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Aan dit nummer zijn bijdragen geleverd door: 
Koos Slob, Ineke Vonk, Hans van Driel, Arie Sluimer, 
Fons Hermus, Reinier Sinaasappel, Peter Schoenmaker, 
Nienke ten Hoor Aukema, Tim Pavlicek, Wil de Jong, 
Wim Kruize, Richard van Tienhoven, Meta Boreel, 
Hans  Wentholt, Anke de Bruyn en Peter Hootsen.

Lidmaatschap De lidmaatschapsprijs voor 2017 is 
€ 22. Het lid maatschap is per kalenderjaar • Lid worden 
kan via een e-mail aan de ledenadministratie of ga naar 
de website www.lesamisdedrop.fr • Betaling voor het 
nieuwe jaar voor 1 februari met vermelding van lid-
nummer. Zie hiervoor de adressticker op uw DoS • 
Betalen graag met storting op ING (Nederland): IBAN: 
NL39 INGB 0007 5453 36 te Saint Saud Lacoussière, 
Frankrijk t.n.v. Drop of Stroopwafels. Betalen kan ook 
met een Franse cheque • Opzeggen voor 1 december 
via e-mail of per brief aan de ledenadministratie.

Nabestellingen Jaargangen (compleet) 2013 t/m 
2016 kunnen nabesteld worden à € 15,- per jaargang. 
Bestellen bij administratie@lesamisdedrop.fr of per 
post bij Ans Roelofs, La Mouthe, 24260 Le Bugue. 
Betalen graag met storting op ING (Nederland): 

IBAN NL39 INGB 0007 5453 36 te Saint Saud 
 Lacoussière, Frankrijk t.n.v. Drop of Stroopwafels. 
Betalen kan ook met een Franse cheque.

Sluitingsdata kopij 15 februari, 15 mei, 15 augustus, 
15 november. Verschijning is dan een maand later.

De redactie van ‘Drop’ werkt zorgvuldig aan de 
 informatieverstrekking in dit blad, maar kan niet 
 aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het 
 materiaal onjuistheden bevat.
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VOORAF

Van bomentuin 
tot presidents
verkiezingen

Een nieuwe jaargang, een 
nieuw uiterlijk en nieuwe 

naam van ons lijfblad. We heb-
ben gekozen voor een verkorting van de naam, dat ‘bekt’ 
beter. We kregen de laatste tijd opmerkingen over de naam 
Drop of Stroopwafels. Die werd vaak als oubollig gezien, 
niet meer van deze tijd. Het is ‘Drop’ geworden, maar de 
naam van de vereniging blijft ongewijzigd en wordt ook op 
de voorpagina vermeld. Ineke Oerlemans ontwierp een 
nieuwe huisstijl, die nu voor de eerste keer ons blad siert.
Ook de website onderging een ingrijpende verandering.

Verder in dit nummer een verhaal over een Arboretum. We 
staan stil bij de komende presidentsverkiezingen in Frankrijk. 
Hoe heeft het presidentschap zich ontwikkeld? En wat is de 
ontwikkeling geweest van een kanshebber als het Front 
 National? Het voorjaar is begonnen, orchideeën steken de 
kop op en binnenkort kunnen we weer verse asperges eten. 
De Algemene Ledenvergadering van de Association krijgt 
aandacht; uitnodiging, agenda en verslag van de voorzitter 
in dit nummer. Bouw gezond, voor jezelf en de omgeving, 
bouw ecologisch verantwoord. Er worden weer Franse 
graantjes gestrooid. Een verhaal over een paard in een mijn 
en een ander verhaal over een overspelige bakkersvrouw.
Zingen kunnen we ook als we geen snars van de tekst be-
grijpen. Als anderen voor ons zingen klatert na afloop het 
applaus, in Frankrijk soms heel apart. Hoe Frans gedoe  
om een Belgische koning leidde tot het ontstaan van de 
Belgische enclaves Baarle Nassau en Baarle Hertog. Een 
boekbespreking. En natuurlijk weer iets lekkers van Peter.

En dan de schaakrubriek. Deze keer voor het laatst. Richard 
van Tongeren stop er na vele jaren trouwe dienst mee. Hij 
licht het zelf toe. Rest ons hem hartelijk te bedanken.

Kortom opnieuw een gevarieerd aanbod, tot stand gekomen 
dank zij de bijdragen van enthousiaste 
schrijvers.

Veel leesplezier,
Barend de Ronden

VAN HET BESTUUR

ATTENTIE: 

Contact met de leden

Recentelijk hebben we getracht om via de bij ons bekende 
e-mailadressen een mailing uit te sturen aan onze leden. 
Helaas hebben we moeten constateren dat een behoor-

lijk aantal van deze adressen nog ontbreekt in ons bestand, 
dan wel niet kloppen en dus worden geweigerd. Ook eerdere 
oproepen aan de leden om correcte gegevens aan te leveren 
hebben niet het gewenste resultaat gehad.

Dat betekent dat we alsnog een gedrukte boodschap per post 
moeten versturen, wat de vereniging onnodig veel geld aan 
porto kost. Vandaar nog eens de vraag om uw bereikbaarheid 
d.m.v. e-mail te willen verbeteren: 
Wij verzoeken u een mail te sturen aan 
administratie@lesamisdedrop.fr 
met daarin uw naam en telefoonnummer. Dit verzoek geldt 
dan met name voor degenen die onze mailing van 3 januari 
2017 niet hebben ontvangen in hun mailbox en voor degenen 
die de factuur voor 2017 per post hebben ontvangen. 
Klaarblijkelijk was u dan niet met het bij ons bekende adres 
 bereikbaar. De eerstgenoemde mailing droeg de titel: ‘Nieuwe 
site Drop of Stroopwafels’.

Wij rekenen op uw medewerking!

Contributie
Wellicht overbodig. Wilt u, als het u tot nu toe ontgaan is 
 eraan denken de contributie 2017 te voldoen?
Dat kan door overmaking van € 22,00 naar ING (Nederland): 
IBAN: NL39INGB0007545336 te 24470 Saint Saud Lacoussière 
Frankrijk t.n.v Association Les Amis de Drop of Stroopwafels. 
Betalen kan ook per cheque, aan: Penningmeester Les Amis 
de Drop of Stroopwafels, Mr A. Sluimer, Lieu-dit Mouton 
24470 Saint Saud Lacoussière. Vermeld altijd uw lidnummer, 
het staat op de adresdrager van ‘Drop’.

Ineke Vink en Koos Slob hebben een prachtige bomentuin 
ontwikkeld net buiten het dorp Ayen (19). Ineke was huisarts 
en later manager van een huisartsengroep in Schiedam. 

Koos is bioloog en heeft, na enkele jaren in het middelbaar 
 onderwijs, gewerkt aan de medische faculteit in Rotterdam, als 
onderzoeker en de laatste tien jaar als hoogleraar seksuologie.

Bomen en moestuin, dat ging niet
Ze hebben het stuk grond met een huis erop gekocht in 1990; 
eerst als vakantieverblijf en later zijn ze officieel in Frankrijk 
gaan wonen. Koos sinds 2012, Ineke sinds begin dit jaar.

Hoe ontstond het idee om een arboretum te gaan aanleggen?
Koos: “We hadden een huisje in Brabant, een dijkhuisje met 
ongeveer 500 vierkante meter grond. Ineke had daar een 
moestuin gemaakt, maar er was een beetje ‘strijd’ want ik 
 wilde graag bomen, maar die zouden te veel voedsel uit de 
grond halen en te veel schaduw geven…
Maar toen we dit hadden – drieënhalve hectare weiland – was 
er ruimte genoeg. Als je een boom wilde zetten, dan zette je 
een boom. Geen probleem.”
Ineke: “We hadden het idee om wat op het platte land te doen 
en Frankrijk leek ons beter; Nederland is eigenlijk te duur. Ook 
om het klimaat heeft Frankrijk onze voorkeur. Toen dachten we, 
laten we op tijd kopen, dan kan je het rustig ontwikkelen, zodat 
het, als je er definitief wilt gaan wonen, ook echt wat is. Wat 
we ermee zouden gaan doen, was nog niet helemaal duidelijk. 
We dachten aan wat bomen en een moestuin…” Koos: “Al vrij 
snel begonnen we bomen te kopen bij kwekers en te planten 
en we dachten: dat wordt een arboretum, een verzameling 
 bomen, een bomenpark.” 

Ineke: “We hebben geen speciale collecties, maar wel een 
 spiraeacollectie, dat is een verzameling spierstruiken. Een goede 
vriend had daar in Nederland de Nationale Collectie van, met 
zo’n 125 verschillende soorten. Dat was op een stukje land dat 
hij huurde en waar hij vanaf moest. Toen zeiden wij: ‘nou dan 
kom je toch hier naartoe’ en dat heeft hij gedaan. Alles is uit-
gegraven en op een grote truck met oplegger geladen, hier 
naartoe gebracht en opnieuw geplant. Dat is heel goed gegaan.”

Zijn jullie ook gaan selecteren?
Koos: “Eigenlijk alles wat het in gematigde streken doet. We 
doen niet aan specialisatie, zoals bijvoorbeeld Amerikaanse of 
Japanse bomen, nee. We hebben wel een zekere voorkeur voor 
naaldbomen, coniferen, eigenlijk alle naaldbomen. Het is vreemd, 
dendrologen (bomendeskundigen, red.) in Nederland hebben 
er in de meeste gevallen eigenlijk een hekel aan, ze vinden het 
niks. Dan zeggen wij, ‘nou, dan moet je maar eens in het voor-
jaar komen kijken, hoe prachtig ze uitlopen’”.

Is het een uit de hand gelopen hobby of hebben jullie er een vak 
van gemaakt?
Koos: “We hebben het heel serieus gedaan. Bij een arboretum 
hoort een bomenlijst, met erop wat je hebt, waar het staat. Van 
een privé-‘hobby’ is het steeds professioneler geworden. Overal 
staan gegraveerde bordjes bij. Van alle struiken en bomen 

INTERVIEW
Barend de Ronden

Twee enthousiastelingen 
en een bomentuin

Je rijdt ernaartoe door het mooie landschap 

in het grensgebied van de Corrèze en de 

Dordogne. Zo’n twintig kilometer ten noord-

westen van Brive-la-Gaillarde. Je vindt het 

niet zomaar, daarom is navigatie in de auto 

eigenlijk noodzakelijk. Ik werd door mijn 

TomTom keurig voor de deur afgeleverd 

bij het Arboretum La Tuillière.

Aanmelden ALV
voor 1 mei

Zie pagina 13.
ALV 

13 mei

Koos Slob en Ineke Vink

“Als je een boom wilde zetten, 

dan zette je een boom. 

Geen probleem.”
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wordt de naam weergegeven. Als des-
kundigen komen kijken, vragen we of 
het allemaal klopt. Gelukkig blijken er 
weinig  foute benamingen te zijn.”

Wisselwerking met het dorp
Die deskundigen komen tot nu toe 
meestal uit Nederland. Ze zijn wel lid 
van een Franse vereniging, Association 
des Parces Botaniques de France, maar 
daar doen ze nog niet veel mee. 
Koos: “Dat gaat wel komen. We weten 
niet waar de leden zitten, we moeten 
nog een ledenlijst vragen. We willen ze 
vragen eens een excursie hiernaartoe te 
organiseren. Het zou leuk zijn ze hier een 
keer te ontvangen.”
Ineke: “We zijn er nog niet aan toegekomen. We zijn hier zo 
druk en bezig met de contacten met het dorp… Maar het moet 
er wel van komen, het lijkt me heel leuk.”

Het dorp, is dat Ayen? Hoe moet daaraan gewerkt worden, 
 vinden ze het een beetje raar zo’n bomentuin?
Ineke: “Nee, nee, ze vinden het leuk. Dat leidt tot allerlei acti-
viteiten. We hebben open weekenden, dit jaar negen keer. 
Dan komen de mensen kijken. We hebben ieder jaar het ‘fête 
de l’arbre’, het feest van de boom. Maar de mensen mogen 
– op afspraak – altijd komen.” 
Koos: “Het dorp is heel blij met het park, het is zeer actief op 

het gebied van duurzaamheid onder het motto: Ayen, le durable 
a son village. (‘Développement Durable’ en Agenda 21”). Ayen 
heeft landelijke bekendheid op dit gebied.
We vallen onder de agglomération de Brive. Daardoor staan we 
ook in de folders van de VVV met reclame voor de open dagen.”
Ineke: “We doen allerlei activiteiten voor het arboretum, daar 
werkt het dorp aan mee. Vorig jaar was het thema van het 
dorp: Het jaar van de tuin, dit jaar: Het jaar van het erfgoed, 
het patrimoine.
Vorig jaar hebben we met anderen een wandeling langs tuinen 
in het dorp georganiseerd. We hebben ’s morgens vroeg een 
keer ‘naar vogels luisteren’ georganiseerd. We hebben een 

Geen entree
Als je hier toevallig in de buurt bent en 
je ziet een bordje ‘Arbo retum’ staan en je 
wilt even kijken, dan mag je er zomaar in?
Koos: “Natuurlijk. Ze hoeven geen entree 
te betalen en het zit niet op slot.” Ineke: 
“We horen ook nog wel eens, als we een 
week in Nederland waren ‘nou we zijn 
langs geweest en hebben het bekeken’, 
dat is geen probleem.” Koos: “We willen 
geen geld vragen, dat is een beetje prin-
cipieel. We willen het met de mensen 
 laten delen en hen bewust laten worden 
van duurzaamheid, van de betekenis van 
bomen, van biodiversiteit en dergelijke. 
Voor bezoekers zijn er een paar  toilettes 
sêches, dat is natuurlijk niet het hoogste 

comfort. Voor gehandicapten is de toegang beperkt.” Ineke:  
“Als we straks ons golfkarretje hebben, kan daar eventueel 
 gebruik van gemaakt worden. We hebben wel paden, maar  
dat zijn graspaden, kort gemaaide stroken tussen hoger gras. 
We maaien, spuiten doen we niet.”

Passen jullie alleen biologisch verantwoorde methoden toe 
in het beheer?
Ineke: “Een enkel keertje gebruiken we wat Roundup, maar 
 alleen op de verharde paden, bijvoorbeeld op het grindpad 
voor de deur. We hebben nu een brander, waarmee onkruid 
dat tussen het grind opkomt, weggebrand kan worden. Die 

Het klinkt wellicht wat vreemd als  
je in Frankrijk woont, maar kort 

 geleden hadden we een korte vakantie 
gepland naar het zuiden. En wel twee 
dagen fietsen langs het Canal du Midi. 
Onze standplaats was Alzonne. Van 
daaruit fietsten we de ene dag richting 
het oosten, naar Carcassonne en Trèbes. 
De volgende dag gingen we richting het 
westen, naar Castelnaudary.

Het Canal du Midi is gegraven tussen 
1666 en 1681, tijdens het bewind van 
Lodewijk XIV, en verbindt Toulouse met 

de Middellandse Zee. Het is in totaal 189 
km lang en bevat vele tientallen sluizen. 
Tegenwoordig wordt het uitsluitend nog 
voor de pleziervaart gebruikt, maar 
 indertijd was het kanaal bedoeld ter be-
vordering van de economische groei van 
Toulouse en omgeving (Languedoc).

In en na de regeerperiode van Napoleon 
(eerste kwart van de negentiende eeuw) 
werd begonnen met de aanplant van in 
totaal zo’n 42.000 platanen aan beide 
zijden van het kanaal, ongeveer 15 tot 
20 meter uit elkaar. Dat gaf het kanaal 

vele decennia een karakteristiek uiterlijk: 
onafzienbare rijen dikke 100+ jarige 
 platanen aan beide zijden van het water 
We hebben dat (nog) met eigen ogen 
kunnen aanschouwen want langs het 
 kanaal bevinden zich goed onderhouden 
fiets- en wandelpaden. Prachtig. 

Maar er is zich helaas een ramp aan het 
voltrekken. De platanen zijn of worden 
ziek en gaan dood. Sinds ongeveer  twintig 
jaar worden ze geleidelijk aan aangetast 
door een schimmelziekte,  Ceratocystis 
platani. Er is niets tegen te doen, er zijn 
(nog) geen resistente plataanrassen 
 beschikbaar. Sinds circa 2010 worden 
dode bomen gerooid. Jaarlijks vindt er 
herplanting plaats met andere soorten. 

In totaal gaat de herplanting zo’n 200 
miljoen euro kosten, een bedrag dat mede 
door crowdfunding bijeen wordt ge-
bracht (www.replantonslecanaldumidi.fr). 

Dode platanen.

Nieuwe aanplant.

Platanen in verval 
langs het Canal du Midi
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Al met al was deze flitsvakantie met 
recht een opmerkelijke ontmoeting 
met bomen, levende, stervende en 
dode, maar gelukkig ook met fraaie 
nieuwe aanplant…  (Tekst: Koos Slob)
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wedstrijd gehad voor de grootste pompoen en de hoogste 
 zonnebloem, dat doen we dit jaar weer. Er zijn vijfentwintig 
mensen die er serieus aan mee gedaan hebben. Dat geeft heel 
veel verbinding met de omgeving. Bij de prijsuitreiking, in ons 
ontvangstpaviljoen, met de bekende vin d’honneur, waren 
 dertig à veertig mensen. Als er activiteiten in het dorp zijn, 
doen we enthousiast mee.”

Ineke en Koos hebben het getroffen met de gemeente Ayen in 
de Corrèze, als het even mogelijk is werkt de gemeente mee. 
Daaraan zal vast hebben bijgedragen, dat zij ook veel voor het 
dorp doen.
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lijkt het goed te doen.” 
Koos: “Vroeger verbrandden we snoeihout. Ieder jaar is er 
 natuurlijk een flinke hoeveelheid. Dat gaf veel takken die 
 verbrand moesten worden. We verbranden nu niet meer. 
Een paar jaar geleden hebben we een grote hakselaar gekocht, 
die wordt aangedreven door de trekker. De houtsnippers 
strooien we tussen de planten en rond de basis van bomen als 
bemesting en bescherming.”

Organiseren van activiteiten kost 
geld. Als daar een maatschappe-
lijk nut mee gediend is, kun je er 
subsidie voor aanvragen. Dat is 
geen sinecure. Bij voorbeeld: het 
fête de l’arbre, het feest van de 
boom, valt niet onder milieu, 
want het is een feest en daar 
houden ze bij milieu kennelijk 
niet van; het valt onder cultuur. 
Het is ook mogelijk om senatoren 
en afgevaardigden in de Assem
blée, die ieder een eigen budget 
hebben, aan te schrijven. Op 
die manier hebben ze via een 
gedeputeerde van de Corrèze 
een bijdrage gekregen voor de 
aménagement, de verbetering 
en verfraaiing, van het park.

Een boom bij geboorte 
of overlijden
Ineke/Koos: “We hebben een 
 Association des Amis de l’Arbo
retum, met bijna driehonderd leden, veel Nederlanders, maar 
elk jaar komen er meer Fransen bij. De verenging vraagt een 
contributie van € 7,50 per jaar en voor € 100 ben je lid voor 
het leven. De doelstelling van de vereniging betreft CO2

-reduc-
tie, educatie over bomen en biodiversiteit, onderhoud van het 
arboretum en dergelijke. Ook is het mogelijk een boom te 
 planten, bijvoorbeeld voor een geboorte of voor iemand die 
overleden is. Wij zetten er dan een gegraveerd tekstbordje bij. 
Dat doen we ook in het dorp. Voor iedereen die in het dorp 
 geboren wordt, planten wij in het dorp een boom. Dat doen we 
sinds 2012. Het begint nu vol te raken, dus we gaan het dan 
hier, in ons arboretum doen. Dit alles in nauwe samenspraak 
met de gemeente.
Het probleem is, dat het niet gewaardeerd wordt door degene 
die het gras moet maaien. Er raakt nogal eens wat beschadigd. 
Ook het water geven als het erg droog is, is een probleem voor 
een kleine gemeente als Ayen (600 inwoners, red.) met weinig 
personeel. We hebben wel gebeld tijdens de droogte van afge-
lopen zomer dat ze water moesten gaan geven. Dan doen ze 

het wel. Maar het is goed om het 
in de te gaten houden.”

Het ontvangstgebouw wordt 
 onder andere ter beschikking 
 gesteld om cursussen bomen 
snoeien te geven aan mede-
werkers van gemeenten uit de 
omgeving. Vooral het snoeien in 
hoge bomen. De mensen leren 
hoe ze erin moeten klimmen en 
hoe ze dan kunnen werken, want 
er moet vaak in de hoogte ge-
snoeid worden. Het zijn cursus-
sen van drie of vier dagen die 
worden gegeven door een des-
kundige boomverzorger.

Na het gesprek volgde een rond-
wandeling door het arboretum. 
Ondanks dat het nu (begin febru-

ari) winter is en de bomen hun pracht een beetje verborgen 
houden, raakte ik onder de indruk van de pracht. Behalve bo-
men, onder andere de indrukwekkende sequoia’s, staan er ook 
kunstwerken, een door vrienden in elkaar gelaste boom van 
 ijzer, er zijn beelden, een levensgroot schaakbord met stukken, 
er staan mooi in het geheel passende gebouwtjes, er zijn 
 gastenverblijven bijgekomen – niet commercieel, alleen voor 
familie en vrienden – een torenhuis dat in het dorp werd af-
gebroken is steen voor steen op het terrein herbouwd, er is een 
heuse hangbrug en er lopen ganzen en eenden.
In de rode Michelingids staat voor heel goede restaurants: 
Vaut le voyage, een reis waard. Arboretum La Tuilliere: 
Vaut le voyage ! •

Arboretum La Tuillière
Le Soulet d’Ayen
tel. +33 (0)555 84 12 90
www.tuilliere.fr 
Coördinaten GPS: N 45.16.36.09/ E 1.19.25.04

Boven: Een potje schaak.
Links: Zomer.

‘Drop’ verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ruim 
650 exemplaren. Het bereik is groter, want een exemplaar 
wordt vaak door meerdere mensen gelezen. Als u ook een 
sponsor bericht wilt plaatsen, neem dan contact op met 

Gert Rook, sponsoring@lesamisdedrop.fr
0033 (0)545 23 25 76

drop
Het informatieblad voor Nederlanders in Frankrijk 
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Hierbij nodigen wij u uit voor de 22e jaarvergadering van de 
Association ‘Les Amis de Drop of Stroopwafels’ op 13 mei 
2017 in Hotel/Restaurant L’Écluse, Route de Limoges, 24420 
Antonne et Trigonant (24).

Programma
11.00 – 11.30 uur Registratie en Ontvangst.
11.30 – 12.15 uur Algemene Ledenvergadering

Agenda
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
3. Binnengekomen post/stukken
4. Mededelingen van het Bestuur:
 - van de voorzitter
 - van de hoofdredacteur
 - van de webmaster
5. Benoeming Bestuursleden

De termijn van Erna Froeling, die in de vacature van Richard 
van Tienhoven trad, verloopt op grond van een statutaire 
bepaling. Zij stelt zich herkiesbaar. Voor de vacature 
 penningmeester, draagt het bestuur Arie Sluimer voor. 
Op grond van de gepresenteerde bestuursstructuur bestaat 
het bestuur uit zeven leden. Het bestuur draagt Ans Roelofs 
en Gert Rook, die tot dusver medewerker  waren, voor als 
bestuurslid belast met de ledenadministratie respectievelijk 
als verantwoordelijke voor sponsoring.
De kandidaten stellen zich elders in dit nummer voor. 

6. Wijziging Huishoudelijk Reglement (art.1.1 en art. 4.1)
7. Financiën:
 7.1 Verslag penningmeester
 7.2 Verslag kascontrolecommissie (mondeling)
 7.3 Voorstel tot décharge penningmeester
 7.4 Begroting 2017
 7.5 Contributie 2018 (mondeling)
 7.6 Benoeming kascontrolecommissie
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

12.15 uur  Voordracht door dr. Ronald Kerkhoven
13.00 uur  Aperitief
13.30 uur  Lunch

Uitnodiging Algemene 
 Ledenvergadering 2017

Inschrijven 
tot uiterlijk 
1 mei 2017!ALV

Na het turbulente verenigingsjaar 2015 was het zaak 
de vereniging in rustiger vaarwater te brengen.  
De eerste maanden van het jaar gebeurde dat 

 onder het interim voorzitterschap van Henk van Elferen en 
na de Jaarvergadering van 21 mei mocht ik de voorzitters-
hamer hanteren. Het bestuur is bij die Jaarvergadering in-
grijpend gewijzigd; van de vijf bestuursleden traden er drie 
af en behalve een nieuwe voorzitter werden Erna Froeling 
als secretaris en Hans van Driel als webmaster benoemd. 

Nieuwe bestuursstructuur
Om meer spreiding van verantwoordelijkheden en een 
 betere interne vervanging te verkrijgen werd een nieuwe 
bestuursstructuur geïntroduceerd met in totaal zeven be-
stuursleden. De belangrijke taken als sponsoring/marketing 
en ledenwerving en -administratie kregen hun eigen 
bestuurs leden. De taken werden helder omschreven en 
 afgebakend en het effect daarvan was snel merkbaar; de 
rust keerde terug.

De penningmeester had al in 2015 aangegeven haar porte-
feuille ter beschikking te stellen en toen er tijdens de jaar-
vergadering nog geen opvolger was gevonden kreeg haar 
wens om te vertrekken meer en meer een prioriteit. In de 

Praktische informatie

De stukken bij de verschillende agendapunten treft u 
aan op onze website lesamisdedrop.fr onder het kopje 
‘Vereniging’. Indien u geen  toegang hebt tot de website, 
kunt u contact opnemen met de secretaris (tel. 0555 
70 92 52) voor eventuele toezending van de stukken.

De ledenbijdrage voor deze dag, inclusief koffie, thee, 
lekkers, aperitief, hapjes en lunch, bedraagt € 28 per 
persoon. U kunt zich aanmelden vóór 1 mei 2017 d.m.v. 
het aanmeldingsformulier op pagina 13 of direct door 
overschrijving van het totaalbedrag op IBAN NL39INGB 
0007 5453 36 t.n.v. Drop of Stroopwafels, Mouton, 
24470 Saint Saud Lacoussiere, France, onder vermelding 
van ‘Jaarvergadering’ en uw lidmaatschapsnummer 
(zie de adresdrager van deze ‘Drop’).

Dieetwensen voor de lunch (vegetarisch, vlees of vis) 
a.u.b. opgeven bij uw aanmelding of vermelden als 
 opmerking bij uw overschrijving.

loop van het jaar werd Arie Sluimer met enige overtuiging 
 benaderd om Ineke Stagge-Winkel als penningmeester op te 
volgen. Nadat hij had vastgesteld dat de daarmee gemoeide 
taken in zijn beroepsmatige werkzaamheden pasten, trad hij 
op 1 januari 2017 aan. Tot zijn benoeming bij de komende 
 jaarvergadering een feit wordt is hij interim penningmeester. 
Het bestuur bedankte Ineke voor haar grote inzet voor en 
 solidariteit met de vereniging.
 
Andere manier van verzenden
Onder de bezielende leiding van hoofdredacteur Barend de 
Ronden kwamen vier prachtige nummers tot stand en elk 
nummer is weer mooier en beter dan het vorige. Tijdens een 
bijeenkomst met alle redactionele medewerkers, de vormgever, 
de corrector, de sponsorwerver en de webmaster werden alle 
relevante uitgeefzaken doorgenomen en werd een hechte 
 onderlinge band gesmeed die tot een nog mooiere toekom-
stige samenwerking zal leiden. 
Onze vaste drukker was weliswaar niet duur en kwalitatief in 
orde, maar de levering en vooral de gedrukte aantallen varieer-

den nogal. Ook de verzending van Drop of Stroopwafels via La 
Poste gaf nogal wat hoofdbrekens. Om voor het interessante 
kortingstarief van verzending naar Nederland in aanmerking te 
komen moeten er minstens 200 Nederlandse adressen worden 
aangeboden. Wij hebben echter ca. 150 leden die de ‘Drop’ in 
Nederland wensen te ontvangen. Er werden dus 50 exempla-
ren, apart verpakt en geadresseerd, naar een bekende in Ne-
derland verzonden. Dat bleek uiteindelijk toch niet praktisch en 
er werd gezocht naar een werkbaarder alternatief. Dat werd in 
het laatste kwartaal van 2016 gevonden door het inschakelen 
van een Nederlands bedrijf dat het volledige traject van druk-
ken, binden, sealen, adresseren en verzenden kon verzorgen. 
De Nederlandse posttarieven liggen echter nog hoger dan de 
Franse, dus zoekt het bestuur verder naar mogelijkheden om 
tegen lagere tarieven te gaan verzenden. 

De nieuwe website
De website moet de komende tijd belangrijker gaan worden in 
de communicatie met de leden. Webmaster Hans van Driel is er 

(in samenwerking met ontwerper Ineke Oerlemans) 
met veel energie en tijd, in geslaagd een nieuwe, 
beter vormgegeven en heldere website te bouwen. 
Er is een nieuwe provider gevonden die veel nau-
wer aansloot op onze wensen en sinds begin 2017 
is lesamisdedrop.fr ons nieuwe webadres. Het 
 vaker dan vier maal per jaar verschijnen van ‘Drop’ 
is met de huidige finan ciële mogelijkheden geen 
optie, internet en e-mail zal dus in de behoefte 
aan ‘snellere communicatie’ moeten voorzien. 
 Helaas hebben nog teveel leden hun e-mailadres 
niet aan de administratie door gegeven en dat is 
toch echt essentieel om ook tussentijds geïnfor-

meerd te  kunnen worden.
 
Nieuwe leden/abonnees welkom!
Voor een groter draagvlak en ‘verjonging’ 
van het ledenbestand is het nodig dat er 
actief aan ledenwerving wordt gedaan. 
Daarvoor zullen activiteiten worden 
 georganiseerd en is een budget vrij-
gemaakt uit de algemene reserve. In  
het verslagjaar is hard en constructief 
gewerkt aan het sterker maken van Drop 
of Stroopwafels. De vereniging en het 

magazine staan er goed voor. Het bestuur ziet de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. •

Reinier Sinaasappel, voorzitter

Jaarverslag 2016   Association les Amis de Drop of Stroopwafels

Locatie ALV
Hôtel/Restaurant L’Écluse
Route de Limoges
24420 ANTONNE et TRIGONANT
Tel. +33 (0)553 06 00 04
www.ecluse-perigord.com
GPS: N45°12’01,7”/ E0°49’19,3”

Routebeschrijving
U gaat naar de N21. Vanuit Périgueux 
richting Limoges, ziet u na enkele 
 kilometers rechts van de weg het  hotel 
aangegeven. Ga het weggetje in, na on-
geveer 300 meter ziet u het hotel liggen. 

Vanuit de richting Limoges, na Sarliac, na 
ongeveer vijf kilometer links van de weg, 
verder als hiervoor.



Aanmelding
Algemene Ledenvergadering Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Wij zullen met   personen aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering, 
te houden op zaterdag 13 mei 2017 in Hôtel/Restaurant l’Écluse te Antonne et Trigonant en voegen een cheque ad € 
bij, uitgeschreven op naam van Drop of Stroopwafels, voor de kosten ad € 28 per persoon, inclusief de lunch. 
Betaling op de ING-rekening, zoals in de colofon omschreven, is ook mogelijk.

Dhr/mw:  lidnummer:
  (zie adressticker)

Voor                    personen reserveren wij een vegetarische maaltijd.

De aanmelding met uw cheque of alleen de machtiging (z.o.z.) vóór 1 mei 2017 zenden naar: 
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton, 24470 Saint Saud Lacoussière.
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Arie Sluimer 

Door mijn kwartaalbijdrage aan ‘Drop’ ben ik steeds 
meer betrokken geraakt bij het wel en wee van de 

vereniging. Mijn administratieve opleiding en ervaring 
als accountant komt mij natuurlijk goed van pas als 
penningmeester van de vereniging. Na enige aarzeling 
heb ik de uitdaging aangenomen om de vacature van 
penningmeester in te vullen, een aarzeling omdat ik  
ook nog steeds, zij het op 
bescheiden schaal, (fiscale-) 
advieswerkzaamheden 
verricht in Frankrijk.  
Het enthousiasme van de 
huidige bestuursleden 
heeft mij over de drempel 
getrokken. Naast de ad-
ministratieve werkzaam-
heden is er ook tijd om te 
genieten van de geneug-
ten van het ‘Franse leven’.

ALV
Ans Roelofsvan Zanten

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Ans 
 Roelofs-van Zanten en ik verzorg de ledenadmi-

nistratie voor Drop of Stroopwafels. Na ons werkzame 
leven in Nederland wilden wij graag eens ervaren hoe 
het is om in een ander land te wonen. Onze keuze viel 
op Frankrijk. In 2007 zijn wij in de Dordogne komen 
 wonen.
Ik vind het fijn om te genieten van al het mooie in dit 
prachtige land, maar ook een bijdrage te leveren aan dit 
blad en zo nog enigszins actief te zijn.

EVEN VOORSTELLEN

Gert Rook

Vakmatig voel ik 
me zeer betrokken 

bij mijn omgeving, be-
bouwd en onbebouwd… 
Wonend op het platte-
land van de Charente, 
kom ik volledig aan 

mijn trekken: natuur, pittoreske dorpjes, prachtige 
 steden, grootse kathedralen, fantastische musea.
Als geregistreerd architect ben ik nog steeds actief, met 
tegenwoordig meest kleinere werken, met als voorbeeld 
deze voor en met mijn kleinkinderen ‘onder architectuur’ 
gebouwde boomhut!
Drop of Stroopwafels richt zich op alle facetten die het 
Franse leven zo boeiend maken! Binnen ‘Drop’ verzorg ik 
de opmaak van de sponsorpagina’s en de lay-out van de 
advertenties. Ik sta u graag met raad en daad bij!

Erna Froeling – 
Secretaris

De Vereniging is een inspirerende club 
 enthousiaste mensen. Het Magazine is 

daar de afspiegeling van. Ik hoefde niet lang 
na te denken toen men mij vroeg voor de 
functie van secretaris. Als secretaris van  
de Association Les Amis de Drop of Stroop-
wafels komt mijn 10-jarige ervaring als 
Schoevers-secretaresse goed van pas.
Met mijn 25-jarige ervaring in het middel-
baar onderwijs in Nederland als docente 
Frans is mijn liefde voor de Franse taal en 
cultuur verder ontwikkeld. Met deze twee 
elementen hoop ik een bijdrage te kunnen 
 leveren aan de Vereniging en aan hét infor-
matieblad voor de Nederlanders in Frankrijk!

Een lezing door dr. Ronald Kerk-
hoven over geschiedenis en 
 achtergronden van Château de 

Rastignac, La Bachellerie, Dordogne.  
Het verhaal over de gelijkenis met het 
Witte Huis in Washington en de ver-
dwijning van een onschatbare collectie 
impressionistische schilderijen in het 
laatste jaar van de Tweede Wereld-
oorlog. Tegelijk een verhaal over de 
 aandacht in de 18e eeuw voor de archi-
tectuur van de Grieken en Romeinen, 
vertaald in de gebouwen uit een periode 
die neoclassicisme wordt genoemd. 
Dr. Ronald Kerkhoven is antropoloog  
en kunsthistoricus en mede-eigenaar 
van Château de Rastignac. 

Het toeval wil, dat Meta Boreel het 
 onderstaande toestuurde:
Mensen die graag het Witte Huis willen 
zien en daarvoor niet naar Washington 
willen reizen, kunnen terecht in 
 Rastignac, in de Dordogne, niet ver van 

ALVLEZING

Lezing

Château 
de Rastignac

Brive. Het Kasteel bij La Bachellerie werd 
door de Marquis de Chapt de Rastignac 
in 1782 besteld bij de architect Mathurin 
Sarlat. De bouw begon pas in 1811. 
In Washington wordt in 1790 besloten 
tot de bouw van het Witte Huis. De 
bouw wordt door Jefferson uitbesteed 
aan de Ierse architect James Hoban. Het 
is klaar in 1800, maar in 1812 heroveren 

de Engelsen Washington en richten er 
grote schade aan. Het verhaal wil nu dat 
tóén het huis wit geschilderd is om 
brandschade te repareren.
De kastelen lijken merkwaardig veel op 
elkaar. Maar in die tijd werden grote 
 huizen met bordessen wel meer in die 
stijl opgetrokken.

Dr. Ronald Kerkhoven 
(inzet) geeft een lezing 
over Château de Rastignac 
(boven) dat opvallend veel 
gelijkenis vertoont met 
het Witte Huis (onder).
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Machtiging
Ondergetekende:  lidnummer:
  (zie adressticker)
machtigt dhr/mw:  lidnummer:

om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering, te houden op zaterdag 13 mei 2017.

Wilt u dit formulier voorzien van de tekst ‘bon pour pouvoir’, de datum en uw handtekening opsturen naar onderstaand adres. 
De aanmelding met uw cheque of alleen de machtiging vóór 1 mei 2017 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton, 24470 Saint Saud Lacoussière.

Tekst: Datum:  Handtekening:
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BOUWEN
Fons Hermus

Milieuvriendelijk bouwen

Dat Drop of Stroopwafels nu ‘Drop’ 
is geworden zal u niet zijn ont-
gaan. Wij waren aan een nieuwe 

uitmonstering toe. De website is nu in 
dezelfde stijl vormgegeven als het blad. 
Wij, als bestuur, denken dat dat meer 
recht doet aan een moderner vormge-
ving anno 2017.
Wij hebben geprobeerd de website toe-
gankelijker en gebruiksvriendelijker te 
maken.
Zoals wij per e-mail hebben laten weten 
draait onze website nu onder de naam 
‘lesamisdedrop.fr.’ Hiermee zijn gebruikers 
bevrijd van de tussenstreepjes in de naam 
en zelfs de www is niet meer nodig. Los 
van de naam is ook de inhoud veranderd 
en naar wij hopen is het over het algemeen 
prettiger om de informatie te vinden. 

Oude nummers inkijken
Een van de grote voordelen voor u als 
lid/abonnee is dat u ook oude edities van 
‘Drop’ kunt raadplegen. We gaan terug 
naar 2013. Toen gleed Nº100 van de 
 persen. Vanaf dit nummer kunt u oude 
nummers op de website inzien. Deze 

 service is uiteraard alleen voor leden. 
Om deze Drops te kunnen inzien, moet u 
inloggen en downloaden. Op basis van 
de weergegeven inhoud van het betref-
fende blad maakt u een keuze en klikt u 
op de daaronder vermelde link: ‘Down-
load Drop of Stroopwafels 101’. Bent u 
ingelogd (via de pagina ‘inloggen’), dan 
kunt u uw gewenste Drop of Stroopwafels 
downloaden en digitaal lezen.

Hoe moet ik inloggen?
Over dat inloggen blijkt nog wat ondui-
delijkheid te bestaan. Dat gaat als volgt:
U dient allereerst te beschikken over een 
gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Deze kunt u simpelweg per e-mail aan-
vragen bij webmaster@lesamisdedrop.fr. 
Hij zal voor u deze gegevens aanmaken 
en die worden u dan toegestuurd door 
Wordpress, het systeem van onze web-
site. Zodra u deze twee gegevens hebt, 
vult u deze in op de inlogpagina (zie 
rechtsboven) en klikt u op de toets ‘log 
in’. Als alles correct functioneert (waar-
om niet) kunt u dan de gewenste edities 
down loaden en lezen. 
 

BESTUUR
Hans van Driel

De nieuwe website is in de lucht:

lesamisdedrop.fr

Sponsors
Een ander hoofdstuk dat een gedaante-
verwisseling heeft doorgemaakt, is de 
informatie van onze sponsors. Zij helpen 
u en ons mee dit blad betaalbaar te hou-
den en stellen uw bezoek zeer op prijs. 
Zowel op de eerste pagina als onder het 
kopje ‘informatie’ treft u, naar wij hopen, 
nuttige informatie aan. Actuele informa-
tie en activiteiten van een aantal orga-
nisaties vragen hier uw aandacht. Als 
u hier regelmatig kijkt, ziet u dat wij 
 proberen zowel interessante als nuttige 
zaken onder de aandacht te brengen. 
Als u zelf informatie heeft die voor een 
breed publiek nuttig kan zijn, laat het 
ons dan weten. U mag hiervoor het 
adres van de webmaster gebruiken.
Het bezoek van onze site, ook ter onder-
steuning van het magazine, bevelen wij 
van harte aan. Heeft u op- of aanmerkin-
gen, dan zijn die ook welkom op het be-
kende adres.•

In de jaren 60 van de vorige eeuw ontstond er aandacht voor 
‘het milieu’. Eerst voor de gevolgen van de lozingen van 
schadelijke stoffen in de bodem en in het water en voor de 

emissies, de uitstoot, van verontreinigende stoffen in de atmo-
sfeer. Tot die tijd werd ‘het milieu’ gewoon als vuilnisbak gebruikt.
Al snel ontstond aandacht voor de gevolgen van het inzetten 
van schadelijke stoffen voor de gezondheid en of het milieu, 
in de woon- en werkomgeving. Er werd uitgebreid geëxperimen-
teerd met allerlei ‘alternatieve’ bouwmaterialen en architec-
tonische vormen.
Vandaag de dag gaat milieuvriendelijk 
bouwen over extra aandacht voor het 
energieverbruik van een bouwwerk en 
over de invloed die materialen, vormen 
en de locatie op de gezondheid van de 
gebruiker van het bouwwerk hebben.

Het energieverbruik
Vanuit de overheid is er voornamelijk 
aandacht voor de energiebehoefte van 
het bouwwerk. Hoeveel energie is nodig 
voor verwarmen, koelen, ventileren en 
verlichten? Er zijn grenzen gesteld aan het toegestane 
 energiegebruik. 
Sinds 1974 geldt voor bouwwerken een maximaal toegestaan 
energieverbruik: de Réglementation Thermique (RT). 
Sinds 2007 moet een bouwwerk, bij verkoop, voorzien zijn van 
een DPE: Diagnostic de Performance Énergétique. 
Nu is sinds 2012 de RT2012 van kracht die voor nieuwbouw 
een maximaal energieverbruik toestaat van 50 kilowatt per 

vierkante meter per jaar. 
Met ingang van 2020 wordt dat 0 kWh/m2/jaar! Dat betekent 
dat een bouwwerk dan ‘energie-neutraal’ moet zijn. Een energie- 
neutraal bouwwerk heeft geen energie ‘van buiten’ meer nodig, 
het voorziet in zijn eigen behoefte.

Isolatie
De vraag naar energie voor een bouwwerk wordt grotendeels 
bepaald door de mate waarin het zijn energie kan ‘vasthouden’. 
Oftewel: hoe is het gebouw geïsoleerd? Als je kijkt naar de 

 isolatiepakketten die momenteel gang-
baar zijn, valt op, dat die niet meer te 
vergelijken zijn met die van de jaren 60 
toen voor het eerst met isoleren werd 
begonnen. In een huis uit die tijd werden 
soms glaswoldekentjes van vijf centime-
ter dikte gebruikt. Vandaag de dag wordt 
gewerkt met pakketten van tenminste 
25 cm dikte in de vloeren en wanden en 
35 cm in de daken! Voor de ingewijden: 
R-waardes van 5 en 7! Frankrijk loopt 
daarin duidelijk voor op Nederland: daar 

kom je nu nog weg met isolatiepakketten van 10-15 cm!

Waar en hoe komt het bouwwerk te staan?
In Frankrijk wordt bij de beoordeling van een aanvraag voor een 
bouwvergunning bovendien gekeken naar: hoe is het bouw-
werk gepositioneerd (kompasrichting)? Dit in verband met de 
rol die de zon kan spelen bij het verwarmen. En ook in welk 
deel van het land het zal worden neergezet. Het maakt nogal 

In het vorige nummer stond een artikel van 

Hans van Driel over de eisen die door de 

Franse overheid gesteld worden aan nieuw-

bouw. Fons Hermus, geograaf, milieukundige 

en aannemer van bio- en eco-bouwwerken, 

gaat in het onderstaande stuk dieper in op 

de mogelijkheden van energiebesparing en 

de toepassing van materialen bij ecologisch 

verantwoord bouwen.



Nieuw belastingverdrag 
 Nederland met Frankrijk?
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor u?

Nederland is met Frankrijk in gesprek over aanpassing 
van het belastingverdrag. Het is de Nederlandse Staat 

een doorn in het oog dat zij in de meest voorkomende situ-
aties heffingsrecht verliest na emigratie, terwijl de premies 
in Nederland aftrekbaar zijn geweest. Met Duitsland is al in 
2012 een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag is op 
1 januari 2016 in werking getreden. Het is te verwachten dat 
Nederland nastreeft met Frankrijk een in hoofdlijnen een-
zelfde verdrag overeen te komen. 

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor in Frankrijk 
woonachtige Nederlanders?
Na de inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag 
 betaalt u in Frankrijk én in Nederland belasting over privaat-
rechtelijke pensioenen, lijfrenten en socialezekerheids-
uitkeringen indien deze in totaal meer dan € 15.000 op 
 jaarbasis bedragen. Nederland verleent wel een korting  
ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Overheids-
pensioenen blijven – net als nu – uitsluitend in Nederland 
belastbaar. Om de financiële gevolgen de eerste zes jaar te 
verzachten, wordt er naar verwachting een overgangs-
regeling getroffen zodat Nederland de eerste twee jaar 
maximaal 10% belasting heft, oplopend naar 30% in het 
zesde jaar. Enkele van de voorwaarden hierbij zijn dat u op 
dag van ondertekening van het nieuwe belastingverdrag in 
Frankrijk woont en dat het pensioen of lijfrente moet zijn 
 ingegaan vóór de ingangsdatum van het nieuwe belasting-
verdrag. Voor socialezekerheidsuitkeringen, overheids-
pensioenen en afkoopsommen van pensioenen of lijfrenten 
is de overgangsregeling niet van toepassing. Eerder aan 
Franse verzekeringsmaatschappijen overgedragen pensioenen 
en/of lijfrenten zullen ook onder het nieuwe verdrag in 

 Nederland worden belast. Dit alles is 
prematuur en gebaseerd op het verdrag 
met Duitsland. Het kan zo maar zijn 
dat nieuwe regeringen andere keuzes 
maken. Ik houd u op de hoogte. •

FINANCIEEL
Arie Sluimer

Arie Sluimer

ariesluimerconseil@gmail.com
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wat uit of dat in de Provence in het zuiden of bijvoorbeeld 
 Picardië in het noorden zal zijn. Dit in verband met de mogelijke 
behoefte aan koeling. Bovendien moet elk nieuw bouwwerk 
luchtdicht afgewerkt worden. Het rendement van isoleren 
wordt daar stérk door bepaald. Daar komt bij dat de bouw-
constructie ernstig aangetast kan worden door ‘lekken’ in het 
isolatiepakket, in ‘lekken’ kan conden-
satie optreden wat rot en schimmels  
kan veroorzaken. Deze luchtdichtheid 
(étanchéité à l’air) moet bij de oplevering 
bevestigd worden door de verplichte test 
d’infiltrométrie. Met behulp van een zo-
genaamde porte soufflante wordt onder-
druk en overdruk op het bouwwerk gezet 
en dan wordt gemeten in hoeveel tijd dat 
drukverschil wegvalt. Als dat te snel is, 
dan kunnen eventuele lekken nog opge-
spoord en verholpen worden. Als dat 
goed is, wordt een goedkeurende ver-
klaring afgegeven. Deze test moet iedere 
tien jaar herhaald worden.
Verder wordt er gekeken naar hoe er verwarmd wordt: als dat 
elektrisch gebeurt, moet je die energiebehoefte vermenigvul-
digen met een factor 2,58 omdat elektriciteit ‘gemaakt’ moet 
worden met primaire energiedragers zoals hout, gas en olie.  
Bij die productie gaat veel energie verloren.

Het komt erop neer dat je vandaag de dag in Frankrijk geen 
vergunning ontvangt voor nieuwbouw, als je niet minimaal fors 
isoleert, je bouwwerk niet luchtdicht is en het glasoppervlak 
niet groot genoeg is (licht en zon). Het bouwwerk moet goed 
gepositioneerd zijn. Er moet een ventilatiesysteem geïnstalleerd 
zijn met een warmte-terugkoppelingsmechanisme en een warm-
watersysteem dat óf solair dan wel thermodynamisch werkt! 
Tot zover de energie.

Het ecologische bouwen
Naast energie zijn er meer aspecten die het milieu betreffen. 
Dan kom je terecht in wat wordt genoemd ecologische of 
 biologische bouw. 

Als ik met mijn klanten overleg over ‘milieuvriendelijk’ bouwen, 
dan wijs ik ze er op, dat er dan aandacht moet zijn voor drie 
aspecten van het milieu.
1. De omgeving. Welke invloed oefen je met je bouwwerk uit  

op de omgeving. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:   
de visuele invloed van je bouwwerk. Hoe ziet het eruit? Wat 
doet het met het zicht op de omgeving? Maar ook: wat voor 
materialen worden er gebruikt bij de bouw? Denk dan aan de 
vraag of er veel grondstoffen voor gedolven moeten worden, 
bij voorbeeld klei, grind, zand of ertsen. Een ander aspect is 
of er veel energie moet worden gebruikt bij de fabricage van 

bouwmaterialen. Denk bijvoorbeeld aan baksteen, aluminium 
en steenwol. Bij grondstoffen is het ook belangrijk te denken 
aan eindige grondstoffen zoals tropisch hardhout uit tropi-
sche regenwouden of aardolie, nodig voor de fabricage van 
allerlei kunststoffen.

2. De leefomgeving. Wat voor leefomgeving creëer je? Is die 
leefomgeving goed voor je? De negatieve kant: te denken is 
aan schadelijke oplosmiddelen als formaldehyde in plaat-
materialen en het vrijkomen van irriterend en schadelijk 
 fijnstof bij gebruik van bijvoorbeeld glas- en steenwol). 
 Riskeer je het ‘sick-building-syndroom’? 

 De positieve kant: leemstuc is een zeer goede regulator van 
vocht en geluid. Hout oogt prettig. Ook de indeling van het 
bouwwerk is belangrijk: de plaatsing van ramen en deuren, 
hoe is de verhoudingen tussen de verschillende ruimtes, 
denk aan de ligging ten opzichte van de zon (Feng Shui). 

 Is er voldoende licht en frisse lucht?
3. Het nageslacht. Alles is vergankelijk. Wat laat je achter voor 

het nageslacht als je bouwwerk in de afvalfase komt? Laat je 
dan materialen achter die als chemisch afval behandeld moe-
ten worden zoals verduurzaamd hout of verlijmde materialen 
of zijn de materialen recyclebaar of biologisch afbreekbaar?

Hier kan het ingewikkeld worden. Sommige manieren van 
 bouwen en materialen scoren goed (+) in de ene categorie en 
slecht (-) in de andere. Of zelfs goed of slecht in alle drie! 
Bijvoorbeeld: aluminium vraagt mijnbouw, ontzettend veel 
energie – elektriciteit – bij de productie, is neutraal en handig 
in het gebruik en laat zich heel makkelijk recyclen (1x - 2x +). 
Minerale wol (glas- en steenwol) vraagt érg veel energie bij de 
productie en geeft gedurende het gebruik doorlopend deeltjes 

af die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is moeilijk te 
scheiden materiaal en dus lastig te recyclen.(3x -). 
Leemstuc is vrijwel overal lokaal beschikbaar, is een zeer goede 
regulator van vocht en straling, levert een goede akoestiek en 
kan eindeloos hergebruikt worden (3x +).

Ecologisch bouwen, kan financieel gunstig zijn
Van overheidswege is er ondertussen ook aandacht voor 
 sommige van de bovengenoemde aspecten. Zo moet bij 
 bouwstoffen – door middel van een standaard etiket op de 
 verpakking – vermeld worden, of deze vluchtige organische 
bestanddelen bevatten (composé organique volatil).

Als je het nut inziet van bovengenoemde drie afwegingen kun 
je kiezen voor een ecologisch bouwwerk. Dat is vandaag de 
dag niet moeilijk meer: er zijn volop aannemers die op basis 
van deze uitgangspunten werken. Ook prijstechnisch is de 
 keuze steeds makkelijker: omdat de belangstelling voor eco-
logisch bouwen toeneemt, dalen de prijzen voor de bouw-
materialen snel. Er is inmiddels ook een zeer uitgebreid 
 assortiment ‘ecologische’ bouwmaterialen, zoals ‘alternatieve’ 
isolatiematerialen: cellulose (gemalen oude kranten), houtwol, 
hennep- en vlasdekens, kurk, katoen en wol. Er zijn emissie- 
vrije en natuurlijk gebonden plaatmaterialen van de merken 
Fermacell (gips en cellulose),en Pavatex (houtvezels). Een échte 
hit is momenteel het bouwen met stro: dat heeft zo veel kwa-
liteiten en voordelen: volledig ‘hernieuwbaar’, CO2

 bindend, 
 lokaal te produceren, probleemloos te composteren en een 
baal stro van 45 cm dekt meteen het hele isolatie-verhaal 
 volledig (R-waarde = 7!). 

Globaal kun je rekenen dat een volledig ecologisch gebouw 
zo’n 5 à 10 % duurder is dan ‘regulier’. Als je echter meerekent, 
dat een ecologisch bouwwerk bijdraagt aan een gezonde(re) 
leefomgeving en de gezondheidskosten dus waarschijnlijk 
 zullen verminderen, kan het financieel zelfs interessant zijn om 
ecologisch te bouwen!
Bovendien verwacht ik dat in de toekomst het aanbieden van 
‘problematisch’ bouwafval, zoals verduurzaamd hout, minerale 
wol en verlijmde materialen die nauwelijks te recyclen zijn, 
duurder zal worden. Terwijl ecologische bouwmaterialen in de 
meeste gevallen, óf makkelijk hergebruikt kunnen worden of 
zelfs gewoon op de composthoop kunnen! Dan zal ecologisch 
bouwen zelfs aanzienlijk goedkoper uit kunnen pakken!
En dan woon je gezond en heerlijk! 
Veel bouw- en woonplezier. •

Fons Hermus is geograaf en milieukundige. 

Hij is actief als aannemer van bio- en eco-bouwwerken.

hermusbatdur@hotmail.com



VERKIEZINGEN
Wil de Jong

smaak en je hoeft ze niet te schillen.  
De Fransen eten asperges met zelf-
gemaakte mayonaise of zoals in de 
Provence en Languedoc met vinaigrette 
of een ansjovisprutje met knoflook, 
 kappertjes en olijfolie. 

Wilde asperges
In het vroege voorjaar is het schitterend 
om te zien hoe oudere Franse dames en 
heren de bermen en duinranden afstropen 
op zoek naar verse wilde tijm, dille en 
wilde asperges. Wilde asperges zijn eigen-
lijk verwilderde planten. De besjes van 
de aspergeplant worden door vogels 
 opgegeten en via hun uitwerpselen ver-
spreiden zij de zaden. De asperge groeit 
het best op licht zilte zandgrond waar-
door hij voornamelijk in het duingebied 
te vinden is. In het vroege voorjaar zijn 
de scheuten nog jong en mals. Oudere 
scheuten worden snel taai en houterig 
en zijn alleen geschikt voor de soep. Pas 
op, want je staafmixer draait snel vast in 
de lange draden. 

Gezonde groente
Of ze nu paars, wit zijn of groen, je kunt 
er veel mee doen. Je kunt ze gebruiken 
als voorafje of bij het hoofdgerecht.  
Je kunt ze koken, roerbakken, wokken, 
warm of koud eten, inmaken of verwer-
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DIETETIEK
Nienke Ten Hoor Aukema

Ieder jaar weer ben ik verbaasd over 
het feit, dat ik op de Franse markt 
zelden witte asperges vind. Een heel 

enkele keer tik ik een verdwaald bosje  
op de kop in een Duitse supermarkt en 
misschien dat Auchan nog een poging 
waagt om ze aan de man te brengen, 
maar dan houdt het snel op.
Niet dat de groene asperges niet lekker 
zijn en ze zijn zeker minder bewerkelijk, 
maar af en toe mis ik die witte staken met 
een beetje boter, eitje en wat gekookte 
ham, op zijn Vlaams. Omdat het asperge-
seizoen kort is, eten we het vaak in aller-
lei combinaties. 
Waarom Nederlanders het liefste witte 
asperges eten heb ik niet kunnen achter-
halen. Dit ‘witte goud’ groeit onder de 
grond en verdraagt geen zonlicht. Ze 
moeten voor dag en dauw geoogst 
 worden, anders verkleuren ze. Dit kun je 
zien aan sommige puntjes, die net even 
hun kopje boven het maaiveld uit staken 
en dat mag niet in Nederland.

Groene asperges
Eigenlijk is de groene asperge een door-
geschoten witte broer en groeit boven 
de grond. In Frankrijk groeien ze onder 
meterslange lange plastic hoezen, die 
schitteren in de zon alsof je de zee ziet. 
De groene asperge is iets krachtiger van 

Nienke ten Hoor Aukema 

is diëtiste. 

info@uwdietist.eu

Witte, groene en wilde asperges

Pas sinds 1958 wordt de president recht-
streeks door het volk gekozen. Dat is 
toen vastgelegd in de grondwet van de 

huidige Vijfde Republiek. Die nieuwe grond-
wet bepaalde ook dat de president veel meer 
macht en bevoegdheden kreeg, terwijl de 
rol van het parlement sterk werd ingeperkt. 
Dat was het werk van Charles de Gaulle, die 
daarmee een einde maakte aan de bestuur-
lijke chaos. In de daaraan voorafgaande repu-
blieken lag de macht juist bij het parlement, dat 
ook de president koos en die had daardoor veel 
minder in te brengen. De premier was vaak belangrijker.

President en keizer
De Eerste Republiek, die kort na de Franse revolutie (1789) ont-
stond, had helemaal geen president en eindigde met het keizer-
rijk van Napoleon Bonaparte. Daarna was Frankrijk ruim dertig 
jaar een koninkrijk en pas in 1848 werd de Tweede Republiek 
uitgeroepen, nu met een president aan het hoofd. Dat was nota 
bene Lodewijk Napoleon, een neef van Bonaparte, en die maakte 
er na enkele jaren maar weer een keizerrijk van. Dat Tweede 
Keizerrijk duurde tot 1870, toen na de smadelijke nederlaag in 
de Frans-Duitse oorlog de Derde Republiek werd uitgeroepen.

Liberale republiek
Aanvankelijk was het de vraag of de Derde Republiek een lang 
leven beschoren zou zijn. De eerste presidenten, Adolphe Thiers 
en Jules Grévy, waren weliswaar republikeinen maar ze moesten 

opboksen tegen de machtige monarchisten in het 
parlement, die streefden naar een nieuw konink-
rijk. Met behulp van de socialisten slaagden 
de republikeinen er toch in een echte liberale 
republiek te vestigen met het vrijheidsideaal 
hoog in het vaandel. Het fel beleden anti-
klerikalisme vond in 1905 zijn hoogtepunt in 
de befaamde wet op de scheiding van kerk en 

staat. Inmiddels hadden de diverse socialisti-
sche groeperingen zich verenigd en zij leverden 

de eerste twee presidenten van de 20e eeuw. 
Weliswaar ging Frankrijk de Eerste Wereldoorlog in 

met de centrumrechtse president Raymond Poincaré 
maar die steunde zwaar op zijn premier, de radicale socialist 
George Clemenceau. Niet Poincaré maar Clemenceau werd 
vermaard als oorlogsleider. Een andere socialistische premier, 
Leon Blum, zag in de tweede helft van de jaren dertig kans het 
Front Populair (Volksfront) te vormen, een regering van alle 
linkse partijen. Het Volksfront ontketende een sociale revolutie, 
die Blum zowel geliefd als gehaat maakte.
De Derde Republiek hield het bijna zeventig jaar uit maar 
 eindigde in juni 1940, toen Frankrijk was overwonnen door de 
Duitsers. Het collaborerende Vichy-regime nam de macht over.

Voorlopige regering
Na de bevrijding werd een voorlopige regering gevormd onder 
leiding van generaal Charles de Gaulle, die zegevierend uit Lon-
den was teruggekeerd. In oktober 1945 waren er verkiezingen 
voor een parlement, dat een grondwet moest ontwerpen voor 

ken in de soep. Asperges zijn misschien 
wel de meest gezonde groente, omdat  
er pas ná de oogst wordt gemest. Ver-
volgens worden de aspergeplanten acht 
maanden onder de grond met rust ge-
laten. Hierdoor is het residu aan mest-
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
te verwaarlozen.
De Grieken dichtten de asperges genees-
kracht toe en gebruikte deze o.a. tegen 
bijensteken en kiespijn. Nog steeds zijn 
ze laag in calorieën, bevatten ze veel 
 vitamine A, C,E en foliumzuur. Het in 
de asperges voorkomende aminozuur 
asparagine stimuleert de nierfunctie. 
Urine ruikt na een asperge maaltje sterk 
naar zwavel. Asperges werken bloed-
zuiverend; zijn vezelrijk waardoor ze de 
darmwerking bevorderen en daardoor 
prima helpen bij constipatie. Maar heb je 
jicht of reuma, blijf weg bij asperges. •

Politiek Frankrijk loopt zich al maandenlang warm voor de presidentsverkiezingen op 

23 april en 7 mei. Die opwinding is begrijpelijk want de nieuwe, door het volk gekozen 

 president wordt de machtigste man (of vrouw) van de Franse republiek. Toch is dat niet 

altijd zo geweest. Dat leert de geschiedenis van vijf republieken en de verkiezing van 

vierentwintig presidenten.

Van Lodewijk Napoleon 
tot François Hollande

De lange geschiedenis van de
Franse presidentsverkiezingen

FOTO: TERRADOC, TOULOUSE

 Adolphe Thiers
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een nieuwe republiek. De Gaulle, die tot 
premier was benoemd, wilde daarin de 
macht van het parlement drastisch be-
perken. Dat lukte hem niet want in het 
 gekozen parlement hadden de socialisten 
en communisten een absolute meerderheid. 
De generaal trok zijn conclusies en vertrok.

Oorlog in Algerije
De nieuwe grondwet, waarin de macht van het parlement 
juist was versterkt, werd in oktober 1946 bij referendum door 
het Franse volk aangenomen. Daarop kon de Vierde Republiek 
worden uitgeroepen en werd er weer een president gekozen. 
De eerste president was Vincent Auriol, een prominent socialist 
maar ook een oude strijdmakker van De Gaulle in Londen. Hij 
wist de tegenstellingen tussen communisten en gaullisten te 
overbruggen. Zijn opvolger, de centrumrechtse René Coty, 
kreeg te maken met de vrijheidsstrijd in Algerije, met bloedige 
aanslagen en een dreigende burgeroorlog. Coty riep de nood-
toestand uit, vroeg De Gaulle terug te keren en benoemde hem 
tot minister-president met bijzondere volmachten. In 1958 

kwam er een grondwet zoals de generaal dat 
had gewild. De bevoegdheden van het parle-
ment werden beperkt en de macht kwam te 
liggen bij een door het volk gekozen president. 
De Vijfde Republiek was geboren en Charles de 

Gaulle werd gekozen als de eerste president.

De Gaulle en het gaullisme
De Gaulle loste de Algerije-kwestie snel op, maar anders 

dan velen hadden gehoopt: hij gaf het land autonomie. 
Daarna ging hij aan het werk om van Frankrijk weer een grote 
mogendheid te maken met een eigen kernmacht en een voor-
aanstaande plaats binnen de Europese gemeenschap. Tien jaar 
lang was De Gaulle aan het bewind en hij overleefde zelfs de 
onlusten van mei 1968. Maar begin 1969 werd zijn referendum 
over regionalisatie en hervorming van de Senaat met overwel-
digende meerderheid verworpen. De inmiddels 79-jarige gene-
raal trad teleurgesteld af. Na zijn plotselinge dood, een jaar 
 later, zou hij in het Franse geheugen voort blijven leven als de 
grootste staatsman ooit en een symbool van ‘la grande nation’.
Als president had Charles de Gaulle kunnen steunen op zijn 

 eigen rechtse gaullistische partij RPR 
 (Rassemblement Pour la République). Vooral 
omdat het linkse kamp van socialisten en 
communisten sterk verdeeld was. Tijdens 
de Vijfde Republiek zou het gaullisme de 
rechtse politiek nog lang blijven inspireren.
De Gaulle werd dan ook bijna geluidloos 
 opgevolgd door zijn premier en partijgenoot 
Georges Pompidou. Die zette het gaullistische be-
leid van zijn illustere voorganger voort maar hij werd 
ernstig ziek en overleed in 1974, ruim voor het einde van zijn 
ambtstermijn. De tussentijdse verkiezing van zijn opvolger, 
Valéry Giscard d’Estaing, verliep ook probleemloos want hij 
was de oprichter van de Union pour la Démocratie Française 
(UDF), een liberale stroming binnen het gaullisme. 

Het volksfront van Mitterand
Bij de presidentsverkiezingen van 1981 moest Giscard het echter 
opnemen tegen de socialist François Mitterand, die een volks-
front had gevormd met de communisten. Mitterand won en 
met hem begon een langdurig links intermezzo. Mitterand 

voerde direct een aantal linkse plannen uit, 
zoals de nationalisering van grote bedrijven 
en uitbreiding van de sociale zekerheid. Maar 
toen de socialisten in 1986 de parlements-
verkiezingen verloren, moest hij verder regeren 

in een cohabitation, een samenwerking tussen 
een linkse president en een rechtse regering, 

met de neogaullist Jacques Chirac als premier. 
 Diezelfde Chirac stond in de tweede ronde van de 

presidentsverkiezingen van 1988 tegenover zijn president, 
die opging voor een volgende termijn. Het was de eerste keer 
dat Jean-Marie Le Pen van het Front National meedeed, maar 
die was al in de eerste ronde afgevallen. Mitterand won de race 
en ontbond het parlement, waardoor de socialisten weer in de 
meerderheid kwamen. Hij ging verder met een linkse regering 
en kon zijn tweede termijn tot 1995 comfortabel uitdienen.

Chirac in cohabitation
In 1995 werd het gaullistische tijdperk hervat. Jacques Chirac, 
oprichter van de neogaullistische PRP, die al tweemaal de ver-
kiezingen had verloren, was eindelijk verkozen tot president 

First ladies van de republiek

Toen in 1958 de huidige Vijfde Repu-
bliek werd gesticht, kreeg de Franse 

president veel macht en aanzien. Er werd 
zelfs wel gesproken over een monarchale 
republiek. Daardoor werd ook de rol van 
de presidentsvrouw belangrijk. Zij was  
la première dame met allerlei officiële 
 taken. Hoe deden ze dat, die vrouwen of 
partners van de zeven presidenten?

Yvonne de Gaulle, die door haar man 
kortweg ma femme werd genoemd, 
bleef zo veel mogelijk eenvoudig leven. 
Zij hield niet zo van al die verplichtingen 
als presidentsvrouw en 
was het liefst thuis in 
Colombey-les-Deux- 
Eglises, waar zij het 
huishouden bestierde. 

Toen de  generaal het eens niet meer zag 
zitten in de politiek, schijnt hij tegen zijn 
vrouw gezegd te hebben: ‘Ik ga visjes 
vangen en jij mag ze bakken’.

Reine Claude
Claude Pompidou, de echtgenote van 
de volgende president, was heel anders. 
Ze moderniseerde het interieur van het 
Élysée, het presidentieel paleis, en liet 
zich kleden door de grote modehuizen. 
Op buitenlandse reizen was ze een am-
bassadrice van de Franse haute- couture. 
Ze schitterde als een bijna  koninklijke 

first lady en in het satirische 
weekblad ‘Le Canard en-
chaîné’ kreeg ze bijnamen als 
‘Reine Claude’ en ‘Madame 
de Pompidour’. Maar Claude 
en George Pompidou waren 
ook be vlogen kunstliefheb-
bers en -verzamelaars. Aan 
hen is het Centre Pompidou 
te  danken, het befaamde 

 Parijse museum voor  moderne kunst.
Anne-Anymone Giscard d’Estaing, elegant 
en discreet, vervulde met kennelijk 
 plezier haar plichten als presidentsvrouw. 
Ze ontving de gasten en vergezelde haar 
man altijd op buitenlandse reizen. Daar-
naast hield ze zich bezig met sociaal werk.

Et alors
Danielle Mitterand was politiek geënga-
geerd en in de schaduw van haar echt-
genoot bleef ze haar werk als mensen-
rechtenactiviste voortzetten. Er was 
 echter nog een tweede vrouw in het leven 
van François Mitterand, met wie hij jaren-
lang een verhouding had, waaruit ook 
een kind was geboren. Toen het blad 
 ‘Paris Match’ in 1994 het bestaan van 
een buitenechtelijke dochter onthulde, 
reageerde Mitterand laconiek met ‘Et 
 alors ?’ (Nou en?). En inderdaad, niemand 
stond er van te kijken want dat kwam wel 
meer voor bij Franse politici. Overigens 
werd de buitenechtelijke dochter liefde-

vol opgenomen in de 
familie en ze was twee 
jaar later prominent 
aanwezig bij Mitterands 
begrafenis.
De beroepspoliticus 
 Bernadette Chirac had 
bestuurlijke functies op lokaal en 
 regionaal niveau in de Corrèze. Dat 
bleef ze doen toen ze presidentsvrouw 
was, waardoor ze veel voor elkaar kon 
krijgen voor de streek waar ze gekozen 
was.  Bovendien werd ze een belangrijke 
 adviseur voor haar man en speelde ze 
een grote rol in de rechtse politieke 
 beweging. Maar het meest bekend werd 
ze door haar charitatieve werk in tal 
van organisaties voor de bescherming 
van zieke, gehandicapte en misbruikte 
kinderen. Op 83-jarige leeftijd is 
 Bernadette Chirac nog steeds actief 
als regionale politica en in talrijke 
 charitatieve instellingen.

Nicolas en Carla
Toen Nicolas Sarkozy 
 president werd, was hij 
 bezig aan zijn tweede 
 huwelijk maar dat liep niet 
zo goed. Zijn vrouw had 
hem tijdens de verkiezings-
campagne niet gesteund 
en liet het afweten als 
 presidentsvrouw. Eind 

2007 scheidden ze en kort daarna 
 verschenen in de kranten foto’s van 
 Sarkozy met de van oorsprong Italiaanse 
zangeres Carla Bruni. De mooie en char-
mante Carla, met wie hij enkele maanden 
later trouwde, bleek de ideale first lady 
te zijn. Bij ontvangsten op het Élysée en 
tijdens buitenlandse  bezoeken maakte 
ze een overweldigende indruk, vooral 
op de mannen. Maar er was meer. Carla 
Bruni ging ook een belangrijke rol spelen 
in de aidsbestrijding, waarvoor ze haar 
wereldwijde contacten benutte en vaak 
alleen in het buitenland was. Bij dit 
alles bleef ze zingen en werken aan haar 
carrière.

François Hollande kreeg het moeilijker. 
Jarenlang had hij ongehuwd samen-
gewoond met Ségolène Royal, evenals hij 
prominent lid van de Parti Socialiste en 
ooit presidents kandidaat. Ze hadden samen 
zelfs vier kinderen. Toen hij president 
werd had hij echter al jaren een verhou-
ding met de journaliste Valérie Trierweiler 
en zij werd de first lady, die hem op offi-
ciële reizen vergezelde en een eigen kan-
toor had op het Élysée. Twee jaar later 
werd bekend dat Hollande een relatie 
had met een  actrice en Trierweiler ver-
dween van het toneel. De president zat 
nu zonder first lady en dat zou zo blijven.

Wie wordt de volgende première dame 
van de republiek? Ach, misschien is de 
nieuwe president wel een vrouw en 
dan zitten we met een probleem. Want 
hoe moeten we haar man dan noemen? 
‘First gentleman’ en ‘premier monsieur’ 
lijken nergens op. En prins-gemaal, zo-
als in Nederland gebruikelijk was, kan 
natuurlijk niet. Want Frankrijk is ondanks 
die monarchale republiek nog steeds 
geen koninkrijk.

Charles de Gaulle François Hollande

Yvonne de Gaulle

Bernadette Chirac
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VERKIEZINGEN
Barend de Ronden

Het Front National
Waar begon het, waar gaat het naar toe?

De Franse presidentsverkiezingen staan 

voor de deur. Op pagina 19 e.v. geeft Wil 

de Jong een overzicht van de verschillende 

presidenten die Frankrijk hebben gediend. 

De uitslag van de komende presidents-

verkiezingen kan een breuk veroorzaken in 

de geschiedenis van Frankrijk. Zal Marine 

Le Pen erin slagen met haar partij te winnen? 

Op 1 november 1954 pleegt het Algerijnse Front voor 
de nationale bevrijding, Front de Libération Nationale 
(FLN) een reeks aanslagen op militaire- en burger-

doelen in Algerije. Het is het begin van een bloedig conflict; 
wat je noemt een vuile oorlog. Door beide kanten worden 
gruwelijkheden begaan. Frankrijk zet alles op alles om de 
opstand te onderdrukken, tevergeefs. ‘Gewone’ politionele 
en militaire methoden brengen geen oplossing. Om informa-
tie los te krijgen van  gevangengenomen Algerijnen, strijders 
en gewone burgers, wordt op grote schaal gemarteld. De 
oorlog, die geen oorlog mocht heten, maar ‘gebeurtenissen’, 
eist het leven van naar schatting 700.000 Algerijnen. Onge-
veer 30.000 Franse  militairen komen om.
Frankrijk raakt tot op het bot verdeeld, politiek en militair. 
De Organisatie van het Geheime Leger, L’Organisation de 
l’Armée Secrète (OAS), samengesteld uit voornamelijk ge-

frustreerde Franse officieren en onderofficieren, begint een 
niets ontziende strijd tegen zowel het FLN als de Franse rege-
ring. Er dreigt zelfs een burgeroorlog.

Charles De Gaulle
Dan verschijnt de man die in de strijd tegen Nazi-Duitsland   
dé held van het land was, Charles de Gaulle, opnieuw op het 
politieke toneel. In uniform houdt hij een televisietoespraak, 
waarin hij de opstandige generaals terugstuurt naar de kazerne.
De Gaulle ziet het onvermijdelijke in: Algerije is niet van de 
 onafhankelijkheid af te houden. Bij een in januari 1961 gehouden 
referendum, spreekt de overgrote meerderheid van de Fransen 
zich uit voor de onafhankelijkheid van Algerije.
Al snel beginnen daarna de onderhandelingen. In 1962 worden 
de akkoorden van Evian gesloten. De erkenning van de Algerijnse 
onafhankelijkheid is een feit. De OAS erkent haar nederlaag en 
houdt op te bestaan. Oud-leden plegen later nog wel enkele 
aanslagen.

JeanMarie Le Pen
Daarmee was het niet voorbij. Er vond een enorme uittocht uit 
Algerije naar Frankrijk plaats van Fransen, de zogenoemde pieds 
noirs en Algerijnen. Onder hen ook vele harki’s, Algerijnen die aan 
Franse kant hadden gevochten. Het is voor hen niet gemakkelijk 
een plaats in Frankrijk te vinden. Miljoenen mensen kijken met 
gevoelens van verlies en wrok naar de recente geschiedenis.
Op een voedingsbodem van onder velen van hen beleefd res-
sentiment, nationalisme en virulent racisme ontstaat een nieuwe 
politieke beweging: het Front National. Het duurt even voor die 
echt vorm krijgt. In oktober 1972 wordt Jean-Marie Le Pen op 
het schild geheven als de politieke leider. Hij is een gedecoreerd 
officier uit de Algerijnse oorlog, waar hij als inlichtingenofficier 
onder andere leiding gaf aan martelingen. Hij is openlijk racist 
en antisemiet. In een berucht geworden televisieoptreden zegt 
hij, dat de gaskamers uit de Tweede Wereldoorlog slechts een 
voetnoot in de geschiedenis zijn.

En dan dochterlief
Het wil eerst niet erg vlotten. Stembussuccessen blijven uit. 
Nadat zijn dochter Marine Le Pen naar voren is geschoven, 
 verandert het beeld. Zij is advocaat. Haar taalgebruik is, zeker 
in vergelijking met dat van haar vader, beschaafd te noemen. 
Als het in 2007 weer niet echt wil lukken bij de verkiezingen, 
wordt ze langzaam maar zeker steeds belangrijker in de partij. 

In 2011 neemt zij het stokje over van haar vader. Inhoudelijk 
verandert er niets. Vooral immigranten moeten het ontgelden, 
een geschetste onveiligheid en het felle nationalisme brengen 
een vijandige houding ten opzichte van Europa met zich mee. 
Felle verwijten aan het adres van de regering over de werk-
loosheid, veroorzaakt door de immigrés, spreken steeds meer 
mensen aan.
In 2012 haalt het Front bij de presidentsverkiezingen 18% van 
de stemmen; niet genoeg voor de tweede ronde. Bij de verkie-
zingen voor de Assemblee haalt het Front iets minder dan 14%. 
Door het kiesstelsel leidt dit tot slechts twee zetels.

Gaat het nu wel lukken?
En dan nu weer presidentsverkiezingen. Het Front staat toren-
hoog in de peilingen. Na de regionale verkiezingen van 2015 
komt het Front als grootste uit de bus, vol goede moed gaat 
Marine dus de strijd aan. Een groot probleem is geldgebrek om 
de campagne te financieren. Het Europese Parlement eist   
€ 300.000 van haar terug wegens financiële malversaties. 
 Marine ziet zich genoodzaakt haar hand op te houden bij Pa, 
nog altijd ruim in de slappe was, die ze in 2015 uit de partij 
heeft gezet. Algemeen wordt verwacht, dat ze in de eerste 
 ronde misschien wel de hoogste ogen zal gooien. Of dat ook 
gaat lukken in de tweede ronde?

Stel dat het Front National de presidentsverkiezingen wint.   
Er zal dan een klimaat ontstaan dat negatief is ten opzichte 
van buitenlanders. Hoe zal dat uitpakken voor Nederlanders   
in Frankrijk? Zal het meevallen omdat wij ‘net zo wit zijn als 
ons (FN) ras’? •

van de republiek. De vreugde was van korte duur, want toen hij 
twee jaar later wegens arbeidsonlusten het parlement ontbond, 
wonnen de socialisten. Nu was het de beurt aan Chirac om 
 lange tijd in ‘cohabitation’ te regeren met een linkse premier.  
In 2002 solliciteerde hij naar een tweede termijn en in de eind-
ronde kwam hij uit tegen Jean-Marie Le Pen. Maar omdat het 
Front National voor een meerderheid nog onacceptabel was, 
kreeg Chirac meer dan tachtig procent van de stemmen en was 
hij weer president. 
Om een nieuwe cohabitation te voorkomen, bracht Chirac door 
een grondwetswijziging de ambtstermijn van de president terug 
van zeven naar vijf jaar. Daardoor lopen de verkiezingen van 
president en parlement nu synchroon.

Sarkozy en Hollande
Jacques Chirac probeerde veertien jaar lang over te komen als 
een vertrouwenwekkende vader des vaderlands. De volgende 
president, die in 2007 aantrad, had een volslagen andere stijl. 
Nicolas Sarkozy was temperamentvol, joyeus en soms provo-
cerend. Als kandidaat van de rechtse fusiepartij UMP had hij  
de tweede ronde bereikt, samen met Ségolène Royal van de 
Parti Socialiste. Het scheelde niet veel of Frankrijk had een 
vrouwelijke president gehad maar Sarkozy won toch met een 
krappe meerderheid.
Merkwaardigerwijs werd Sarkozy in 2012 verslagen en op-
gevolgd door de man die jarenlang de levenspartner was van 
 Ségolène Royal. François Hollande kwam naar voren als de 
 socialistische presidentskandidaat nadat de favoriete kandidaat 
Dominique Strauss-Kahn, voorzitter van het Internationaal 
 Monetair Fonds (IMF), was gearresteerd in een verkrachtings-
zaak. In de eerste ronde behaalden Hollande en Sarkozy, die 
naar een tweede termijn solliciteerde, de meeste stemmen. 
Marine Le Pen, die haar vader was opgevolgd als leider van het 
Front National, kwam op de derde plaats. Hollande moest het 
in de tweede ronde dus opnemen tegen de zittende president 
Sarkozy en won op het nippertje. Zijn presidentschap werd 
geen onverdeeld succes. Volgens de peilingen is hij de minst 
populaire president sinds het begin van de Vijfde Republiek.

Wie wordt het?
Hoe zal dat gaan op 23 april en 7 mei? François Hollande doet 
niet meer mee en de socialisten hebben een nieuwe kandidaat, 
de vrij onbekende Benoît Hanon. Les Républicains, het rechtse 
front, komt met oud-premier François Fillon maar die is ver-
wikkeld geraakt in een schandaal. Daar tegenover staat Marine 
Le Pen, die door haar grote achterban zeer kansrijk lijkt. En 
dan is er nog de onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron, 
minister onder Hollande, die steeds meer aanhang krijgt. Het 
wordt spannend! •

JeanMarie Le Pen gedecoreerd in Algerije
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VERHAAL
Peter Schoenmaker

De overspelige bakkersvrouw
“Ça sera tout?” vraagt de vrouw van de bakker en rekent uit hoeveel ik moet 
 betalen. Ze ziet er vandaag opvallend stralend uit. Nu pas zie ik dat ze twee grote 
witte meelhanden op haar borsten heeft staan. Goed zichtbaar, want ze draagt 
een donkerbruin truitje. Had haar man een vroege amoureuze bui? Maar dat kan 
niet, want de bakker is niet thuis. Die is gisteren met de hele rugbyclub naar Parijs 
vertrokken om daar vandaag naar Frankrijk-Schotland te gaan kijken. Er is verder 
nog niemand in de winkel. Moet ik haar waarschuwen, voordat er wel iemand 
komt? Maar dat is ook weer zo gênant. Heel wat anders dan iemand erop wijzen 
dat zijn veters loszitten.

Op het terras van het café krijg ik spijt dat ik niets gezegd heb, ik hoor de roddels 
al door het dorp gaan. Wat kun je concluderen uit het bewijsmateriaal? De meel-
handen stonden met de duimen naar boven, dus de bakkersknecht (want die moet 
het geweest zijn) had haar borsten van achteren vastgepakt. Was het frontaal 
 geweest, dan hadden de duimen in het midden naar elkaar gewezen, met de andere 
vingers omhoog. Ze had het dus niet zien aankomen. Onschuldig? Waarom zag ze 
er dan zo stralend uit? Had ze het leuk gevonden? Uitgelokt? Hadden ze al langer 
wat samen? Het kon ook zijn dat ze opgewekt was omdat ze de aanval had af-
geslagen en de knecht even flink op zijn nummer had gezet. Dat ze niet van die 
 flauwe grappen gediend was en dat ze de volgende keer haar man zou waar-
schuwen. Die was namelijk niet alleen heel jaloers, dat wist iedereen, maar ook 
heel sterk door het jarenlang sjouwen van grote zakken meel. Stel dat hij erachter 
kwam, mede door mijn zwijgen? Een crime passionel in het dorp? Dat is minder 
onwaarschijnlijk dan het klinkt.

Het hotel naast de bakkerij had jaren leeg gestaan toen wij in de buurt kwamen 
wonen. Op een dag ging het weer open. Het bleek gekocht door een echtpaar, 
een leuke blonde vrouw van in de veertig en haar wat oudere man. Ik denk dat ze 
wel twintig jaar scheelden. De man zag je nooit, maar zij werd al snel de ziel van 
het restaurant, dat rap drukker werd. Het was zo’n vrolijk type dat door de zaak 
fladdert, iedereen met een lach begroet en de serveersters intussen onmerkbaar, 
maar met harde hand aanstuurt.

Het was trouwens de vrouw van de bakker geweest die het me vertelde. Of ik het 
gehoord had? “Non ? ‘Hij van hiernaast”, ze knikte met haar hoofd richting hotel, 
“had het niet kunnen verkroppen dat zijn vrouw zo populair was. De vorige avond 
had hij haar meegelokt naar het bos onder het mom van ‘paddenstoelen zoeken’. 
Daar had hij haar met een hamer vermoord en toen zichzelf, met zijn fusil. Het 
dorp was weken van de rel geweest.”
Toen hoorde ik pas waarom het hotel eerder ook al jaren leeg had gestaan. 
De vorige eigenaar was vergiftigd... door zijn vrouw!
Mistroostig stak ik een sigaret op. Om vervolgens met de smoes dat ik wat ver-
geten was, toch maar naar binnen ging om een misdaad te voorkomen. Maar 
toen ik de bakkerij binnenkwam, zag ik dat ze een ander truitje had aangetrokken.

Dachten we allebei aan hetzelfde? •

Een verhaal uit het boek ‘Je maakt wat mee als hotelier’ van Peter Schoenmaker.
peterschoenmaker.nl

Nee, deze keer gaat het niet over 
vlinders, maar wel over datzelfde 
kalkgrasland en over de bos-

bodem van het aangrenzende helling-
bos. (Drop, zomer 2015) 

Opeens gebeurt het!
De ene dag is het grasland nog gewoon 
groen, de volgende dag en de dagen erna 
wordt het steeds paarser. Harlekijnen, 
als haren op een hond! Het duurt weken, 
dit festijn! De metamorfose vindt plaats 
halverwege april.
Na een paar dagen steekt ook de aan-
gebrande orchis z’n kop boven de grond 
met in de bosrand en op de bospaden de 
diep paarse mannetjesorchis, gemakkelijk 
te herkennen aan het gevlekte blad. En 
dan is het hek van de dam; de ene na  
de andere orchideeënsoort komt boven 
de grond, het is niet meer bij te houden. 
Opeens staan er hier en daar tussen de 
bloeiende harlekijnen, knotsen van orchi-
deeën, zo groot als hyacinten: de purper-
orchis! Veel eleganter is de poppenorchis. 
Er staat maar een enkeling.
Als het voorjaar nat genoeg is komt ook 
de bokkenorchis in bloei. Hij kan wel 80 
cm hoog worden. Niet aan ruiken, de 
naam verklapt het al, hij stinkt. Voor de 
welriekende nachtorchis ga ik wel op de 
knieën. Deze prachtige, wit bloeiende 
 orchidee staat op open plekken in het bos 
of in de bosrand en geurt verrukkelijk.
De bijenorchis staat in het grasland wat 
later in mei te pronken, zo’n beetje tege-
lijkertijd met de voor ons Nederlanders 

wel erg bijzondere tongorchis.
Eind mei/begin juni kun je in het bos de 
bosvogeltjes bewonderen, de witte en  
de rode komen hier beide voor. De kever-
orchis is lastig te vinden, de bloemen zijn 
groen op ijle stengels. Ze staan vaak op 
drogere plekken in de schaduw.
Teveel om op te noemen!
Ik zou nog veel meer soorten orchideeën 

Bodemschimmels
Orchideeën zijn wispelturige planten, 
soms duiken ze ergens massaal op om 
dan de volgende jaren te schitteren door 
afwezigheid. Je kunt ze niet zaaien en 
ook niet overplanten in de tuin. Bodem-
schimmels (Mycorrhiza) zijn voor orchi-
deeën een levensvoorwaarde. Bijna alle 
orchideeën zijn afhankelijk van voor hun 
soort specifieke bodemschimmel, voor 
zowel hun voedselopname als voor de 
kieming van het zaad. Deze schimmels 
komen zelden voor in uw achtertuin!

Kruisbestuiving
Ook de bestuiving van de bloemen is een 
verhaal apart. Bijen, wespen vlinders en 
vliegen worden vaak slecht beloond voor 
hun bestuivingsmoeite. Veel orchideeën 
hebben geen of weinig nectar. Ze lokken 
en ‘foppen’ hun bestuivers door kleur, 
geur en of een markante tekening op de 
bloemlip. Bij de Ophryssoorten lijken de 
bloemen zo op de insecten die ze bestui-
ven, dat er soms zelfs een schijnparing 
plaatsvindt! 
Ieder jaar op het hoogtepunt van de 
bloei (ongeveer half mei), organiseert  
La Société Française d’Orchidophile  
d’Aquitaine in de buurt van St. Cybranet 
een heel interessante, goed georgani-
seerde excursie, geleid door deskundige 
veldbiologen. Zo’n 20-25 verschillende 
soorten orchideeën is geen zeldzame 
score op zo’n dag! Natuurlijk wordt er 
tussen de middag ergens heerlijk geluncht. 
We wonen per slot van rekening niet voor 
niks in Frankrijk!

P.S. We zullen nooit weten wat de 
 mannetjesorchis van zijn bestuiver 
 verwacht… •

Bronnen

• Bernard & Nicole Bédé, Jean-Claude 

 Martegoute. 2015 Les Plantes de Dordogne. 

ISBN 978-2-91-809301-5

• J. Landwehr, 1977? Wilde Orchideeën van 

 Europa. 2 delen.

• R. van der Meijden. 1990 Heukels’ Flora van 

Nederland. ISBN 90 01 38003 4

• Website: www.sfoaquitaine.com/nos actions

NATUUR
Tim Pavlicek

De voorjaarsexplosie

Om de in het artikel genoemde soorten te kunnen opzoeken geven we u een 
 soortenlijstje met de Nederlandse – Franse – Wetenschappelijke naam):
Harlekijn – Orchis bouffon – Anacamptis morio 
Aangebrande orchis – Orchis brûlé – Neotinia ustulata
Mannetjesorchis – Orchis mâle – Orchis mascula
Purperorchis – Orchis pourpre – Orchis purpurea
Poppenorchis – Homme-pendu – Orchis anthropophora
Bokkenorchis – Orchis bouc – Himantoglossum hircinicum
Welriekende nachtorchis – Platanthère à deux feuilles – Platanthera bifolia
Bijenorchis – Ophrys abeille – Ophrys apifera
Tongorchis – Sérapias à languette – Serapias lingua
Wit bosvogeltje – Céphalanthère à feuilles étroites – Cephalanthera longifolia
Rood bosvogeltje – Céphalanthère rouge – Cephalanthera rubra
Keverorchis – Listère ovale – Neottia ovata

kunnen noemen, want in de Périgord 
 komen alleen al ruim 60 soorten voor! 
Trouwens de familie der Orchideeën is 
de grootste plantenfamilie op aarde.
Om de rijkdom te illustreren bestaat er 
een heel eigen flora van de Dordogne. 
Dit lijvige boekwerk, dat ternauwernood 
in de rugzak past, is onontbeerlijk bij het 
determineren. 

Het begint altijd aarzelend met als eerste 

het sneeuwklokje, de krokus, sleutelbloemen 

en het blauw bloeiende longkruid. Hier en 

daar licht de bosbodem wit op door bos-

anemoontjes, een vochtig talud kleurt 

 diepblauw van het bloeiende parelzaad.

1

2

3

4

1 Purperorchis
2 Tongorchis

3 Welriekende 
nachtorchis

4 Wit bosvogeltje
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Niets, nooit, niemand
Met deze drie woorden zitten we in 
de wereld van de ontkenningen. 
Niets = ne… rien, nooit = ne… jamais, 
 niemand = ne… personne. Op de plaats 
van de puntjes staat het vervoegde 
werkwoord (persoonsvorm).
Voorbeelden: Hij zegt niets = Il ne dit 
rien. Zij lacht nooit = Elle ne rit jamais. 
Ik zie niemand = Je ne vois personne.
Niets en niemand kunnen onderwerp 
zijn; ne blijft dan aanwezig! 
Voorbeelden: Niets is volmaakt = 
Rien n’est parfait. Niemand groet me = 
Personne ne me salue.

Is er geen werkwoord, dan verdwijnt ne. 
Voorbeeld: Heb je iemand ontmoet? 
Nee, niemand = Astu rencontré 
 quelqu’un? Non, personne.
Als niets gevolgd wordt door een bijvoeg-
lijk naamwoord + s in het Nederlands, 
dan dient in het Frans de ingelast te 
 worden: niets ernstigs = rien de grave.
Tegenover niets, nooit, niemand staan 
iets, ooit, iemand. In het Frans: quelque 
chose, jamais, quelqu’un. Voorbeeld : 
Hebt u ooit iets dergelijks gezien? = 
Avezvous jamais vu pareille chose ?

Nu komt de mooiste regel over rien, 
 jamais en personne, een regel waartegen 
Nederlanders graag zondigen:
Als iets, ooit en iemand in een zin met 
een negatieve lading worden gebruikt, 
moet je in het Frans toch rien, jamais 
en personne gebruiken. 
Voorbeelden: zonder ooit te groeten = 
sans jamais saluer. Hij is niet in staat iets 
te doen = Il est incapable de rien faire.

Het is mij onmogelijk iemand te ontvangen 
= Il m’est impossible de recevoir personne.
Ezelsbruggetje waarin de drie woorden 
samen optreden: sans jamais rien dire à 
personne = zonder ooit iets tegen iemand 
te zeggen.

Tijd en wijs
Met deze twee begrippen begint eigenlijk 
alle grammaticale kennis. Hoogste tijd dus 
om er even aandacht aan te besteden.

Bij mode is de vraag: hoe kijk je tegen  
de handeling aan, hoe wordt die ge-
presenteerd.
Er zijn in het Frans 4 modes :
1. L’indicatif (de aantonende wijs): 
 de handeling is reëel. Voorbeeld: 
 je lis un roman = ik lees een roman.
2. Le subjonctif (de aanvoegende wijs): 
 de handeling is gewenst. Voorbeeld: 

Vive le professeur ! = Leve de leraar!
3. L’impératif (de gebiedende wijs): 
 de handeling drukt een bevel uit. 
 Voorbeeld: Partez ! = Vertrek!
4. Le conditionnel (de voorwaardelijke 

wijs): het gaat om een veronderstelde 
handeling. 

 Voorbeeld: A votre place, je partirais = 
In uw plaats zou ik vertrekken.

Wie het verschil tussen temps en mode 
begrijpt, leeft grammaticaal een stuk 
makkelijker.

Lachen
Sinds 1998 bestaat La Journée Mondiale 
du Rire, de Wereldlachdag dus. Gekozen 
is steeds voor de eerste zondag van mei. 
Dan komen overal op de wereld mensen 
bijeen om één grote lange schaterlach  
te produceren. In Frankrijk is Corinne 
Cosseron sinds 2003 initiatiefneemster. 
Sterker nog, zij heeft een school op-
gericht, L’Ecole Internationale du Rire,  
die heel serieus probeert de Rigologie  
(de leer van de lach) uit te dragen.  Doel-
stelling: het bevorderen van het geluk. 
Lachen is gezond. De lach moet weer 
klinken in Frankrijk. Corinne Cosseron 
leert mensen zelfs in hun eentje lachen.
Als de lezers van ‘Drop’ meer willen we-
ten over de hartverwarmende initiatie-
ven van Corinne Cosseron, bezoek dan 
de leuke website www.clubderire.fr . 
Misschien is het een idee om de Alge-
mene Ledenvergadering van Drop of 
Stroopwafels op 13 mei a.s. te beginnen 
met een schaterlach die bijvoorbeeld  
10 minuten duurt. Hoofdredacteur 
 Barend de Ronden wil best inzetten. 
(nog even over nadenken, red.)

Tijd = temps, wijs = mode. Het woord 
‘mode’ is in dit verband een mannelijk 
woord: le mode. Werkwoorden (verbes) 
hebben alles met tijd en wijs te maken.
Belangrijke opmerking: een werkwoord 
drukt een handeling (action) uit: Jan lacht 
= Jean rit. Bij die door het werkwoord 
uitgedrukte handeling kun je je twee 
 dingen afvragen: wanneer heeft de han-
deling plaats en hoe heeft de handeling 
plaats. Bij ‘wanneer’ is er sprake van tijd 
= temps, bij ‘hoe’ van wijs = mode. Voor-
beeld: lk lees een boek = Je lis un livre. 
Het werkwoord ‘lezen’ drukt een hande-
ling uit, het staat in de tegenwoordige 
tijd (temps) en het gaat om een reële 
(een echt plaatsvindende) handeling 
(mode).

Er bestaan veel tijden: tegenwoordige 
tijd, verleden tijd, toekomende tijd, enz. 
Ze kunnen voltooid en onvoltooid zijn. 
Steeds is de vraag: wanneer vindt de 
handeling plaats.

TAAL
Wim Kruize

Franse 
graantjes

Leuk om te weten

C’est canon = Dat is hartstikke gaaf.
Une fille canon = een heel leuk meisje

Reluquer les filles = 
naar de meisjes gluren

Tomber dans les pommes = 
van zijn stokje gaan, flauwvallen
Petit à petit l’oiseau fait son nid = 
Vele graantjes maken één brood.

Chacun son métier…
Er is een aardig Frans spreekwoord 
dat luidt: Chacun son métier et les 
 vaches seront bien gardées (letterlijk 
vertaald: Ieder zijn beroep, dan zullen 
de koeien goed bewaakt worden). 
In het Nederlands gebruiken we: 
Schoenmaker, blijf bij je leest!
Waar komt het Franse spreekwoord 
vandaan? Er zijn verschillende theo-
rieën: de een zegt van Cicero, een 
 ander houdt het op Aristoteles. De 
meeste experts schrijven het spreek-
woord echter toe aan Jean Pierre 
 Claris de Florian, een schrijver uit de 
tweede helft van de 18e eeuw. Van 
zijn hand komt de bekende fabel Le 
vacher et le gardechasse (de koeher-
der en de jachtopziener, koddebeier).
In de fabel gaat het als volgt. De jonge 
Colin hoedt de koeien van zijn vader. 
Er komt een jachtopziener bij hem die 
heel vermoeid is omdat hij tevergeefs 
achter een ree aan heeft gezeten. 
 Colin stelt voor de jacht over te ne-

men, dan kan de jachtopziener rustig op 
de koeien letten. Zo gezegd, zo gedaan. 
Het gaat helemaal mis. Colin ziet de ree, 
schiet mis en verwondt de hond van de 
jachtopziener. Hij komt balend terug en 
vindt de jachtopziener diep in slaap 
 terwijl de koeien weg zijn omdat ze zijn 
gestolen.
Nee, een metselaar moet niet van baan 
ruilen met een computerdeskundige.

Een paard 
in de mijn

De grote Franse romanschrij-
ver Emile Zola (1840-1902) 
heeft in zijn roman Germinal 

(1885) het leven in de Franse 
 steenkolenmijnen van de 19e eeuw 
beschreven. In de mijnen werden ook 
paarden ingeschakeld. Ze werden de 
mijnen in gebracht (in verticale posi-
tie!) om er nooit meer uit te komen. 
Emile Zola heeft zo’n paard, Bataille 
geheten, beschreven. Op zijn manier. 
Ik heb een passage vertaald in het 
Nederlands. Lees maar en onderga 
de emotie maar die het zien van dat 
paard bij Zola oproept.

TAAL
Wim Kruize

Bataille, het oudste paard van de mijn, 
was een schimmel en had er daar
beneden tien jaar op zitten. Al tien jaar 
leefde hij in dat gat, terwijl hij daarbij 
steeds hetzelfde hoekje van de paarden
stal had en terwijl hij steeds dezelfde 
taak uitvoerde in de donkere mijn
gangen. Het leek of hij, dik als ie was, 
met zijn glanzende vacht, met zijn 
goedige kop, daar, onder de aarde, het 
bestaan leidde van een wijs dier, veilig 
beschermd tegen de nare dingen van 
daarboven. Trouwens, in de duisternis 
was hij buitengewoon slim geworden. 
De mijngang waar hij werkte was hem 
op den duur zo vertrouwd geworden 
dat hij met zijn hoofd de ventilatie
deuren openduwde en dat hij bukte 
om zich niet te stoten op de plaatsen 
die te laag waren. Vast en zeker telde 
hij zijn rondjes, want als hij het voor
geschreven aantal ritjes volbracht 
had, weigerde hij met een nieuw te 
 beginnen; dan moest hij naar zijn 
voerbak gebracht worden.

Met het verstrijken der jaren viel er soms 
een waas van droefgeestigheid over 
zijn ogen. Misschien zag hij vaagjes, 

heel diep verzonken in zijn duistere mij
meringen, de molen weer waar hij was ge
boren, in de buurt van Marchiennes, een 
molen fier aan de oevers van de Scarpe, 
met rondom groen en altijd een frisse 
wind. Aan de hemel was er iets aan het 
branden, een enorme lamp, de precieze 
herinnering eraan was een beetje weg
gegleden in zijn beestengeheugen. En hij 
hield zijn hoofd gebogen, bevend op zijn 
oude hoeven, zich vergeefs inspannend 
om zich de zon te herinneren.

Men begon nu Trompette los te maken, 
terwijl Bataille, die al een momentje uit
gespannen was, naderbij kwam, zijn hals 
strekte om aan deze kameraad te ruiken 
die zojuist van boven was neergedaald…; 
hij vond ongetwijfeld dat Trompette de 
heerlijke geur van de buitenlucht meedroeg, 
de vergeten geur van de zon in het gras. 
En plotseling stiet hij een welluidend ge
hinnik uit, een muziek van vreugde waarin 
de emotie van een snik verborgen scheen 
te liggen. Het was het welkom, het was  
de vreugde om die oude dingen waarvan 
een vlaag hem bereikte, het was de 
 melancholie om deze nieuwe gevangene, 
die alleen dood weer omhoog zou gaan. •
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Louise en 
Leopold

Als je van Parijs naar Nederland rijdt, krijg je na een kilo-
meter of vijftig aan de rechterkant Compiègne, met zijn 
domein en twee musea: de kastelen Blérancourt, waar 

de treinwagon staat waarin de vrede werd getekend na de 
Tweede Wereldoorlog en Compiègne, waar de laatste koning van 
Frankrijk, Louis Philippe van Orléans zijn dochter Louise uit-
huwelijkte aan de eerste koning der Belgen, Leopold van  Sachsen 
Coburg. Er was twee jaar geleden een grote tentoonstelling 
over dit huwelijk, met veel inbreng van de Koninklijke familie 
van België en de directeur E. Starcky, die ons huis in Nontron 
kocht. Hij deed mij er een boekje over cadeau. De musea zijn 
ook nu nog steeds alleszins de moeite van een visite waard.

Zo kwam België aan een koning
Na de val van Napoleon werd Charles X 
van Bourbon koning (1824 - 1830). 
Hij was de broer van Louis XVI en Louis 
XVIII. Hij was teveel dictator en dat leid-
de tot de trois glorieuses: drie dagen van 
grote rellen op 29, 30, en 31 juli 1830. 
Op de derde dag abdiceert hij en Louis 
Philippe van Orléans volgt hem op, in 
wat de restauration wordt genoemd. 
Hij wordt de roi bourgeois genoemd en  
is duidelijk heel zakelijk. Hij mikt op het 
bezit van Antwerpen en toegang tot de 
Rijn en helpt de Belgen ook militair om 
het Nederlandse juk af te gooien. Hij 
overtuigt het Congrès  National van 
 Brussel de troon aan te bieden aan zijn 
zoon, de hertog van Némours. Dit doet 
echter de vroegere tegenstanders van 
Frankrijk steigeren en het gaat niet door 
(3 maart 1831). Dan biedt het Congrès de 
troon aan, aan Leopold van Sachsen 
 Coburg, weduwnaar van de Engelse prinses Charlotte. Een  
wat oudere man die de hulp van Frankrijk en de hand van de 
dochter van Louis Philippe, dankbaar aanvaardt. Het paleis van 
Compiègne, dat handig dicht bij Brussel ligt, krijgt een opknap-
beurt en er wordt een enorme, prachtige bruiloft georganiseerd 
op 9 augustus 1838. Het is een protestant/katholiek huwelijk, 
wat de nodige poespas met zich meebrengt. De bruid en haar 
moeder schijnen dagen gehuild te hebben, maar waren uitein-
delijk zeer tevreden over de ontvangst in Brussel.

In 1848 houdt de regering van Louis 
 Philippe op. De tweede Republiek 
 ontstaat. Van toen tot 1852 is Charles 
Louis Napoleon Bonaparte president 
en daarna tot 1870 keizer van Frankrijk. 
Hij is een oomzegger van Napoleon I. 
Daarna krijgen we de derde republiek.
Het heeft nog wat tijd en oorlog nodig, 
voordat bij het Verdrag van London de 
grens is bepaald tussen de twee landen. 
Nederland houdt Limburg met zijn kolen-
mijnen en Zeeuws Vlaanderen, maar 
 verliest Antwerpen. En dan Baarle Nassau 
en Baarle  Hertog. Men komt er niet uit, 
ze vormen nog steeds twee merkwaar-

dige punten in het grensgebied tussen Nederland en België. 

Verder werd er op 24 november 1839 een decreet uitgevaardigd: 
Den volksraed verklaert dat de leden van het stamhuys van 
Oranje-Nassau voor ‘altyd uyt alle magt of gezag in België 
 uytgestoten zyn’. Gelukkig kunnen Koning Willem Alexander en 
Koningin Máxima goed opschieten met het Belgische konings-
paar. Maar een huwelijk tussen hun kinderen zou nog steeds 
een probleem opleveren. •

De laatste keer
De oplossingen van de opgaven in ‘Drop of Stroopwafels’ nr. 115 zijn de volgende:
Opgave 1: Wit wint onmiddellijk door Df7+ te spelen. Na afruil blijft er een eindspel over waarin wit de kwaliteit 
 (toren tegen paard) en een extra pion heeft. 
Opgave 2: Wit ‘vangt’ de dame door 1. Dxe8+ te spelen. Er volgt 1. … Txe8, 2. Pb5! 
Opgave 3: Wit speelt verbazingwekkend 1. Dh6!! met de dodelijke dreiging 2. Dh8+!
 
Het aantal oplossingen bleef beperkt tot die van Reinout Brummelkamp, die ze opnieuw alle drie goed had. Proficiat! 

Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Hoe redt wit de partij? Hoe forceert wit de winst? Hoe kan zwart voordeel verkrijgen?

In deze uitgave van ‘Drop’ krijgt u drie nieuwe 
opgaven waarin u aan moet  geven welke zet 
gedaan moet worden om beslissend voordeel 
te krijgen. De oplossingen kunnen tot uiterlijk 
1 mei a.s. worden ingestuurd. Veel plezier en 
succes!

In ‘Drop of Stroopwafels’ nummer 87 van 
 december 2009 gaf ik aan te stoppen met 
de schaakrubriek. Teleurgesteld als ik was in 
de weinige reacties, leek me dat logisch. 
Het gebeurt wel meer dat ik terugkom op een 
besluit en dat deed ik toen ook, nadat er vanuit 
de redactie van de Drop een dringend beroep 
op mij werd gedaan om vooral door te gaan. 
Want ook niet-schakers vonden de rubriek het 
lezen waard.

GESCHIEDENIS
Meta Boreel

Louis Philippe van Orléans en 
zijn dochter Louise.

Maar nu komt het er toch echt van. Dit is 
de laatste Schaakrubriek van mijn hand.
Niet omdat ik niets meer heb met ‘Drop’, maar 
omdat ik hier in onze woongemeenschap te 
Eerbeek zoveel leuke en interessante bezig-
heden gevonden heb, waar schaken overigens 
nog steeds een belangrijk onderdeel van is.

Ik hoop dat de schakers die de afgelopen jaren 
oplossingen inzonden het mij niet euvel duiden 
dat er met deze laatste  opgaven een einde aan 
komt.

Uiteraard worden de oplossingen in de juni-
editie van ‘Drop’ nog gepubliceerd.

riant.pp11@gmail.com
Richard van Tienhoven, 

hartelijk dank! (Red.)

SCHAAKRUBRIEK
Richard van Tienhoven
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BOEKEN
Barend de Ronden

In de zelfde stad waar Jeanne d’Arc 
wreed werd geëxecuteerd, Rouen, 
 begon een paar eeuwen eerder de 

 geschiedenis van Vigdis Adelaïs. Een 
meisje uit een voorname familie, die 
 afstamde van de Noormannen die zich 
na hun invasies in Normandië hadden 
gevestigd. Dit meisje werd verliefd op 
een Joodse student, David, zoon van de 
opperrabbijn van Narbonne, die studeer-
de aan het Joodse opleidingsinstituut in 
Rouen. Er ontstond een verbintenis; een 
voor die tijd ongehoorde gebeurtenis. 
Voor de twee gelieven was er geen  andere 
mogelijkheid dan vluchten.

De Belgische schrijver Stefan Hertmans 
heeft met dit gegeven als uitgangspunt 
een roman geschreven, met twee paral-
lelle verhaallijnen die alles met elkaar te 
maken hebben. Soms wordt fictie met 
non-fictie vermengd. Hertmans heeft 
hiervoor klaarblijkelijk hard gestudeerd 
en veel gereisd.

De vlucht
Vigdis en David besluiten hem te smeren. 
Een levensgevaarlijke daad in die dagen, 
tegen het einde van de 11e eeuw. Zodra de 
vader van Vigdis hoort, dat zijn dochter 
er met een Jood vandoor is, ontsteekt  
hij in woede. Hij trommelt een aantal 
Normandische ridders op en stuurt die 
achter de twee gelieven aan. Ze weten 
wie de Jood is met wie Vigdis is vertrok-
ken en waar hij vandaan komt: uit Nar-
bonne. Het is dus waarschijnlijk dat de 
twee die kant op zijn gegaan. Die ver-
onderstelling is juist. De tocht naar Nar-
bonne is gevaarlijk. Ze worden overvallen 
door stuikrovers. Vigdis wordt onderweg 
verkracht en David vecht als een leeuw 
voor hun beider levens. Een bijkomend 
probleem is, dat Vigdis lange blonde ha-
ren en heldere blauwe ogen heeft. Nogal 
ongebruikelijk voor een jonge vrouw, die 

voor een Sefardische Jodin moet doorgaan.
Ze bereiken Narbonne en worden daar 
door de Joodse gemeenschap liefdevol 
ontvangen. Vigdis bekeert zich tot het 
Joodse geloof en wordt volgens het ge-
bruikelijke ritueel als Joodse erkend. Ze 
krijgt ook een andere naam, Hamoutal.

Kruistocht: op naar Jerusalem
Rust krijgen ze niet in Narbonne. Er wor-
den Normandische ridders gesignaleerd 
die navraag doen. Er gaan geruchten. 
Davids vader vindt het beter dat ze ergens 
anders naartoe gaan. Hij heeft een oude 
vriend, die rabbijn is in een dorpje aan de 
voet van de Mont Ventoux. Hij stuurt een 
ijlbode om hun komst aan te kondigen. 
Ook de tocht naar dat dorp, Monieux, 

verloopt niet bepaald gladjes. Maar het 
gaat er toch op lijken, dat ze er in rust 
kunnen leven. Ze krijgen er drie kinderen.
In die tijd geeft Paus Urbanus II de aanzet 
voor een ware ramp voor vele duizenden 
in Europa en het Nabije Oosten: hij roept 
op tot een kruistocht. Op een kwade dag 
zien de inwoners van Monieux een enor-
me legertros door de vallei bij hun dorp 
trekken. Er wordt halt gehouden bij het 
dorp en alles wat eetbaars is wordt ge-
confisqueerd. Daar blijft het niet bij.  
Een waar pogrom breekt uit, veel Joden 
worden vermoord. Bij een poging te 
voorkomen dat twee van hun kinderen 
worden meegenomen, wordt David ver-
moord. Hamoutal blijft met een zuige-
ling aan de borst achter, zonder haar 
man en zonder de twee kinderen, als een 
jonge weduwe. Ze denkt, dat haar kin-
deren zullen worden meegenomen naar 
Jerusalem en besluit naar hen op zoek  
te gaan. Jerusalem bereikt ze nooit, ze 
strandt in Cairo, vanwaar ze weer terug 
reist naar Narbonne. Daar besluit ze 
naar Rouen te gaan, misschien zijn haar 
kinderen wel bij haar familie. Onderweg 
ontkomt ze ternauwernood aan de 
brandstapel en keert, inmiddels krank-
zinnig geworden terug naar Monieux, 
waar ze haar droevige einde vindt.

De reconstructie
Hermans reist de twee gelieven en daar-

De Bekeerlinge
Stefan Hertmans

Welkom bij de lenteproeverij 
van Fromagère Jolanda en Ferronnier Theo van Os 

Hautefort Dordogne (24)

Zondagmiddag 30 april a.s. organiseren Theo en Jolanda van Os   
la dégustation du printemps van 15 – 19 uur. Een gezellige middag onder 

het genot van een drankje, hapje, blokje kaas en een live muziekje. U kunt 
proeven van onze inmiddels alom bekende echte Goudse boerenkaas en 
 tevens kennismaken met het werk van Theo, artisan ferronnier, de specialist  
in ijzerwerk. Er is een grote diversiteit aan stands, exposities en u kunt 
 genieten van allerlei lekkernijen zoals wijnen,  champagne, diverse lokale  
producten, honing, confitures, snacks, fish & chips,  patisserie, de echte 
 Goudse boerenkaas en HARING. 

Komt u ook? 
Met elkaar maken we er weer graag een feestje van 

aan het begin van het nieuwe seizoen. 
Tot zondagmiddag 30 april.

Jolanda & Theo van Os
Mini-camping La Grenouille

Lieu-dit Brégérac
24390 HAUTEFORT

Tel. +33 (0)5 53 50 11 71
www.lagrenouillevacances.com / www.ferronnerie-vanos.com 
lagrenouillevacances@orange.fr / ferronnerie.vanos@orange.fr

INFOMERCIAL

Per nummer stellen we een van onze sponsoren in de gelegenheid om een infomercial te plaatsen.

Wie het eerst komt het eerst maalt. De uiterste inzenddatum staat in de colofon. De inhoud valt niet 

onder de verantwoordelijkheid ven de redactie. Voorwaarden: lesamisdedrop.fr/sponsors.

na Hamoutal na. Hij beschrijft het Rouen 
van die dagen, waar moet wat geweest 
zijn? Hij volgt de route die ze gegaan zijn, 
hij zoekt uit waar Hamoutal geweest is 
op haar reis naar Cairo en doet naspeu-
ringen in oude Joodse archieven daar. 
Hij gaat uiteindelijk terug naar Rouen en 
vindt daar resten van het opleidings-
instituut waar David gestudeerd heeft, 
de yeshiva.

De reisbeschrijving is goed op de kaart 
te volgen. Gebruik daarvoor een detail-
kaart van Frankrijk, bijvoorbeeld de atlas 
van Michelin. Het gaat niet alleen door 
Frankrijk, ook over zee, langs Palermo 
en uiteindelijk terug naar Monieux, waar 
Hertmans al meer dan twintig jaar een 
huis heeft en naar eigen zeggen de ge-
lukkigste momenten van zijn leven heeft 
gekend. Naar aanleiding van verhalen in 
Monieux is hij op onderzoek gegaan en is 
gestuit op de geschiedenis van Hamoutal. 
Hij heeft die geromantiseerd tot een 
prachtige roman, waar zijn eigen reis-
verhaal mooi doorheen loopt. Een boek 
dat je niet loslaat.
Een mooi project voor een vakantie: 
reis Hermans en daarmee David en 
 Hamoutal na. •

Stefan Hertmans: De Bekeerlinge, 

De Bezige Bij, 288 pagina’s, € 19,99.

Als e-book € 7,99
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Bereidingswijze
1. Giet 100 ml kokend water over de gedroogde cêpes en zet ze 

terzijde. Het vocht is zeer smaakvol en dus uiterst bruikbaar.
2. Bak vervolgens 5 minuten lang in 1 eetlepel olie de helft van 

de paddenstoelen tot ze goudbruin zijn. Stort ze op een bord 
en herhaal dit met de andere helft van de paddenstoelen in 
de schoongemaakte pan.

3. Draai het vuur laag, doe 25 gram boter in de pan, voeg de 
sjalotjes toe en bak ze in 3-4 minuten zacht en glazig. Voeg 
de knoflook toe en ¾ van de tijm, vervolgens de padden-
stoelen en draai het vuur hoog. Giet de wijn erbij en laat 

 het pruttelen voor 2-3 minuten. We voegen nu de geweekte 
 gedroogde paddenstoelen toe met het vocht en laten het 
 totaal nog eens 2-3 minuten door pruttelen.

4. We gaan een roux maken: smelt de overgebleven boter (50 
gram) in een pan, voeg de bloem toe en laat dit een minuut 
of 2 garen. Voeg de melk in scheutjes toe, blijf constant 
 roeren en breng het mengsel langzaam aan de kook. 

 Voeg de room toe en de helft van de Parmezaanse kaas. 
 Vervolgens peperen en zouten tot het geheel op smaak is.

5. Verhit de oven tot 190°C. Voeg de helft van de saus bij het 
paddenstoelenmengsel en meng het geheel tot een homo-
gene massa. Lepel een derde van deze massa in een beboterde 
ovenschaal en bedek dit met 3 bladen lasagne (die ik altijd 
eerst even in lauw water leg zodat ze niet breken en beter te 
verwerken zijn), en herhaal dit tweemaal.

6. Giet de resterende saus over de bovenste bladeren lasagne, 
dek af met de in plakjes gesneden mozzarellakaas, de rest 
van de Parmezaanse kaas en de tijm en draai hier verse 
zwarte peper overheen.

7. Bak het geheel af in 25-30 minuten tot het totaal bubbelt en 
goed is doorgebakken.

Serveer als voor- of als hoofdgerecht, desgewenst met een 
 frisse gemengde salade en stokbrood.

Smakelijk appétit.

CULINAIR
Peter Hootsen

Peter Hootsen heeft gîtes, 

chambres- en  table d’hôtes 

en minicamping ‘Rastaillou’ 

in Salles de Cadouin. 

www.rastaillou.com

Romige paddenstoelen met tijm 
in een lasagne

Bereidingstijd 1,5 uur
Recept voor 6 personen

Ingrediënten
• 20 gr gedroogde cêpes 
(eekhoorntjesbrood)
• 2 eetlepels olijfolie
• 750 gr in schijfjes gesneden verse 

 paddenstoelen naar keuze zoals 
 champignons, cantharellen, cêpes e.d.

• 75 gr boter
• 200 gr fijngesneden sjalotjes
• 3 knoflooktenen, fijngehakt (eerst de 

knoflooktenen plat drukken met een 
groot mes, komt de smaak ten goede)

• 1 eetlepel tijmblaadjes (vers of gedroogd)
• 100 ml droge witte wijn
• 50 gr bloem
• 400 ml melk
• 200 ml room
• 60 gr fijngeraspte Parmezaanse kaas
• 180 gr gedroogde lasagne, dat zijn 

 ongeveer 9 bladen
• 125 gr mozzarella in plakken/plakjes 

gesneden

Persoonlijk ben ik dol op applaus. 
Ja, zeker ook om het te krijgen, 
maar dit wordt geen introspectief 

stukje over mijn al of niet narcistische 
persoonlijkheid. Ik wil het hebben over het 
applaus dat om je heen opklatert als je 
een concert of toneelvoorstelling bijwoont. 
Of, dat tot je komt via het tv-scherm, bij-
voorbeeld na afloop van een registratie 
van een klassiek concert of opera. Een 
intermezzo waar ze, hoop ik altijd, even 
de tijd voor nemen alvorens met de af-
titeling te beginnen. 

Internationaal applaus
Ik beperk mij nu even tot de internationale 
kant van het applaus na een opera. Later 
volgt de typische Franse kant van het 
opera-applaus en daarna het Franse 
 applaus meer in het algemeen. Zowel in 
het theater als voor de televisie zie je 
voor je ogen zich een ritueel voltrekken.

volledige scène staan, het voetvolk groe-
peert zich wat naar achteren op de vloer 
en in volgorde van belangrijkheid, dan 
wel het aantal minuten dat zij in de voor-
stelling acte de présence gaven, komende 
solisten op om met een buiging (de man-
nen) of een met révérence (de vrouwen, 
met een hand voor het décolleté) het 
 publiek te bedanken en het daarbij tot  
in het schellinkje aan te kijken. 

Maar nu de Franse variant
Vaak (niet altijd) begeeft een meestal 
manlijke hoofdrolspeler zich vanuit dat 
heerlijke midden naar de zijkant om met 
een hele sleep, hand in hand lopende, 
mannen en vrouwen terug te komen. 
Opzettelijk nonchalant gekleed: de regis-
seur, de man of vrouw van de mise en 
scène, de koorleider (die zijn koorleden 
nog even apart toeklapt), de kostuum-
ontwerper, de decorontwerper. In Frank-

COLUMN
Hans Wentholt

Het Franse applaus
je van het applaus wreed verstoorde. 
Niemand kijkt er ook van op. Iedereen 
op het podium blijft vrolijk buigen en 
 bedanken en bossen bloemen in ont-
vangst nemen, aangereikt door bleue, 
vrouwelijk of manlijke suppoosten.

Scanderen
Tot slot het ultieme Franse applaus-
kenmerk in het algemeen. ‘Natuurlijk’, 
zou ik bijna zeggen, klatert het applaus 
na een concert of theatervoorstelling op 
als een regenbui. Iedereen moet zijn en-
thousiasme of zijn beleefde bijval kwijt. 
Maar in het geval van een overheersend 
enthousiasme gebeurt er onder Franse 
toeschouwers iets bijzonders. Na enige 
tijd, vaak niet meer dan een tiental 
 seconden, gaat het geklater over in een 
ritmisch, gescandeerd geklap, waarbij 
het publiek heel gedisciplineerd een 
 gezamenlijk interval kiest tussen het op 
elkaar brengen van de handen. Dit is géén 
gebrek aan enthousiasme of spontaniteit. 
Integendeel, het betekent ultieme bijval. 
Op de een of andere manier brengt mij dat 
altijd terug naar mijn kindertijd, toen ik 
nog niet zo had nagedacht over de tegen-
stelling tussen het graag horen bij de 
groep en mijn behoefte aan individualiteit.
Laatst zat ik met mijn geliefde in Vals les 
Bains op een terras en zag ik zo’n dappere 
schooljuffrouw met haar eerste klas van 
de école primaire over de stoep lopen en 
wonderbaarlijk gedisciplineerd de straat 
oversteken. De vrolijke kwetterende eer-
steklassertjes liepen allemaal met hun 
handje aan een touw dat de juffrouw 
voorop vasthield. Ze zetten onbewust 
bijna allemaal gelijk hun linker en hun 
rechter beentje naar voren en beleefden 
veel plezier aan hun discipline. Het was 
warm, ik sloot mijn ogen en zag die 
handjes ritmisch klappen, terwijl het 
touw bleef zweven. •

Hans Wentholt woont in La Roche, 

Juvinas in de Ardèche

Opéra Bastille, Parijs

Belangrijk is de volgorde: eerst de minder 
belangrijke, vaak talrijkere medewerkers. 
De leden van het koor, van het eventuele 
ballet. Allemaal in hun kostuum uit de 
laatste akte, opdat je hen thuis kunt 
brengen. Daarna de solisten. Ouderwet-
sere operahuizen laten hen tussen de 
 gesloten gordijnen naar voor op het 
 podium glippen. Bij meer eigentijdse 
kunstbedrijven blijft het volle licht op de 

rijk klinkt er vervolgens vanuit de zaal 
niet alleen applaus, maar ook gefluit en 
boegeroep. Ik weet dat in de Scala van 
Milaan en zelfs in de Amsterdamse 
Stopera zeker ook “boe” groepen wordt 
maar nergens kan je er zoveel gif op 
 innemen als in Frankrijk. Ik heb in vele 
Europese landen operavoorstellingen bij-
gewoond. Ik heb nog nooit meegemaakt 
dat in la douce France niemand het feest-
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Voor koorzangers die wat naar de 
renaissance neigen, is het drome-
rige liedje Dindirindin een soort 

kraker. Vierstemmig, niet te lastig, fraaie 
samenklank. Veel oudemuziekkoortjes 
hebben het op hun program. De vorm is 
simpel: het refrein bestaat uit de woorden 
dindirin-dindirin-dindirin-daña, dindirindin, 
dat het getinkel van kerkklokken verbeeldt. 
Het gaat namelijk over een jongedame die 
op een mooie zomerochtend een nachte-
gaal tegenkomt, tot wie zij spreekt: “Vlieg 
naar mijn geliefde, en zeg hem dat ik nu 
helaas getrouwd ben.” Er zijn twee regel-
tjes couplet, dan refrein, en zo gaat het 
drie keer door. Leuke bonus is dat de 
tweede regel van ieder couplet gelijk is 
aan de eerste regel van het volgende vers. 
Dat scheelt weer bij het instuderen. 
De ñ in het refrein doet een Spaanse af-
komst vermoeden en na wat speurwerk 
ben ik erachter dat Dindirindin een van 
de ruim vierhonderd liederen is uit een 

16e-eeuwse Spaanse bundel. De Cancio
nero de Palacio was zo populair dat de 
liederen zich verspreidden in Spanje en 
het Franse zuiden. Maar toen ik de blad-
muziek met tekst vijftien jaar terug voor 
het eerst onder mijn neus kreeg, wist ik 
niet wat voor chocola ik ervan moest 
maken. Het leek nog het meest op een 
mengelmoes van Italiaans, Frans en 
Spaans. Wat wás dit? De dirigent zei, 
alsof iedereen dat snapte en het heel 
normaal was: “Dit is Provençaals.” 
 Discussie gesloten. We zongen braaf na 
wat hij van de uitspraak bakte en we 
vonden dat we best aardig klonken. 

In de afgelopen jaren heb ik Dindirindin 
met zangers van hier gezongen tijdens de 
zangvakanties in de Lot en de Aveyron. 
Het is immers een lied ‘van hier’. Met alle 
gevolgen vandien. We raken in discussie 
over de uitspraak. We kijken naar de tekst 
en iemand roept dat het Occitaans zou 

MUZIEK
Anke de Bruyn

Er was eens… 
een liedje in een rare taal

kunnen zijn. We gaan Youtube op en 
 horen allerlei groepen een heel scala aan 
verschillende uitspraken gebruiken. Zo 
kom ik erachter dat de aankondiging “Dit 
is Provençaals” het topje van de ijsberg 
is en dat wat wij kennen als ‘het Frans’ 
nog maar kort bestaat. Maar dat laatste 
is weer een ander verhaal. 
Taal is een interessant ding. Vooral wan-
neer die als een kostbaar fossiel bewaard 
blijft, zoals in dit liedje. In de oude muziek 
kun je taalgeschiedenis heel mooi terug-
zien, zeker in een gebied als het Franse 
zuiden en zuidwesten, waar van oudsher 
allerlei wegen elkaar kruisten – handels-
wegen, pelgrimswegen, vluchtwegen. 
Onder invloed van handel en diplomatie 
(en piraten!) ontwikkelde zich vanaf 
 ongeveer de 11e eeuw een efficiënte mix, 
een Lingua Franca, waarmee iedereen 
 elkaar min of meer kon verstaan. De basis 
werd gelegd vanuit de Noord-Italiaanse 
talen en varianten van het Occitaans 
(het Provençaals is daar een van). 
Toch fijn om het naadje van de kous te 
weten. Alhoewel, naadje… Nu komen we 
bij het volgende probleem: hoe gaan we 
deze Lingua Franca, uitgestorven in de 
19e eeuw, uitspreken? Het probleem is 
vergelijkbaar met de vraag naar dé 
 authentieke uitvoering van een Mozart- 
symfonie. Uiteindelijk gaan we maar kie-
zen en aanpassen. Het maakt misschien 
ook niet zoveel uit. Die rondreizende 
handelaren uit het jaar duizend zouden 
er de schouders over ophalen. Als we 
 elkaar maar ongeveer verstaan.•

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




