met vier kinderen. Je bent
succesvol in je werk, bankieren. En je krijgt een fundamenteel verschil van inzicht
met je baas. De twee echtgenoten kijken elkaar nog eens goed aan… Ze gaan doen,
waar ze het al eens eerder over gehad hebben: een wijngaard kopen.

D

aar komt het verhaal van Rita en Maarten van Kempen
heel in het kort op neer. Ze hebben sinds mei 1998 een
wijngaard en een chambre d’hôtes in het uiterste westen
van Dordogne. Een prachtige plek, waar het goed toeven is en
waar heerlijke wijn wordt gemaakt. Hoe is dat zo gekomen?
Eens wat anders
Rita studeerde psychologie, Maarten rechten. Rita nam de zorg
voor de kinderen op zich, Maarten ging aan het werk. Eerst als
advocaat. Na een stage van een jaar, stapte hij over naar het
bankwezen.
Hij werkte in Amsterdam zes jaar voor Crédit Lyonnais.
“Toen kwam ik op een punt, dat ik zei ‘leuk wat ik doe, maar ik
wil ook wel eens wat anders, iets anders zien’. Toen heb ik met
de heren besproken of ik niet naar Parijs kon gaan, naar een
meer gespecialiseerde afdeling. Dat is toen gebeurd en we zijn
in oktober 1989 vertrokken naar een buitenwijk van Parijs, in

gezelschap van de kinderen – de jongste was zes weken – en
de hond.”
De kinderen gingen naar de kleuterschool, pasten zich pijlsnel
aan en zongen met Kerst al mee in het schoolkoortje. Maarten
ging aan het werk bij de bank, Rita besloot voor de vier kinde
ren te zorgen.
Het gezin bleef zes jaar in Parijs. Maarten werd overgeplaatst
naar Singapore. Daar zijn ze drie jaar geweest.

"Leuk wat ik doe, maar ik wil ook wel
eens wat anders, iets anders zien."
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Maarten: “Daar heb ik ontslag genomen. We hadden al eens het
idee: we gaan een wijngaard runnen, dat vonden we wel leuk met
z’n tweeën. We hadden geen idee wat dat precies betekende.”
Rita: “Dat was maar goed ook…” Maarten: “Het klonk aardig.”
Ze hadden er al eens eerder over gepraat: als we eens wat
anders willen, wat zou dat dan moeten zijn?
Rita: ”We hadden wel het idee: lekker naar het platte land,
maar Maartens enige band met het platte land is wijn.”
Maarten: “Dan komt er een moment in je professionele leven
dat je denkt waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?”
Er was geen weerstand tegen het bankieren, in tegendeel, maar
het werd routineus, er sprongen geen vonken meer vanaf. Daar
kwam bij, dat de bank het financieel moeilijk had in die tijd.
Toen ”de boekhouders de macht overnamen” ontstond een
diepgaand verschil van inzicht over de vraag: hoe verder?
Dat was de aanleiding om terug te denken aan de wijngaard.
Maarten: “We zeiden leuk dat we dat toen bedacht hebben,
maar misschien moeten we het echt gaan doen. Toen heb ik
ontslag genomen.”
Op zoek
Ze zijn terug gegaan naar de plek waar ze bij Parijs hadden
gewoond. De kinderen konden naar dezelfde school en de
omgeving was vertrouwd. Toen zijn ze gaan zoeken.
Eerst werden op papier een groot aantal wijngaarden bekeken,
Maarten heeft er zo’n 25 bezocht en daar een selectie uit
gemaakt, die ze samen hebben bekeken.
Ze zijn begonnen in het zuiden, in de Provence, zonder nog een
duidelijke voorkeur voor een bepaald gebied te hebben.
Maarten: “We wilden in ieder geval ruim ten zuiden van de
Loire, want we hadden geen zin om in een soort Nederlands
klimaat wijn te gaan maken.”
Rita: “Het moest aan heel veel criteria voldoen. Het moest niet
te geïsoleerd zij, er moesten scholen in de buurt zijn. We hadden
geen zin om vier kinderen ergens neer te zetten waar ze niets
konden. St.-Foy-la-Grande ligt op een paar kilometer afstand,
daar konden ze prima op de fiets en een brommertje naar toe.
Zo konden ze hun eigen leven opbouwen, zo onafhankelijk
mogelijk. Alles is daar, scholen, sportmogelijkheden…”
Maarten had een cursus voor sommelier gevolgd en daarbij
veel kennis over verschillende wijnen opgedaan en ze ook leren
“appreciëren”. Een sommelier is niet te verwarren met een
oenoloog.
Maarten: “Nee, nee, nee, dat heeft er niets mee te maken. Een
oenoloog heeft een universitaire opleiding, een afleiding van
chemie. Een sommelier is een wijnkenner, daar werden we voor
opgeleid.”
Geen stoppenkast
In mei 1998 zijn ze begonnen op Chateau Fayolle-Luzac.
Wat troffen ze daar aan?
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Maarten: “Zoals een Nederlandse makelaar zou zeggen: ’alles is
in originele staat’. De wijngaard hadden we alleen maar in de
winter gezien, dan zie je niet zo veel, dan zie je niks. Die was er
heel slecht aan toe, was echt uitgemolken. Ik wil niet zeggen,
dat het een onaangename verrassing was. Maar we hadden het
ons onvoldoende gerealiseerd. En het huis, ja, het eerste week
end ben ik hier blijven hangen en ben toen op zoek gegaan naar
de stoppenkast. Die heb ik niet gevonden, want alles bleek recht
streeks aangesloten op de leiding. Toen wist ik dat dat in ieder
geval moest worden veranderd. Verder was het huis structureel
in orde, we hebben het aangepast aan onze eigen smaak”.
Rita: “We hebben dat langzaam maar zeker gedaan. Het huis
is groot genoeg, iedereen kon slapen, de kinderen hadden een
eigen kamer, prima eigenlijk.”
Wijn maken
En toen wijn maken. Hoe ging dat het eerste jaar?
Maarten: “We hebben iemand ingehuurd, die van de hoed en
de rand wist. Die heeft ons de basisdingen geleerd van hoe je
wijn moet maken. We hadden hem weg geplukt bij een andere
wijngaard. Ook kwam twee maal per week een half uurtje een
oenoloog langs. Die kwam proeven wat er was geoogst en
instructies geven, inmiddels zijn dat adviezen.
Er komt ook nu nog steeds regelmatig een oenoloog langs.
Die is heel belangrijk."

"Zoals een Nederlandse makelaar zou
zeggen: 'alles was in originele staat'."

De tuinzijde
van Château
Fayolle-Luzac.

Het etiket van
de Sauvignon
van Château
Fayolle-Luzac.

Maarten: “Technisch gezien hebben we
het wel onder de knie, maar het is heel
prettig om te horen dat wat bij jou aan
de hand is, dat ook bij anderen zo is,
omdat het jaar nou eenmaal zo is. Je
praat niet met je buren over allerlei
details en dan is het prettig dat je goede
informatie krijgt”.
Rita: “Hij is heel belangrijk bij de samen
stelling, de assemblage, dan zie je het
beste wat zijn werk inhoudt. Hij komt
dan met een klein soort karafje, waar
milliliters of centiliters van verschillende
wijnen in worden samengevoegd. Twee
procent verschil, kan een heel andere
wijn maken. Dat is fascinerend. Hij heeft
een ‘neus en een mond’, een kennis en
geheugen, fantastisch. Een heel interes
sant specialisme.”
Controle
Ze maken 'in een normaal jaar' drie droge witte wijnen en twee,
soms drie verschillende rode wijnen en een rosé.
Maarten: “Dat hangt af van de kwaliteit van de oogst. Van de
witte hebben we altijd wel veel, die maken we alle drie, waarvan
we er twee zelf op de fles doen: de Muscadelle en de Sauvignon.
De Sémillon gaat naar de groothandel, dan komt er een tank
auto en dan gaat er tien- tot vijftienduizend liter in één klap
weg. Vorig jaar hebben we verkocht aan een bedrijf dat de
grondstof levert voor de bio-huiswijn van Albert Heijn. Dus het
kan zijn dat er een stukje van onze wijn daar in de flessen zit.
Het staat niet op de fles.”

In zijn boekje 'Leven als Gort in Frankrijk' vertelt Ilja Gort over
strenge controles, waarbij men je er probeert in te luizen.
Maarten: “Wij hebben dat soort ervaring niet. We hebben wel
controles (Rita: “gelukkig maar”), dat moet ook. In het begin
hadden we waarschijnlijk een buurman, die ons niet leuk vond.
We kregen toen heel veel controles van de MSA, de sociale
verzekering, om te kijken of het personeel dat hier rond liep wel
gedeclareerd was, de arbeidsinspectie is twee keer geweest en
de douane is twee keer geweest om te kijken of we niet sjoemel
den. Ze hebben niks gevonden, want er was niks te vinden.
Ik heb toen gezegd dat het toch wel bizar was, dat we zo veel
controles kregen in zo’n korte periode. Toen liet men door
schemeren dat het op aangifte was gedaan, iemand had een
anonieme brief of zoiets geschreven. Daarna hebben we nooit
meer last gehad. Misschien een boze
buurman, we hebben geen idee.”
Biologisch wijnmaken
Chateau Fayolle-Luzac maakt bio-wijnen.
Daar wordt nauwgezet op toegezien.
Ze komen één keer per jaar langs. Een
wijn is bio, als er noch in de wijngaard,
noch in de wijn synthetische chemische
producten worden gebruikt.
Maarten: “Voor je ‘bio’ op je etiket mag
zetten, moet je drie jaar de regels toe
passen. Na drie jaar, dus de vierde oogst,
mag je het op het etiket zetten. Het is
niet alleen gunstig voor de ecologische
effecten, het ook gunstig voor de omzet.”
Rita: “Het is niet iets dat je zomaar even
doet, het is risicovoller en het kost ook
meer”.
Ze maken Bergerac en Montravel, waar
hangt het van af of een wijn Bergerac of
Montravel is?
Maarten: “Als je in de grote streek van
Bergerac zit, mag je altijd Bergerac ge
bruiken, maar om Montravel of Péchar
mant of Monbazillac te heten, moet je in die sub-streek je wijn
stokken hebben. Het is geografisch bepaald. Het bepalende
voor de aanduiding van de wijn is, waar de wijnstokken staan.
Een chateau dat zelf niet in bijvoorbeeld Pécharmant ligt, maar
wel daar een stuk grond heeft, mag de wijn die daar vanaf
komt, Pécharmant noemen.

"Het is niet iets dat je zomaar even doet.
het is risicovoller en het kost ook meer."
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BOUWMATERIAAL

Het heeft niets met de samenstelling van de wijn te maken?
Maarten: “Nee, maar het is wel zo, dat sommige streken eisen
hebben voor wat je er wel of niet in mag stoppen. Bijvoorbeeld
Montravel rouge, die wij niet als appellation hebben, heeft als
eis dat je minstens 50% Merlot moet hebben. De wijnboeren
hebben dat met elkaar zo beslist. Iedereen denkt, dat Parijs dat
oplegt. Wij bepalen zelf onze regels, die sturen we op naar
Parijs, dan wordt er nog gevraagd: weten jullie dat wel zeker
en als dat beaamd wordt, wordt het vastgelegd in regelgeving.
Het zijn onze eigen regels”.
Toekomst? Plannen?
Plannen voor de toekomst zijn er wel, maar bescheiden.
Rita en Maarten zijn beiden rond de 62…
Er wordt wel nagedacht over wat hierna.
Wat waarschijnlijk wel gaat veranderen is de etikettering op de
flessen. Daar zijn meer Chateaus mee bezig. Maarten: “De één
vindt het oubollig, de handel vindt het te lawaaierig, maar het
is wel een heel herkenbaar etiket. Het is ook een interne ‘strijd’.
Misschien gaan we er twee voeren, daar zijn we nog niet uit.
Maar verder… daar denken we over na.”
Nooit heimwee gehad naar het bankwezen?
Maarten lachend: “Behalve naar het maandelijkse inkomen,
verder niet. Je moet dit niet doen om veel geld te verdienen.
Dit is een manier van leven. De kwaliteit van dit leven is heel
erg hoog. Je kunt ervan leven, prettig en comfortabel, maar
je houdt niets over. Dat is ook niet erg. Als we dit ooit eens
verkopen, dan krijgen we weer geld terug. En we hebben een
prachtig pensioen van € 601 per maand van de MSA.”
En dan is er ook nog de Chambre d’hôtes.
Rita: “Dat is erbij, dat doen we in de zomer zo’n twee en een
halve maand, als het in de wijngaard nogal rustig is. Het loopt
goed, onder andere via Booking.com. We hebben een gemêleerd
publiek, nu Duitsers, Nederlanders, Fransen en Engelsen. We
krijgen terugkomers, dat is natuurlijk een goed teken en we
staan hoog in de beoordeling bij Booking.com.
En als dit ooit voorbij is?
Er zijn geen concrete plannen. Wat speelt is dat Maarten als
zzp-er consultancy kan gaan doen als begeleider van mensen
die een wijngaard willen kopen. Maarten: “Ik heb ervaring en
een goede financiële kennis. Dan kan ik mensen helpen op de
goede weg te blijven. Wel hier in de omgeving.”
Terug naar Nederland is geen optie?
“Niet automatisch, nee, nee…” •

www.chateau-fayolle-luzac.com

Af te halen: zeer
oude bouwmaterialen

I

n 2013 vonden wij onze droomlocatie in de Charente,
aan het Lac Lavaud, in het gehuchtje la Guierce nabij
Pressignac. Tijdens het tekenen bij de notaris kwamen we
erachter dat we niet alleen een oud vervallen huisje hadden
gekocht, maar ook een enorm schurencomplex (zeven
schuren). Het restaureren van het huis en drie schuren
gaat goed, maar wat te doen met de overige vier schuren?
Voldoende geld om ze állemaal op te knappen is er niet
en wat moeten we met al die ruimte?
De burgemeester kwam langs en bood ons hulp aan.
Alle 300 ton stenen wil hij ophalen om in het wegennet
te verwerken. Dat vinden we echt zonde!!!
Een deel van de schuren is gemaakt van graniet en
sedimentgesteente, en zeker de helft is gemaakt van
meteorietgesteente (een soort zandsteen dat is ontstaan
bij de inslag van een meteoriet 70 miljoen jaar geleden.)
Dit gesteente is zeldzaam en mag niet meer gewonnen
worden. Ook is het zonde om de acht kubieke meter
eiken- en kastanjehouten balken in de kachel te gooien.
Voor iemand met een groot bouwproject in de buurt
zouden deze bouwmaterialen wel eens een uitkomst
kunnen zijn. Dus: als er iemand is die geïnteresseerd is
dan mag hij langskomen en alles meenemen. U moet wel
het terrein netjes achterlaten. Op de foto's een paar van
de gebouwen.
Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons
op via tel. +31 (0)6 227 45 803 of +31 (0)6 302 82 545
of dewithilly@yahoo.com •
Ed Guillot en Hilly de Wit

Drop of Stroopwafels 114 – September 2016

9

EXOTISCHE INSECTEN

Aziatische frelon

I

ngenieurs hebben een methode gevonden om nesten van
Aziatische frelons effectief en ecologisch verantwoord te ver
nietigen.
Wie heeft ooit een aanval van frelons op een bijenkorf gezien?
Een stuk of tien frelons posteren zich in slagorde voor de bijen
korf of -kast, terwijl ze stationair voor de ingang blijven hangen.
In de korf is de opwinding groot. De bijen weten wat ze te
wachten staat als ze zich buiten de korf of kast wagen. Maar
toch: ze moeten naar buiten om de nodige pollen te verzamelen
om de larven te voeden en nectar te oogsten om reserves te
vormen, zodat de continuïteit van het volk gegarandeerd is. De
bijen die naar buiten gaan, hebben geen schijn van kans. Ze
worden meteen overweldigd, onthoofd en hun lichaam wordt
meegenomen naar het nest van de frelons. Frelons kunnen op
deze manier binnen korte tijd een heel bijenvolk uitroeien.
Voor de imkers is het een verschrikking. Ze hebben geen mid
delen om hun bijen tegen dergelijke aanvallen te beschermen.
Ze kunnen altijd proberen de frelons te vangen en één voor één

Een frelon met prooi
te doden, waarbij je moet uitkijken dat je niet gestoken wordt,
want dat kan gevaarlijk zijn. De larven groeien echter snel en
binnen enkele dagen is de aanvalslinie weer op volle sterkte.
Om echt van deze plaag af te komen, moeten de nesten van de
frelons vernietigd worden. Op dit moment gebeurt dat met zeer
vervuilend gif. De middelen die de brandweer en bijenhouders
gebruiken, hebben zeer schadelijke effecten: vooral vogels die
de karkassen van de frelons eten worden erdoor vergiftigd.
Het gebruik van chemische middelen is ook schadelijk voor de
bijenvolken. Bijen zijn van groot belang voor het instandhouden
van ecologische systemen. Ook daarom moet gezocht worden
naar alternatieven.

Tijgermug in opmars

D

e Tijgermug is in Frankrijk in opmars.
Het vrouwtje kan dag en nacht
steken en is de helft zo groot als een cent.
Er zijn recentelijk in Montpellier dertien
gevallen vastgesteld van Chikungunya,
een ziekte die op artritis lijkt. In Nîmes

Verspreiding van de Tijgermug in Frankrijk
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zijn zes gevallen van Dengue, knokkel
koorts, ontdekt. Dengue wordt ook door
de gelekoortsmug overgebracht.
De tijgermug is gemakkelijk van de
meeste andere muggen te onderscheiden
door het patroon van witte vlekken op de
poten en het lichaam.
Deze mug heeft een sterk op die van
andere steekmuggen gelijkende levens
wijze, maar de subtiele verschillen heb
ben grote gevolgen voor de impact van
de mug op de mens.
Een belangrijk verschil tussen de tijger
mug en de meeste andere stekende
muggen is dat deze mug niet alleen
’s avonds en ’s nachts maar ook overdag
actief is. Hierdoor moet de mug extreem
alert zijn en zuigt zich niet in één keer
vol, zoals veel andere steekmuggen,
maar vliegt van gastheer naar gastheer

om zo het bloedmaaltje te verzamelen.
Het is deze gewoonte die de tijgermug
gevaarlijker maakt dan andere muggen,
omdat er van verschillende dieren bloed
wordt gezogen. Hierdoor is de kans op
besmetting via deze mug groter dan bij
andere muggensoorten. Deze mug is
oorspronkelijk een soort die zich voort
plant in boomholtes gevuld met water.
Hij kan zich zelfs in de kleinste wateren
handhaven.
Wat de tijgermug zo gevaarlijk maakt:
• De mug kan meer dan 20 soorten
virussen overbrengen waarvoor de
mens vatbaar is.
• De eitjes zijn zeer bestendig tegen
droogte en koude en kunnen over
winteren; de larven kunnen zich in
de kleinste plasjes ontwikkelen.
• Vrouwtjes steken relatief veel gast
heren en raken zo makkelijk besmet
en verspreiden relatief snel; ze geven
ziekteverwekkers ook door aan hun
nageslacht.

FINANCIEEL
Arie Sluimer

François Espinet en Jérémie Laurent, twee polytechnische in
genieurs, zijn te rade gegaan bij de Aziatische bijen. Die vor
men met een groot aantal een bol rond de frelons en door de
beweging van hun vleugels ontstaat een warmte, die fataal is
voor de frelon. Die techniek wordt 'thermo-balling' genoemd.
De ingenieurs hebben een techniek ontwikkeld, waarmee ze
een grote hitte direct in het nest van de frelons kunnen bren
gen. Door middel van een lange, u
 itschuifbare staak met een
boorkop, waarmee ook hoog gebouwde nesten kunnen worden
bereikt, wordt elektrisch opgewekte warmte het nest in ge
bracht. Dit met fatale gevolgen voor de frelons.
Na uitgebreide tests is dit apparaat nu in productie. Het pro
bleem is om technici op te leiden en te instrueren in het
gebruik.
De organisatie Pollinis heeft een campagne gestart om dit pro
ject te financieren en verder te helpen. Meer informatie, ook
over ondersteuning, op pollinis.org of info@pollinis.org. •
Bovenstaande is een bewerking van een artikel dat Pollinis aan relaties heeft
toegestuurd. (BdR)

Aangifte inkomstenbelasting
in Nederland

D

e regelgeving voor buitenlandse belastingplicht in
Nederland is vanaf 2015 gewijzigd.
Tot en met 2014 kon u in Nederland kiezen voor binnen
landse of buitenlandse belastingplicht. Bij de keuze voor
binnenlandse belastingplicht had u dan recht op dezelfde
aftrekposten en heffingskortingen als een inwoner van
Nederland. In 2015 is dit keuzerecht vervallen. U hebt als
buitenlands belastingplichtige alleen recht op aftrekposten,
heffingskortingen en heffingsvrij vermogen (Box 3) als u:
-	 in een EU land woont;
-	 over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland
belasting betaalt of
-	 als u belastbaar inkomen hebt in Nederland en kan aan
tonen dat u in uw woonland geen inkomstenbelasting
verschuldigd bent.
Als u aan deze voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking
voor de regeling 'kwalificerende buitenlandse belastingplicht'.

Tijgermug
Belangrijkste preventiemiddel in landen
waar de mug voorkomt, is het voorkomen
van stilstaand water. Het gaat hierbij
nadrukkelijk om kleine hoeveelheden
water, zoals regenwater in autobanden
of in planten met bladen die water kun
nen opvangen. •

Stel u heeft belastbaar inkomen in Nederland, veelal een
publiekrechtelijk ABP pensioen, en u betaalt in Frankrijk
geen inkomstenbelasting, dan kan het voordelig zijn om in
Nederland (vrijwillig) aangifte te doen. U kunt dan wellicht
het bedrag van de ingehouden loonheffing geheel of gedeel
telijk terug ontvangen. De aangifte inkomstenbelasting 2015
dient u in via internet met DigiD of met gebruikersnaam en
wachtwoord. Online aangifte doen met de 5-cijferige pincode
kan niet meer. Vervolgens verzoekt u de belastingdienst in
Frankrijk om een inkomensverklaring te tekenen waaruit
blijkt dat u geen impôt verschuldigd bent in Frankrijk. De
inkomensverklaring is in enkele talen (o.a. Engels) beschik
baar en te downloaden van de site van de belastingdienst
in Nederland, een Franse versie is niet beschikbaar! Deze
inkomensverklaring stuurt u dan op naar de belastingdienst
afdeling buitenland in Heerlen, waar
na het wachten is op de afwerking
van de door u ingediende aangifte.

Arie Sluimer
ariesluimerconseil@gmail.com

Bronnen: FANF, France 3, RIVM. (BdR)
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GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Slag aan de Somme

Brits drama met veel doden en
een aantal bijzondere soldaten
De Slag aan de Somme, honderd jaar geleden, staat in het Britse geheugen gegrift als
de gruwelijkste veldslag van de Eerste Wereldoorlog. Geen wonder, want van de meer
dan een miljoen doden en gewonden waren dat aan geallieerde zijde voornamelijk
Engelsen, veelal soldaten van een nieuw vrijwilligersleger. Enkele opmerkelijke figuren
speelden een rol in dit drama: een vechtlustige veldmaarschalk, een veelbelovende
taalkundige, een aankomend acteur en een Duitse korporaal.

E

ind 1915 besloot de Brits/Franse legerleiding om met
een groot offensief in het noordwesten van Frankrijk het
in een loopgravenoorlog vastgelopen front te doorbre
ken. Die Big Push, zoals de Engelsen de operatie noemden, zou
plaatsvinden in Picardië, ten noorden van de rivier de Somme,
en op 1 augustus 1916 beginnen. De Duitsers gooiden echter
roet in het eten met hun massale aanval op Verdun in februari
en daarom werd Big Push een maand vervroegd. Het probleem
was wel dat de Fransen met handen en voeten gebonden wa
ren in Verdun en weinig troepen konden leveren. Dus werd de
Slag aan de Somme een Britse aangelegenheid. Naast drie
Franse divisies stonden er dertien Britse.
Kitchener’s army
De Engelsen beschikten over een om
vangrijke troepenreserve want ze waren
al in het eerste jaar van de oorlog begon
nen met de opbouw van een nieuw leger
van vrijwilligers. Dat was een initiatief
van de minister van oorlog, veldmaar
schalk Lord Kitchener, die zo ongeveer
het Britse empire belichaamde. Hij had
een heldenstatus door zijn vele glorieuze
overwinningen in de koloniën en tijdens
de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, waar hij
zich overigens ook ontpopte als de uitvin
der van concentratiekampen. Kitchener
was een echte houwdegen en lag voort
durend overhoop met zijn collega-minis
ters, onder wie de minister van marine
Winston Churchill, maar het volk droeg
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hem op handen. Zijn wervingsactie had dan ook een overweldi
gend succes. Overal in het land verschenen posters van zijn ro
buuste kop met de tekst “Join your country’s army” en de kan
didaten stroomden massaal toe. De Engelse bevolking was in
diepe rouw (de regering was eerder opgelucht) toen Lord Kit
chener begin juni 1916 om het leven kwam bij een scheeps
ramp. Dat was kort voor het begin van de Slag aan de Somme,
waar de jonge onervaren soldaten van Kitchener’s army mas
saal werden afgeslacht.
De grote aanval begon op 1 juli 1916. In de week daarvoor wa
ren de Duitse linies bijna onafgebroken bestookt met meer dan
anderhalf miljoen granaten om de loop
graven en prikkeldraadversperringen te
vernietigen. Onder de vijandelijke posi
ties waren tunnels gegraven en daarin
mijnen gelegd, die zouden ontploffen
kort voor de stormloop van de infante
rie. Het effect van die zorgvuldige voor
bereiding, waardoor de Duitsers lam ge
slagen moesten worden, was echter mi
niem. Veel granaten hadden hun doel
gemist, de Duitse loopgraven bleven
grotendeels intact, de prikkeldraadver
sperringen werden nauwelijks geraakt
en de mijnen in de tunnels ontploften te
vroeg of te laat.
Als in een film
Dat alles bleek toen 140.000 geallieerde
soldaten op die ochtend van de eerste

J.J.R. Tolkien

Arnold Ridley

juli uit hun loopgraven waren geklommen en bij vol daglicht de
Duitse linies naderden. Wandelend en in gesloten formatie
want er werd nauwelijks tegenstand verwacht.
“Om een of andere reden leek er in eerste instantie niets te ge
beuren” vertelde een Britse soldaat. “We liepen rustig aan alsof
we in een park wandelden. Toen, opeens, zaten we midden in
een regen van mitrailleurkogels en ik zag mannen rondtollen
en op allerlei vreemde manieren neervallen als ze werden ge
raakt – het leek helemaal niet op de manier waarop acteurs
dat doen in een film”.
Het werd een drama. Op die eerste dag verloor het Britse leger
60.000 man (20.000 doden en 40.000 gewonden), meer dan
in een eerdere of latere veldslag ooit. De terreinwinst was nul
komma nul.
De eerste tanks
Toch was de geallieerde legerleiding niet van plan de operatie
af te breken. Die ging nog ruim drie maanden door met wat
kleinere acties en op 15 september een grote aanval. Bij die

Arnold Ridley als Charles Godfrey

Adolf Hitler

laatste (vergeefse) doorbraakpoging zetten de Britten voor het
eerst in de oorlogsgeschiedenis tanks in. De verwachtingen
waren hoog gespannen en de stalen monsters zaaiden ook in
derdaad veel paniek in de Duitse gelederen. Maar van de 49
Mark I tanks, vers uit de fabriek, bereikten slechts 36 de front
lijn en daarvan werden de meeste al spoedig buiten gevecht
gesteld.
Daarna gebeurde er niet veel meer en medio november liep de
Slag aan de Somme vast in regen en modder. Het was voorbij
en de balans kon worden opgemaakt. Terwijl het front slechts
tien kilometer was opgeschoven, waren er meer dan een mil
joen slachtoffers gevallen. De Britten verloren ruim 400.000
man, de Fransen 200.000 en de Duitsers 450.000.
Tolkien, Ridley en Hitler
Onder de overlevenden waren enkele soldaten die later be
roemd, bekend of berucht zouden worden. De 24-jarige taal
kundige J.J.R. Tolkien was verbindingsofficier in het Engelse
vrijwilligersleger. Naderhand schreef hij daarover: “Jonge offi

Britse tank Mark I bij de Somme.
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Monument met
Brits en Frans ereveld bij Thiepval.

cieren sneuvelden bij bosjes. Gescheiden te moeten zijn van
mijn vrouw, ik ging er aan onderdoor.” Veel van zijn beste vrien
den sneuvelden inderdaad maar Tolkien kreeg loopgraven
koorts, overgebracht door de vele luizen, en keerde eind 1916
terug naar Engeland. Hij zou beroemd worden als de auteur

Les textes de la
Grande Guerre
Zowel in dit nummer als in het vori
ge, hebben we, dank zij twee arti
kelen van Wil de Jong, stilgestaan
bij de twee grootste, langdurigste
en meest bloedige veldslagen van
de Eerste Wereldoorlog.
Het dagblad Le Monde heeft een
brochure uitgegeven met teksten uit en over de
Eerste Wereldoorlog. Teksten van onder meer: Poincaré, Be
nito Mussolini, Charles de Gaulle, Wilfred Owen, Marcel
Proust, Erich Maria Remarque... En heel veel foto’s.
Het is in het Frans, maar voor wie de taal redelijk beheerst,
goed te lezen.
Les textes de la Grande Guerre – Les photographies de Verdun et de
la Somme. Uitgave: Le Monde, € 8,50. Te koop bij de papeterie of via
www.lemonde.fr/boutique.
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van De Hobbit en de trilogie In de ban van de ring.
Ook soldaat Arnold Ridley vocht als vrijwilliger in de Slag aan
de Somme en werd verscheidene keren ernstig gewond. Maar
wie was Arnold Ridley? Niemand minder dan de acteur die de
rol van de bejaarde soldaat Charles Godfrey speelde in de ook
in Nederland populaire televisieserie Dad’s Army (Daar komen
de schutters).
Aan de andere (Duitse) kant was daar korporaal Adolf Hitler. Hij
diende bij de Somme als ordonnans, die enkele kilometers ach
ter het front berichten moest overbrengen tussen de com
mandoposten. Hitler raakte daarbij gewond aan een been en
werd onderscheiden met het IJzeren Kruis. In de volgende we
reldoorlog zou hij naar Frankrijk terugkeren als Führer van het
Duitse rijk.
Een bittere desillusie
De gesneuvelden van het Somme-offensief liggen begraven op
de vele tientallen militaire kerkhoven van het voormalige slag
veld, westelijk van de autoroute A1 bij Péronne. In Thiepval,
een dorp dat tijdens de gevechten volledig werd verwoest,
staat een monument met de namen van 72.000 gesneuvelden
uit het Verenigd Koninkrijk. Op 1 juli van dit jaar, een eeuw na
het begin van de slag, werd daar een herdenking gehouden.
Naast de Franse president François Hollande waren de Britse
premier David Cameron, prins Charles en zijn oudste zoon Wil
liam prominent aanwezig. Kort tevoren had het Engelse volk bij
referendum besloten Europa de rug toe te keren maar dat
speelde geen rol. Want de Slag aan de Somme, op Franse bo
dem, was een Britse zaak die voortleeft als een bittere desillu
sie. •

NATUUR
Tim Pavlicek

Het Tijmblauwtje

H

et is ieder jaar weer een wonder. Opeens die prachtige
blauwe vlinder die over mijn weitje vliegt! De vlinder is
iets groter dan de doorsnee blauwtjes, die overigens
ook prachtig zijn. Maar die grotere, daar houd ik mijn adem
voor in! Deze vlinder leidt zo’n bijzonder leven dat daar best
eens een artikeltje aan gewijd mag worden.

Mierenblauwtjes, een bijzondere vlindergroep
Het Tijmblauwtje behoort tot de groep Mierenblauwtjes.
In Frankrijk komen 5 soorten mierenblauwtjes voor:
het Gentiaanblauwtje (L'Azuré des mouillères),
het Berggentiaanblauwtje (L'Azuré de la croisette),
het Pimpernelblauwtje (L'Azuré de la sanguisorbe),
het Donker pimpernelblauwtje (L'Azuré des paluds) en
het Tijmblauwtje (L'Azuré du serpolet).
En oh, wat zijn ze, door hun gecom
pliceerde en ongebruikelijke levensloop,
kwetsbaar en zeldzaam!
In Nederland is het Tijmblauwtje al sinds
1964 niet meer waargenomen. In Enge
land verdween hij in 1979 van het toneel,
maar begin jaren tachtig werd dit blauw
tje met succes geherintroduceerd met
individuen afkomstig uit Scandinavië.
De levensloop. Hoe ingewikkeld kan je
het maken... De vliegtijd van de Tijm
blauwtjes is ongeveer van eind mei tot eind augustus. Ze houden
van droge kalkgraslanden waar veel tijm en marjolein in voor
komt. Alleen op deze twee plantensoorten legt het vlinder
vrouwtje haar eitjes.
De rupsjes doen zich te goed aan de bloemknoppen en vrucht
beginsels van deze zogeheten waardplanten. Maar opeens
hebben de rupsjes geen trek meer in al dat plantaardigs. Ze
laten zich op de grond vallen en wachten tot er toevallig een
zeer speciale mier langs komt, de zogeheten Zandsteekmier
(Myrmica sabuleti).
Zodra de rups ‘gevonden’ wordt door een Zandsteekmier scheidt
zij een lokstof af die lijkt op de geur van de mierenlarven van
deze mierensoort. De hierdoor misleide mier sleept, vaak
geholpen door nestgenoten, de rups naar het mierennest in
de veronderstelling dat het een verdwaalde mierenlarf is!
Het rupsje moet wel het geluk hebben dat de juiste mier langs
komt – zo niet, dan wordt ze als prooi beschouwd.
Alle hierboven genoemde mierenblauwtjes hebben hun eigen
specifieke waardmier.
De Zandsteekmier houdt net als het Tijmblauwtje van warme
droge (kalk)graslanden. Ze maken relatief kleine nesten. Op z'n
hoogst is er plaats voor twee of drie rupsjes. Eenmaal in het

mierennest aangekomen verandert het rupsje van vegetariër in
carnivoor en begint hongerig zich tegoed te doen aan het na
geslacht van haar gastheermier. In proefopstellingen is zelfs
waargenomen dat de mieren hun eigen larven aan de rups
aanbieden!
De rups verblijft de hele winter in het mierennest. Vroeg in
het voorjaar is de rups aan verpoppen toe. Zij verplaatst zich
strategisch in de richting van de uitgang van het mierennest,
want zodra de vlinder uit de pop komt is de mogelijkheid om
de lokstof af te scheiden er niet meer en wordt de vlinder door
de mieren als vijand beschouwd. Het is dus zaak om zo dicht
mogelijk bij de uitgang van gedaante te verwisselen en zo
gauw mogelijk het luchtruim te kiezen.
De levenscyclus van het Tijmblauwtje is hierbij voltooid. Duur:
één jaar, waarbij het eistadium gemiddeld
8 dagen duurt, het rupsstadium ongeveer
332 dagen en het popstadium 25 dagen.
Volgens tellingen leeft de vlinder in het
volwassen stadium, gemiddeld 13 dagen.
Het leefgebied van het Tijmblauwtje
moet aan een heleboel voorwaarden
voldoen. In het kalkgrasland moeten niet
alleen zowel de waardplant als de waard
mier voorkomen, maar deze moeten ook
nog eens op mierenloopafstand van
elkaar liggen. Als zo’n rupsje zich te vondeling legt, is het handig
als het gevonden wordt! Het is ook belangrijk dat de waard
plant in bloei staat in de tijd dat de rupsjes uit het ei tevoor
schijn komen. Over coördinatie gesproken!
Het beheer van deze graslanden luistert nauw, want als er niks
gedaan wordt dan verruigt het terrein en zal het langzamer
hand in bos veranderen met als resultaat dat de vlinder er niet
meer voor kan komen!
Als er te vroeg gemaaid wordt dan hebben de rupsen niks te
eten. Als het te hard geregend heeft verdrinken de mieren.
Als de maaimachine te zwaar is worden de mieren en rupsen
geplet. Gefaseerd maaien waarbij stukken bij het maaien
worden overgeslagen is een goede maatregel. Begrazen is
ook een optie, met koeien, schapen of paarden. Maar dan wel
zodanig dat het grasland niet geheel kaalgevreten wordt.
Als in het voorjaar het Tijmblauwtje weer boven het grasland
vliegt weet je als beheerder dat je het goed gedaan hebt!
Wat een voldoening. •
Literatuur:
Bink, F.A. 1992. Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa.
Lafranchis, T. 2000 Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles.
Wynhoff, I. 2001. At home on foreign meadows, the reintroduction of two Maculinea butterfly species.
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Leuk om te weten

TAAL
Wim Kruize

Quelle buse !
= Wat een domkop! (buse = buizerd)

persoonsvorm (a). Il lit son journal pendant
qu’il déjeune (Hij leest zijn krant terwijl hij
ontbijt) = een samengestelde zin want er
zijn twee persoonsvormen (lit, déjeune).

Franse
graantjes
Deze Graantjes-aflevering begin ik met
wat grammatica. Nooit weg!

Wat is een zin?
Het valt niet mee om een sluitende defini
tie te geven van wat een zin is. Het is te
makkelijk om te zeggen dat aan het begin
een hoofdletter staat en aan het eind een
punt (of een vraagteken of een uitroep
teken). De Dikke Van Dale geeft een heel
korte definitie: een zin drukt een afge
ronde gedachte uit. De ANS (Algemene
Nederlandse Spraakkunst) zegt: een of
meer woorden die een op zichzelf staand
geheel vormen. Je kunt op deze definities
afdingen, maar dat is nu mijn bedoeling
niet.

Twee opmerkingen:
• In zinnen met een gebiedende wijs
ontbreekt het onderwerp. Voorbeeld:
Ecoutez avant de réagir (Luister alvorens
te reageren).
• Heel veel zinnen die we gebruiken zijn
onvolledig. Qui l’a fait ? Moi (voor: Moi,
je l’ai fait). Que faire ? (voor: Que faut-il
faire ?)
Samengestelde zinnen (minstens twee
persoonsvormen!) kunnen zijn nevenschikkend: Jean rit et Marie pleure (‘et’ is
een nevenschikkend voegwoord) of
onderschikkend: Je crois qu’il est malade
(‘que’ is een onderschikkend voegwoord).
Bij onderschikking is de ene zin onder
geschikt gemaakt (het gaat om ‘il est

Om tot concrete zaken te kunnen komen
stel ik voor dat wat we ‘een zin’ noemen
op zijn minst moet bevatten: een onder
werp en een gezegde. Het onderwerp
noemt de persoon of de zaak die de han
deling uitgedrukt door het gezegde ver
richt of ondergaat en het gezegde, dat is
alles wat verteld wordt van het onderwerp.
Voorbeeld: Jean sourit (Jan glimlacht).
In dit zinnetje heeft het gezegde de vorm
van een vervoegd werkwoord, ook wel
persoonsvorm genoemd. Als er in een
zin één persoonsvorm staat, dan hebben
we te maken met een enkelvoudige zin
(phrase simple). Zijn er meer persoons
vormen, dan is de zin samengesteld
(phrase composée). Il a réussi en travaillant
(Hij is geslaagd door te werken) = een
enkelvoudige zin want er is maar één
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La brume automnale
(foto: Ineke Oerlemans)

Mettre la puce à l’oreille de quelqu’un
= argwaan bij iemand wekken
(puce = vlo)
C’est coton =
Dat is verdraaid lastig
(coton = katoen)
Un drôle de coco
= een vreemde knakker

malade’) aan de andere zin (‘Je crois’).
We spreken dan van een hoofdzin (Je
crois) en een bijzin (il est malade).
Enkele grammaticale termen in het
Frans: zin = phrase (ook: proposition),
nevenschikking = coördination, onder
schikking = subordination, een hoofdzin
= une (proposition) principale, een bijzin
= une (proposition) subordonnée.
Hè, hè!

Projet Voltaire
Om fouten tegen de spelling en de gram
matica te lijf te gaan is in Frankrijk het
Projet Voltaire bedacht. Je kunt je ervoor
aanmelden (www.projet-voltaire.fr) en er
dan verder gratis mee aan de slag gaan.
Er zijn meer dan 3 miljoen utilisateurs
(gebruikers). Waarom het Projet Voltaire?
Wel, gebleken is dat de Fransen hoe
langer hoe meer problemen krijgen met
het schrijven van hun taal. Tussen 1987
en 2007, zo schrijft de Journal de Saôneet-Loire op 27 mei 2016, is het gemiddel
de aantal fouten dat een leerling maakt
voor eenzelfde dictee gestegen van 10,7
naar 14,7. Daar wil het project wat aan
doen. Als je meedoet kun je proberen het
certificat Voltaire te halen, dat bepaalde
garanties biedt en dat is dan weer makke
lijk bij een bepaalde sollicitatie.

De vier jaargetijden
Die kennen we! Ik geef de vier
bijvoeglijke naamwoorden die
ervan afgeleid zijn.
Het voorjaar >
le printemps > printanier
De zomer > l’été > estival
De herfst > l’automne > automnal
(m niet uitspreken)
De winter > l’hiver > hivernal
Wat idioom. Des fleurs printanières
= lentebloemen; des vêtements
estivaux = zomerkleren;
des estivants = zomergasten
(te onderscheiden in: aoûtiens =
vakantiegangers in augustus
en juillettistes = vakantiegangers
in juli); la brume automnale =
de herfstnevel; le froid hivernal =
de winterkou. De ‘ti’ in aoûtiens
uitspreken als ‘sj’!

Het spellingniveau in Frankrijk gaat dus
langzaam maar zeker achteruit. Opgemerkt
moet worden dat vrouwen het beter doen
dan mannen. Waar hebben de Fransen de
meeste moeite mee? Met de accord-regels
en met de vervoeging van werkwoorden.
Is het: les fraises que j’ai mangé of les
fraises que j’ai mangées ? Wij Nederlanders,
die ons best doen om de taal van het
gastland te leren, weten natuurlijk dat
het mangées moet zijn. En wij weten ook
best het verschil tussen je ferai en je ferais.
Omdat die twee werkwoordsvormen de
zelfde uitspraak hebben, halen de Fransen
er de vreemdste capriolen mee uit.

De vijf zintuigen
Les cinq sens (tweede s ook uitspreken!)
zijn: la vue (het gezichtsvermogen),
l’odorat (de reuk), le goût (de smaak),
l’ouïe (het gehoor) en le toucher (de
tastzin). In plaats van le toucher wordt
ook le tact gebruikt.

Tirer
Tirer betekent onder andere schieten. In
die betekenis zijn er twee uitdrukkingen
die interessant zijn.
De eerste: Ne tirez pas sur le pianiste. In
het Nederlands: Ach laat maar, hij be
doelt het goed. De uitdrukking roept dus
op tot toegevendheid voor iemand die
zijn best doet. De uitdrukking is geboren
in de Far West. Als de kogels in het rond
vliegen, zit daar nog steeds in de saloon
de pianist te spelen die daarmee pro
beert de gemoederen te kalmeren.
De tweede: tirer sur l’ambulance = het
voorzien hebben op iemand die al zo
zwaar beproefd wordt door het lot, dus
iemand een trap nageven. De uitdruk
king is bedacht door Françoise Giroud,
journaliste en oprichtster van het blad
L’Express, die er in 1974 de politicus Jac
ques Chaban-Delmas mee bestookte
toen hij zich kandidaat wilde stellen voor
het presidentschap. •
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VEGGIE EN FRANCE
Rinie de Vroedt

Hoe is het om als vegetariër te leven in
Frankrijk en wel in het gebied van de
foie gras en de canard: de Dordogne. Een
persoonlijk verhaal over de soms grappige,
hilarische, vervelende en bijzondere
ervaringen van een vegetariër in Frankrijk. Aanleiding is het verschijnen van
een alleraardigst vegetarisch Frans kooktijdschrift ‘Slowly Veggie!’, een titel die
het ergste deed vermoeden…

Vlees noch vis
in Frankrijk

H

et eerste nummer (in januari dit jaar verschenen) heb
ik, vanwege de titel, niet gekocht. Maar ja, als een
dermate gewaagd initiatief in een carnivoor land als
Frankrijk een kans van slagen wil hebben, moet toch zeker een
vegetariër het tijdschrift kopen. Vanaf het tweede nummer ben
ik verkocht: ik wist natuurlijk al dat vegetarisch eten geen syno
niem is voor diëten, trieste gerechten of geitenwollen sokken.
Bovendien verandert er wel iets in Frankrijk, want volgens een
recent onderzoek zou maar liefst 38% van de geïnterviewde
mensen tegenwoordig minder vlees eten. Maar dat geldt waar
schijnlijk met name voor inwoners van de grote steden.
Toen wij ons huis in de Dordogne in 2001 kochten, hebben wij
ons voorgesteld aan alle mensen die hier in de bourg wonen.
Dat was makkelijk want dat waren er maar twaalf. Wij wilden
laten zien dat wij ook maar gewone mensen zijn en geen hau
taine buitenlanders. Bij de buren viel dat in dermate goede
aarde dat de volgende dag een klein wit autootje tot vlak voor
onze voordeur reed – geen stap te ver – en de buurman ons
uitnodigde voor een déjeuner de volgende dag. De buurvrouw
wilde ons kennis laten maken met de regionale producten.
Toen moest ik meteen met de billen bloot. Ik zei dat, hoe aardig
zijn uitnodiging ook was, er een klein probleem is. Ik vertelde
hem dat ik vegetariër ben. Hij knikte langzaam, keek me aan en
zei: “Leuk, maar wat is dat eigenlijk….? “Iemand die geen vlees
en geen vis eet?” zei ik. In verbijstering vroeg hij wat ik dan wel
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at. Hij antwoordde dat zijn vrouw er wel iets op zou verzinnen,
maar dat we de volgende dag wel moesten komen. In blinde
paniek heeft de buurvrouw haar dochters gebeld om te vragen
wat ze daar nu mee aan moest. Ze wist toch een heel lekkere
maaltijd op te dienen. Voor mij zonder vlees of vis en voor Ton,
mijn man, met de bekende streekproducten. We hebben zo’n
twintig keer met elkaar gegeten; bij ons vegetarisch, voor hen
spannend en onbekend – en bij hen altijd een aparte maaltijd
voor mij. De buurman had een leuke koosnaam voor mij, hij
noemde me bijna nooit bij mijn voornaam, maar meestal lapin
(konijn) nadat ik een keer een soep van sla had gemaakt. Helaas
is niets voor de eeuwigheid en zijn ze allebei overleden.

Hun dochter is hier laatst komen eten met haar man. Hij veront
schuldigde zich aan het begin van de maaltijd over zijn gebrek
aan eetlust. Echter, na vele lege borden en de nodige wijn kwam
de aap uit de mouw: hij had zo tegen deze vegetarische maal
tijd opgezien, want hoe kun je in godsnaam een avond door
komen zonder vlees of vis. Het viel dus alleszins mee…
In Bordeaux bestaat sinds januari van dit jaar een nieuw initia
tief. Iedere laatste dinsdag van de maand hebben ten minste
52 restaurants een volledig vegetarisch menu op de kaart staan.
Het zou eigenlijk iedere dag moeten zijn, maar het is een begin.
Vanaf mijn tiende ben ik vegetariër, ik weet niet beter, en tot op
de dag van vandaag zijn er problemen in restaurants. Ik reser
veer daarom nagenoeg altijd om de kok de kans te geven iets
te bedenken. Als je belt, is er nooit een probleem. Maar als je
er daadwerkelijk bent en je echt geen vlees of vis eet, wordt er
vaak bedenkelijk gekeken. En je wilt ook niet altijd een omelet
eten. Ik heb meegemaakt dat de kok en het keukenpersoneel
me kwamen bekijken en verwonderd waren geen bleek ziekelijk
wezen aan te treffen.
Maar er is zeker iets veranderd. Vroeger kreeg ik alleen maar
omelet te eten en nu doet toch iedereen wel redelijk zijn of haar
best. Behalve die keer in Gien, een goed restaurant en vege
tarisch eten zou geen enkel probleem zijn. Ik kreeg een aardig
voorgerecht met asperges, maar vervolgens als hoofdgerecht
een bord groene sla. Niet aangemaakt met een vinaigrette, nee
gewoon op het bord gekwakte sla. Ton had een uitgebreid menu
met vlees en vis, maar dat smaakte ook niet meer toen hij het
konijnenvoer op mijn bord zag. Na te hebben geklaagd, zei de
chef echt niet te weten wat je voor zo iemand kan klaarmaken.
En dat is nou het aardige van dit nieuwe kooktijdschrift. Het is
voor iedereen mogelijk om een volledige, lekkere, gezonde en
evenwichtige maaltijd zonder vlees en vis op tafel te zetten.
En dan niet met kunstvlees, wat je in Nederland zo vaak krijgt.
Ik was eens op een groot diner en iedere gang voor mij zag er
net zo uit als die voor het vlees- en visetende gezelschap.
Misschien een mooi plaatje met lapjes kunstvlees, maar qua
smaak was het weinig spannend. Niet om te klagen, want de
kok had verschrikkelijk zijn best gedaan, maar er is zo veel
meer mogelijk!
In Slowly Veggie! staan ook veel veganistische recepten, dus
helemaal zonder dierlijke producten. Dat gaat voor mij wel ver.
Voor vrienden die toevallig geen kaas eten, is het soms heel
lastig een gevarieerde en lekkere maaltijd zonder vlees en vis
te serveren. Voor hen staan er ook heel smakelijke gerechten in
(zie kader). Gelukkig is het makkelijker geworden ingrediënten
hier in de campagne te kopen. Dat is een groot verschil met
Nederland, waar je zo ongeveer op iedere hoek van de straat al
je boodschappen kunt doen.

Snel, makkelijk, gezond en erg lekker:

Gegrilde courgettes
met kikkererwten
(6 personen)

Kikkererwtencrème
-	 150 gram kikkererwten uit blik (makkelijk)
-	 1 teentje knoflook
-	 1 theelepel gemalen kummel
-	 1 theelepel pittig paprikapoeder
-	 5 dessertlepels sesamolie
-	 3 dessertlepels citroensap
-	zout
Mix de kikkererwten, knoflook in stukjes, kummel, papri
ka en sesamolie met de staafmixer. Voeg citroensap en 10
cl water toe en mix alles nog 1 minuut tot een beetje dik
ke massa; voeg zout naar smaak toe. Doe de saus in een
koekenpan en verwarm deze al roerend op het laatste
moment.

Gegrilde courgettes
-	 6 courgettes, van gemiddelde grootte
-	 2 dessertlepels gegrild sesamzaad
-	 1 dessertlepel sesamolie
Snijd de courgettes in de lengte in tweeën en maak met
de punt van een mes ruitjes in het vruchtvlees. Insmeren
met de sesamolie en 6 tot 8 minuten grillen op de barbe
cue of in een grillpan, halverwege even omkeren.
Leg de courgettes op een bord met er op een beetje kik
kererwtencrème en wat gegrild sesamzaad. Serveren met
een groene salade, gekruid met mint en koriander en een
lekker glas koude rosé.

Ik ben geen apostel, man en zoon zijn alleseters, maar minder
vlees eten is voor iedereen gezond en bovendien minder belas
tend voor het milieu. En het is een uitdaging om gezond, kleur
rijk, evenwichtig en bovenal lekker te koken. Slowly Veggie!
(een hopeloze naam) geeft voorlichting over producten,
ingrediënten, ideeën en goede recepten. De herfsteditie ligt nu
in de kiosk. •
Slowly Veggie! is een uitgave van Editions Hubert Burda Media S.A.S
en kost €4,95.
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TUINEN
Jacques van Elst

Tuinen kijken
V
an alle leden en abonnees ontvangt 60% Drop of
Stroopwafels op hun adres in het midden en noorden
van de nieuwe regio Nouvelle-Aquitaine, ruim 20% op
een adres in Nederland en de overige 20% op adressen elders in
Frankrijk, of in een ander land. Daarom gaat dit artikel in eerste
instantie over bezienswaardige en te bezoeken tuinen in de
Dordogne, het geografisch midden van de Nouvelle-Aquitaine.
Voor alle duidelijkheid: tuinen en tuinieren zijn totaal verschil
lende zaken; dus toen ik aan dit artikel begon moesten mijn
huisgenoten onbedaarlijk lachen.
Terwijl de tranen van plezier over hun wangen biggelden werd
mij voor de voeten geworpen dat ik nog geen iep van een olm
kon onderscheiden. Ook al is dat waar, een inventarisatie van
leuke, mooie, interessante en (semi-)openbare tuinen moet
toch ook zonder die kennis kunnen lukken.
Twee tuinen van beroemde kunstenaars buiten de regio: die
van Claude Monet in Giverny (Eure, 27), elke dag geopend van
april tot november. De tuin van Henri le Sidaner in Gerberoy
(Oise, 60) is ook elke dag geopend, van mei tot oktober, in de
herfst in de weekenden. Ze zijn zeer de moeite waard, maar
vallen verder buiten het kader van dit artikel.
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Minder beroemd, maar zeker een omweg waard is Le Jardin des
Arts, de tuin van het 18e-eeuwse kasteelmuseum van Nontron.
De tuin bestaat uit meerdere terrassen die tegen de voet van het
kasteel geplakt lijken te zijn en elk een bijzonder uitzicht bieden
op de vallei van de Bandiat. Meubilair en fonteinen in de tuin zijn
stuk voor stuk unica van aansprekende kunstenaars en zo ge
plaatst dat ze een mooi geheel met de beplanting vormen. Deze
tuin is een prachtig voorbeeld van een landschapstuin op de
grens van stad en ‘campagne’. Alle dagen van het jaar geopend
en gratis toegankelijk.
Les Jardins du Manoir d’Eyrignac in Salignac behoren tot de
mooiste tuinen van Frankrijk. De tuin is in de 19e eeuw veranderd
in een Engelse tuin volgens de mode van die tijd. De vader van
de huidige eigenaar heeft 40 jaar geleden de tuin weer in zijn

Websites
http://fondation-monet.com/
www.lesjardinshenrilesidaner.com/
www.jardinez.com/Parcs-et-jardins-Les-Jardins-des-Arts
www.eyrignac.com/
www.lesjardinsdecadiot.com/
www.jardinsdeau.com/

oorspronkelijke 18e-eeuwse stijl laten herstellen. Schitterende
buxushagen in alle vormen gesnoeid en in sierlijke lijnen aan
gelegd. De nieuwe rozentuin creëert een poëtische luchtigheid
in het geheel van de tuin. In principe het gehele jaar geopend.
Les Jardins d'Eau

Les Jardins d'Eau
In Les Jardins de Cadiot in Carlux zijn op 2 hectare 10 verschil
lende soorten tuinen te bewonderen. Plantentuin in potten, de
boomgaard, pioenrozen, het labyrint, de rozentuin, de poëzie
tuin, een Engelse tuin, een wilde tuin en de patiotuinen. Daar
naast zijn veel kunstwerken te bewonderen, o.a. van Afric’Art,
op basis van Fair Trade. Geopend van mei tot eind oktober.
Les Jardins d’Eau in Carsac liggen op een terrein van 3 hectare
in de Dordognevallei. Een unieke watertuin om volledig tot rust
te komen te midden van de geuren van de bloemen van de vele
bijzondere waterminnende planten. Ook de vissen die rondzwem
men stralen een enorme rust uit. Open van mei tot november.

Les Jardins du Manoir d'Eyrignac

Als u één of meerdere van deze tuinen bezoekt en daarvan
foto’s maakt kunt u ze in een hoge resolutie naar de hoofd
redacteur mailen, die een selectie van de foto’s zal plaatsen in
een komend nummer van Drop. •

Les Jardins du Manoir d'Eyrignac
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SCHAAKRUBRIEK
Richard van Tienhoven

Ook een Meester vergist zich wel eens...
De oplossingen van de opgaven in Drop of Stroopwafels nr. 113 zijn:

Opgave 1 (Bosiocic – Mons, Oostenrijk 2015) 1. Txc6! (daarmee toegang krijgend tot het veld e5), bxc6 2.De5+, Dxe5 3. Pxf7+ mat
Opgave 2 (Bomberger – Haba, Oostenrijk 2015) 1 …. Txa3! (pion a3 is essentieel voor de verdediging van wit, terwijl zwart niet
2 torens nodig heeft om zijn aanval te laten slagen) 2. Lxa3, Tb8! (een belangrijke tussenzet) 3. Lb4, Ta8 4. The1, Ta1+ mat
Opgave 3 (Cvetkovic – Tosic, Belgrado 2015) 41 … Tc2+ 42. Pxc2 (indien 42. Kf3 wordt gespeeld, volgt 42 …. Pe5+ gevolgd door
mat na 43. Kxe3, Pg4+ 44. Kf3 (Ke4, f5+), Tf2+ 45. Kxg4, Dc8+ of beslissend voordeel na 43. Dxe5, Ld4!), Da8+ 43. Kh3
(Kf1, Df3+ mat), Pf2+ 44. Kh4, Dd8+ en wit gaf op.

O

p de valreep kreeg ik één oplossing
binnen. De eerlijkheid gebiedt mij
te zeggen dat deze oplosser (Reinout
Brummelkamp) mij erop wees dat bij de
opgave 1 en 2 het mat in het aantal aan
gegeven zetten niet dwingend was! Hij had
gelijk! Ik ging ervan uit dat na de eerste
zet de tegenstander gedwongen was
terug te nemen om beslissend nadeel te
voorkomen. Een onjuiste aanname!
Ondanks het feit dat er maar één oplosser
was, hoop ik dat er meerdere lezers van
ons blad plezier beleven aan het oplossen
van de opgaven, maar niet de moeite
nemen om hun oplossingen in te sturen.
Ook dat is prima!
Op de volgende pagina drie nieuwe
opgaven met (wel) een dwingend mat!
Niet al te moeilijk, dus ik hoop op veel
oplossingen, die tot uiterlijk 1 november
a.s. ingestuurd kunnen worden.

Roeland Pruijssers
feliciteert Richard
van Tienhoven.

... maar wint toch
van een Grootmeester!

I

n de vorige Drop of Stroopwafels heb
ik iets geschreven over het vieren van
het 80-jarig bestaan van de schaakver
eniging VDS (Vriendschap door Strijd) uit
Beekbergen, waar ik lid van ben. Wel, ik
kan u vertellen dat we die dag onder een
stralend blauwe hemel een interessante
simultaanseance hebben gespeeld met
als simultaangever Grootmeester Roeland
Pruijssers en bij avond onder de bomen
van een heerlijk buffet hebben genoten.
Wij waanden ons weer in Frankrijk!
Met enige trots kan ik u vertellen dat de
wedstrijd voor uw columnist succesvol
verliep (zie foto).
Het spelen van bordschaak in clubver

band geeft mij zodanig veel plezier dat
ik samen met een jonger clublid en mijn
buurman (Internationaal Meester Jaap
Staal) de vereniging wil promoten door
kleine nieuwsrubrieken naar de lokale
kranten te sturen en het organiseren van
speciale dagen. Ja, het bloed kruipt waar
het niet gaan kan!
Verder kijk ik uit naar de wintercompeti
tie, waarin mijn team zich vermoedelijk
zal mengen in de strijd voor promotie
naar de landelijke competitie. Ik kijk ook
uit naar de strijd om de wereldtitel, waar
in Carlsen (Noorwegen) zijn titel moet
verdedigen tegen Karjakin (Rusland).
Voor ons, gewone stervelingen, betekent
oktober herfst. Die is nog ver weg. We
kunnen nu nog wat van een nazomer
genieten. De zomer zelf wil maar niet
op gang komen hier in Nederland.
Tot de volgende uitgave. Vergeet niet
uw oplossing tijdig, uiterlijk 1 november,
naar mij toe te sturen.
riant.pp11@gmail.com
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OVER ETEN
Nienke ten Hoor Aukema

Opgave 1

Nederlandse diëtist in Frankrijk

D

zwart geeft mat in 4 zetten

Opgave 2

zwart geeft mat in 4 zetten

Opgave 3

wit geeft mat in 3 zetten

e afgelopen 50 jaar is er veel
veranderd in onze voeding en
gezondheid. Mensen worden
door verbeterde diagnostiek en nieuwe
therapieën ouder en toch worden meer
mensen op jongere leeftijd ziek. Hier
zit een paradox in, die veroorzaakt wordt
door een andere leefstijl. Het eten zelf
en de eetgewoonten veranderden.
Nederland volgt de VS wat betreft
voedinggerelateerde welvaartziekten.
In 1981 had Nederland 33% overge
wicht. Dit is snel toegenomen. In
2012 was 48% te zwaar en nu is dit
54%, waarvan 13% obees. Vergeleken
met Frankrijk met 32,3% overgewicht
en 15% obesitas lijkt dit veel, maar de
beschikbare meetmethoden en cijfer
materiaal zijn niet altijd betrouwbaar.
Dietetiek
Was vroeger het weer een geliefd
onderwerp op verjaarspartijtjes, dit is
vervangen door: ’Welk dieet volg jij?’
De wereld wordt overspoeld met ver
mageringskuren, dieetgoeroes en dië
ten, die volgens de definitie geen dieet
mogen heten. Een dieet is voeding die
om medische redenen afwijkt en die
gericht is op herstel en verbetering van
kwaliteit van leven. Het leuke van de
dietetiek is, dat de diëtist mensen kan
uitleggen waarom zij anders moeten
eten en de wetenschappelijke achter
gronden hiervan vertalen in praktische
oplossingen. Dietetiek is de trait-d’
union tussen de medische-, voedings-,
en gedragswetenschappen met daar
aan gekoppeld biologie/biochemie.
Verschillen en overeenkomsten
Na 25 jaar een actieve rol te hebben
gespeeld in de Nederlandse diëtetiek,
brak voor ons de tijd aan om de bakens
te verzetten. Kinderen onder de
pannen, meneer gepensioneerd.
Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan, mijn hersens zijn niet met

pensioen en mijn kennis is nog up-to-date.
Mijn ervaring en kennis mag ik inzetten
door e-learnings te schrijven voor colle
gae, waar ik veel plezier aan beleef en
dit lokt mij incidenteel naar Nederland
om les te geven.
Ik blijf attent op voeding en diëtetiek. Zo
werd mijn aandacht getrokken door een
aankondiging van de open dag van de
École de Diététique et Nutrition Humaine
in Montpellier. Het was grappig om te
zien dat er veel overeenkomsten zijn qua
opleidingsniveau, ook hier merendeels
studentes en nadruk op de inhoud van
het vak.
In de praktijk zijn er verschillen. In Neder
land kennen wij ongeveer 40 jaar de vrij
gevestigde diëtist, terwijl dit in Frankrijk
pas sinds kort in opkomst is. Hier worden
de consulten niet vergoed, terwijl de
dietetiek in Nederland is opgenomen in
de basisverzekering. Nederlanders gaan
naar de diëtist als dokter het zegt en het
wordt vergoed. De Fransen geven meer
geld uit aan eten en betalen zelf voor
een dieet- en leefstijladvies.
Ons Afrikaanse expat-verleden van 11 jaar
en kennis van buitenlandse talen kwamen
goed van pas bij mijn gesprekken met
buitenlandse patiënten. In Nederland
waren de Fransen blij met een Frans
sprekende diëtist, ik hoop dat in Frank
rijk de Nederlanders blij zijn met een
Nederlands sprekende diëtist. De meeste
mensen stellen gemakkelijker vragen in
hun moedertaal, dus brand maar los.
Mijn e-mailadres is: info@uwdietist.eu •

Nienke
ten Hoor Aukema
info@uwdietist.eu
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NATUUR
Wim Kruize

Wolven

in Bourgondië
Wolven! Als er één dier is dat de aandacht van mensen, jong en oud, gevangen
houdt, dan is dat de wolf. Dat hondachtige roofdier met die spitse snuit, die recht
opstaande oren en die neerhangende staart. Angst en haat zitten er bij ons diep in,
maar ook fascinatie.

I

n 2007 is een boek verschenen dat gaat over die mengeling
van angst en haat ten aanzien van canis lupus in de geschie
denis van Bourgondië. Het is geschreven door Gilles Platret.
Zijn boek dient als bron voor dit artikel.
Er mogen nu dan geen wolven meer rondlopen in Bourgondië,
ze zijn nog steeds aanwezig in het collectieve geheugen van de
mensen. Met name in Bourgondië, want die streek lag op een
kruispunt van wolvenwegen en was bovendien aantrekkelijk
voor die dieren om er zich te installeren. Sinds de vroegste
tijden zijn ze er dan ook gesignaleerd.

voor de een noch voor de ander.
In de 16e eeuw werd het anders. De pest waarde rond, er was
hongersnood en ook de godsdienstoorlogen voorzagen de
wolven van grote aantallen kadavers. Er werd minder jacht op
ze gemaakt want de mensen hadden andere dingen aan hun
hoofd. Het evenwicht raakte verstoord. De roofdieren werden te
talrijk. En het leek ook of ze gevaarlijker werden, of ze ‘wisten’
dat ze makkelijker konden toeslaan. Vooral tijdens de strenge
winters van het begin van de 17e eeuw was dat het geval.
Dankzij geschreven teksten, die vanaf die tijd talrijker worden
en die in diverse archieven bewaard zijn gebleven, kan het

De wolf rukt op
Tot ongeveer de 16e eeuw was er sprake van een zeker even
wicht tussen mens en wolf. Zeker, de twee bestreden elkaar,
maar er was geen sprake van een echt bedreigende situatie

Vooral de parochieregisters getuigen
van de aanvallen van wolven
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 prukken van de wolf gevolgd worden. Dat heeft Gilles Platret
o
nauwkeurig gedaan. Vooral de parochieregisters getuigen van
de aanvallen van wolven omdat die zo diep ingrijpen in het leven
van de dorpsgemeenschap. De pastoor van Marbor, in de Ain,
noteerde bijvoorbeeld dat in de periode 1580-1588 dertien
kinderen door wolven waren verslonden. De wolven drongen
zelfs de huizen binnen om kinderen mee te sleuren. Een vader
(1596, in Messigny) verzette zich: de wolf nam het hoofd mee
van het kind en de man hield het lichaampje over.
Het gezag ging er wat aan doen. In 1600 verordineerde koning
Hendrik IV een intensivering van klopjachten. Het resultaat
was gering. De wolf bleef dreigen.
De weerwolf
De angst van de bevolking werd nog opgevoerd omdat, met
name in de 16e eeuw, geloofd ging worden in lykantropie: het
bijgeloof dat een mens in een wolf kan veranderen en ’s nachts
op roof uitgaat. Het resultaat van die verandering was de
loup-garou, de weerwolf. Het (bij)geloof in de loup-garou kwam
al voor in de Oudheid en raakte wijdverbreid in West-Europa.
Ook in Bourgondië. Bij vreemd gedrag werden mensen
beschuldigd wolven te zijn in mensengedaanten. Net als bij
de heksenvervolging kwam het tot processen. In 1574 werd
Gilles Garnier levend verbrand. Dat lot overkwam ook vrouwen.
Dat lykantropie zo kon gedijen zegt iets over de angst die wolven
aanjoegen.
Klappende kaken
Intussen liepen er in die dagen enkele duizenden wolven rond
in Bourgondië. Hun gedrag werd verontrustend. Gedreven door
honger kwamen ze de bossen uit en vielen ze aan: lammeren,
honden, geiten, ja kinderen en vrouwen, soms zelfs mannen
vielen ten prooi.
Hoe moesten de dorpen en buurtschappen zich wapenen tegen
deze gesel, hoe moest de wolf beteugeld worden?
Vooral kinderen waren een makkelijke buit. Ze konden zich niet
verweren tegen dat grote roofdier (1 à 1,4 meter lang!) en het
werk dat ze vaak moesten doen – passen op het grazende vee
– dwong hen zich op te houden in de velden, dus in open ter
rein. Pas veel later, in de 19e eeuw, begon het verplichte onder
wijs op gang te komen. Het openen van scholen reduceerde
aanzienlijk het aantal kinderen dat wolven meenamen.
Drie eeuwen lang vormde de wolf een regelrechte bedreiging.
Het wolvenoffensief voltrok zich bij vlagen. Twee perioden
sprongen er vooral uit: 1731-1760 en 1817-1819. Er was een
aanwijsbaar verband met politieke ontwikkelingen, waarbij het
gezag de teugels van de wolvenbestrijding liet vieren.
In de winter van 1731-1732 werden in het Auxerrois 22 slacht
offers genoteerd. In de jaren daarna volgde een lange, lange
serie slachtoffers die in alle delen van Bourgondië vielen. De
wolven zochten hun prooi tot in de woning.

Loup-garou (weerwolf)
Bij de aanvallen van 1817-1819 lag het zwaartepunt ten oosten
en zuidoosten van Dijon. Tientallen slachtoffers, vooral kinderen.
Ook in de Yonne, de Nièvre en Saône-et-Loire eisten de roof
dieren hun tol.
Zonder geweer ben je nergens
Vóór 1789 was het bezit van vuurwapens voor de gewone man
verboden en slechts voorbehouden aan de rijken en de aan
zienlijken. De overgrote meerderheid van de bevolking moest
zich beschermen met gebrekkige middelen: hooivorken, stokken,
dorsvlegels en dergelijke.
In de historische nacht van 4 augustus 1789, toen in Parijs de
Assemblée Nationale de privileges afschafte, kregen boeren en
andere buitenlui eindelijk het zo lang begeerde recht wapens te
bezitten. Dat was niet eenvoudig in het begin omdat elk wapen

E

en paar jaar geleden kwamen voor het eerst een paar
paarden grazen op het terrein rond ons huis (WK).
Ze gingen meteen in galop rondjes maken. Ik vond het een
prachtig gezicht en vroeg aan de eigenaar of dat een teken
was dat ze het naar hun zin hadden. Hij antwoordde: "Nee,
ze willen weten of er wolven zijn."
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wolf te verjagen die haar broertje wilde meeroven.
De mens stond machteloos tegenover rabiës. Totdat Louis
Pasteur in 1885 het middel vond om het virus doeltreffend te
bestrijden.

Saint-Léger-sous-Beuvray
ingezet moest worden in de strijd van de Franse revolutionairen
tegen de belagers van de jonge republiek.
Hoe het ook zij, dankzij de komst van het geweer kon de strijd
tegen de wolven beter georganiseerd worden.
Rabiës
Wolven moesten het meest gevreesd worden als ze leden aan
rabiës (hondsdolheid). Dan sloegen de stoppen door. Bij die
dolheid ging het de beesten er helemaal niet meer om zich te
voeden maar om het laten razen van een soort waanzin. Het
virus van rabiës heeft een verschrikkelijke uitwerking op mensen,
honden en vooral wolven. Een rabide wolf raast alleen maar in
zijn razernij (’razen’ komt van ‘rage’ = hondsdolheid!). Schuim
verschijnt op de bek en de spieren nemen in kracht toe. De
beten brengen het dodelijke virus over.
Bourgondië is vaak geteisterd geweest door hondsdolheid. Een
hondsdolle wolf valt alles aan wat hij tegenkomt. En richt dan
een enorme ravage aan. De verhalen daarover doen nog steeds
de ronde. De grootste aanval van razende wolven schijnt in
1718 plaatsgevonden te hebben. De pastoor van Etang-sur-
Arroux heeft het drama dat zich voltrok vastgelegd. Eén wolf
heeft in het naburige Saint-Léger-sous-Beuvray vijftien mensen
aangevallen die allen gestorven zijn aan hondsdolheid. Er zijn
ook heldenverslagen. Op 14 maart 1818 slaagt in Montmaçon
(Côte d’Or) een meisje van 11 jaar erin, met behulp van een
simpel snoeimes en een ongelofelijke koelbloedigheid een

Komen er weer wolven in Bourgondië?
Op www.aves.asso.fr maakt een vereniging die zich inzet
voor bedreigde diersoorten, zich kwaad over het foute beeld
dat nog steeds bestaat van wolven bij mensen en ook bij
Gilles Platret. De vereniging zou graag zien dat mens en
wolf weer gaan samenwonen in Bourgondië.
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Tuer le loup!
Lang heeft de strijd tegen de wolf geduurd. Een jacht van
eeuwen. Nu eens in alle hevigheid dan weer wat rustiger.
Dat kon collectief, door middel van een drijfjacht waarbij alle
dorpelingen betrokken waren, en dat kon individueel. Want er
viel wel wat te verdienen. De autoriteiten stelden geld ter be
schikking. In het gebied rond Mâcon werd bijvoorbeeld in 1674
drie pond uitbetaald voor de kop van een mannetjeswolf en zes
pond voor die van een vrouwtje. Flinke bedragen dus. De premies
die in de loop der eeuwen werden uitgeloofd, varieerden na
tuurlijk enorm. Vlak na de Revolutie deed een wolvin 50 pond,
een wolf 40 en een welp 20. De gezaghebbers konden soms
niet betalen en dan zakte het aantal gedode wolven drastisch.
In 1882 leverde een drachtige wolvin 150 francs op en een niet
drachtige 100 francs, aanzienlijke bedragen want in die tijd
verdiende een kleine ambtenaar 70 francs per maand.
Aan het eind van de 19e eeuw ging de wolvenjacht eindelijk echt
succes opleveren alhoewel de beesten geen haast maakten om
Bourgondië te verlaten. Ze bleven nog steeds gesignaleerd
worden. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd in het
gebied rond Chalon nog een mens aangevallen door een wolf.
Op 2 oktober 1918 viel het laatste slachtoffer in Frankrijk: een
oude vrouw die in de bossen bij La Chapelle-Montbrandeix
(Haute-Vienne) was verdwaald. In 1920 werd het laatste
wolvenjong gevangen. De vanger kreeg 20 francs!
Toch zijn er ook na 1920 nog wolven gezien. In 1923 liep een
verdwaalde wolf in Givrey rond. In de strenge winter van 1929
was er een afgedaald naar de Bresse vanuit de Jura. In februari
1934 werden wolvensporen gezien in de streek rond ChâteauChinon en in La Celle-en-Morvan. In 1940 dwaalde een drachtige
wolvin rond in de bossen van de Côte chalonnaise. Ze volgde
kinderen op weg naar school. Korte tijd later doodden jagers
twee jonge wolven die waarschijnlijk geworpen waren door die
wolvin. In 1946 werd een wolvenjong gedood in de Côte d’Or
en in 1956 werd een laatste drijfjacht – een vergeefse! – op
wolven georganiseerd in de Morvan.
En toen werd het echt stil.
Het wolvengehuil in Bourgondië
was verstomd. •
Meer lezen?
Gilles Platret: Les loups dans
l’histoire de Bourgogne.
Uitgeverij La Voix des Siècles,
2007. ISBN 978 2 95227576 2 1
Het is interessant te weten dat
Gilles Platret burgemeester is van
Chalon-sur-Saône.

CULINAIR
Peter Hootsen

Toetjes van Peter

H

et is bijna onverteerbaar voor een
Fransman, maar de croissant is
echt een Oostenrijkse uitvinding.
De croissant werd rond 1840 geïntrodu
ceerd door de Weense zakenman August
Zang toen hij in Parijs de Boulangerie
Viennoise opende aan de Rue de Richelieu.
Daar verkocht hij Weense broodjes en
gebak, de zogenaamde viennoiserie. Hij
verkocht o.a. de kipferl die als voorloper van de
croissant wordt gezien. August Zang bedacht een
variant op de kipferl, gemaakt van getoerd deeg (een soort
bladerdeeg). Het broodje werd door zijn vorm door de Parijze
naren vernoemd naar de halvemaan en kreeg de naam croissant.
Vanaf dat moment werd de croissant wereldberoemd en onlos
makelijk verbonden aan de Franse cultuur. Dus elke bakker had
’s ochtends verse croissants in zijn toonbank, maar de volgen
de dag een probleem als ze niet verkocht werden. Dus werd er
een taart uitgevonden waar de oude croissants in verwerkt
konden worden: de Diplomat au Grand Marnier.

Diplomat au Grand Marnier
Ingrediënten (voor een taart met 8 punten): 2 eieren –
½ liter volle melk – 125 gram suiker – 75 gram rozijnen
– 400 gram 'oude' croissants (brioche mag ook) – 		
1 borrelglaasje Grand Marnier – boter om de taart
vorm in te vetten – poedersuiker.
Bereiden: Klop de eieren los met de melk en de suiker.
Voeg de rozijnen toe. Scheur het brood in grote stukken en
meng deze goed door het melkmengsel. Drank erbij, minstens
30 minuten alles laten intrekken. Oven op
170°C, grote taartvorm (Ø 24 cm) in
vetten. Geweekte brood met vocht in
de taartvorm storten, glad strijken,
midden in de oven schuiven en in
±45 minuten afbakken. Serveren
met een bolletje vanille-ijs, be
strooien met poedersuiker, mmm...
Weet u wat ook een simpel te bereiden
maar oh zo lekker en verrassend toetje is?

Pompoen Granita
Ingrediënten en benodigdheden: 500 gram pompoenvlees
(ik vries het na het pompoenseizoen in blokjes in) – 150 gram
poedersuiker – 250 ml zoete witte wijn – sap van een ½ citroen
en 150 ml water.

Bereiden: breng het water met
de suiker aan de kook, suiker
stroop vervolgens laten af
koelen. Pompoen met suiker
water en wijn en uitgeperste
citroen in keukenmachine zeer fijn pureren. Vervol
gens in diepvriesdoos gieten en open in de vriezer
plaatsen, bij voorkeur op de bodem van de kist of in
de invrieslade van de kast. Vervolgens vorken we het
ieder halfuur los van de wand en de bodem, dit doen we
minstens 10 keer voordat we aan tafel gaan, dus maak het
toetje minstens 5 uur voor het dessert geserveerd moet gaan
worden. Het resultaat is verbluffend en verbluffend lekker!
Nu we toch in de toetjes-mood zijn misschien nog één van de
toppers?

Pêche Melba
Pêche Melba is een door topkok August Escoffier gecreëerd
toetje voor de Australische operazangeres
Nellie Melba na een optreden in 1893 in
Londen.
Ingrediënten: perziken (1 hele p.p.) –
witte wijn – suiker – frambozen (vers
of uit diepvries) – vanilleijs – slagroom
– geschaafde amandelen.
Bereiden: Perziken halveren, even in
kokend water dompelen en vervolgens in
koud water laten schrikken (net als tomaten)
om te kunnen ontvellen – ontpitten – perzikhelften
in zoete witte wijn pocheren – witte wijn (met eventueel toe
voeging van extra suiker) inkoken met frambozen tot het een
mooie dikkige saus is – eventueel glad pureren met staafmixer
maar stukjes framboos in de saus is ook erg echt – opdienen
met vanille ijs, licht gezoete slagroom en geschaafde aman
delen die je even in een droge pan met anti-aanbak-bodem
hebt gebruind. •
Smakelijk appétit,
Peter Hootsen

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

Verzekerd van Zorg in Europa

De European Health Insurance Card,
de EHIC

V

roeger was het eenvoudig. U had uw
eigen zorgverzekering met een dek
king voor het buitenland. In de polis stond
duidelijk omschreven waar u op kon
rekenen bij ziekte of een ongeval in het
buitenland en wat u moest doen om voor
een vergoeding in aanmerking te komen.
Voor reizen door Europa is het er niet
eenvoudiger op geworden. In het kader
van de Europese eenwording wordt er
gestreefd naar een situatie waarbij men
zich vrij kan bewegen binnen Europa.
Dat moet ook betekenen dat men zich
bij het verplaatsen niet belemmerd voelt
door onzekerheid over medische zorg in
het buitenland. Dit uitgangspunt heeft
zo’n 10 jaar geleden geleid tot de invoe
ring van de European Health Insurance
Card (EHIC) of, op zijn Frans, la Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM).

De EHIC kan bij alle verzekeraars via
internet worden aangevraagd.
Een essentieel aspect van de EHIC is dat
de zorg in het buitenland is verzekerd op
basis van de regeling in het land waar de
zorg wordt verleend, niet op basis van
het land waar u woont, noch van het
land waar de EHIC is verstrekt.
Een tweede belangrijke voorwaarde bij
de EHIC betreft de zorgverlener: de zorg
verlener moet behoren tot het nationale
zorgstelsel. Wordt u naar een privé kliniek
gebracht die niet door de overheid erkend
is dan geeft de EHIC geen recht op ver
goeding. De kans is dan zelfs groot dat
u in het geheel geen vergoeding krijgt,
ook niet de vergoeding die u bij een
erkende instelling zou hebben gekregen.
In Frankrijk bijvoorbeeld, moet de spe
cialist of instelling 'conventionné' zijn.

Dekking van de EHIC
De EHIC wordt uitgegeven door uw
verzekeraar:
• door de CPAM wanneer u valt onder
het Franse sociale systeem,
• door het Zorginstituut Nederland (ZIN)
wanneer u wonend in Frankrijk via het
ZIN verzekerd bent (u bent Verdrags
gerechtigde),
• door de gekozen Nederlandse verzeke
raar wanneer u in Nederland woont.

Kosten declareren,
aanvullend verzekeren
Landen hebben vaak verschillende
manieren van uitbetalen van de ver
goedingen. Informeer voor u op reis gaat
bij uw verzekeraar. U bent dan geïnfor
meerd over wat u kunt verwachten en
hoe de eventueel betaalde kosten kunnen
worden gedeclareerd.
De EHIC is bedoeld voor medische hulp.
Repatriëring is bijvoorbeeld niet gedekt.

Het is daarom aan te bevelen om een
aanvullende reisverzekering af te sluiten
met een medische component die rekening
houdt met de EHIC-dekking. Kies een
verzekeraar, die het verhalen op de
onderliggende verzekering zelf op zich
neemt. Het is verstandig dat u daar,
voor het afsluiten van een verzekering,
expliciet naar vraagt. Afhandeling van
rechtstreeks bij het ZIN ingediende de
claraties kan zeer veel tijd vergen, omdat
men eerst bij de zorgverlener in het be
treffende land, de boel gaat natrekken.
Er zijn ook aanvullende verzekeringen
(gratis) beschikbaar via bankkaarten
etcetera. De polisvoorwaarden kunnen
dan beperkt zijn. Zie hiervoor het relaas
van mevrouw Els Bonger in Drop of
Stroopwafels nummer 111, Pagina 16.
Een voordeel van een reisverzekering is
dat men kan terugvallen op een alarm
centrale. Voor hen die in Nederland wonen
hebben de Nederlandse verzekeraars
gewoonlijk al een aanvulling op de EHICvoorwaarden en een alarmcentrale. Voor
de Verdragsgerechtigden is er nog steeds
geen alarmcentrale beschikbaar. Die
vraag is dringend bij het ZIN neergelegd.
Verdragsgerechtigden kunnen wanneer
ze in het buitenland op spoedeisende
hulp zijn aangewezen met vragen slechts
tijdens kantooruren bij het ZIN terecht.
Zorg naar keuze
in het buitenland
Als u onder het Franse zorgstelsel valt en
u wilt zich in een ander land dan Frank
rijk of Nederland laten behandelen, moet
u zich tot de CPAM wenden om vergoe
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OVER LEZEN
Barend de Ronden

De verborgen
werelden
van Parijs
ding te kunnen krijgen voor zorg naar
wens in het buitenland. De vergoeding
die u kunt ontvangen, is gebaseerd op
het Franse systeem. Er zijn verrichtingen
waarvoor geen toestemming nodig is,
maar het is beter vooraf altijd even te
informeren.
Verdragsgerechtigden hebben sinds
1 mei 2010 recht op zorg naar keuze in
Nederland. Bent u in het bezit van de
EHIC dan wordt de zorg vergoed volgens
de Nederlandse basisverzekering. De
eigen jaarlijkse bijdrage tot maximaal
€ 380 (2016) valt hier in principe ook
onder maar is tot nu toe door het ZIN
niet opgelegd. Als u van plan bent voor
medische hulp naar Nederland te gaan,
dan is het verstandig eerst contact op te
nemen met de Groep Buitenlands Recht
van het ZIN. Een verwijzing van een
Franse huisarts naar een specialist is voor
de verzekering voldoende maar specialist
of ziekenhuis zouden een verwijzing van
een Nederlandse arts kunnen verlangen.
Bovenstaande is een enigszins verkorte
en bewerkte weergave van een artikel van
Guido Smoorenburg in de Nieuwsbrief
van de FANF. De volledige, oorspronke
lijke versie staat op onze website:
www.drop-of-stoopwafels.net/fanf.
(BdR)
Voor het indienen van declaraties
en nadere informatie:
GBR@zilverenkruis.nl, of:
Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht,
Postbus 650, 7300 AR Apeldoorn, Pays Bas
Tel: 0031 33 4456870
Zorginstituut Nederland
Postbus 320, 1110 AH Diemen, Pays-Bas
Tel: 0031 10 4289551

De ondertitel van een boek over
groepen en personen in Parijs uit
alle hoeken en gaten van de wereld,
die nog steeds sterk in hun eigen
'wereldje' leven.
Tussen bannelingen
en bohemiens
Mensen die om welke reden dan ook
een goed heenkomen hebben gezocht
in Parijs, met zeer wisselend succes,
ook mensen die 'gewoon' naar Parijs
zijn gegaan. Marona van den Heuvel
beschrijft in tien hoofdstukken even
zoveel situaties waarin mensen in
Parijs leven.
Journalisten die schreven wat iemand
of een groep niet bevalt. Kan levens
gevaarlijk zijn, zoals we met de aan
slag op Charlie Hebdo hebben gezien.
Kunstenaars in hun eigen biotoop,
La Ruche.
Witte Russen, wier voorvaderen ooit
tegen de Bolsjewieken van Lenin
vochten en nog dromen van vroeger.
Een heel interessant hoofdstuk over
de Joden van Parijs.
De 'sans-papiers' in Saint Denis, de
voorstad met het enorme Stade de
France.
De schrijvers in Hotel Tumbleweed
van Shakespeare and Company, een
heel bijzondere boekwinkel tegenover
het Île de la Cité. Al decennialang
komen er grote en kleine schrijvers
zoals Anaïs Nin en Henry Miller. Dich
ters en studenten kunnen er een tijd
verblijven als ze bereid zijn dagelijks
een beperkte taak te vervullen.
De oude getrouwen van de Sjah van
Perzië.
De verschillende kampen onder de
vele Vietnamezen, voor wie de oorlog

in Vietnam nog steeds voortduurt.
De straat- en hangjongeren in de be
ruchte banlieues en ten slotte de 'echte'
Parijzenaars zelf .
Een heerlijk boek voor wie een aantal
dagen in Parijs wil of moet doorbrengen
(paspoort verlengen bijvoorbeeld) en iets
anders wil zien dan de Eiffeltoren en de
Arc de Triomph. Marona van den Heuvel
is een prima gids om je van het een naar
het ander te brengen.
De verschillende hoofdstukken zijn ook
te zien als afzonderlijke artikelen. Het
ene wat sterker dan het andere. Wat mij
soms verbaasde is, dat er nooit wordt
doorgevraagd, bijvoorbeeld aan de
Iraanse kolonel, die de Sjah zo geweldig
vindt. Was het zo fantastisch onder de
Sjah? Een zelfde gevoel kreeg ik bij de
verhalen over de Vietnamezen. Er lijkt
duidelijk voor gekozen te zijn er niet te
'journalistiek' tegen aan te gaan.
De lezer oordele zelf.
Hoe dan ook: het is een vlot geschreven
boeiend en verrassend boek. •

Marona van den Heuvel: Tussen Bannelingen
en bohemiens. De verborgen werelden van
Parijs. Uitgeverij Kleine Uil, € 16,50.
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MUZIEK
Anke de Bruyn

Tien redenen om
bij een koor te gaan

T

ijdens de zomerzangweken heb ik een gestage stoet
zangers zien langskomen bij wie zingen meer is dan
toontjes produceren. Veel van hen zingen in een koor, en
niet zelden gaat iemand die aanvankelijk voorzichtig meedeed
na een zangvakantie serieus op zoek naar een koor.
Zingen is verslavend. De wetenschap weet waarom. Onlangs
publiceerde de Mail on Sunday een indrukwekkende top-tien van
redenen om te gaan zingen in een koor. Onderzoek wees uit…

1. Zanguurtjes zorgden voor meetbare verbetering bij
Parkinsonpatiënten met spraakproblemen.
2. In een koor zingen helpt tegen eenzaamheid en geeft 		
– meer nog dan lid zijn van een sportclub – het gevoel deel
uit te maken van een zinvol geheel.
3. Mensen met astmatische klachten en COPD, een verzamel
naam voor verschillende longaandoeningen, kregen door
te zingen meer longinhoud. Hun stem werd sterker. Velen
gaven aan dat ze beduidend minder last hadden van
kortademigheid en benauwdheid.
4. Koorzangers hebben een supersterk antidepressivum in
handen. Zingen in een koor vermindert piekeren en angst
gevoelens.
5. Muziek komt bij een deel van de hersenen waar dementie
geen vat op heeft. Uit mijn eigen ervaring: een bejaard
koorlid met dementie kon niet meer praten, maar nog wel
zingen.
6. Zingen geeft instant verlaging van de bloeddruk en van
stresshormonen. Als je je afvroeg waarom je blij wordt van
zingen – daar komt ’t dus door (onder andere).
7. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat je van zingen meer
ontspannen en rustiger wordt, en dat daarmee je kwaliteit
van leven verbetert. Ik sprak een koorzanger die daar nog
een nuance in aanbracht: "Eenstemmig zingen is gezellig,
tweestemmig zingen is al best mooi en van driestemmig of
meer word je superblij."
8. Als we samen zingen, blijkt onze hartslag synchroon te
gaan lopen. Hoe ‘samen’ kun je zijn?
9. Amerikaans onderzoek laat zien dat mensen met een
hersenbeschadiging in bepaalde gevallen goed reageerden
op de zogenaamde Melodic Intonation Therapy, waarbij je
moet zingen en ritmes tikken.
10. Wekelijks een uurtje koorzingen versterkt het immuun
systeem. Een spectaculaire uitkomst van een onderzoek dat
gedaan werd onder kankerpatiënten, hun mantelzorgers en
andere vrienden en familie.
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Veel vrolijke zangers in 1 2CV
Dit zijn schokkende feiten in positieve zin. En het allerbeste
nieuws is: zelfs al zing je vals, dan nog maakt je lichaam anti
stresshormonen aan. Tot slot: wie zegt dat mensen die vals
zingen, niet in een koor mogen? Luister eens op Youtube naar
het koor voor mensen die niet kunnen zingen: The Tuneless
Choir. En vergeet niet mee te zingen. •

Zangoefening voor iedereen
Zit rechtop, voeten op de grond. Schouders laag, hoofd
als het ware ontspannen dobberend op je romp. Leg je
hand op je buik. Adem diep uit op fff, alsof je een band
bent die leegloopt. Beweeg daarbij onder lichte druk van
je hand je buik naar binnen. Nu laat je je mond open
zakken en ontspan je je buikspieren: daardoor adem je
vanuit de buik in, door de mond. Op de uitademing laat
je een ‘ooo’-geluid horen, zoals kinderen doen wanneer
ze een ander kind iets stouts zien doen. Hou de toon niet
te lang aan. Blaas eventuele rest-lucht uit op fff. Herhaal
de oefening. Probeer bij elke ‘ooo’ steeds wat meer klank
te maken.
Variatie: experimenteer met stemmingen. Maak een
opgetogen ‘ooo’, verontwaardigde ‘ooo’, blij verraste ‘ooo’,
droevige ‘ooo’, een korte of een lange ‘ooo’.
Veel plezier!

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

