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VOORAF

Van Montaigne 
tot staken

Alweer het laatste nummer in 
dit jaar van ons aller lijfblad.

We blikken een beetje terug,  
op een mooie zomerse dag in 
 Aubenas; op een mooie ochtend in februari en op de zware 
tijd die niet alleen Frankrijk, maar ook andere landen door-
maken onder de dreiging van terrorisme.
Maar ook de dagelijkse dingen die ons in het klein bezig-
houden. Het toenemende tekort aan huisartsen, om maar 
eens wat te noemen. Waar kom je voor te staan als je een 
huis wilt bouwen of laten bouwen. Ze zijn hier in Frankijk 
niet gemakkelijk met de voorschriften.

Geschiedenis: de grote filosoof Montaigne komt uitgebreid 
aan de orde als ook de vraag wie onze heel verre voorouders 
waren en waar die vandaan kwamen.
Zoals in ieder nummer de weetjes en de hersenkraker,  
de schaakrubriek. In het vorige nummer is daar iets mee 
misgegaan, in de rubriek meer daarover.

Ook over de Franse taal is weer veel te lezen, in de gebrui-
kelijke graantjes, maar ook in een informatief stuk over de 
nieuwe spelling van het Frans.
Het is mogelijk om met elkaar mee te rijden van en naar 
Nederland; de manier van belasting heffen gaat veranderen 
in Frankrijk.
 
Hoe zit dat toch met die vakbonden die de ene na de andere 
staking uitroepen? We doen de plofkip in de ban en we 
kunnen weer genieten van al het lekkers dat Peter in petto 
heeft. Een kerstverhaal over een jongen die bevriend raakte 
met wolven en een oud-politieman, die helemaal gek is van 
ezels en nu in de financiële problemen dreigt te raken.

Kortom een gevarieerd aanbod, tot stand gekomen dankzij 
de enthousiaste medewerking van de schrijvers. Hun namen 
staan in het colofon.

Rest mij u allen een goed Kerstfeest 
en een mooie jaarwisseling te wensen.

Veel leesplezier,
Barend de Ronden
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Willem Hafkamp ziet een verband tussen globalisering 
en terrorisme.
“Terrorisme is een keerzijde van globalisering, niet de 

enige, maar wel een belangrijke. Globalisering heeft als onder-
liggende notie de neoliberale vrijemarkteconomie en geavan-
ceerde technologie. Die heeft altijd behoefte aan groei, linksom 
of rechtsom. Groei heeft ruimte nodig en dan ben je op een ge-
geven moment klaar in het Westen, dan moet je een ander deel 
van de planeet zoeken. Daar zit een bepaald mensbeeld achter, 
hoe men vindt dat het Westen zou moeten functioneren, wat 
voor een deel ook gekoppeld is aan de vrijemarkteconomie, fris, 
flexibel, creatief. We moeten vooruit en we zullen doorgaan…
Het is een soort vooruitgangsgeloof: wij zullen het paradijs op 
aarde creëren, de wereld en de mens zijn maakbaar.
Die moderniteit vindt men in bepaalde delen van de wereld 
verschrikkelijk, ze zeggen in feite: ‘dat jullie dat vinden, moeten 
jullie weten, maar val ons er niet mee lastig’. Universele rechten 
van de mens? ‘The West is unique, not universal’ schreef S. 
Huntington in een artikel in de jaren 90 van de vorige eeuw.”

Contributie/abonnementsgeld 2017

We vragen vast uw aandacht voor de contributiebetaling voor 
2017. Binnenkort ontvangt u daarvoor een betalingsverzoek. 
Als u wilt kunt u ook nu al betalen per bank. Om praktische 
 redenen wordt afgeweken van het contributiebesluit van de 
 afgelopen ALV, de contributie blijft voor iedereen € 22.
Vergeet u niet uw lidnummer bij de betaling te vermelden?
Onze bankgegevens zijn:

• ING in Nederland,
 Rekeningnummer 007545336
 ten name van: Drop of Stroopwafels, Soturac, Frankrijk
 IBAN: NL39 INGB 0007 5453 36
 BIC: INGBNL2A
• La Banque Populaire Occitane à Prayssac, France
 No. de compte: 95319744583
 titulaire de compte : Ass. Les Amis de Drop of Stroopwafels.
 Code banque: 17807, code guichet: 00821, clé RIB: 04
 IBAN: FR76 1780 7008 2195 3197 4458 304
 BIC: CCBPFRPPTLS

Bij betaling per cheque kunt u deze zenden naar onze penning-
meester Ineke Stagge-Winkel, 3 Rue du Lot, 46700 Soturac, 
France ten name van: Drop of Stroopwafels.

Alle snelle betalers bij voorbaat dank, 
het scheelt ons veel werk en extra kosten!

VAN HET BESTUUR INTERVIEW
Barend de Ronden

Terrorisme

Algemene leden
vergadering 2017

Zet vast in de agenda: de ALV 
van de Association des Amis de 
Drop of Stroopwafels zal worden 
gehouden op 13 mei 2017.
In het volgende nummer zullen 
de agenda en verdere gegevens 
worden vermeld.

13 mei
2017

We herhalen onze oproep 
van de vorige keer

Van een groot aantal abonnees/leden hebben we nog geen 
e-mailadres. Wilt u zo vriendelijk zijn uw e-mailadres door 
te geven aan de ledenadministratie (administratie@
lesamisdedrop.fr). 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 medewerking!

Osama 
Bin Laden 
leeft nog!

E en grote man, heel groot, met mijn 
1.75 m moet ik mijn hoofd in mijn 

nek gooien om hem aan te kunnen kijken, 
vriendelijke uitstraling, hoge stem.
Willem Hafkamp (65) was als organisatie-
deskundige verbonden aan de politie en 
hield zich daarbij vanaf 2002 onder meer 
bezig met terrorismebestrijding “als een 
soort toekomstverkenner met betrekking tot antiterrorisme   
en globalisering”. Na zijn pensionnering ging hij in Frankrijk 
wonen en werd lid van Drop of Stroopwafels.
Met hem kijk ik terug op een periode in Frankrijk, waarin we 
verschillende keren werden opgeschrikt door gruwelijke terreur-
daden. Hoe is het ontstaan van deze vorm van terreur te 
 verklaren? Hoe kunnen we terreur bestrijden?

Dankzij een tip kwam ik in contact met 
Willem Hafkamp. Na een lang telefoon-
gesprek stelde ik een interview voor. Hij 
stemde in.
Hij had zich voorbereid, en hoe! Op zijn 
tafel lag een indrukwekkende stapel 
 boeken van verschillende filosofen, er lag 
een hele reeks documenten klaar en een 
door hem zelf gemaakte cursusbrochure. 

Tijdens het gesprek werd soms uitvoerig uit de voorhanden 
zijnde literatuur geciteerd. In het kader van dit artikel zou het 
te ver gaan dit allemaal mee te nemen.
Hier probeer ik me, zonder tekort te doen aan filosofische en 
theoretische inzichten van Willem Hafkamp, te beperken tot 
oorzaak, gevolg en bestrijding met betrekking tot het heden-
daagse terrorisme dat ons doet opschrikken.

Islam als excuus
We maken een paar grote stappen van het vooruitgangsgeloof 
met leiders die ons dat aanprezen, maar wat later in de geschie-
denis toch behoorlijk bleek tegen te vallen. We komen op de 
spanning waarin moslimjongeren hier leven: thuis achter de 
voordeur met eer, trots, autoriteit, man/vrouwverhouding en 
geloof. Buiten komen ze in een vrijwel onbeperkte vrijheid.

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk: 

“… de mens is … een wezen dat 

zich  inbeeldt wat het is en 

is wat het zich inbeeldt.”

Osama Bin Laden
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In onze samenleving kunnen we er niet tegen als ons iets of 
 iemand in de weg zit, we laten ons weinig meer gezeggen, de 
grote ego’s, dikke ikken en de zondebokken. Het wringt tussen 
de westerse moderniteit en de niet-westerse cultuur, met de 
 Islam als excuus en legitimatie.

WH: “Osama Bin Laden, leeft nog, hij is helemaal niet dood!”
Een vragende blik van de interviewer. “Een van zijn zonen heeft 
hem opgevolgd, vol van haat tegen het Westen. In die geest 
leeft hij nog steeds. Vergeet niet, dat Bin Laden mede is op-
geleid door de CIA, toen de Russen in Afghanistan zaten en   
hij met de Mujahedin tegen de Russen vocht”. 

Later kwam de omslag. Hij voelde zich door het westen in de 
steek gelaten en wond zich enorm op over de aanwezigheid 
van Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië, het land met voor 
de Islam de twee heilige steden Mekka en Medina.
Ook de dominante westerse aanwezigheid overal in de wereld 
met grote instellingen als het IMF en de Wereldbank, bij uitstek 
werktuigen van het geloof in de vrije markteconomie, zag hij 
met afschuw aan.

Vaak hoog opgeleid in het Westen
WH: “Hij zei in een interview: ‘Laat ons, wat doen jullie hier?  
Ga terug naar het Westen, waarom moeten jullie hier komen?’ 
Misschien de olie, neo-imperialisme onder de vlag van het 

brengen van democratie, of een geopolitieke machtsbalans? 
Daar zit de ondergrond. Het Westen heeft met de enorme 
technologische ontwikkeling grote stappen gemaakt, die ook 
tot welvaart hebben geleid, natuurlijk. Maar het is de vraag of 
andere culturen ook zo moeten functioneren. Dat willen wij 
graag.
Een van de denkers van de Moslimbroederschap, Sayyid Qutb, 
heeft in Amerika gestudeerd en hij ging walgen van het in zijn 
ogen vrije, losbandige, materialistische, onpersoonlijke en 
 goddeloze leven. Het punt is, dat er afwijkende visies ontstaan: 
wat in het Westen is, willen wij niet. Dat is iets, waar wij in het 
Westen veel moeite mee hebben.”

DoS: “Hoe komt het, dat we zo tegenover elkaar zijn komen te 
staan?”
Hafkamp grijpt naar een boek van de Franse filosoof Bernard 
Henri-Levy. Een boek over de moordenaar van de Amerikaanse 
journalist Daniel Pearl, Omar Sheikh, een uit een middenklasse 
gezin in Engeland afkomstige jongen met Pakistaanse roots. 
Hij stond bekend als een briljant student aan de London School 
of Economics, altijd bereid anderen te helpen. De omslag kwam 
tijdens een studiereis naar Bosnië. Ineens ging daar de knop 
om bij het zien van de wreedheden. Hij was geen streng prak-
tiserende moslim, net als het gezin waar hij uit kwam, hard-
werkende middenstanders. Hij is een voorbeeld van zoveel 
 andere terroristen, die goede opleidingen in het westen hebben 
gevolgd en zich later tegen het westen keren. Vrienden zeiden 
verbijsterd: “Wat, Omar???”

WH: “Het blijft een mysterie, dat we in mijn beleving nooit 
 zullen oplossen. Waarom pleegt de ene jongere zelfmoord of 
een aanslag en de andere niet? De ene persoon is nu eenmaal 
kwetsbaarder dan de andere. Een revanchistische vorm daar-
van is: als mijn leven niet waard is geleefd te worden dan ook 
dat van een ander niet. Hoe je naam voortleeft, is niet interes-
sant als hij maar voortleeft. Is het niet aan deze, dan toch aan 
gene zijde. Lang leve de dood. Voor de rationele Westerse 
geest niet te bevatten.”

Inlichtingendiensten
DoS: “Sta me toe, dat we een sprong maken. ‘We zijn in oorlog 
tegen het terrorisme, het is een wereldoorlog en die moeten 
we vechten’, aldus François Hollande”.
WH: “Als onze leiders zo denken, dan gaat het komen. Het is 
een soort self fulfilling prophecy als je dat maar vaak genoeg 
zegt. Welke geesten worden hier voorbereid? In hoeverre is  
dit propaganda, is dit demagogie, is dit gebruik maken van de 
omstandigheden?
Trouwens terrorisme is een strijdmethode, een guerrillatactiek. 
Je verklaart de oorlog aan een, overigens moderne, methode? 
Straks is IS op de grond verslagen, maar als beweging, als idee 
ook? Of blijft het een veelkoppige draak? Het is eerder nog een 
zware vorm van criminaliteitsbestrijding door middel van inzet 

van wapens. De terreur is de buitenkant, daar zit iets achter, 
wat is de binnenkant? Welk probleem los je op met ‘oorlog’?”

DoS: “Wat moeten ze dan doen?”
WH: “In ieder geval niet de oorlog verklaren. Het klinkt wel heel 
manhaftig, maar een oorlog kun je ook verliezen of die kan ein-
deloos voortduren, zie Afghanistan. Het is maar de vraag of dat 
de oplossing is. Ik verwacht van een politiek leider een oplos-
sing of een heldere weg naar een oplossing. Wie zegt dat die 
oorlog een oplossing is, of dat die juist een deel van het pro-
bleem wordt? Komt het niet uiteindelijk aan op diplomatie?”

WH: “Ik las onlangs een berichtje over een van de Engelse 
 inlichtingendiensten, die de afgelopen tijd twaalf aanslagen 
hebben voorkomen. De aanslag, daar storten alle media zich op, 
we zien pelotons deskundigen, die allemaal het zelfde zeggen, 
waarom wordt dat werk van die inlichtingen diensten door de 
massamedia niet eens uitgebreid neergezet? Ze kunnen de 
mensen laten zien, dat ze langzaamaan de dreiging in de vingers 
krijgen. Ze werken zich uit de naad 24/7. In Frankrijk zijn een 
paar duizend jongelui die in de gaten gehouden moeten worden, 
dat moet geanalyseerd, geclassificeerd en geoperationaliseerd 
worden. Hoe groot is de dreiging die van iemand kan uitgaan? 
Dat werk vraagt veel capaciteit, technologie en geld. 
Dat moet eens goed in het spotlicht gezet worden, dat kan   
de angst dem pen, dat de mensen zien: daar wordt voor ons 
 gewerkt, daar kunnen we ook respect voor hebben en het 
 versterkt het vertrouwen dat de kans op een nieuwe aanslag 
aanmerkelijk is afgenomen.”

DoS: “Wordt de angst nu door de politieke leiders aangewakkerd?”
WH: “Soms denk ik van wel ja, al dan niet bewust. Welke politieke 
agenda’s zitten daarachter? Als je ziet hoe hard Sarkozy erin 
gaat… Angst is geen doel van de terroristen, maar een middel. 
Er zijn mensen die zeggen ‘maar die Osama Bin Laden wil hier 
een kalifaat vestigen’. Osama zei: ‘Maak het Westen angstig 
opdat het de steun voor autoritaire Arabische regimes intrekt, 

zo ontstaat ruimte voor een Arabisch kalifaat.’ 
IS is een uitermate verwrongen, wrede roversbende. Die heeft 
niks met het kalifaat te maken, heeft niks met Islam te maken. 
Het is slechts een als ‘islam’ vermomde totalitaire machts-
ideologie, van enige moraliteit gespeend. Die moet je bestrijden, 
daar ben ik gauw klaar mee. Maar daarbij gaan burgerslacht-
offers vallen. Ook in Europa via vijfde colonnes waarbij Frankrijk 
kwetsbaar blijft, gezien de grote haat tegen dit land in het 
 Midden-Oosten.
Bin Laden wilde dat wij ook een gesloten samenleving zouden 
worden zoals in het Midden-Oosten. Dat we onze rechtsstaat 
zouden ondermijnen met al dan niet noodzakelijke vrijheid be-
perkende bestuurlijke maatregelen om angsten te beteugelen. 
Dat uit angst onze grenzen dicht zouden gaan en dat we zouden 
blijven zitten waar we zitten.”

Wilders en Le Pen
DoS: “Dus eigenlijk spelen Geert Wilders en Marine Le Pen de 
terroristen in de kaart?”
WH: “Lenin zei vroeger iets anders, te kras om dat hier te 
 herhalen…
DoS: “Nuttige idioten?”
WH: “Het punt is, dat we zeker moeten weten, dat we niet de 
kaarten van de ander spelen. Hoe weten we dat nou, of er die 
onderliggende doelstellingen zijn? Voor mij is één ding zeker: 
terroristen zijn niet bij machte de complexe, omvangrijke Wes-
terse samenlevingen en staten duurzaam te ondermijnen. Dat 
kunnen wij alleen zelf door overtrokken te reageren.” 

En dan is er de vluchtelingencrisis. De Europese Unie krijgt heel 
wat over zich heen en ook nog die aanslagen. Europa lijkt op 
meerdere fronten in verwarring, de roep om de grenzen te 
 sluiten wordt luider en hier en daar ook opgevolgd.

WH: “Wat ik probeer over te brengen is: lopen wij niet in het 
spoor van Osama Bin Laden? Dat het precies zo gaat als hij het 

Omar Sheikh

vlag IS

Hollande bij Bataclan

Peter Scholl Latour, Arabiëkenner: 

“Wanneer zal men in het Westen 

eindelijk begrijpen dat het in de Oriënt 

praktisch onmogelijk is mythe en 

reële politiek uit elkaar te houden?”
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in gedachten had. Dat we onze grenzen sluiten, elektronisch of 
met andere middelen. En dat wordt versterkt door de vluchte-
lingenstroom. En dan komen we bij een andere keerzijde van de 
globalisering: revanchisme, nationalisme. De journalist en 
schrijver Henk Hofland noemde het ‘nationaal etnisch isolatio-
nisme’.” 

DoS: “In Frankrijk geldt nu de noodtoestand, als je op een vlieg-
veld het land inkomt, moet je een identiteitsbewijs laten zien en 
er lopen wat soldaten rond. Win je het daarmee?”
WH: “Welnee, dat is nu louter symbolisch. Effectief in de eerste 
weken na een aanslag maar drie keer verlengen? Wanneer 
wordt tijdelijk permanent? Wat als er na de opheffing weer  
een aanslag volgt? Groot politiek risico? De tegenstander is 
zeer wendbaar en anticiperend.”
DoS: “Mensen gaan denken, dat je het daar wel mee redt.”

WH: “Wat zie je dan, dat Hollande Sarkozy probeert rechts in  
te halen. Het is veel meer politiek dan dat het over werkelijke 
effectieve maatregelen gaat, in mijn beleving.
Een effectieve maatregel is, wat inlichtingendiensten doen, daar 
moet je het voor het grootste deel van hebben in onze samen-
levingen. Het probleem van Frankrijk, als je het vergelijkt met 
Nederland is, dat je van geluk mag spreken, dat wij het instituut 
‘wijkagent’ hebben. De tentakels in de wijk, onze informatie-
post. Hier in Frankrijk ligt dat een slag anders, de politie en de 
staat zijn meer repressief ingesteld. Ik heb wel begrepen, dat 
ze de-radicaliseringsinstituten aan het opzetten zijn. De nood-
toestand is repressief, en dat is preventief.” 

Koester de vrijheid en de rechtstaat
DoS: “Nog even de inlichtingendiensten. Ik las onlangs: ‘wat ze 
moeten doen is meer tappen en harken’. Alles bij elkaar krijgen 
wat je kunt en daar analyses op loslaten.”
WH: “Hier zit een giga dilemma. Dat je in je maatregelen dat-
gene doet, wat Osama Bin Laden zou toejuichen. Dat is het 
grote dilemma voor de politiek en de overheid. We kunnen haast 
niet ontkomen aan ingrijpen in … onze rechtstatelijke bescher-
ming. Ik moet hierbij altijd denken aan Benjamin Franklin, een 
van de founding fathers van de Verenigde Staten: ‘Zij die essen-
tiële vrijheden opgeven voor tijdelijke extra veiligheid, zijn de 
vrijheid noch de veiligheid waard’. Onlangs is in Nederland een 
volgende verregaande wet aangenomen om de bevoegdheden 
van de inlichtingendiensten nog verder uit te breiden; ze mogen 
nu de kabels tappen zonder directe verdenking. Wel met een 
Toezichtorgaan?!”

DoS: “Alert zijn, roepen Frankrijk en andere staten.” 
WH: “Ja, observeren, lijstjes maken van gedrag van mensen, 
profileren. Neem het voorbeeld van Atta, een van de daders van 
de aanslag op de Twin Towers. Hij kwam uit Hamburg, volledig 
westers. Hij ging vlieglessen nemen. Het viel de directeur daar 
op, dat hij alleen geïnteresseerd was in vliegen, niet in opstijgen 
en landen. Die heeft daar de FBI over geïnformeerd, daar is niets 
mee gebeurd om wat voor reden dan ook. Er zijn altijd signalen. 
Grote gebeurtenissen werpen altijd hun schaduw vooruit.
Ook bij die doorgedraaide kerel in Nice, daar moeten signalen 
of voortekenen geweest zijn. Afwijkingen in gedrag, iets wat 
afwijkt van het normale straatbeeld, die grote vrachtwagen  
die moet ergens geparkeerd gestaan hebben op een ongebrui-
kelijke plek zonder duidelijke kenmerken… Er zijn signalen, of 
die goed gewogen, geanalyseerd kunnen worden, is vers twee. 
Er moeten een aantal analysestappen worden gezet met de 
 bedoeling: welke beslissing moet ik nemen die leidt tot actie? 
Het vervelende is dat dit tijd en menskracht kost, de druk 
waaronder gewerkt moet worden is dan enorm. 
Het is heel moeilijk om die afweging te maken. Hebben we de 
juiste informatie, is het proportioneel, is het voldoende om in 
te grijpen?”

DoS: “Stel, jij hebt iets voor het zeggen in deze wereld, je ziet 
wat er gebeurt in het Midden-Oosten… Wat zou jij doen?”
WH: “Ja, dat is een moeilijke… Je mist als burger een heleboel 
informatie. Hoe kan je het Midden-Oosten rustig krijgen? 
Eigen lijk begint het daar. Mijn trefpunt zou het Midden-Oosten 
zijn. Daar zou je de angel eruit moeten halen. Een ding is zeker, 
niet door ze de oorlog te verklaren, want dan stop je er meer 
angels in. Maar ja, een regio waar zoveel historische, etnische, 
economische en culturele tegenstrijdige belangen liggen met 
Israël als middelpunt zie ik vooralsnog niet tot rust komen, 
 eerder het tegendeel. En dat zal de onrust wereldwijd blijven 
voeden.” •

Een uitspraak van een van de Zuid-Molukkers 

uit de tijd ven de treinkapingen bij Wijster en De Punt: 

“Als ik niks heb om voor te leven, 

dan zoek ik iets om voor te sterven.”

DIETETIEK
Nienke Ten Hoor Aukema

Reden de Fransen ooit vrolijk een uurtje om voor een echte 
Bresse-kip die alleen in Bresse mag opgroeien, gevoerd 
is met granen en zuivel en gegarandeerd antibiotica vrij 

is, een AOC-kip…
Tegenwoordig zijn ze moeilijk te krijgen en ligt de supermarkt 
vol goedkope plofkippen. Door de superprijzenslag is de kip-
consumptie enorm toegenomen. At de gemiddelde Nederlander 
in 1960 2 kilo kip per jaar en was het een luxe product, nu ver-
orbert hij 18 kg en in Frankrijk zelfs 24 kg kip voor een schijntje.

Het einde van de bio-industrie lijkt in zicht. De intensieve pluim-
veehouderij leidt tot te veel gezondheidsnadelen voor mens en 
dier. Na veel onderzoeken, negatieve reclame, demonstraties en 
vreselijke tv-beelden van zieke kippen die door hun misvormde 
poten zakten, vol blaren, onder de ziektekiemen of vol antibio-
tica, die voorover vallen door de grote borstfilets, met hart- en 
longproblemen, halen eindelijk de drie grootste supermarktketens 
(Albert Heijn, Jumbo en Lidl) de plofkip uit hun vleesschap. 

Plofkip werd flopkip
Begin 2013 verklaarden de supermarkten de plofkip niet meer 
van deze tijd en beloofden zij deze te vervangen door een dier-
vriendelijker gehouden kip. Achteraf bleken de verbeteringen 
minimaal en kwam de kip niet in aanmerking voor een Beter 
Leven-ster van de Dierenbescherming. Wakker Dier noemde 
deze nieuwe kip ‘flopkip’. 

Plofkipvrij
In februari was het zo ver. Ongeveer 50% van de supermarkten 
waren in één klap plofkip-vrij. De supermarktketens stapten over 
op een nieuw type kip tussen plofkip en Beter-Leven-sterren-kip. 
Er is mondjesmaat vooruitgang in Nederland. Waarom kan het 
in Frankrijk wel? Willen wij weer voor een dubbeltje op de eer-
ste rang? Nee, dat hoeft niet eens.

Label Rouge 
Het etiket Label Rouge van het Ministère de l’Agri-
culture is een Frans keurmerk voor kippen die vol-
doen aan de Europese regels voor boerenscharrel 

met uitloop. Deze kippen leven minstens 81-90 dagen, zitten 
met maximaal elf op 1 m², hebben een uitloop naar buiten van 
2 m² per kip. Hun voer bestaat voor minstens 75% uit granen, 
afhankelijk van de leeftijd. Vaak hebben ze zwarte poten, geel 
vet op de botten en het vlees is stevig, op de poten zelfs roze 
of rood, hetgeen de kip ten goede komt.
Hier kosten ze € 8 per kg en vliegen ze de deur van de supers 
uit. In Nederland zouden ze er eventueel een paar euro per kg 
meer voor kunnen vragen dan de kippen met één ster. Hoe is 
het mogelijk, dat deze kip niet in Nederland te vinden is? Zou 
dat komen omdat de Nederlander wit kippenvlees wil eten? 

Label Bio 
Er is wel enig verschil met het Label-Rouge-kip. 
De Bio-kip mag langer leven, namelijk 112 dagen 
en is exclusief gevoerd met granen en planten/

groenten. Ze zijn gegarandeerd vrij van pesticiden en hormonen 
en in geval van ziekte mogen ze alleen behandeld worden met 
fytotherapie, ofwel planten- en kruidenextracten. De prijs ligt 
iets hoger: € 13 per kg. Attention : sa cuisson est plus longue, 
maar dat wist je natuurlijk al. De smaak is perfect! •

Nienke ten Hoor Aukema 

is diëtiste. 

info@uwdietist.eu

Hollande in Nice
Plofkip 
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HUISARTSENTEKORT
Rinie de Vroedt

Ondanks maatregelen loopt het tekort aan 
huisartsen in Franse campagne verder op

Sinds 2007 is het aantal huisartsen in Frankrijk gedaald 
met 8,4% en in de toekomst zullen steeds meer artsen 
stoppen zonder een vervanger te hebben gevonden. 

 Volgens het Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) 
zal 1 op de 4 huisartsen in 2025 zijn verdwenen. De huidige 
artsengeneratie is vergrijsd. Het is heel moeilijk een vervanger 
voor de praktijk te vinden en vele huisartsen die de zeventig   
al zijn gepasseerd, lopen op hun laatste benen en moeten 
 gedwongen hun patiënten in de steek laten. Op dit moment is 
er vraag naar ongeveer 1000 huisartsen.

Medische woestijnen
Het gevolg is dat er nu al bijna 200 déserts medicaux zijn, dit zijn 
medische woestijnen waar je zeker een half uur moet rijden om 
bij de dokter te komen. Arts zijn in zo’n 
gebied betekent lange dagen maken: 
zestig uur per week en geen tijd voor  
een gezin of sociaal leven. De meeste 
medische woestijnen bevinden zich in 
het midden van Frankrijk. In zeker 43 
 gebieden is het moeilijk om snel bij een 
arts te zijn. Met uitzondering van de 
Savoie en de Loire-Atlantique loopt het 
aantal huisartsen echter in alle departe-
menten terug. Het lijkt nu niet langer een 
probleem van de landelijke gebieden te 
zijn, maar zelfs in Parijs is het aantal 
huisartsen in de periode van 2007 tot 
2016 met een kwart gedaald! 

In Bergerac (Dordogne) is het zelfs zo dat 
het plaatselijke ziekenhuis een speciaal 
spreekuur heeft voor mensen die bijvoor-
beeld een herhalingsrecept nodig heb-

ben. Door het vertrek van drie artsen in het voorjaar en het 
plotseling overlijden van een nog praktiserende huisarts zijn 
daar duizenden mensen verstoken van medische hulp. 

Leven naast werk
Hoe komt het dat jonge afgestudeerde artsen hun neus ophalen 
voor een huisartsenpraktijk? Jonge mensen hebben geen zin 
meer om alleen voor hun praktijk te leven. Ze zoeken naar even-
wicht tussen hun professionele en privéleven en zijn niet bereid 
om de lange werkweek van de huidige generatie huisartsen 
voort te zetten. Bovendien is de bevolking vergrijsd en het 
vooruitzicht om te werken met relatief veel ouderen heeft in 
hun ogen veel nadelen. Het betekent niet alleen overvolle 
wachtkamers, maar ook een vermoeiende dagelijkse ronde 

Mijn Franse huisarts is de pensioengerechtigde leeftijd al ruimschoots gepasseerd, is 

veel op vakantie en de geruchten gaan dat hij binnenkort stopt. Dus heb ik tijdens mijn 

laatste consult toch maar de stoute schoenen aangetrokken en heb ik hem gevraagd of 

hij gaat stoppen en hoe de medische toekomst van onze streek in de Dordogne er dan 

uitziet. Bovendien ben ik een zoektocht gestart: waar is een huisartsentekort, hoe komt 

dit, waarom helpen de genomen maatregelen niet en wat is het toekomstperspectief.
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langs patiënten die moeilijk ter been zijn en dan rest nog het 
vele papierwerk. Jonge artsen willen ook een leven naast hun 
werk. En er moeten scholen, crèches en carrièremogelijkheden 
voor de partner zijn. Een arts denkt wel drie keer na voordat er 
een verhuizing wordt gepland naar een medische woestijn.

Gemeenten doen er intussen alles aan om hun huisartspraktijken 
te behouden. Artsen worden, vaak tevergeefs, gepaaid met 
 cadeautjes zoals een tijdelijke vrijstelling van de huur of belas-
ting. Er wordt gebruik gemaakt van headhunters, die onder 
 andere in Nederland actief zijn. Zo heeft de Nederlandse huis-
arts Edward Kriek zijn praktijk in Almelo verruild voor Groléjac, 
een dorpje in de Dordogne. Hij was boos op het Nederlandse 
zorgsysteem en wilde weer ‘gewoon dokteren’. “Ik wil en kan niet 
functioneren in het huidige zorgsysteem”, schreef hij begin 2015 
aan zijn 2400 patiënten in Almelo. “Ik vertel u dit met pijn in 
mijn hart… Op deze wijze doorgaan is geen optie.” (NRC, 
24 december 2015). 

Maatregelen
Marisol Touraine, minister van Sociale zaken en Gezondheid, 
heeft een aantal maatregelen genomen om het huisartsentekort 
te verminderen. Er moeten eenvoudigweg meer huisartsen 
worden opgeleid. Daartoe is het vastgestelde aantal studenten 

dat mag beginnen aan een studie geneeskunde inmiddels 
 verruimd.
Haar beleid gaat niet langer uit van een huisarts in ieder dorp. 
Om iets te doen aan de huidige werkdruk stimuleert Touraine 
het opzetten van een netwerk van gezondheidscentra waar 
verschillende disciplines en meerdere artsen in teamverband 
samenwerken.

Een verplichte huisartsenstage voor studenten geneeskunde is 
ook een van de onderdelen van het beleid. Bovendien hoopt de 
minister met een speciaal contract studenten over te halen om 
zich in ruil voor een beurs van 1200 euro per maand na hun 
studie verplicht te vestigen in een regio waar een gebrek aan 
artsen is. Zij moeten daar net zo lang als arts werken als hun 
beurs heeft geduurd. In 2017 moeten 1500 van dergelijke 
 contracten zijn afgesloten.
Bovendien kunnen jonge artsen die zich in een medische woes-
tijn willen vestigen van de staat twee jaar lang een inkomens-
garantie krijgen. Ze krijgen dan iedere maand 3640 euro op 
hun bankrekening gestort. Tot 2017 wil de minister zo’n duizend 
artsen verleiden met een dergelijk contract. De teller staat op 
dit moment op de helft.

Volgens het Franse ziekenfonds CPAM is 40% van de artsen in 
de Dordogne ouder dan 60 jaar. Ook mijn huisarts valt daar-
onder, hij is bijna 70. En hij antwoordt bevestigend op mijn 
vraag of hij gaat stoppen. Maar zo zegt hij: “Ik heb ongelooflijk 
veel geluk gehad. Mijn opvolger heeft zichzelf gemeld… Het is 
een jonge arts. Zijn vader heeft een huisartsenpraktijk in de 
Sologne, die hij echt niet wilde overnemen. Zijn schoonouders 
wonen in Toulouse en daar tussenin ligt Belvès, waar ik mijn 
praktijk heb.” Mijn huisarts gaat beetje bij beetje minder werken 
en zijn patiënten kunnen langzamerhand wennen aan het 
 nieuwe huisartsengezicht. We kunnen hier voorlopig opgelucht 
ademhalen… •

Bronnen: Le Monde, Le Figaro, gouvernement.fr, 

NRC, SudOuest en vacaturesvoorartsen.nl

Voor Nederlanders en Belgen 
die een plaats over hebben in 
hun auto op reis naar Neder-

land of België of voor mensen die 
juist een plaats zoeken, hebben Anne 
Marie en Richard van Tienhoven de 
liftservice ‘Vice Versa’ opgezet. De 
service bestaat al sinds 2004 en is 
gestart uit milieu- en kostenoverwe-
gingen. Meerijden met elkaar is niet 
alleen een win-win situatie, maar kan 
ook nog gezellig zijn. Je hoort weer 
eens andere verhalen, over andere 
ervaringen. De tijd vliegt om!

Mensen die een plaats over hebben 
of er een zoeken, geven dat aan Anne 
Marie en Richard van Tienhoven door 
met vermelding van vertrekdatum, 
naam, emailadres, telefoonnummer(s), 
plaats van vertrek en plaats van be-
stemming. Anne Marie en Richard 
produceren een overzicht waarop 
vraag en aanbod staan en versturen 
dat minimaal eenmaal per week per 
e-mail naar de geïnteresseerden.

Vind je een geschikt lijkende datum 
en bestemming dan moet je recht-
streeks contact opnemen met de des-

betreffende persoon en onderlinge 
afspraken maken over het tijdstip 
van vertrek, de exacte plaats, de 
financiële vergoeding, leeftocht, 
etc. Komt de match daadwerkelijk 
tot stand dan moet dat bij ‘Vice 

Versa’ worden gemeld en kan het over-
zicht  geactualiseerd worden.

Ondanks het feit dat vliegen steeds goed-
koper wordt tussen Frankrijk en Neder-
land en de lage tarieven voor de bussen 
van Eurolines of de Flexbus, gaan de 
mensen toch meestal met de auto heen 
en weer. Je kunt je huisdier(en) en meer 
bagage meenemen en je bent flexibeler. 
Vaak is in de auto dan ook nog plaats 
voor een extra passagier. Een lege plaats, 
die door iemand die ook die kant op wil 
en niet kan of wil rijden, kan worden op-
gevuld. ‘Vice versa’ is dus bedoeld om die 
twee categorieën bij elkaar te brengen.

Wat op kleine schaal begon, is uitgegroeid 
tot een overzicht dat inmiddels naar zo’n 
350 adressen wordt verstuurd. Bijna alle-
maal personen die in de periode vanaf 
2004 gedurende een of meerdere keren 
gebruikt hebben gemaakt van deze service.

‘Vice Versa’ is in het bijzonder bedoeld 
voor Nederlanders en Belgen die wonen 
in de Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne, 
Corrèze, Charente en Haute-Vienne. Dus 
voor mensen die via de A20/E9 via Parijs 
heen en weer reizen. De service wordt 
gratis verstrekt.

Reist u ook regelmatig heen en weer en 
wilt u de overzichten minimaal eenmaal 
per week gaan ontvangen, stuur dan een 
mail naar riant.pp11@gmail.com •

COVOITURAGE

Tarief huisartsen 
in Frankrijk per 
1 mei 2017 verhoogd

Eindelijk is de kogel door de kerk. Vijf 
maanden onderhandelen was nodig 

om de huisartsentarieven in Frankrijk met 
twee euro te verhogen. Per 1 mei 2017 
verhoogt het Franse ziekenfonds CPAM 
het basistarief voor een consult bij een 
huisarts van € 23 naar € 25. Sinds 2010 
is dit tarief niet veranderd. De huidige 
verhoging wordt gezien als een ‘erkenning’ 
van het harde werken van huisartsen.
Dit hogere tarief heeft geen enkel gevolg 
voor mensen met een aanvullende ver-
zekering. Alleen een eigen bijdrage van  
€ 1 per consult blijft gehandhaafd voor 
patiënten ouder dan 18 jaar. De CPAM 
vergoedt 70% van de overgebleven € 24, 
dus € 16,80 en de aanvullende verzeke-
ring betaalt de overige 30%, dat is € 7,20. 
De CPAM vergoedt overigens alleen maar 
70% van het basistarief.

Er komen nog meer veranderingen aan. 
Een huisarts kan verschillende soorten 
consulten gaan berekenen, afhankelijk 
van de duur en ingewikkeldheid van een 
consult. Door vergrijzing van de bevolking 
en toename van chronische ziekten wordt 
een huisartsenbezoek veel complexer en 
kost meer tijd. Daartoe komen verschil-
lende consulten van € 25, € 45 en € 60. 
Het is nog niet bekend wanneer dit alles 
gaat gebeuren, maar het is zeker bedoeld 
als stimulans voor jonge afgestudeerde 
huisartsen om zich zelfstandig te gaan 
vestigen. 

Let op: voor verdragsgerechtigden gaat 
de landenfactor per 1 januari 2017
omhoog van 75 naar 82%. •

0 tot 1%
-5 tot 0%
-10 tot -5%
-15 tot -10%
-20 tot -15%
-25 tot -20%

Huisartsenafname in de verschillende departementen

‘Vice Versa’, een liftservice 
voor Nederlanders en Belgen

BERICHT
Rinie de Vroedt
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TAAL
Wim Kruize

Ce en cela
Wat is het verschil in gebruik tussen 
ce en cela als onderwerp?
Ce wordt gebruikt bij het werkwoord être. 
Voorbeeld: Ce sont des militaires.
Cela wordt gebruikt bij alle andere werk-
woorden. Voorbeelden: Cela me plaît. 
Cela nous étonne.

Omdat
In het Frans comme of parce que.
Comme staat vooraan de zin: 
Comme il fait froid, je ne sors pas.
Parce que staat midden in de zin: 
Je ne sors pas parce qu’il fait froid.
Het voegwoord puisque betekent ‘daar 
immers’: Je ne sors pas puisqu’il fait froid.

Uitspraak dubbele 
medeklinkers
Wat gebeurt er in de uitspraak als twee 
dezelfde medeklinkers naast elkaar 
staan? Over het algemeen kun je doen 
alsof er één medeklinker staat: pommier, 
village. Spreek gewoon uit: m en l.
Soms moet je een dubbele medeklinker 
wél laten horen. Bij voorbeeld in nous 
courrons (wij zullen rennen) om te onder-
scheiden van nous courons (wij rennen). 
De r dus even aanhouden in het eerste 
geval.
Door de wegval van een e in de uitspraak 
kun je ook een dubbele medeklinker 
 krijgen: une gross(e) somme, cett(e) terre, 
là-d(e)dans, une rob(e) blanche. Dan 
 moeten in de uitspraak de s, de t, de d 
en de b ook even aangehouden worden.
Er bestaat dus een verschil in uitspraak 
tussen elle est en elle l’est.

Cijfers…
1 Une fois n’est pas coutume = Één maal 

gedaan is nog geen gewoonte
2 Un homme entre deux âges = 
 een man van middelbare leeftijd
3 Jamais deux sans trois = 
 driemaal is scheepsrecht.
4 Dire ses quatre vérités à quelqu’un 
 = iemand flink de waarheid zeggen

6 À la six-quatre-deux = 
 in een vloek en een zucht
8 Aujourd’hui en huit = 
 vandaag over een week
12 Douze métiers, treize malheurs = 

twaalf ambachten, dertien ongelukken
14 Chercher midi à quatorze heures = 

spijkers op laag water zoeken

Net andersom
Er zijn een paar uitdrukkingen waarin de 
volgorde van de woorden in het Frans en 
het Nederlands net andersom is. Voor-
beelden: vraag en aanbod = l’offre et la 
demande, maten en gewichten = poids et 
mesures, min of meer = plus ou moins, als 
kat en hond leven = vivre comme chien et 
chat, dag en nacht werken = travailler 
nuit et jour (maar hier mag jour et nuit 
ook). Hoe zou dat verschil in volgorde 
komen? Het is een goede vraag, maar ik 
weet het antwoord niet.

Leuk om te weten

Ce que femme veut, Dieu le veut 
= Moeders wil is wet.

Chose promise, chose due 
= Belofte maakt schuld.

Casser la baraque 
= een daverend succes hebben

Une fille terrible = een toffe meid
Avoir la patate = in goede vorm zijn

Waar zitten de fouten?
Iedereen klaagt erover dat het tegen-
woordig in de kranten – of het nu een 
Nederlandse of een Franse is – krioelt 
van de fouten tegen de spelling of de 
grammatica. “Vroeger was alles beter”, 
pleegt men dan te zeggen. Hoe het ook 
zij, ik heb in de Journal de Saône-et-Loire, 
een van de Franse regionale dagbladen, 
eens wat fouten zitten aanstrepen waar-
van ik jullie wil laten ‘meegenieten’. In de 
volgende 15 zinnen of delen van zinnen 
zit een fout. Er is er een bij met twee! 
Zijn jullie in staat de fouten op te sporen? 
Op pagina 19 staat het lijstje met de 
 correcties van de gemaakte fouten, 
soms vergezeld van een korte uitleg. 

1. Qui peu proposer des solutions?
2. Mais les présidentielles sont bien loins.
3. La circulation dans les allées étaient 

difficile.
4. Après s’être documenté sur cette affaire, 

elle a trouvé ce film très instructif.
5. … l’histoire qu’on lui avait raconté 

 lorsqu’elle était plus jeune.
6. Persuadé d’une réelection dès 
 le premier tour, le président a…
7. Un professeur a été frappé mardi 

 pendant un cour par un des élèves.
8. … l’élection d’une femme étant en soit 

une ‘révolution’.
9. Une sensibilisation qui a parlé à tous, 

mêmes aux plus jeunes.
10.  Alors, qu’elle est la vérité sur l’assassinat 

de John Fitzgerald Kennedy ?
11. Ca ne serre à rien de refaire voter 
 les militants.
12. … dans les moments ou tout n’est pas 

rose sportivement.
13.  La commission communale a rendu 

public son étude sur la cité de Greuze.
14. Les partisans se sont succédés à la 

 tribune.
15. Ça ne va pas fort dans la vie de Cathy 

depuis quelques temps. •

Franse 
graantjes

Lust en liefde 
in Versailles

Toen ik een eind op streek was met dit boek, 
dacht ik: wat moet ik hiermee? Dat kwam  

door de ondertitel ‘Hoe maîtresses het aanzien  
van Frankrijk bepaalden’. Daar verwacht je meer bij dan  
verhalen, hoe amusant en scabreus ook, over de vele dames die in schier eindeloze 
optochten de slaapkamers van de Lodewijken XIV en XV, de broer van Lodewijk 
XIV, Filips van Orleans, alias ‘Monsieur’, introkken. Een uitzondering vormde 
 Lodewijk XVI, er was iets mis met hem. Daarover hieronder meer.

Het boek vertelt over de eerste grote liefde van Lodewijk XIV, Louise Le Blanc de 
La Baume, ofwel Mademoiselle da Lavaillière. Daarna waren er nog twee andere 
dames die belangrijk voor hem waren: Madame de Montespan, en Madame de 
Maintenon met wie hij, nadat zijn wettige echtgenote was overleden, in het geheim 
huwde. Ze bleven vele jaren bij elkaar.
Niet dat hij het daarbij liet. Er waren, nagenoeg dagelijks ook andere maîtresses, 
vaak heel jonge meisjes, waar hij zich mee vermaakte. Lodewijk erkende 21 kinde-
ren. Hij had er veel meer, maar die kon hij niet erkennen, want ze werden bij ge-
trouwde vrouwen verwekt.
Het bondst maakte de Regent, de broer van Lodewijk XIV het. Hij richtte dagelijks 
enorme orgiën aan, waarbij alle remmen los gingen.
De lezer staat versteld. Ook de toenmalige clerus sprak er veroordelend over, maar 
deed er tegelijkertijd volop aan mee. Dat ze ook nog tijd hadden om oorlog te 
 voeren. Dat deden ze veel: Frankrijk voerde een nagenoeg eindeloze reeks oorlogen. 
Ook Lodewijk XV wordt beschreven als seksueel volstrekt onverzadigbaar. Zijn 
kleinzoon, Lodewijk XVI steekt scherp bij de andere heren af. Hij leek geen belang-
stelling voor seks te hebben, tot groot verdriet en wanhoop van de koningin,  Marie- 
Antoinette. Hij leed aan een defect, waardoor hij impotent was. Pas na jaren en vele 
onderzoeken en behandelingen, kwam het goed en verwekte hij alsnog een paar 
kinderen. Hun beider leven werd in 1793 beëindigd onder de guillotine.

Een heel ander aspect van dit boek is, dat de wordingsgeschiedenis van het paleis 
van Versailles en de stad beschreven wordt. Versailles was toen Lodewijk XIV echt 
begon te regeren een onaanzienlijk jachtslot. Lodewijk liet het ingrijpend verbou-
wen en uitbreiden, daarmee waren enorme bedragen gemoeid, dit tot grote onge-
rustheid van de minister van ongeveer alles, Colbert. Het geeft ook inzicht in het 
volstrekt van de werkelijkheid logeslagen hofleven in die tijd.

Baron
Theun de Vries heeft in 1987 een magistrale roman laten verschijnen die in dezelfde 
tijd speelt. De wereld wordt daarin beschreven vanuit het perspectief van een 
leerling van Molière, Baron. De roman heet ook zo. •

Lust en Liefde in Versailles. Michel Vergé-Franceschi en Anna Moretti. Atheneum-Polak & Van Gennip, 

€ 19,99. Oorspronkelijke titel: Une histoire érotique de Versailles (1661-1789), Payot et Rivages, Parijs.

Baron. Theun de Vries 1987, Querido. Nog te bestellen bij bol.com, € 17,50.

BOEKBESPREKING
Barend de Ronden

(Tenir) le haut du pavé
Om deze uitdrukking te begrijpen, 
moeten we naar vroegere tijden gaan. 
Waarbij we in gedachten houden dat 
pavé onder andere betekent: straat-
steen, plaveisel, wegdek. Nu naar 
vroeger. De tijd waarin het tout-à-
l’égout (waarbij iedereen is aangesloten 
op de riolering) en keurige trottoirs 
nog niet bestonden. De straten en 
stegen waren niet horizontaal. Integen-
deel, aan de huizenkant waren ze 
 hoger dan in het midden. Dat  midden 
diende als riool om het regen water 
en het door de bewoners gebruikte 
water af te voeren. De mensen liepen 
dan ook zoveel mogelijk aan de huizen-
kant (= le haut du pavé) om de drek 
te vermijden. Dan kon het gebeuren 
dat er hoog geplaatste personen 
(edellieden,  aristocraten en andere 
respectabele figuren) ook door de 
straat moesten. Het gewone volk 
week uit en ging eerbiedig naar het 
midden… Zo ontstond de uitdrukking 
tenir le haut du pavé = de eerste 
plaats bezetten, de eerste viool 
 spelen, de boventoon voeren.
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GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Montaigne was een humanist uit de Renaissance, de 
verlichte tijd na de donkere Middeleeuwen, toen de 
wetenschap opbloeide en de filosofie zich baseerde 

op de grote denkers uit de oudheid. Ook Montaigne had een 
voorkeur voor de klassieke filosofische ideeën, die vaak het uit-
gangspunt waren van zijn overpeinzingen. Na een werkzaam 
leven als rechter en magistraat bestudeerde hij de mensheid en 
vooral zichzelf. “Wij zijn geboren om de waarheid te zoeken”, 
vond hij.

Als humanist kwam hij tot de conclusie dat de mens zijn eigen 
lot in handen heeft en zijn motto was “Que sais-je ?” (Wat weet 
ik?). Want Montaigne was een sceptisch humanist, die meende 
dat “men veel gestudeerd moet hebben om weinig te weten”. Hij 
was geen filosoof van huis uit en de Essais (letterlijk: probeersels 
of proeven) zijn dan ook geen filosofische verhandeling maar 
meer een gesprek vol scherpe waarnemingen met de lezer. 
“Wie vreest te lijden, lijdt reeds aan datgene wat hij vreest”, 
houdt hij zijn lezers voor.

Humanistische opvoeding
Dat Montaigne een overtuigd humanist was en een voorkeur had 
voor de klassieke denkers, kwam vooral door zijn jeugd. Hij werd 
in 1533 in Bordeaux geboren als Michel Eyquem de Montaigne. 
De naam Montaigne had te maken met het gelijknamige familie-
kasteel in de Périgord, waar hij later zijn Essais zou schrijven. 
Zijn vader, humanist en burgemeester van Bordeaux, gaf zijn 
zoon een grondige opvoeding in de geest van het toenmalige 
humanisme. Als baby werd Michel ondergebracht bij een min 
in een arm dorp “om me op te voeden tot de meest nederige 
leefwijze onder de gewone mensen”, zoals Montaigne later in 
zijn Essais schreef. Na drie jaar ging hij terug naar huis en kreeg 
daar een Duitse huisleraar die geen woord Frans sprak maar 
Michels vader had bepaald dat ze alleen in het latijn met elkaar 
mochten spreken. Daarna werd hij – een zesjarig kind – naar het 
College van Guyenne in Bordeaux gestuurd, een kweekvijver van 
het humanisme. Daar leerde hij, behalve Latijnse dichtkunst en 
klassiek Grieks, eindelijk ook Frans. Na het college ging hij 
rechten studeren en op zijn 21e werd hij benoemd tot raads-
heer van het gerechtshof van Bordeaux.

La Boétie
Bij het gerechtshof raakte hij bevriend met zijn drie jaar oudere 
collega Étienne de La Boétie, die afkomstig was uit Sarlat. La 
Boétie, schrijver en dichter maar vooral humanist, onderwees 
hem verder in het humanisme van de Renaissance. Montaigne 
beschouwde hem als zijn filosofische mentor en hun vriendschap 
zou bepalend zijn voor de rest van zijn leven. Het was dan ook 
een slag toen La Boétie tijdens de pestepidemie van 1563 in 
Sarlat overleed. Zijn bibliotheek en manuscripten liet hij na aan 
zijn vriend Michel de Montaigne. Vijf jaar later overleed de vader 
van Michel en was hij kasteelheer geworden. Daarop maakte hij 
een einde aan zijn carrière bij de rechterlijke macht, vestigde 
zich op zijn kasteel in de Périgord en begon te schrijven aan de 
Essais. Montaigne was toen 37 jaar.
In 1580 verscheen de eerste tweedelige editie van zijn Essais en 
in datzelfde jaar ging hij op reis naar kuuroorden – hij leed aan 
een nierkwaal – in Duitsland, Zwitserland en Italië. In Rome 
bereikte hem het bericht dat het parlement van Bordeaux hem 
had gekozen tot burgemeester en dus moest hij terug. Vier jaar 
lang bleef hij burgemeester, daarna trok hij zich weer terug op 
zijn kasteel. Al die jaren werkte hij verder aan zijn Essais en er 
verschenen steeds weer nieuwe edities.

Tolerantie en dogma’s
“Leven is mijn ambacht en mijn kunst”, aldus Montaigne, want 
hij streefde naar een harmonieus en verantwoordelijk leven in 
de wereld om hem heen. Met die instelling doorzocht hij niet 
alleen zijn eigen leven maar ook de politiek, de maatschappij, de 
literatuur en de kunst van zijn tijd. Het ging hem in de Essais 
niet om hoogdravende regels of intellectuele abstractie maar 

Montaigne 
na vier eeuwen nog actueel
“Barbaren zijn degenen die anderen als barbaren zien”

om een begrijpelijke beschouwing van het bestaan. Montaigne 
was tolerant en verwierp elk dogmatisme in de religie, de weten-
schap en de filosofie. Daardoor kwam hij tot uitspraken die in 
de 16e eeuw opzienbarend waren, maar ons nu vertrouwd in de 
oren klinken.
Hij leefde in de tijd van de grote ontdekkingsreizen, van de ver-
overing van vreemde landen en het tot beschaving brengen van 
de inheemse bevolking, die voor de veroveraars slechts barbaren 
waren. Daarbij werd veel geweld gebruikt. Montaigne noemde 
de uitroeiing van de oorspronkelijke bevolking van de Nieuwe 
Wereld een misdaad en ontkende de superioriteit van de wes-
terse beschaving. “Barbaren zijn degenen die anderen als bar-
baren zien”, meende hij.

Niets is zeker
Bijzonder sceptisch was hij over de geleerden van zijn tijd, die 
volgens hem vaak uit hun nek kletsten. Want de mens verandert 

Château de Montaigne

Michel de Montaigne

“Men moet veel gestudeerd hebben 

om weinig te weten.”

Het einde van het jaar is in zicht. Een tijd van bezinning, van het overdenken van ons bestaan 

en de samenleving. De 16e-eeuwse Franse filosoof en schrijver Michel de Montaigne deed dat 

een groot deel van zijn leven en schreef daarover zijn beroemde Essais. Die bespiegelingen 

over zijn eigen leven en de tijd waarin hij leefde zijn hier en daar nog opmerkelijk actueel.
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tijdens zijn leven steeds van mening en er zijn grote verschillen 
tussen volkeren en culturen. Hij kwam tot de conclusie dat kennis 
en overtuigingen betrekkelijk zijn en citeerde de Romeinse 
schrijver Plinius de Oudere: “Het enige wat zeker is, is dat niets 
zeker is”. Dat betekende ook dat Montaigne zeer kritisch stond 
tegenover het bovenzinnelijke. Net als de beroemde Neder-
landse humanist Erasmus (Lof der zotheid), die een halve eeuw 
eerder leefde, kon hij zich vrolijk maken over de zekerheden van 
gelovige intellectuelen en kerkdienaren. “De mens is een mal-
loot”, schreef hij. “Hij zou nog geen vlo in elkaar kunnen zetten 
maar hij verzint wel goden bij de vleet”.
De politieke elite in het koninkrijk werd eveneens op de snijtafel 
gelegd en Montaigne keerde zich tegen het streven naar macht, 
niet om het volk te dienen maar om zelf tot aanzien te komen. 
Openhartig schreef hij over de kuiperijen en vleierijen aan het 
hof en relativeerde het van god gezonden koningschap. “Zelfs 
op de allerhoogste troon zitten we op onze kont”, stelde hij 
nuchter vast. Je zou denken dat die vrijmoedigheid gevaarlijk 
was, maar Montaigne werd zo hoog geacht dat de koning met 
hem bevriend bleef en hem regelmatig om raad vroeg.

Godsdienstoorlogen
Karakteristiek voor zijn tolerantie en anti-dogmatisme was zijn 
houding tijdens de godsdienstoorlogen die Frankrijk een halve 
eeuw lang verscheurden. Montaigne zat daar middenin. Vanaf 
het midden van de 16e eeuw had de reformatie het zuidwesten 
van Frankrijk veroverd en een stad als Bergerac, dichtbij zijn 
kasteel, was een protestants bolwerk geworden. De protestan-
ten, of hugenoten, werden bloedig bestreden door troepen van 
de koning, maar Montaigne koos geen partij. Terwijl verscheidene 
familieleden zich bekeerden tot het protestantisme bleef 
 Montaigne trouw aan de katholieke koning Hendrik III. Daar-
naast onderhield hij echter ook vriendschappelijke betrekkingen 
met Hendrik van Navarra, koning van een protestants vorsten-
dom aan weerszijden van de Pyreneeën, die zich had opgewor-

pen als aanvoerder van de hugenoten. In deze spagaat onder-
nam Montaigne diverse bemiddelingspogingen maar zonder 
veel resultaat.

Bartholomeusnacht
Toen radicale katholieken in 1572 tijdens de Bartholomeus nacht 
in Parijs twintigduizend protestanten afslachtten, was Montaigne 
diep geschokt. Hendrik van Navarra ontkwam weliswaar aan 
die moordpartij, maar hij werd gedwongen katholiek te worden 
en gevangen gehouden. Vier jaar later ontsnapte Navarra en 
vluchtte naar het zuidwesten. Daar werd hij weer protestant en 
leider van de hugenoten, die tegen de koninklijke troepen 
vochten. Ook de vriendschapsbanden met Montaigne werden 
weer aangeknoopt, terwijl die nog steeds een goede relatie 
met de koning had.
Koning Hendrik III werd in 1589 vermoord en Hendrik van 
Navarra zou hem, als nazaat van een vroegere Franse koning, 
kunnen opvolgen. De katholieke elite wilde uiteraard geen 
 protestantse koning en Navarra loste dat eenvoudig op door 
zich voor de tweede keer te bekeren tot het katholicisme. 
 Hendrik IV, zoals de nieuwe koning heette, verloochende zijn 
protestantse afkomst echter niet, want vijf jaar na zijn troons-
bestijging vaardigde hij het Edict van Nantes uit waardoor de 
hugenoten volledige godsdienstvrijheid kregen. Dat was in 1598, 

maar Montaigne, vurig pleitbezorger van vrijheid en tolerantie, 
maakte dat niet meer mee.

Château de Montaigne
Michel de Montaigne overleed in 1592 op zijn kasteel in de 
Périgord. Tot aan zijn dood had hij daar gewerkt aan de Essais, 
waarin hij niet alleen zijn omgeving analyseerde maar vooral 
zichzelf. “Zoals ik mijn boek maakte, heeft het boek mij gemaakt 
– een boek dat samenvalt met zijn auteur”, schreef hij tenslotte. 
Château de Montaigne brandde in 1885 bijna volledig af en werd 
later herbouwd in neorenaissancestijl. De toren met de biblio-
theek waar hij zijn Essais schreef bleef echter gespaard bij die 
brand en sinds de 16e eeuw is er nauwelijks iets aan veranderd. 
Op de balken van de bibliotheek staan nog de Griekse en Latijnse 
spreuken die het gedachtengoed van Montaigne bepaalden. 
Voor de vele bezoekers, op zoek naar echo’s uit het verre ver-
leden, is het een ruimte die aanspoort tot bezinning. Want al 
meer dan vier eeuwen geleden kwam Michel de Montaigne 
daar tot de conclusie: “Een wijs mens bepaalt zijn eigen lot”. •

“Leven is mijn ambacht 

en mijn kunst”

“Zelfs op de allerhoogste troon 

zitten we op onze kont”

Hieronder de antwoorden op de vraag 
‘Waar zittende fouten?’ op pag. 14

1. peu moet zijn peut
2. loins moet zijn loin (een bijwoord verandert niet)
3. étaient moet zijn était
4. documenté moet zijn documentée 
 (het voltooid deelwoord slaat op elle)
5. raconté moet zijn racontée 
 (lijdend voorwerp que gaat vooraf)
6. réelection moet zijn réélection
7. cour moet zijn cours
8. soit moet zijn soi
9. mêmes moet zijn même
10. qu’elle moet zijn quelle
11. Ca moet zijn Ça; serre moet zijn sert
12. Ou moet zijn où
13. Public moet zijn publique 
 (slaat op étude en dat is vrouwelijk)
14. Succédés moet zijn succédé (se is objet indirect)
15. Quelques moet zijn quelque

Tevreden over jezelf ?

Sponsors

Wijziging belastinginning

Vanaf 2018 start Frankrijk met belastingheffing aan de 
bron (prélèvements à la source). Welke gevolgen heeft 

dat voor u?

De Franse wetgever stelt in het belastingplan 2017 een 
 ingrijpende hervorming van het systeem van inning van in-
komstenbelasting (impôt sur le revenu) voor. De bronheffing 
wordt vanaf 2018 toegepast op Frans inkomen uit salaris, 
pensioenen en werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen. 
Buitenlandse pensioenuitkeringen e.d. en de resultaten van 
ondernemers (o.a. micro-entrepreneurs) worden maandelijks, 
dan wel per kwartaal, door de belastingdienst geïnd. Voor 
deze categorieën is er dus weinig verandering. 
In 2017 moet op de gebruikelijke wijze aangifte inkomsten-
belasting gedaan worden over de in 2016 genoten inkomsten. 
In september 2017 moet dan de impôt worden betaald.  
In 2018 wordt, zoals hiervoor vermeld, de bronheffing inge-
voerd. De aangifte inkomstenbelasting, over de inkomsten 
genoten in 2017, moet in mei 2018 ingediend worden. De 
groep waarop de bronheffing van toepassing wordt betaalt 
dus in 2018 de inkomstenbelasting over het jaar 2017 en 
2018. Die cumulatie van heffingen wordt gecompenseerd 
door een credit d’ impôt. Deze belastingkorting wordt niet 
verleend over buitengewone inkomsten, zoals de plus-values 
immobilières en plus-values mobilières. De volgende jaren 
wordt, evenals nu gebruikelijk is, jaarlijks de aangifte over 
het voorafgaande jaar in mei ingediend, waarna de financiële 
afwikkeling in september plaatsvindt. 

Al met al een voor betrokkenen ingrijpende verandering van 
het systeem van belastingheffing. Voor de meeste Neder-
landers in Frankrijk heeft deze verandering echter weinig of 
geen gevolgen. 

Ik merk op dat de parlementaire behandeling nog niet is 
 afgerond. Bij de Republikeinen denken ze erover het weer 

ongedaan te maken als ze aan de macht 
komen. De uit eindelijke invoering  
van deze belastinghervorming is dus 
onzeker. Ik houd u op de hoogte van 
de voortgang. •

FINANCIEEL
Arie Sluimer

Arie Sluimer

ariesluimerconseil@gmail.com
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COLUMN
Hans Wentholt

Hebt u het ook wel eens? Als u zich plotseling realiseert in 
Frankrijk te leven? Frankrijk wonderland. Hoe in vredes-

naam slaagt deze samenleving er in de touwtjes aan elkaar te 
knopen?

Hoe is het mogelijk!?

Natuurlijk, zoiets gebeurt wel eens aan de cafétafel of op het 
terras als je daar veilig samen zit met andere Nederlanders en 
je je gezamenlijk verwondert:
“Het is toch ongelooflijk hoe ze deze maatschappij draaiend 
houden. Weet je op welke leeftijd je hier als militair met pensioen 
gaat? Ik ken gevallen van mannen, die al op hun achtenveertig-
ste hun retraite gingen vieren.”
“Ja, en erger nog, die mensen hebben volstrekt het gevoel er 
recht op te hebben. De welzijnsstaat is op een ongehoorde 
 manier in hun genen geslopen.”
“Of de verpleegsters in het ziekenhuis. Toen ik laatst in het 
hôpital lag hoorde ik een gesprek tussen collega-infirmières. Die 
gaan ook zo belachelijk vroeg met pensioen. Die leeftijd kon wel 
wat lager, vonden de dames, want met al die nachtdiensten…”
“En dan al die wegen, die maar onderhouden moeten worden. 
Keurig geasfalteerd en dan blijkt zo’n weg zegge en schrijve 
naar één huis, tien kilometer verderop te leiden.”
“‘s Winters moeten ze ook nog palen steken voor de sneeuw.”
“Die burgemeester zal wel weer een subsidiepotje gevonden 
hebben.”
“Of hij heeft een vriendje in de Conseil van de Région. Of in Pa-
rijs.”
“Weet je wat mij ook altijd zo verwondert?”
“Nou?”
“Die middagpauze die ze hier nemen …, die hele volksverhuizing 
als ze allemaal om 12 uur ’s middags zo nodig naar de keuken-

tafel van moeder de vrouw moeten.”
“De file van de terugkeer naar het werk, nota bene twee uur 
 later, die beweegt zich overigens veel gespreider over de weg. 
Je ziet ze om half drie nog rijden.”
“En om 5 uur begint het weer.”
“Is er bij jullie in het dorp nog steeds een postkantoor?”
“Ja, hoe ze dat toch financieren?”
De vrouw van de hoofdschuddende man meende haar echt-
genoot toch enigszins te moeten nuanceren:
“Ja maar, La Poste huurt een kamer in de mairie en ze zijn maar 
één middag in de week open. De mevrouw vraagt je aan haar 
bureau, nodigt je uit te gaan zitten en kijkt je dan verwachtings-
vol aan. Ze is er voor de aangetekende brieven. Geloof ik, hoor.”
“Wat dat allemaal moet kosten!”
“En toch draait de tent. Zullen we nog een keer bestellen?”

Inderdaad heb ik ook wel eens in de zon in zo’n kring Nederlan-
ders gezeten. Op een terras in Aubenas, bijvoorbeeld. Niet ver 
van Juvinas, waar ik woon in de Zuid-Ardèche. “Tegen de Ceven-
nen op”, zeg ik dan altijd verontschuldigend, zoals ik het niet kan 
nalaten mijn woonplaats in Nederland, Putten, uit te spreken 
met een gemaakt boers accent. Gewoon de dubbel-t wat meer 
voor in de mond uitspreken en wat nadruk op de laatste n. Maar 
het is wel waar. Van die Cevennen. Dat postkantoor waarvan 
hierboven sprake is, is gevestigd in de piepkleine mairie van La 
Bastide sur Bezorgues, een kleine tien kilometer bergopwaarts 
van Juvinas. Zo klein als het huis is, zijn ze toch blij er een kamer 
in te kunnen verhuren. En inderdaad gaat het qua postbestelling 
vaak om brieven van overheidsdiensten. Soms uit Parijs of van 
de Préfecture, steeds vaker afkomstig van diensten en adressen 
die zich in het kader van een centraal geregeld spreidingsbeleid 
op de meest vreemde plaatsen in de hexagone bevinden. Zo 
ontving mijn vrouw in december jongstleden een teruggave op 
de betaalde taxe foncière 2015, omdat het deze zomer zo droog 
was geweest. Van de verschillende, vaak petieterige percelen 
die zij bezit (en die voor ons ‘gewoon ergens om ons heen in 
het dal en op de berg liggen’) had een of andere dienst er een 
elftal weten uit te zonderen, die kennelijk in het bijzonder van 
de droogte van 1 juni 2015 te lijden hadden gehad. Gezien de 
begroeiing met kastanjebomen of brem van de ons omringende 
natuur blijft ons deze tegemoetkoming van de Franse welvaarts-
staat volkomen onduidelijk. Maar ons inzicht in de ‘systemen’ 
die in dit land ten grondslag liggen aan de (nog steeds) vige-
rende regelingen is opnieuw zeer verrijkt.
De teruggave bedroeg 27 euro. Het bedrag in francs werd – 
zeer eigentijds – niet vermeld. •

Op een terras in Aubenas

Als dat door de gemiddelde 
 Fransman over je gezegd wordt, 
heeft die geen hoge dunk van je. 

De Cro-Magnon zijn bij ons een beetje 
 bekend door de Cro-Magnon grotten. 
Zo’n 40.000 jaar geleden zijn ze onze 
kant op gekomen. Ze zijn onze directe 
voorouders, niet te verwarren met de 
Neanderthalers.
Over het algemeen hebben we niet 
 zoveel op met onze verre voorouders.  
De Cro-Magnon vinden we primitief,  
de  Neanderthaler staat voor alles wat 
onbehouwen en bot is. 

Waar kwamen deze ‘oude mensen’ van-
daan? Hoe hebben ze zich ontwikkeld?
Ongeveer 60 miljoen jaar geleden ont-
stonden in Afrika de oudst bekende pri-
maten, waar zich onder meer de mens-
apen uit ontwikkelden. Hiervan scheidde 
zich zo’n 6 miljoen jaar geleden de 
 mensentak af. Een persoon daaruit werd 
wereldberoemd: Lucy (Australopithecus 
afarensis). Ze is vernoemd naar de Beatles- 
song Lucy in de sky with diamonds, dat 
vaak klonk in het kamp van de oudheid-
onderzoekers, de paleologen.

Out of Africa
De trek uit Afrika begint ongeveer 2 mil-
joen jaar geleden.  Uit een groep Homo 
heidelbergensis die vermoedelijk 1 miljoen 
jaar geleden vertrok, ontwikkelde zich 
uiteindelijk de Neanderthaler. De achter-
blijvers (Homo heidelbergensis) ontwikke-
len zich tussen 500 duizend en 200 dui-

menging heeft plaatsgevonden met onze 
Cro-Magnon, onze verre opa’s en oma’s. 
In de hedendaagse mens is ongeveer 2% 
van het erfelijk materiaal van Neander-
thaleroorsprong. Het is heel goed moge-
lijk dat de Europeanen daardoor een 
blanke huiskleur hebben. DNA-onderzoek 
heeft aangetoond dat ‘moderne mensen’ 
die zo’n 8500 jaar geleden in verschillen-
de delen van Europa woonden nog geen 
 genen hadden die een blanke huidskleur 
bepalen. Immigranten die 8000 tot 
6000 jaar geleden vanuit het gebied 
rond Zwarte Zee binnen trokken, hadden 
wel een  lichtere huid, net als de – inmid-
dels uitgestorven – Neanderthalers.
In noordelijker streken waar zij ooit leef-
den was een blanke huid voordeliger 
vanwege betere vitamine D-opname. 
Onze genen voor rood haar en sproeten 
hebben we ook aan Neanderthalers te 
danken, evenals een resistentie tegen 
een aantal ziekten. Daar staat tegenover 
dat aanleg voor onder meer de ziekte 
van Crohn,  Diabetes-2 en gevoeligheid 
voor tabaksverslaving (!) ook op Nean-
derthalergenen is terug te voeren.
We hebben, blijkt nu, innerlijk en uiterlijk 
meer met de Neanderthalers gemeen dan 
we denken. Als je ze geschoren en in mo-
derne kleren in de stad zou tegenkomen, 
zouden ze je waarschijnlijk niet opvallen. •

Bovenstaande is een verkorte bewerking van een 

 artikel van Karel Pavlicek. Het oorspronkelijke artikel 

is te vinden op onze website, www.drop-of-stroop-

wafels.net, onder prikbord. (BdR)

PREHISTORIE

Quel CroMagnon!
zend jaar geleden in de richting van de 
moderne mens. Zo’n 40 duizend jaar 
 geleden komen ze onze kant op, de 
Cro-Magnon.
In Europa waren toen allang Neander-
thalers. Ze hebben tussen 200 duizend en 
40 duizend jaar geleden rondgetrokken 
door Eurazië, het supercontinent dat 
 Europa en Azië omvat.
Vooral in Frankrijk zijn veel sporen van 
handafdrukken, afbeeldingen op rotsen 
en gereedschappen gevonden, die erg 
 lijken op die van de aanzienlijk later 
 gearriveerde Cro-Magnon.
We hebben nog een heel klein beetje 
van ze.

De Neanderthalers hebben tienduizenden 
jaren in hun oudste leefgebied, het Midden- 
Oosten, gewoond. De ‘moderne mens’ is 
daar ook doorheen getrokken. DNA-ana-
lyse van fossielen uit het Midden-Oosten, 
Siberië en Europa toont aan dat er ver-

Lucy?

Geografische spreiding Neanderthalers
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De drie opgaven van nr. 114 waren alledrie uit partijen van mijzelf, die ik het 
afgelopen seizoen heb gespeeld. De eerste van mijn partij tegen GM Pruijssers, 
de tweede en derde van partijen tegen clubgenoten. De oplossingen zijn:

Opgave 1: 1. ..., Txg2+ 2. Kf1, Txf2+ 3. Kxf2, Df4+ 4. Ke2, Lg4 mat 
Opgave 2: 1. ..., Dg8 2. Dxg8, Txg8+ 3. Kf2, Ke4 4. Ke2, Tg2 mat of 
 3. Kh2, Kf3 4. Kh3, Th1 mat 
Opgave 3: 1. Dxe6+, Ke8 2. Dg6+, Kd7 3. e6 mat of 2. …, Kf8 3. Lh6 mat

Ondanks de handicap van het nasturen van de juiste opgaven, kwamen er 
toch twee goede oplossingen binnen, van Reinout Brummelkamp en Koos 
Slob. Beiden hadden het goed opgelost. Proficiat, heren!

Opgave 1

Opgave 2

wit aan zet doet welke zet?

wit aan zet doet welke zet?

wit aan zet doet welke zet?

Laat ik dit keer beginnen met excuses, 
mede namens de redactie en op-
maak, voor het feit dat in het vorige 

nummer dezelfde opgaven stonden als in 
nummer 113, met de teksten voor num-
mer 114 eronder. Wij hebben getracht 
deze fout enigszins te herstellen door de 
abonnees met een e-mailadres en de vaste 
oplossers, waarvan het e-mailadres uiter-
aard bekend is, alsnog de correcte op-
gaven te doen toekomen. Hieruit blijkt 
hoe belangrijk het is dat wij over e-mail-
adressen beschikken. Draal niet en geef 
ook uw adres door aan onze administratie!
Om de oplossingen van de beoogde op-
gaven in Drop of Stroopwafels 114 begrij-
pelijk te maken, hebben wij de diagram-
men hieronder in het klein opgenomen.

SCHAAKRUBRIEK
Richard van Tienhoven

Foutje... bedankt!

De oplossingen van de opgaven in Drop of Stroopwafels nr. 114:
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Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

zwart geeft mat in 4 zetten zwart geeft mat in 4 zetten wit geeft mat in 3 zetten

Jonkheer wint schaaktitel

Ruim honderd jaar na het bewind van zijn verre voor-
vaderen heeft Jorden van Foreest hun voorbeeld 

 gevolgd. In het Tropentheater in Amsterdam veroverde de 
17-jarige Groningse jonkheer met gedurfd en fantasierijk 
spel de nationale schaaktitel, na een spannende tweestrijd 
met oud-kampioen Loek van Wely.

Van Foreest is een oud adellijk geslacht in het Graafschap 
Holland, dat voor het eerst vermeld wordt op 27 juli 1250. 
Mogelijk vindt de familie haar oorsprong in de regio van 
Aken onder de naam De Foresto. De oorspronkelijke bezit-
tingen van het geslacht omvatten de Rijnlandse ambachts-
heerlijkheid Middelburg. Dit ambacht lag tussen Boskoop 
en Reeuwijk-Dorp. De familie bewoonde destijds het kasteel 
Foreest dat in de Hoge Waard aan de Luttike Rijn te Koude-
kerk aan de Rijn lag. Latere voorname familiewoonplaatsen 
zijn Kasteel Ter Wije te Beverwijk en Landgoed Nijenburg  
te Heiloo. Vanaf het einde van de 14e eeuw verwierven 
 leden van de familie plaatsen in het bestuur van Hollandse 
steden als Delft, Haarlem, Alkmaar en Hoorn, veelal als 
 burgemeester.

De naam Van Foreest telt ook in de Nederlandse schaak-
geschiedenis. Jordens betovergrootvader Arnold en diens 
broer Dirk werden in de periode 1885-1902 ieder driemaal 
landskampioen. Over Dirk, de sterkere van de twee, schreef 
Max Euwe eens dat hij “met wat meer en geregelder praktijk” 
tot de 19e-eeuwse wereldtop zou hebben behoord.

Of de opvolger van de twee broers wel tot het hoogste 
 niveau zal reiken, moet worden afgewacht. Aan een onvol-
doende ‘geregelde praktijk’ zal het niet liggen, want Van 
 Foreest schaakt veel en graag. 

Dit keer 3 nieuwe opgaven waarin aan-
gegeven moet worden welke zet je moet 
doen om beslissend voordeel te krijgen. 
Wat moeilijker dan de laatste keer, maar, 
nu met de juiste diagrammen, moet het 
te doen zijn. De oplossingen kunnen tot 
uiterlijk 1 februari a.s. worden ingestuurd. 
Veel plezier en succes!

Prettige feestdagen toegewenst en voor 
2017 een goede gezondheid! 

riant.pp11@gmail.com

De opgaven voor nr. 115:

Jorden van Foreest
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STAKINGEN
Bauke Geersing

Franse vakbonden 
in een veranderende wereld

De nieuwe Arbeidswet
De vakbonden CGT en FO beloven dat er vanaf 15 september 
weer acties tegen deze wet zullen worden gevoerd. Niet direct 
natuurlijk, want de leden van de vakbonden – dat zijn er overi-
gens slechts zo’n 8% van het totale werknemersbestand (!!!), 
het laagste van heel Europa – gaan eerst vakantie vieren. Dat 
geldt kennelijk ook voor het algemene publiek. De grote sport-
evenementen zijn achter de rug. En dan kunnen deze bonden 
er weer tegenaan, vinden ze. 
Ieder van ons herinnert zich nog de recente periode van acties 
van deze vakbonden. Die gingen gepaard met blokkades van 
raffinaderijen, wegen, ondernemingen, het hinderen van werk-
willigen, werkonderbrekingen en vernielingen. Een schouwspel 
dat wij in Nederland niet kennen. Hoe kan dat worden begrepen?

Het Franse stakingsrecht
Als je de Franse juridische regels bestudeert valt op dat de situ-
atie niet zoveel verschilt met die in ons land. Het stakingsrecht 
is in wetten geregeld. Als stakers in actie willen komen tegen 

hun werkgever – want daarvoor is het stakingsrecht ingesteld – 
dan gelden er diverse verplichtingen. Werkwilligen ongemoeid 
laten, de toegang tot de onderneming mag niet worden geblok-
keerd, een bezetting van een onderneming is verboden, er mag 
geen schade worden aangericht tijdens de stakingsacties en de 
vakbonden en de stakers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor overtredingen die tijdens de staking worden aangericht. 
Voor de publieke sector gelden nog enkele aanvullende regels. 
Een belangrijke is de minimaal verplichte dienstverlening. Zo 
kunnen de spoorwegen en de luchtvaart niet geheel worden 
platgelegd door een staking.
Als we de media volgen, blijkt dat gedurende die stakingen on-
geveer alle regels werden overtreden door de vakbonden en de 
stakers. In feite is er geen sprake van een staking maar acties 
tegen de regering die een, voor een deel van de vakbonden, 
onwelgevallige wet wenst aan te nemen. In Nederland zie je dan 
wel een manifestatie op het Malieveld of iets dergelijks. Maar 
hier in Frankrijk worden ongeveer alle raffinaderijen geblokkeerd. 
Dat zulke acties in flagrante strijd zijn met de Franse wetgeving 

kan zelfs een blind paard zien. En toch gebeurt het en dat ge-
durende een betrekkelijk lange periode. Ik heb mijn ogen wel 
eens uitgewreven en me afgevraagd waar zoiets vandaan komt.

CGT
De drijvende kracht achter deze vorm van actie voeren is de 
Franse vakbond CGT. Deze bond blijkt nog steeds te functioneren 
op basis van ‘la Charte d’Amiens’, van oktober 1906! In dat 
charter staat de erkenning van de klassenstrijd van de arbeiders-
klasse die zich mag verzetten tegen alle vormen van exploitatie 
en uitbuiting door de klasse van de kapitalisten. Een van de 
maatregelen die worden genoemd is de algehele staking.
Als je de website van de CGT bestudeert dan blijkt het volgende. 
Daar wordt gesteld dat het stakingsrecht een recht is dat in de 
grondwet is geregeld. Dat is onjuist. Dat recht staat in enkele 
wetten. Daar staat verder in dat het stakingsrecht een recht is 
om ongehoorzaam te zijn, een recht om revolutie te maken, een 
recht om weerstand te bieden en dat dit allemaal door de Franse 
grondwet wordt toegestaan. Je reinste leugen en bedrog en 
botte propagandateksten die zo uit de tijd van de Russische 
dictator en massamoordenaar Josef Stalin lijken te komen. 
Een vakbond die er een dergelijke filosofie op na houdt weigert 
elk sociaal akkoord met een werkgever waarin sprake is van 
enig compromis. Volgens het charter van Amiens zijn de twee 
speerpunten van de CGT: korter werken en een hoger loon. 

Achtergronden en reacties
Hoe is het mogelijk dat dit soort van taferelen zich in het 
Frankrijk van nu zich afspelen?
Ik keek recent eens naar een televisie-uitzending die was gewijd 
aan die acties van de Franse vakbonden. Toen de journalist 
suggereerde dat de nieuwe arbeidswet de situatie voor de werk-
nemers (vooral de jongere) zou verbeteren en dat vergelijkbare 
regelingen al jarenlang van toepassing zijn in andere landen 
van de EU, riep de vakbondsleider: “Europese Unie? Wij zijn in 
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Frankrijk. Wij willen niet dat de situatie verandert. Voor ons is 
het goed zoals het is.” De journalist drong nog even aan en 
stelde dat het stakingsrecht toch niet was gegeven om de 
 belangen van de jongere werknemers schade te berokkenen. 
Toen riep de vakbondsleider: “Wij hebben het recht te staken. 
En dat doen we.” Ontstellend vond ik dat.
En uit enkele reacties van mensen die op straat werden geïnter-
viewd, bleek dat de meerderheid wel zegt de stakingen en de 
acties vervelend te vinden, maar dat het zijn tijd wel zal duren. 
Gewoon uitzitten dus. 
Een enkeling vroeg zich af waarom de vakbonden niet door 
middel van een dialoog tot oplossingen kunnen komen. Een 
werkgever riep in het programma dat de nieuwe wet nodig is 
om met zijn onderneming te kunnen overleven. 

Slot
Toen ik het programma had uitgekeken, vroeg ik me af of ik 
naar een slechte film had gekeken. Maar het was een weergave 
van de werkelijkheid in dit mooie land. In mijn volgende bijdrage* 
zal ik de lezer een verklaring geven van dit typisch Franse 
 gedrag, althans volgens een boek dat ik recent ontdekte en 
waarin zo’n verklaring is uitgewerkt.

*Eventueel zullen we vragen ook dat stuk over te mogen nemen (Red.)

 

Als ik dit schrijf is de nieuwe Arbeidswet (La loi Travail) door het Franse parlement 

 aangenomen. Niet door een stemming, maar door toepassing van een bepaling in de 

grondwet dat de regering onder bepaalde omstandigheden een wet bij een soort van 

decreet kan afkondigen. 

Philippe Martinez, secretaris generaal CGT
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EZELS
Nina Noordzij

Nederlandse oudpolitieman zet zich in 
voor ezels in de Auvergne

Op zijn tochten door de omgeving vond Walter enkele 
verwaarloosde lammetjes en ja, ook een oude ezel.  
Hij ontfermde zich over deze dieren en het gevolg  

was dat meer mensen hem vroegen of hij niet nog meer ver-
waarloosde dieren wilde opnemen.
Walter ging zich bekommeren om oude, zieke en bejaarde ezels 
en begon een ezelopvang Aide-Aux-Anes. Wat begon als een 
soort hobby is echter behoorlijk uit de hand gelopen, Walter 
heeft nu de zorg over bijna honderd ezels. In het dorpje Gipcy, 
waar hij woont en een aantal weitjes heeft gekocht en gepacht, 
kennen ze deze Hollander goed. Hoewel de Fransen het ook 
wel bijzonder vinden dat hij de zorg op zich heeft genomen van 
zoveel, in hun ogen nutteloze, dieren. 

Geld nodig
Je zou Walter een zonderling kunnen noemen, maar zijn toe-
wijding en zorg die hij dag en nacht, 7 dagen in de week en 
365 dagen per jaar aan de ezels besteedt is meer dan bewon-
derenswaardig. Naast de verzorging van de ezels bouwt hij zelf 
ook alle houten schuilplaatsen.

De ezelstichting moet bestaan van donaties en dat valt niet mee. 
Bij de start van een dergelijke onderneming is er veel publiciteit 
en is het enthousiasme groot, hetgeen resulteert in giften van 
iedereen die ezels leuk vindt en de organisatie een warm hart 
toedraagt. Na verloop van tijd is het nieuwe er vanaf en lopen 
de donaties terug, zeker ook door de financiële crisis. De zorg 
voor een ezel kost gemiddeld 600 euro per jaar en daarmee 
moet er een behoorlijk bedrag binnenkomen om een kleine 
100 ezels van voedsel en de nodige zorg te kunnen voorzien.

Voor meer informatie over het werk van Walter Golsteijn en de 
ezelopvang kunt u terecht op de website www.aide-aux-anes.fr 
en hier ziet u ook hoe u financieel kunt bijdragen.

Aide Aux Anes 
Fournay 
03210 Gipsy 
(0033) (0)470 473 628 
e-mail: info@aide-aux-anes.fr

Het is al weer ruim twaalf jaar 

 geleden dat Walter Golsteijn 

zich in de Auvergne vestigde. 

Oorspronkelijk met het idee 

om zich daar als boer te ves-

tigen en te ontsnappen aan 

het stressvolle bestaan van 

politieman, belast met de strijd 

tegen zware criminaliteit in 

Amsterdam. Met het boeren-

bedrijf wilde het niet erg 

 lukken, maar zoals dat vaak 

gaat kwam er iets anders op 

zijn pad. 

Walter met een heel grote ezel

Voor mij ligt het boekje La nouvelle orthographe expliquée 
à tous !, geschreven door Dominique Dupriez en uit-
gegeven door Albin Michel. Het bevat 128 pagina’s en 

kost € 6,90. Een duidelijk en zeer welkom boekje.

Het is er dan toch van gekomen: de rectifications orthographiques 
(spellingwijzigingen) die in de Journal officiel op 6 december 1990 
zijn gepubliceerd, zijn in gebruik genomen, dat wil zeggen zijn 
aangebracht in de schoolboeken met ingang van september 2016.
Dat heeft Frankrijk geweten! Elke Fransman die je erover aan-
spreekt, begint meteen zijn mening te vertellen en schuwt de 
discussie niet. Ook in de pers heeft het uiteraard gegonsd van 
de reacties. De een zegt: ‘De nieuwe spelling bevordert de 
 middelmatigheid’, een ander knarsetandt: ‘De zielen van onze 
schrijvers wenen’, een derde beweert met droge ogen: ‘Als ik 
ognon (ui) moet schrijven in plaats van oignon, dan moet ik 
daarvan huilen’ en een vierde constateert: ‘Het is de hoogste 
tijd dat de Franse spelling zich ontdoet van een aantal idiote 
regels’. Ja, Frankrijk heeft het geweten, maar op de nieuwe 
spellings- en grammaticaboeken voor het schooljaar 2016-17 
zijn wel stickertjes geplakt met de vermelding Nouvelle ortho-
graphe (Nieuwe spelling).
De nieuwe spelling wordt de Fransen niet opgelegd maar aan-
bevolen. Je mag haar gretig omarmen maar je mag ook rustig 
doorgaan op de oude manier. Op die wijze wordt de nieuwe 
spelling een referentiespelling, dat wil zeggen een spelling 
waarnaar verwezen wordt. In de belangrijkste woordenboeken 
(Larousse, Littré, Hachette, Robert) zijn de nieuwe spelling-
wijzigingen opgenomen.

Wat beoogt de nieuwe spelling? 
Ik kan dat het beste laten zien aan de hand van twee voorbeelden.
Het woord relais (aflossing) heeft aan het eind een s. Die wordt 
door niets gerechtvaardigd en wordt ook niet uitgesproken. 
Dus weg met die s en relai kan nu mooi opgenomen worden in 
het rijtje balai, délai, essai.
Het Franse woord revolver wordt uitgesproken als révolver. Wel, 
zet dan een accent aigu op de e! Dat is nu gebeurd.
Verdwaalde schapen oppikken en woorden aanpassen aan de 
bestaande uitspraak, ziedaar de twee belangrijke oogmerken 
van de nieuwe spelling. De gebruikers van de nieuwe spelling 
zitten natuurlijk wel met vragen. Gaan mijn lezers nu niet den-
ken dat ik fouten maak? Schrijver Dupriez geeft als advies: geef 
aan dat je je bedient van de nieuwe spelling.

Is het moeilijk om die nieuwe spelling te leren? Voor Franse 
kinderen en voor vreemdelingen is het makkelijker om de nieuwe 
spelling te leren. Wat de andere gebruikers betreft, je moet 
even je best doen om die wijzigingen toe te passen, maar de 
winst (een logischer en een makkelijker Frans) is groot. Het 
gaat ‘maar’ om ongeveer 2400 woorden.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
• Verbindingsstreepje. Kan zonder bezwaar weg in woorden 

als croque-monsieur, rond-point, auto-stop, tic-tac, week-end, 
base-ball. Maar het is logisch om het streepje op te nemen  
in samengestelde telwoorden. Het is toch wel heel plezierig 
als je bij het invullen van een cheque onbekommerd kunt 
schrijven: trois-cent-quatre-vingt-huit € in plaats van trois 
cent quatre-vingt-huit €.

• Aangeven meervoud. Voorbeelden: des perce-neige 
 (sneeuwklokjes) wordt des perce-neiges, des après-midi  
wordt des après-midis.

• Accenten. Het woord événement wordt évènement, il cédera 
wordt il cèdera. Het ‘dakje’ (accent circonflexe) verdwijnt op 
de i en de u: il parait, diner, aout, flute. Vier uitzonderingen: 
dû, jeûne, mûr, sûr om verwarring te voorkomen met dezelf-
de woorden zonder dakje.

• Dubbele medeklinker. Chariot > charriot vanwege charrette, 
enz. Interpeller > interpeler vanwege appeler, enz.

• Vreemde woorden. Vele woorden worden verfranst: placebo 
> placébo, khalife > calife, diktat > dictat, hooligan > houligan, 
paraphe > parafe, acupuncteur > acuponcteur, cacahuète > 
cacahouète, diesel > diésel, thriller > thrilleur. Opmerking: de 
ph in veel courante woorden blijft: photographe, pharmacie, 
philosophie.

• Laisser. Een goed bericht voor de grammairiens onder ons: 
het voltooid deelwoord van laisser gevolgd door een infinitief 
blijft, net als dat van faire, onveranderlijk. Dus les enfants 
que tu as laissés partir > les enfants que tu as laissé partir. Dat 
betekent opluchting !!!

Ten slotte
Achterin het boekje dat ik hier bespreek, zijn alle behandelde 
woorden alfabetisch opgenomen. 
Het spreekt vanzelf dat ik de lezers van Drop of Stroopwafels 
van harte aanbeveel het boekje van Dupriez te kopen. Het is 
duidelijk, het is praktisch en het is niet duur. •

TAAL
Wim Kruize

De nieuwe spelling 
in Frankrijk
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Paddenstoelen 
notenpaté

Paddenstoelen nemen een bijzondere plaats in. In de natuur, 
maar ook bij mensen. Eeuwenlang hebben ze gediend als 
lekkernij of als voedsel uit noodzaak. Eeuwenlang waren 

ze de bron voor volksverhalen en volksgeloof en brachten ze je 
zelfs in contact met God. Eeuwenlang waren ze een raadsel van 
hun bestaan en eeuwenlang slopen ze rond als moordenaars, 
zonder dat de mens daar iets van zag of begreep...
Inmiddels begrijpen we wel iets van het schimmige werk van de 
schimmels en heeft de mens zelfs kans gezien ze uit te buiten, 
toe te passen, maar de strijd die tegen sommige schimmels 
moet worden gestreden, is heftiger dan menigeen begrijpt.  
De strijd die moet worden gestreden om hun behoud stuit op 
al even weinig begrip...
We ontrafelden het geheim van de zwammen, we ontrafelden 
hun DNA, we gebruiken hun secreten en in de herfst gaan we 
allemaal het bos in om de kleurenpracht te bewonderen en ons 
te verbazen over hoe dat allemaal kan! 
(www.allesoverpaddenstoelen.nl)

Zoeken!
In de herfst zien we hier vaak auto’s eenzaam en verlaten langs 
de weg staan en denken dan: wat doet die auto daar? Tenmin-
ste, dat denk je als je hier net woont, want nu weten we dat die 
auto’s van paddenstoelenzoekers zijn. Mensen die met een stok 
heel voorzichtig onder de bladeren loeren om te kijken of er er-
gens paddenstoelen, zoals de cêpes op de foto hieronder, ver-
borgen staan. En ik kan u verzekeren, het is een kunst ze te 
vinden want je ziet ze niet zo gemakkelijk, ze steken niet af. Ik 
ben wel eens met m’n buurman wezen zoeken: ik zie niks en hij 
vindt ze. Om radeloos van te worden want je loopt/schuifelt 
naast elkaar door het bos. Wat meer ervaring opdoen dus.

Van de paddenstoelen maak ik verschillende gerechten zoals 
een paddenstoelen-noten-paté, ideaal voor vegetariërs en zeer 
origineel.

Voor een paté voor 8 personen (voorgerecht) heb je nodig:
• 1 rode ui, gepeld en gesnipperd 
• ± 400 gram geblancheerde verse paddenstoelen bijvoor-

beeld champignons de Paris, cantharellen, cêpes, trompettes 
de mort of andere die verkrijgbaar zijn. Maar zo niet, dan 
 gebruik ik de blikjes van Saint Eloi Mélange de 4 champignons, 
waarin champignons de Paris, shitakés, pholiotes en pleurotes 
(230 gram uitgelekt gewicht)

• 3 eetlepels olijfolie
• 1 teentje knoflook 
• 2 takjes rozemarijn 
• grof zeezout en versgemalen peper 
• 150 gram cashewnoten (bij voorkeur ongezouten) 
• 15 gram verse peterselie 
• 2 eieren 
• 150 gram worteljulienne 
• 150 gram geraspte belegen kaas 
• een keukenmachine en een paté- of cakevorm van ± 1,5 liter

Bereiding: Ui fruiten in koekenpan met olijfolie (2-3 minuten), 
vervolgens samen met de schoongeveegde en in stukjes gesne-
den champignons fruiten voor nog eens 5 minuten. Knoflook in 
stukjes gesneden (eerst pletten) of geperst en de fijngehakte 
rozemarijnnaaldjes erbij voegen, het geheel op smaak brengen 
met het zeezout en de versgemalen peper. Cashewnoten in 
keukenmachine of met de hand grof hakken/snijden, peterselie 
fijnhakken/snijden, eieren loskloppen. Oven voorverwarmen op 
175°C, cakevorm invetten met olie en de bodem bestrooien met 
een deel van de gehakte noten (zit straks bovenop de paté), rest 
van de noten, de peterselie, de eieren, de wortel en de kaas door 
het paddenstoelenmengsel roeren, in de cakevorm scheppen, 
gladstrijken en midden in de oven in ca. 45 minuten afbakken.
Koud laten opstijven, in plakken snijden en warm of koud 
 opdienen.

Een variatie
Een leuke combinatie met deze heerlijke en verrassende paté 
vind ik cakejes met gedroogde tomaat, courgette, bacon en 
gruyère met kruiden. Je kunt ze bakken in een cakevorm,  
dan kun je plakjes er vanaf snijden. Je kunt ze ook in muffin-
vormpjes bakken, wat mijn voorkeur heeft.

Benodigd (voor ongeveer 6 stuks): 
• 100 gram courgette grof geraspt (julienne)
• 100 gram gruyère kaas fijn geraspt
• 50 gram zongedroogde tomaatjes, fijngehakt
• 50 gram bacon of pancetta, knapperig gebakken 
 en in stukjes gesneden
• 225 gram zelfrijzend bakmeel (of bloem met bakpoeder, 
 3,7 gram bakpoeder per 100 gram bloem)
• 2 eetlepels fijngehakte bieslook
• 1 theelepel fijngehakte, bij voorkeur verse tijmblaadjes, 

 anders gedroogd
• 2 fijngesneden bosuitjes,
• 175 ml melk
• 1 losgeklopt ei
• 55 ml olijfolie + een beetje extra voor het invetten van   

de vorm(en) of vormpjes.

Bereiding: Meng het meel, de courgette, de kaas, het spek, de 
zongedroogde tomaat, de kruiden en de bosui in een mengkom. 
Roer in een andere kom de melk, het ei en de olijfolie door elkaar 
en voeg de inhoud van beide kommen bij elkaar in een van de 
twee kommen. Schep alles goed door elkaar en voeg zeezout 
en versgemalen peper toe.
Verwarm de oven voor op 200°C. Vul de gekozen vorm/vorm-
pjes voor ongeveer driekwart met het mengsel, zet ze in de 
oven en bak ze in 25-30 minuten gaar en goudbruin.
Neem ze, als ze iets zijn afgekoeld, uit de vorm/vormpjes en 
laat ze afkoelen.
Opdienen met een plak paddenstoelen-noten-paté en bijvoor-
beeld een lekkere tomaten- of mangochutney.

Bij een volgende gelegenheid geef ik het recept van Oignons 
Monegasques, ook een heerlijke chutney hierbij, maar ook zeer 
geschikt voor bij een vleespaté. Mijn paddenstoelenlasagne 
met ook onder andere cêpes houden jullie ook tegoed.

Smakelijk appétit!!

CULINAIR
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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KERSTVERHAAL
Hans Wentholt

De wolvenjongen

Deze zomer was hij aan het zwerven geslagen, nadat zijn 
vader André was omgekomen bij een ongeluk in de 
gloednieuwe automobielfabriek van Panhard & Levassor 

bij de Porte d’Ivry. Zijn moeder Martha had haar leven voort-
gezet achter haar marktkraam in hun eigen straat, waar dage-
lijks markt werd gehouden. Omdat allebei zijn ouders geld 
 verdienden, kon hij als volksjongen tot zijn veertiende jaar nog 
naar school gaan. Dat was nu voorbij. Vader André had in 1898 
nog meegewerkt aan de constructie van de honderdste auto-
mobiel dat jaar. Een record! De noodlottige ontploffing kort 
daarna, was precies een jaar geleden. Marcel probeerde zijn 
moeder nu financieel bij te staan als ballenjongen in de kegel-
baan. Van ’s morgens tien tot ’s avonds tien uur, net zoals de 
andere, vaak nog jongere ballenjongens.

Omdat hij als veertienjarige jongen bij uitzondering nog op 
school had gezeten, was Marcel er zich niet zo scherp van be-
wust tot de arbeidersklasse te behoren. Vandaar dat hij op zijn 
droevige omzwervingen na zijn vaders dood zomaar op een 
keer de Ménagerie was binnengegaan te midden van de beter 
geklede bezoekers. Hij had de dierentuin tenslotte ook met zijn 
schoolklas bezocht. Zo was hij bij het hok en de nieuwe ren van 
de wolven gekomen. Op het bordje aan het traliewerk stond 
‘canis lupus lupus (loup européen)’. Op het pad voor de ren was 
het altijd rustig. Bij de berenkuil, de olifanten, giraffen en apen 

was het altijd druk. Mensen vonden wolven kennelijk niet zo 
grappig of interessant. De wolven liepen dan ook onophoude-
lijk koortsachtig heen en weer en keken je nooit aan met hun 
gele ogen. Ze vertegenwoordigden het kwaad. Al eeuwen lang.

Gefascineerd
Dat was nu precies waardoor Marcel gefascineerd was geraakt. 
Na een paar opeenvolgende bezoeken in de ochtenduren vóór 
hij naar de kegelbaan ging, was hij met de wolven mee gaan 
lopen. In hun tempo. Zich omdraaiend als de wolven aan het 
eind van het hek voor de dichte deur van hun hok omkeerden 
en hetzelfde ingesleten pad veertig meter terug insloegen tot 
aan het tegenoverliggende hek, om daar weer om te keren…

Marcel, die een heel beweeglijke jongen was, merkte dat de 
wolven, hoewel ze hem nog steeds niet aankeken, vertrouwd 
raakten met hun dagelijkse bezoeker. En dat zij ook reageerden 
als hij anders ging lopen. In september had hij zijn tempo ver-
sneld tot een bescheiden looppas. En, zoals hij had gehoopt, 
versnelden de wolven – drie waren het er – nu ook hun pas.  
In oktober was hij zover dat als hij echt hard ging lopen, zijn 
kameraden achter het hek ook een drafje ontwikkelden. Hij 
merkte ook dat de kleine roedel zich snel verzamelde als hij   
’s morgens om de hoek bij het hok verscheen en meedeed met 
zijn atletiekoefeningen. Nog belangrijker én nog meer troos-

tend voor Marcel: hij wisselde nu blikken met de wolven, ze 
 keken hem aan!

In november durfde hij al geen ochtend meer over te slaan. 
Bang om ‘zijn’ wolven verdriet te doen of om hun vertrouwen te 
verliezen. Het was inmiddels veel minder druk in de Ménagerie. 
Bezoekers liepen rechtstreeks door naar de nog door Napoleon 
neergezette Rotonde waar de olifanten en de giraffen tegen-
woordig ook binnen te bezichtigen waren. Hoe guur het weer 
ook was en hoe Marcel ook huiverde in de enige dunne jas die 
hij had, hij slaagde er nu in zó hard te rennen, dat de wolven 
hem in lichte galop bijhielden. Dat deden ze met een zichtbaar 
groeiend enthousiasme.
 
Vrienden
Vandaag was het 21 december 1899. Marcel had zijn moeder 
kleumend achter haar kraam achtergelaten. Er vielen aarzelende 
sneeuwvlokken. Marcel hijgde uit op een bankje tegenover  
het wolvenhok na veertig keer op en neer te hebben gesprint. 
Het drietal wolven dat nu recht tegenover hem stil stond en hem 
– hij kon het niet anders benoemen – vriendelijk aankeek, hijgde 
warempel ook! Niets gemene wolven, dacht hij. Ze lijken eerder 
toegewijde, enthousiaste vrienden. Het voelde alsof het gemis 
van zijn vader zich een beetje opvulde. Hij peinsde verder: ik 
weet, maman, dat u papa nog even verschrikkelijk mist als op 
de dag dat hij stierf. Ik heb u de kerk van Saint Etienne du 
Mont weer binnen zien gaan. U heeft mij eens verteld dat u 
daar als kind kwam, maar nooit meer nadat u van papa was 
gaan houden. Ik gun u de kerk van harte, maar ík blijf bij papa. 
Hoewel hij proletariër was, was papa aanhanger van de Ver-
lichting en Voltaire. Maar ik blijf ook bij mijn wolven.

Op dat moment passeerde een van de oppassers van de dieren-
tuin hem. Deze man had Marcel wel vaker met de wolven zien 
rennen en hij had wel eens een praatje met hem gemaakt. De 
oppasser was nooit verbaasd geweest over Marcels kameraad-
schap met de wolven. De sneeuw viel inmiddels in steeds dik-
kere vlokken en bleef al liggen.

“Volgende week is het Kerstmis”, sprak hij naderbij komend.  
“Ik vind het jammer je te moeten zeggen dat de dierentuin op 
kerstdag als enige dag in het jaar gesloten is. Ik denk dat dat 
voor jou én voor de wolven een treurige dag zal zijn. Het spijt 
me, maar het toegangshek wordt op last van hogerhand geslo-
ten. Vertrouw erop, dat ik de wolven als ik ze te eten geef, van 
jou zal groeten en ik zal zeggen, dat je de volgende dag weer 
terug zal zijn. Toch?”

“Natuurlijk”, zei Marcel haastig, maar erg geschrokken. Hij kon 
zich een ochtend zonder zijn vrienden en zonder warm te wor-

den door te rennen, niet meer voorstellen. Maar bovenal stelde 
hij zich de tranen voor, die de ogen van de grote grijze wolf en 
van zijn beide bruine volgers zouden vullen. Ogen, die niet meer 
rusteloos langs hem heen keken, maar die tegen hem spraken 
en de koppen van zijn drie vrienden een glimlachend, tevreden 
en bijna jolig uiterlijk gaven. Marcel was nooit in de verleiding 
gekomen om de dieren te strelen. Zijn grootste plezier was de 
wolven in de ogen te kijken.

“Maar ik kan ze toch niet in de steek laten? Misschien kwijnen 
ze weg. Willen ze me niet meer kennen! Of worden ze heel boos, 
zoals in de sprookjes.” De oppasser probeerde Marcel gerust te 
stellen: “Vertrouw er nu maar op, dat ze je de dag na Kerstmis 
nog even trouw en verheugd staan op te wachten. Geloof in 
 jezelf”.

Huilbui
De volgende vier dagen voor Kerstmis kwam Marcel vroeger dan 
ooit in de Ménagerie. Hij liep sneller en langer dan ooit, raakte 

Marcel Lafitte bibberde in zijn jas, die veel te dun was voor december. Vanaf de Rue 

 Mouffetard tot aan de ingang van de Ménagerie van de Jardin des Plantes had hij weliswaar 

in  versnelde pas de Rue Lacépède afgelopen, maar hij had zijn adem gespaard om straks 

echt te kunnen rennen langs het wolvenhok. Dan zou hij ook wel weer warm worden.

Ménagerie Jardin des Plantes, Parijs

Zijn grootste plezier was 

de wolven in de ogen te kijken.
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meer bezweet en meer buiten adem dan ooit, had het warm in 
zijn dunne jas alsof het zomer was. Dankbaar zag hij dat de 
wolven nu zoveel snelheid moesten maken om hem bij te 
 houden en dat zij zich niet meer konden bedwingen vreugdevol 
te janken.
Toen hij, om hen niet ongerust te maken, wegging alsof er niets 
aan de hand was, brak hij om de hoek van het pad in een 
onhoud bare huilbui los. Die was nog niet gestopt toen hij, 
 zoals iedere dag, langs de kraam van zijn moeder liep, alvorens 
naar de kegelbaan te gaan.

“Wat is er gebeurd?” vroeg moeder Martha toen ze zijn be-
traande wangen zag. “Niets”, antwoordde de veertienjarige 
jongen en liet er als bij ingeving op volgen: “Maar ik weet dat  
u vannacht voor het eerst na vijfentwintig jaar weer naar de 
nachtmis wilt en ik ga met u mee”.
Hij wist dat zijn moeder de huilbui verkeerd opvatte, maar ook 
dat hij haar gelukkig maakte.
 
Kerstdag bracht Marcel door in een rust en stilte. Een stilte die 
hij ook buiten op de besneeuwde straat voelde en die tot zijn 
verbazing ook in zijn binnenste heerste. Na middernacht kon 
hij van de spanning echter niet meer slapen. De ochtend na 
kerst stond hij al aan de toegangspoort van de Ménagerie toen 
het nog vrijwel donker was. De oppasser ontgrendelde juist de 
deur en herkende het gezicht van de jongen waarop angst én 
verwachting te lezen waren.

“Wees gerust mijn jongen, ik heb ze al gesproken en gisteren 
tijdens de kerst hebben ze helemaal niet rusteloos heen en weer 
gelopen. Ze lagen tevreden en vol vertrouwen tegen elkaar aan 
om elkaar warm te houden.” Marcel glimlachte: “Ik heb de hele 
kerstdag aan de wolven gedacht, zelfs tijdens de nachtmis in 
de kerk, u maakt mij gelukkig.” “Goed zo”, zei de oppasser.

Toen Marcel hardlopend de hoek om kwam, spurtten de wolven 
ogenblikkelijk met hem mee. Joelend van plezier. De jongen liep 
harder en langer dan ooit. De wolven ook. De blikken die de 
dieren en hij wisselden waren van een ontspannen ernst, die 
zowel mens als dier waardigheid kunnen verlenen.

Marcel nam plaats op het bankje tegenover het bordje canis 
 lupus lupus, zijn beide warme handen ineen, en nam de tijd en 
rust om zijn leven te overdenken. “Ik blijf bij jou, papa en bij 
Voltaire. Ik geloof net als jij in de rede en niet in God of magie. 
En toch blijf ik ook bij mijn wolven en hou ik, net als jij deed, 
van moeder Martha en ik aanbid de heilzame vrede van die ene 
dag in het jaar die Kerstmis heet.” •

Hans Wentholt woont in La Roche, Juvinas in de Ardèche

WEETJES
Meta Boreel

Kakkerlak 
in kleur

Het gebouw van de Fondation 
Louis Vuitton in Parijs, een 

 ontwerp van architect Frank Gehry, 
wordt in de volksmond ook wel   
‘de kakkerlak’ genoemd. De grote 
vleugels doen wel aan dat beest 
 denken. Tot het einde van het jaar 
zijn die vleugels overtrokken met 
doorzichtig gekleurd plastic. Ook  
van buitenaf gezien een mooi vrolijk 
gezicht! Dit alles in het Bois de 
 Boulogne.

Mr Opinel

Maurice Opinel, de grote baas van het gelijknamige 
messenmerk, is op 17 augustus dit jaar op 88- 

 jarige leeftijd overleden. We kennen Opinel allemaal van 
het mooie, handige en onmisbare zakmes. Maurice 

 Opinel, kleinzoon van 
de oprichter, werd 
 directeur van het 
 familiebedrijf in sep-
tember 1974 en bleef 
dat tot aan zijn dood. 
Onder zijn  leiding is 
een nieuwe fabriek 
gebouwd in Chambéry 
(Savoie). Hij was zijn 
hele werkzame leven 
bezig met het bescher-

men van het merk Opinel en het bestrijden van plagiaat. 
Opinel produceert ieder jaar 4,5 miljoen messen. Het 
bekendste mes is no 8 (foto). Honderdzesentwintig jaar 
na de oprichting is het bedrijf nog steeds in handen van  
de familie. Algemeen directeur is nu Denis Opinel, zoon 
van de overledene. Het Opinel museum in St-Jean-de-
Maurienne (Savoie) trekt jaarlijks 50.000 bezoekers.

Hema

De Hema wordt in Frankrijk gezien als een hippe winkel. 
Opvallend: de rookworsten ontbreken, maar de stroop-

wafels en het Friese roggebrood vliegen over de toonbank!  
Als het aan de Hema ligt, komen er honderden winkels bij in 
Frankrijk. “Hema is hier een hip merk en doet het uitstekend”, 
aldus Hema-topman Tjeerd Jegen. “In ons vlaggenschip aan   
de Rue Rivoli in Parijs zetten we drie keer meer om dan de 
 vorige eigenaar.” Jegen verklaart het succes door de huis-
merken van Hema.

Bâteau Bus

De Bâteau Bus is niet hetzelfde als de Bâteau Mouche 
(rondvaartboot). De Bâteau Bus of Batobus is een boot 

met het hop-on-hop-off-principe. Je kunt in- en uitstappen 
waar je wilt. De Batobus vaart over de Seine met een vaste 
route om het Île de France heen. Zonder informatie over de 
 bezienswaardigheden en heerlijk om even uit te rusten als  
men moe van al het lopen is.

Exposities in Parijs

Koningin Mathilde van België 
(foto) bracht onlangs een bezoek 

aan het Centre Pompidou waar een 
grote tentoonstelling is gewijd aan 
de Belgische schilder en beeldhouwer 
René Margritte en aan het Grand 
Palais voor de tentoonstelling van 
George Remi, bekend als Hergé, de 
schepper van Tintin (Kuifje). Beide 
Belgisch getinte tentoonstellingen 
zijn te zien tot 23 januari 2017.

LEGO
Ook is er nog tot 30 december een enorme happening  
in het Hotel de Ville met Lego! Genoeg te doen dus met 
 kinderen of kleinkinderen in de kerstvakantie.
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NIEUWBOUW
Hans van Driel

In 2014 besloten we tot aanschaf van een andere woning in 
Frankrijk. In een voor ons nieuw departement (Dordogne) 
onderzochten we de mogelijkheden van bestaande huizen 

die aan onze eisen zouden kunnen voldoen. Dat viel tegen.   
Of te duur, of te veel opknapwerk, of te Frans. Zo kwam enig 
moment het alternatief in beeld om voor een nieuwbouwhuis 
te gaan. Voordeel is dat je locatie, samenstelling en grootte 
van de woning zelf kan bepalen.
Wat je je dan niet realiseert, is dat de 
normen waaraan nieuwbouw moet 
 voldoen, ook zijn beperkingen met zich 
meebrengen. Geen ramp, maar als je 
met kennissen over de strenge Franse 
ecologische bouwnormen praat, leidt  
dit meestal veel tot ongeloof op hun 
 gezicht. 

RT2012 pour toutes les bâtiments 
à partir du 1er Janvier 2013
Vanaf het moment dat we samen met de 
constructeur aan zijn bureau een nieuw huis probeerden samen 
te stellen, werden we geconfronteerd met de RT2012. Het 
 betekent gewoon keuzes maken om aan de strenge energie-
normen te voldoen. Geen verwarming zoals we gewend waren, 
maar alleen een warmtepomp als enige optie past hierbinnen. 
Natuurlijk mag je wel een conventionele verwarmingsketel 
plaatsen, maar dan moet je wel behoorlijk compenseren in het 
isolatiepakket. Zelfs een hoogrendementsketel op basis van 
granulaat is niet voldoende om aan de norm te voldoen en zal 
dan altijd moeten worden aangevuld met bijvoorbeeld zonne-
collectoren.
De norm RT2012 moet het warmteverlies terugbrengen van 
150 kWh/m2 naar 50 kWh/m2. De meerkosten van enkele 
 procenten voor deze betere isolatie wegen gauw op tegen de 
consumptie die nog maar een derde is van de vorige norm uit 
2005.

Geen spotjes in het plafond!
Maar ook moet de ligging van de woning voldoende zonne-
warmte mogelijk maken. Dus grote ramen of een schuifpui op 
het zuiden is een vereiste. Een afzuigkap in de keuken moet ook 
een circulatiekap zijn. Alle overdadige afvoeren naar buiten zijn 
niet meer toegestaan. Ook bijvoorbeeld spotjes in het plafond 
mogen niet, aangezien elk gat in het plafond een energieverlies 
kan betekenen.

De uiteindelijke woning moet altijd 
worden vrijgegeven nadat een test is 
uitgevoerd. Hiertoe wordt een DPE 
(diagnostique de performance à éner-
gie) uitgevoerd en gerapporteerd. 
Overigens levert de warmtepomp in 
combinatie met vloerverwarming een 
aangename en egale verwarming van 
huis en water op. Sinds december 
2015 gebruiken wij dus alleen elektri-
citeit als enige energievoorziening 
voor verwarming, water, verlichting 

en (inductief) koken. Behalve dan dat hiermede alle warmte 
wordt onttrokken uit de buitenlucht, die daar overvloedig be-
schikbaar is. Het enige dat je ervan merkt is een rustig draaien-
de ventilator aan de buitenmuur die daar de warmte uitwisselt.

Terwijl we nu dus geen andere energiemiddelen meer hebben 
dan elektriciteit blijft het gebruik voor de gehele woning steken 
tussen de 300 en 400 kWh per maand. Het loont dus zeker. En 
geen gesjouw, gezaag en geklief meer met bûches stookhout en 
geen stinkende of riskante olieketel. Maar als de elektriciteit 
uitvalt… dan trekken we een trui aan. •

Meer te vinden op www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-

thermique-2012/presentation.html

In het volgende nummer gaan we hier op door met een stuk over ecologisch 

verantwoord bouwen, waarin o.m. wordt in gegaan op het gebruik van de 

goede materialen. (Red.)

Nieuwbouw in Frankrijk
Kennis maken met de ecologie van RT2012

Bij het besluit om een stukje grond te kopen en daar een nieuwbouwhuis op te laten zetten 

staan we meestal nog niet stil bij de effecten van de geldende energienormen voor nieuw 

te bouwen huizen in Frankrijk.

Warmtepomp

MUZIEK
Anke de Bruyn

Adieu Doris

Een mooie dag voor het afscheid van een 99-jarige. Doris, 
het frêle Engelse dametje dat geen concert miste, krijgt 
op deze mistige februaridag met lentegeuren en voor-

jaars geluiden haar eerste privé-aubade. Of de muzikanten naar 
Mercuès willen komen. Mercuès is een dorp vlakbij Cahors met 
een piepklein oeroud kerkje, een even oud rommelig begraaf-
plaatsje eromheen en op de rots hoog erboven een ontzagwek-
kend kasteel, waarvan nu de omtrekken maar vaag te zien zijn. 
De weg naar Cahors loopt door een heuvelig gebied dat zo uit 
de prehistorie is overgeleverd. Overal steen en eik en nevel-
slierten. Stenen muurtjes die zich door het landschap slingeren, 
grote steenhopen waarvan je je afvraagt wat het kan zijn – 
puinhoop, grafheuvel, overblijfsel van bewoning… Kleine, grillige 
eiken die in de winter lichtgevend groen zijn van de korst-
mossen. Scherpe bochten, steile hellingen en overstekende 
reeën. Zo vaak het gevoel uit de klassieke jeugdboeken waarin 
avontuurlijke kinderen via een diepe kledingkast of de deur van 
een verlaten schuur in een andere wereld stappen: stel dat ik 
nu de auto parkeer, een stukje ga lopen bij die ruïne daar, de 
afgebrokkelde poort door stap en BOEM in de middeleeuwen 
beland ben… Dit landschap doet iets met je. Het maakt je ge-
voel voor tovenarij wakker.

Maar de muzikanten worden verwacht in Mercuès, dus door-
rijden in het zwarte tenue en met een partituur van Mozart’s 
Requiem op de achterbank. 

De kerk is open en ijskoud. Op de deur hangt een handgeschreven 
briefje in twee kleuren bibberig viltstift: ‘Doris BROWNING  
(99 ans), obsèques aujourd’hui à 11h.’ De zoon is bezig zijn 
 digitale piano te installeren. Daar zijn de fluitisten, het koor,   
de dirigent met zijn lange baard en plukjes korstmos en hout-
splinters op de mouw van zijn dikke wollen trui. Bijna iedereen 
hakt hier zijn eigen houtjes. Ik veeg nog even extra over mijn 
shawl en broek. 

Er wordt liefdevol over de hoogbejaarde engel gesproken, die de 
laatste tien jaar van haar leven in Frankrijk woonde, op school 
al Frans had geleerd – einde WO I – en bien intégrée was. De 
pastoor, ook al op leeftijd, zingt in aandoenlijk Engels I lift up 
my eyes to ze ‘ills, where does my ‘elp come from. Het koor zit vlak 
achter hem in een halve cirkel, een beetje krap in het petieterige 
kerkje. Tijdens de preek dwaalt hij wat af in het vuur van zijn 
verhaal. “En dan zijn er die mensen die vertellen dat Jezus niet 
eens heeft bestaan. Dat zijn… eh, hoe zal ik het zeggen… van 
die mensen die… bon…” Hij krabt op zijn hoofd. “Sceptici?” helpt 

een van de koorleden achter hem. De pastoor draait zich om. 
“Agnosten!” souffleert een ander. “Ah, oui!” Opluchting bij de 
zielenherder. “Agnosten. Dat woord zocht ik. Dankjewel. Waar 
was ik ook weer gebleven…” 

Als het woord Gods en de interpretatie daarvan tot een goed 
einde gebracht zijn, zingen we onze laatste noten voor Doris, 
eerst Franck’s Panis Angelicus als duet en dan vol vuur met de 
hele groep Mozart’s Lacrymosa, terwijl de familie een buxus-
takje in de emmer met wijwater doopt en de kist ermee zegent. 
Een mandje met bloemen staat erop, wat rozen, dat is het. De 
fluitisten spelen het avondgebed uit Hänsel und Gretel. Het is 
een korte mis. “Bien”, zegt de pastoor bij wijze van amen, 
“dankjulliewel allemaal. Wat een mooie muziek. Kwam dat 
laatste uit een opera? Een sprookje? Van Grimm soms? Nee, ik 
weet ook niet hoe dat in het Frans heet. Maar het is wel mooi.”

De weg terug is ook een sprookje. De mist is niet opgetrokken. 
De kans dat je ineens toch in de middeleeuwen verzeild raakt is 
nog steeds aanwezig. Dat gevoel gaat vandaag ook niet meer 
weg. Doris heeft dat vast zo gewild. •

Anke de Bruyn is piano- en zangdocent op de grens van 

de Lot en de Périgord en organiseert zingvakanties. 

Meer informatie: info@papageno.net of www.zingvakantie.nl
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