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VOORAF

Als deze Drop op de mat 
valt, heeft de nieuwe 

Franse president Macron  
zijn draai in het Elysée waar-
schijnlijk wel gevonden.   
In dit nummer gaat het er 
niet over. 
Wel: honderd jaar geleden 
de grote oorlogsstakingen in Frankrijk in het derde 
oorlogsjaar van WO I, en de  entree van de Amerikanen 
op het strijdtoneel.
Veel aandacht voor kunst in deze aflevering. Alweer 
honderd jaar geleden: de befaamde beeldhouwer Rodin 
stierf en een interview met Jan Jacob Brein die vele 
aquarellen maakte en nu Japanse Haiku schrijft. Maar 
ook de natuur maakt soms prachtige kunstwerken, zie 
de voorpagina.
Met name in de Provence zijn ze te vinden: de karakte-
ristieke bouwwerken, waar een heel speciaal vakman-
schap voor nodig was: Les Bories.
De positie van de baguette wordt bedreigd door nieuw-
komers en ook in het ‘Departement d’Outre Mer’ Gua-
deloupe, schijnt altijd de zon.
Zoals gebruikelijk zet Peter ons weer een heerlijk gerecht 
voor: gegrilde groenten met een stukje gevogelte en 
‘en passant’ leren we van hem nog een paar Franse 
woordjes. In de Franse graantjes nog veel meer.
Een fokker van Iberico-varkens, ‘porcs gascons’, zet zich 
in om mensen met een verstandelijke handicap in de 
samenleving te laten functionneren.
Ik ga niet alles opnoemen. Kijk en lees.

Correctie en excuus
In het voorwoord van Drop 116 heb ik een onbegrijpelijke 
fout gemaakt. Ik heb Richard van Tienhoven, die ik 
 uitzwaaide als schrijver van de schaakrubriek, een 
 verkeerde achternaam toebedeeld. Ik schaam me nog 
steeds. Mijn oprechte excuus aan Richard.
Zijn allerlaatste schaakbijdrage in dit nummer: 
de oplossingen van de opgaven in Drop 116.

Allen veel leesplezier en een 
mooie zomer gewenst

Veel leesplezier,
Barend de Ronden

VAN HET BESTUUR

Verslag Jaarvergadering

De tweeëntwintigste Algemene Ledenvergadering van de 
 ‘Association Les Amis de Drop of Stroopwafels’ op 13 mei,  
is in een bijzonder prettige sfeer verlopen.

Enkele belangrijke punten.

Het bestuur is op volle sterkte gebracht door de (her)benoeming van 
vier bestuursleden: Erna Froeling, secretaris, die officieel aan haar 
tweede termijn begint, werd herbenoemd. Als nieuwe bestuursleden 
werden Ans Roelofs, Gert Rook en Arie Sluimer benoemd. Ans en 
Gert waren zogenaamd medewerker, wat de andere bestuursleden 
een beetje raar vonden. Ze namen volop deel aan het bestuurswerk 
en kunnen dat nu gewoon als bestuurslid blijven doen, respectieve-
lijk verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de sponsoring.
Arie Sluimer, bekend van zijn stukjes in Drop over financiën, volgt 
Ineke Stagge op die per 1 januari aftrad als penningmeester. Zie 
ook Drop 116.
Webmaster Hans van Driel gaf een korte presentatie van de nieuwe 
website lesamisdedrop.fr en wees op de mogelijkheid voor leden via 
de site onder andere oude nummers van Drop in te zien. Daarvoor 
moet men wel ingelogd zijn. De inloggegevens kunnen via een for-
mulier op de site onder ‘inloggen’ opgevraagd worden.
De contributie gaat in 2018 omhoog, voor het eerst sinds ruim tien 
jaar. Het bestuur stelde voor een verhoging van twee euro toe te 
passen. Vanuit de vergadering werd voorgesteld er nog een euro 
bij te doen en die euro extra te reserveren voor het op te richten 
 jubileumfonds. Met algemene instemming aangenomen. 
In 2020 bestaat de vereniging 25 jaar. Voorzitter Reinier Sinaasappel 
liet een paar ideeën voor het te houden feest de revue passeren en 
stelde voor een uit de leden samen te stellen feestcommissie in te 
stellen. Spontaan meldden zich zeven leden hiervoor aan. Samen 
met de voorzitter en secretaris zullen zij de commissie vormen. Het 
was in ieder geval duidelijk dat men er al zin in heeft.
Op voorstel van het bestuur werden drie ereleden benoemd: Henk 
van Elferen, oud hoofdredacteur en interim voorzitter in moeilijke 
tijden, Renso Vonk, vroeger webmaster, vraagbaak met betrekking 
tot computergebruik en actief op velerlei terrein en Barend de 
 Ronden, de huidige hoofdredacteur van Drop, die een aantal jaren 
geleden de statuten en huishoudelijk reglement herschreef. Ook 
hier werd onder applaus mee ingestemd.
Op voorstel van het kersverse erelid Henk van Elferen werd besloten 
het jubileumfonds het ‘Stéphanie Noordhoff Jubileumfonds’ te 
 noemen, naar de oprichtster van de vereniging.
Na het formele gedeelte hield Dr. Ronald Kerkhoven een interessante 
lezing over het Chateau de Rastignac bij Thenon(24), de gelijkenis 
daarvan met het Witte Huis in Washington en de met de bouwstijl 
van Rastignac samenhangende voorbeelden op verschillende plaat-
sen in de wereld.

Al met al een geanimeerde bijeenkomst in een plezierige sfeer.
Een notulair verslag is te vinden op de website: lesamisdedrop.fr



Drop 117 – Juni 2017 5

INTERVIEW
Barend de Ronden

 wijze man. Hij zei niet veel, maar wat hij 
zei, sneed hout.”

Kunstenaar worden ging niet vanzelf?
“Wat een grote invloed op mijn leven 
heeft gehad, is de vroege dood van mijn 
vader. Ik was vijftien jaar.
Een oom van me die toen tutor was, be-
sliste voor mij om naar de HTS te gaan. 

Een Nederlandse
aquarellist 
in Frankrijk

Toen heb ik een lange neus ge-
trokken en ben ik naar Frankrijk 
gegaan. Ik vind Nederland een 

vreselijk land. De pietepeuterigheid, het 
geneuzel dat wordt gepromoveerd tot  
de mening. Een zinnig woord kun je in 
Nederland niet meer kwijt, dan krijg je 
de hele bende over je heen. De platheid, 
het tutoyeren, de fraseologie. Dat gebeurt 
in Frankrijk ook, maar is niet de norm. Toen 
ik 65 werd, ben ik meteen vertrokken. Ik 
heb het tot mijn pensioen volgemaakt.”

U heeft dat geneuzel dan wel lang vol
gehouden.
“Ja, maar in de kunstsector was het an-
ders. Ik had veel contact met collega’s. 
Daar werden wel zinnige dingen gezegd. 
Daar ging ik om met veel mensen die 
een behoorlijke ontwikkeling achter de 
rug hadden.
Wat ik zei geldt ook niet voor iedereen. 
Maar mensen die iets zinnigs zeggen, 
worden monddood gemaakt.
Het woord ‘elite’ is een scheldwoord ge-
worden. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik 
bedoel niet met elite een bovenkaste in 
financiële zin. Het kan een eenvoudige 
man zijn die nadenkt. Ik had zo’n buur-
man in Frankrijk, een metselaar, een 

Dat werd een fiasco. Ik wilde naar de 
Academie, maar ik mocht niet naar de 
kunstafdeling. Ik moest naar de afdeling 
publiciteit, de reclame. Daar heb ik in 
Amsterdam tien jaar in gewerkt en goed 
geld mee verdiend. Ik had er rijk van 
kunnen worden. Maar ik vond het zinloos 
werk; ben terug gegaan naar de Academie 
en heb opnieuw vier jaar gestudeerd. 

Jan Jacob Brein (86)

Hij gaf les aan de Academie voor beeldende 

vorming in Tilburg en werkte in zijn atelier 

in Nijmegen. Drie dagen per week lesgeven, 

de rest van de tijd schilderen. Tot zijn vijfen-

zestigste. 

Akzo Arnhem

“
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Aan het eind van de opleiding zei ik: wat 
ga ik doen? Ik kon kiezen tussen een  studie 
kunstgeschiedenis – dan zou ik na vier 
jaar doctorandus zijn – of voor het kun-
stenaarschap. En dat laatste heb ik ge-
kozen. Ik ben terug gegaan naar de Aca-
demie en heb opnieuw vier jaar gestu-
deerd. Daar heb ik nooit spijt van gehad.” 

In Nederland carrière gemaakt, 
als docent en kunstenaar
“Daar was mijn docentschap op geba-
seerd. Je had geen bevoegdheid voor de 
academie, je had een bevoegdheids-
verklaring namens het Ministerie van 
Onderwijs. Die verklaring is gebaseerd 
op een eigen praktijk.”
Je moet wat gepresteerd hebben? “Ja, een 
eigen atelier hebben. Ik heb ruim duizend 
werken op mijn naam staan.”
Werken combineerde u met lesgeven?
“Ja. Ik werkte zo’n drie dagen per week 
op de Academie en de rest van de tijd 
was ik in mijn atelier. Daar kwamen de 
studenten niet, dat was privé. Ik had 
mijn atelier in Nijmegen en was docent 
in Tilburg.”

En toen op uw 65e naar Frankrijk, weg uit 
het geneuzel?
“Ja, het was een verademing. De ruimte, 
psychisch en fysiek, het geaccepteerd 
worden.
Frankrijk kent geen grote aquarellisten, 
in tegenstelling tot Engeland.”
Waarom bent u dan niet in Engeland gaan 
wonen? 
Veel te koud zeg. En ik houd niet zo van 
dat Engels. Ik ben eerder Latijns georiën-
teerd. Ik heb Engelse vrienden, ik vind 
het een mooi land, maar nee…”

Het werd Bretagne
“Ik was een keer in zuid Bretagne geweest 
en ik vond het licht schitterend. Dat is 
voor mij heel belangrijk: ruimte, stilte, 
rust, psychische rust. Stilte is niet een 
kwestie van ontbreken van lawaai of ge-
luid, dat heeft een psychische dimensie, 
die diep inwerkt op de mens. Die behoefte 
aan rust, die ik eventueel zelf kan onder-
breken wanneer ik dat wil, rust is een 
voorwaarde om te kunnen werken. Ik 
heb er gewerkt als een bezetene.
Ik woonde in een klein dorp ten noord-

oosten van Vannes, de hoofdstad van 
Morbihan.
Ik ben daar goed bekend geworden, heb 
veel tentoonstellingen gehad in Bretagne 
en ook overal in Frankrijk. Ik weet niet 
meer hoeveel. De laatste was in Bagnols- 
sur-Cèze en daarvoor in Bordeaux in 
2012. Die werd geopend door Allain 
 Juppé, de burgemeester van Bordeaux, 
een heel aardige man trouwens.
Dat was samen met een paar andere 
 Nederlandse kunstenaars. Het was een 
heel mooie tentoonstelling. Het motto 
was: La nature depuis Mondriaan, de 
 natuur sinds Mondriaan.”
Daar lijkt uw werk niet op.
“Nee, ik heb weinig gemeen met dit 
soort emotieloze kunst.” 
Vindt u Mondriaan emotieloos? 
“Dat is bewust. Emotie bracht volgens de 
‘kunstenaarsbeweging DE STIJL’ alleen 
maar ellende in de wereld; oorlogen… 
Wat niet helemaal onjuist is en daarom 
moest de emotie eruit. Dan kreeg je dit.”
Het vroege werk van Mondriaan vond u 
wel mooi? 
“Ja, ik zag invloeden van de Franse 
 schilder Cézanne in zijn werk. Cézanne 
is, in zoverre het de vorm betreft, mijn 
leermeester.”
Is het aquarelleren bij u gegroeid? 
“Ja, het heeft een fascinatie. Ik denk dat 
het met mijn karakter te maken heeft. Ik 
ben nogal filosofisch en contemplatief 
van aard; ik vind mijn dingen zelf uit; ik 
lees veel en ik trek mijn conclusies lang-
zamerhand in mijn leven. Ik ben heel laat 
aan mijn métier begonnen. Ik was eind 
dertig, dat is laat. Meestal begint een 
kunstenaar rond zijn twintigste.”

Van Aquarel naar Haiku
De aquarel ontstaat in China in de 8e eeuw; 
in West-Europa in de 15e eeuw. De eerste 
papiermolen, een absolute voorwaarde, 
staat in 1420 in Gennep. Aquarellen en 
papier horen onafscheidelijk bij elkaar. 
“Ik houd van papier.”
“Aquarel is de moeilijkste techniek die er 

“Kunst is volstrekt nutteloos. 

Ik geloof in het onontbeerlijke 

van het nutteloze.”

Old York, the day before, 
70 x 51 cm, 1987.
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bestaat. Als ik een olieverfschilderij maak, 
en ik denk: dat is niet goed; corrigeer ik. 
Dat kan niet met de aquarel. Je kunt niet 
dezelfde penseelstreek maken. Die ligt 
vast als die eenmaal is gezet.”

Inmiddels verhuisd naar Lot et Garonne, 
is Jan Jacob Brein gestopt met aquarel-
leren. “Het ging niet meer vanwege de 
rug. Ik heb een aquarelrug. Dat komt 
doordat bij het aquarelleren het werk 
plat ligt op een tafel. Je staat dus de hele 
tijd boven die tafel gebogen. Dat ging op 
een gegeven moment niet meer. 
Toen ben ik gedichten gaan schrijven. 
Daar heb je alleen maar een tafel voor 
nodig en je kunt erbij zitten.”
Bent u helemaal gestopt met schilderen?
“Ik maak nog wel eens een aquarel, maar 
niet meer zo’n grote. Ik heb heel grote 
gemaakt, anderhalve, twee meter. Er zijn 
nog grotere in de wereld, die moet je in 
China gaan zoeken.”
“Ik schrijf nu Japanse haiku.” 
Legt een boek op tafel: “’t Is net uit. 
Voilà.”
Hoe bent u daartoe gekomen? 
“Aquarel en haiku liggen heel dicht bij 
 elkaar: de vormgeving van de leegte, 
haiku in schrift en aquarel in beeld. Een 
aquarel wordt gemaakt op basis van een 
bepaalde mentaliteit die een beetje on-
derkoeld is, maar toch heel emotioneel. 
Maar die emotie moet je bedwingen. 

Want een aquarel gaat heel snel. Je zet 
een toets neer en die toets is niet corri-
geerbaar. Als je een aquarel gaat corrige-
ren, wordt het minder. De helft van mijn 
werk ligt in de prullenmand, is allang 
verbrand.” Lacht.
“Ik ben heel selectief.”

Jan Jacob brein is 86. “Als ik achterom 
kijk, dan zeg ik: het was een mooi leven, 
een hard en een moeilijk leven.”
Waarom was het moeilijk?
“Vanwege de techniek van de aquarel, 
maar ook vanwege de acceptatie in je 
omgeving. Ik heb in het begin tien jaar 
geaquarelleerd zonder dat er een aquarel 
verkocht werd. Toen was ik dus al diep in 
de vijftig. Ik leefde van het lesgeven, dat 
ging net. Plotseling begon het te lopen. 
Toen had ik een bestand van zo’n zes-

Kunst en kitsch, uit het dagboek van Jan Jacob Brein

honderd adressen; mensen die ik regel-
matig op de hoogte hield. Vele daarvan 
ken ik persoonlijk. Overigens, in de loop 
der jaren besefte ik, dat ik niet zozeer de 
aquarel maak, maar de aquarel mij.
Toen heb ik een boek, mijn eerste mono-
grafie uitgegeven in 1990. Dat heeft me 
heel veel gebracht, heeft me veel bekend-
heid gegeven. 
De inleiding is geschreven door een Ita-
liaan, Carlo Munari, een kunstcriticus en 
kunsthistoricus. Een beroemdheid op 
zijn gebied. Hij heeft grote werken ge-
schreven over moderne kunst. Een bij-
zonder mens, een heel erudiete man.” 

Een merkwaardige coïncidentie
In 1984 bracht Brein samen met zijn 
dochter een bezoek aan New York. 
“Ik zag een glazen, volkomen toegan-

New York the day after, 
70 x 51 cm, 1987.

“Kunst is het product dat de geestelijke en technische 
 inspanningen van een mens als voorwaarde heeft, dat van 
de maker vandaan springt door de overschaduwing van de 
godheid. Deze overschaduwing overkomt de mens en ligt 
dus buiten zijn wil. Dit van hem vandaan gesprongen pro-
duct, is in zijn aard economisch volstrekt nutteloos.
Kitsch is het product van de mens die zich deze inspanningen 
niet wil getroosten, waardoor er nooit iets springt. In haar 
jaloezie is zij parasitair van aard en meet zich dezelfde rech-

ten aan. Zij wil op de troon van de kunst en is dus burgerlijk. 
Zij kenmerkt zich door gemechaniseerde herhaling, stereo-
typie, en zuiver economische uitgangspunten. In haar heb-
zucht, haar zuiver kwantitatieve werkwijze en doelstellingen 
meet zij zich het recht aan een kwalitatief oordeel te kunnen 
en mogen vellen over het zijn. Haar spitsvondigheid is altijd 
te vinden in een argumentatie als smaken verschillen enz… 
Dat is geen argument om iets te beoordelen.”
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kelijke stad voor me, fascinerend, vol 
 bewegingen en weerspiegelingen. Dit 
speelde toen al als thema een grote rol 
in mijn werk. In het onomkeerbare 
 veranderingsproces, dat mijn werk ge-
durende die periode kenmerkte, paste 
New York naadloos.”
In die tijd liep de film ‘The day after’, over 
een nucleaire aanval door de Sovjet Unie 
op de VS. Met name de verwoesting en 
de ellende daarna staan centraal.
“In mijn contacten met Amerikanen heb 
ik dit thema meerdere malen aangesne-
den en de reacties waren unaniem: dit 
kan ons niet overkomen. Allerlei anti-
raketparaplu’s zouden daar borg voor 
staan.”
Op grond hiervan ontstond het idee om 
een New York-cyclus te maken, waarin 
die zekerheid sterk gerelativeerd wordt. 
“Want een kenmerk van mijn werk is nu 
juist, dat ik zaag aan de stoelpoten van 
de vanzelfsprekendheid.”
Op 11 september 2001 werd in ‘Museum 
Henriette Polak’ in Zutphen een over-
zichtstentoonstelling van het werk van 
Brein geopend. Tijdens de opening kwam 
het nieuws over de aanslagen in New 
York door. De New York-aquarellen hingen 
in de tentoonstellingsruimte.
“Mensen keken mij bij de tentoonstelling 
aan of ze een knobbel op mijn kop kon-
den ontdekken. Je zag ze denken: Dat 
die man dat van tevoren kan weten? 
Maar ik weet helemaal niets van tevoren.”
Maar wat gebeurde er toen u die schilde
rijen maakte?

“Dat is gewoon werk. Het was ingebed in 
een reeks van werk, het staat niet op 
zichzelf, het gebeurde al in een aantal 
aquarellen voordien. Als je ze zou bekijken, 
kijk daar en daar en dan komt New York, 
dan zie je dat het past in een beeld dat ik 
aan het ontwikkelen ben. Het ontwikke-
len van loslaten van figuratieve werken 
naar abstractere werken. Ik zat in die 
 periode, in de tweede helft van de tach-
tiger jaren in dat proces, van figuratief 
naar abstract.”

De kunst en kunstenaar 
in de samenleving
Hoe ziet u de plaats van de kunst in de 
 samenleving?
“L’art pour l’art’. Dat wil zeggen: kunst is 
autonoom en aan niemand onderhorig. 
Aan niemand. Aan geen enkele politieke 
partij, aan geen enkele ideologie, aan 
geen enkele religie, zelfs niet aan de 
kunstenaar. Dat betekent: de kunst is 

zichzelf.
In de beste jaren van mijn leven heb ik 
werken gemaakt in een soort trance. 
Ik heb toen werken gemaakt over een 
bepaald thema: de ontoereikendheid van 
de mens. Ik schilder het menselijk gebrek.
Ik probeer mijn vermogen tot verwonde-
ring open te houden.
Als ik de samenleving van vandaag be-
kijk, dan zie ik gebrek aan verwondering. 
De mens is niet nieuwsgierig, maar bezig 
met het najagen van zekerheden. En 
tja... Die zijn er niet.”

“Kunst is volstrekt nutteloos. Ik geloof 
in het onontbeerlijke van het nutteloze. 
Kunst in al zijn uitingsvormen is net zo 
min als filosofie herleidbaar tot enig 
praktisch nut.” 
“Kunst komt voort uit de smeltkroes in 
mijzelf en die raakt nogal eens over-
verhit. Zo heb ik in mijn beste periodes 
gewerkt. Zo ben ik een dienaar van de 
kunst. Ik ben werknemer van de kunst. 
Ik ben dienstbaar aan de maatschappij. 
En daar zijn zo’n 80 exposities uit voort-
gekomen.” •

Jan Jacob Brein heeft drie monografieën uitgegeven: 

Aquarellen 1970-1990; Aquarellen 1941-2001; 

 Portretten 1950-2010. Ze kosten resp. € 25, € 30 en 

€ 35. Ook leverbaar in een cassette: € 90. Bijkomend: 

portokosten. Ook zijn nog exemplaren van de bundel 

HAIKU beschikbaar, € 16,50. Te bestellen via 

brein.jaja@wanadoo.fr. Per post na 20 juli i.v.m. 

 verhuizing: J.J. Brein, 10 Rue des Tigres,

47110 Le Temple sur Lot.

Wel, nu ik oud ben,

geeft het troost om te denken,

dat ik ooit kind was.

Uit de bundel HAIKU, pag. 94



CULTUREEL ERFGOED
Matty Willigenburg

De naam Borie is de Occitaanse ver-
fransing van het vrouwelijke Bòria, 

dat landgoed of boerderij betekent. Bories 
dateren oorspronkelijk uit 3500 vChr., 
maar zijn sindsdien vaak herbouwd.  
De huidige bories dateren uit de 17e eeuw. 
In de tweede helft van de 19e eeuw tot het 
begin van de 20e eeuw werd het Proven-
çaalse Bori als synoniem van Casau (hut) 
in de betekenis van droge stenen hut 
 populairder. Overal in het historische 
Middellandse zeegebied komen dit soort 
bouwsels voor. 

Een borie is een korfvormige, van platte 
stenen opgebouwde ruimte. Oorspronke-
lijk begon men te bouwen in een cirkel, 
maar al snel werd duidelijk dat de opper-
vlakte dan beperkt moest blijven en ging 
men ook in rechthoeken bouwen. De los 
op elkaar liggende platte stenen (lauzes) 
werden plat op elkaar licht gekanteld 
 gestapeld, waarbij elke laag stenen iets 
meer naar binnen werd gelegd ten op-
zichte van de vorige. Elke steen werd 

 ingeklemd tussen twee anderen, waar-
door hij niet kon vallen. Er komt geen 
balk of bekisting, noch cement aan te pas. 

Met name in de Vaucluse en de Bouches 
du Rhône treft men deze landelijke, veel-
al seizoensgebonden of tijdelijke habitat 
aan. Eenvoudige woningen, schuren, 
stallen, schaapskooien en opslagplaatsen 
voor gereedschap, graan of wijn. Bij het 

bouwen was alles erop gericht om de 
 bijtende mistral en de verschroeiende 
hitte van de zon buiten te sluiten. De 
meest bekende nederzetting, die nog tot 
laat in de 19e eeuw werd bewoond en 
daarna verlaten is, ligt in het afgelegen 
gebied Les Cabanes, nabij Gordes. Sinds 
1976 volledig gerestaureerd en openge-
steld als openluchtmuseum onder de 
naam: Village des Bories. Hier kan men 
ook goed zien welke enorme afmetingen 
een borie aan kan nemen. Er is er een 
van 20 meter lang en 10 meter hoog, 
met muren van 1,5 meter dik!

Deze hutten waren gemakkelijk zelf te 
bouwen door landbouwers en de omge-
ving bood stenen in overvloed. Het ver-
haal gaat, dat als een stel een woning 
wilde bouwen om te kunnen samenwonen 
en het ze met man en macht lukte vóór 
het ochtendgloren de haard brandend te 
hebben, de eigenaar van de grond ze 
niet meer kon wegsturen. 
Dikwijls werd de opening op het zuiden 
gemaakt, als bescherming tegen de 
 mistral en op deze manier hoefde er ook 
niet per se een deur in. Sommige hebben 
zelfs een openhaard en kasten. Ten tijde 
van de restauratiewerkzaamheden in 
Gordes heeft men een grote hoeveelheid 
oude gereedschappen gevonden die ge-
meenschappelijk gebruikt werden en een 
deel van de eeuwenoude geschiedenis 
vertellen. 

Op de percelen rondom de hutten trof 
men een mediterrane polycultuur aan 
van granen, olijven, amandelen en 
 moerbeivruchten. Verder fokte men er 
schapen, kweekte zijderupsen en leefde 
van bijenteelt en het maken van lederen 
producten.
Tussen de Luberon en de Vaucluse treft 
men nog een kleine 3000 Bories aan, 
waarvan vele als schuilplaats of opslag-
plaats worden gebruikt. •

Dit artikel is met toestemming 

overgenomen uit ANM Nieuws

Vakmanschap in de Provence 

Les Bories
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De Chemin des Dames loopt over een langgerekte tot 
tweehonderd meter hoge heuvelrug in het noordoosten 
van Frankrijk. De weg werd zo genoemd naar de doch-

ters van koning Lodewijk XV, die hem gebruikten om op bezoek 
te gaan bij hun vriendin, de hertogin van Narbonne. Ondanks 
die galante naam speelde zich daar in april 1917 een van de 
grootste drama’s van de Eerste Wereldoorlog af. De Franse 
 opperbevelhebber generaal Georges Nivelle had dit punt ge-
kozen voor een ‘bataille de rupture’, een veldslag die de defen-
sieve stellingenoorlog moest doorbreken.

Draken en een slager
Dat was een misrekening, want de Duitsers hadden van de 
heuvelrug een sterke verdedigingslinie gemaakt. Ze hadden 
zich ingegraven in een kalksteengroeve, die ze Drachenhöhle 
noemden, naar de rookwolken die ontsnapten uit de gangope-
ningen. De Fransen noemden die onneembare vesting Caverne 
du Dragon. Een van de twee legers die de Fransen daar tegen 
inzetten werd gecommandeerd door de 
gevreesde generaal Charles Mangin, bij-
genaamd ‘de slager’. Mangin, een vecht-
jas die gehard was in de koloniale oor-
logen in Afrika, geloofde slechts in het 
offensief. “Oorlogvoeren is aanvallen” 
luidde zijn devies en dat had tot gevolg 
dat de verliezen onder de manschappen 
die hij commandeerde enorm waren.
De aanval op de Chemin des Dames 
 begon op 16 april en was al direct een 
volslagen fiasco. Ondanks zware artille-
riebombardementen en de inzet van de 

eerste Franse tanks, werd de infanterie weggevaagd door de 
effectieve Duitse verdediging. Op de vijfde dag leek de situatie 
hopeloos en werd het grote offensief afgelast. Bij kleinere aan-
vallen werd in mei nog het dorp Craonne en het Plateau de Cali-
fornie veroverd maar de Duitsers waren daar al weer snel terug.
Op het Plateau de Californie kwam later een gedenkteken met 
de tekst ‘Ils n’avaient pas le choix’ (Zij hadden geen keus). Die 
‘zij’ waren de mannen die werden opgeofferd bij de Chemin des 
Dames. Het precieze aantal verliezen is niet bekend maar het 
moeten er aan Franse kant honderdduizenden zijn geweest. 
 Alleen al na de eerste drie dagen van het offensief werden 
130.000 doden en gewonden geteld.

Muitende soldaten
De rampzalig verlopen veldslag bij de Chemin des Dames was 
de directe aanleiding tot de muiterijen die in mei en juni uit-
braken in het Franse leger. In hogere legerkringen bestond het 
idee dat ze werden aangestookt door socialisten en pacifisten 

maar hun invloed op de troepen was 
 gering, al werd er wel eens met een rode 
vlag gezwaaid. De oorzaak lag anders. 
De soldaten hadden genoeg van het 
 jarenlange nodeloze bloedvergieten,   
de barre levensomstandigheden en de 
slechte verlofregelingen. Ze wilden wel 
in hun loopgraven blijven om een Duitse 
aanval op te vangen maar weigerden uit 
die loopgraven te komen om afgeslacht 
te worden bij de zoveelste zinloze aanval. 
In meer dan de helft van de legerdivisies, 
vooral in het noordoosten, kwamen de 

GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Terwijl de Eerste Wereldoorlog zich alsmaar 

voortsleepte, werd 1917 voor Frankrijk een 

veelbewogen jaar. Na een rampzalig verlopen 

veldslag braken muiterijen uit in het leger. 

Stakingen aan het thuisfront bedreigden de 

nationale eenheid en zorgden voor een 

 politieke crisis. De Amerikanen gingen 

 meevechten maar de Russen haakten na 

de revolutie af.

Chemin des Dames, muiten, staken en Amerikanen

Het veelbewogen oorlogsjaar 1917

Generaal Mangin



Drop 117 – Juni 2017 11

manschappen op die manier in opstand. Het zal niemand 
 verbazen dat er bij de vijfde infanteriedivisie massaal werd 
 gemuit, want die was gecommandeerd door generaal Mangin 
en had de zwaarste verliezen geleden. Volgens de officiële 
 cijfers waren er 40.000 muiters, een relatief gering aantal, 
maar sommige commandanten zouden de onrust in hun een-
heid wijselijk hebben verzwegen.

Executies en verbeteringen
Generaal Philippe Pétain, de ‘held van Verdun’, die Nivelle was 
opgevolgd als opperbevelhebber, maakte er een einde aan. 
Eerst met harde hand. Bijna 3500 muiters werden veroordeeld 
tot lichte of zware straffen en er vielen 554 doodvonnissen, 
waarvan er minstens vijftig ook werden uitgevoerd. Maar Pétain 
besefte ook wat de werkelijke oorzaken van de muiterijen waren. 
Hij nam een aantal maatregelen die het leven van de soldaten 
aanmerkelijk verbeterden, zoals betere voeding, legering en 
verlofregelingen. Daarbij kwam het vertrouwen in deze generaal, 
die zorgvuldig omging met mensenlevens en zijn manschappen 
nooit nodeloos zou laten aanvallen. In de loop van juni keerde 
de rust in het Franse leger terug.
De muiterijen zijn in de geschiedschrijving lang doodgezwegen. 
Pas tachtig jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 
november 1998, gaf de socialistische premier Lionel Jospin de 
muiters officieel eerherstel tijdens een ingelaste plechtigheid 
bij de Chemin des Dames. De gaullistische president Jacques 
Chirac vond dat echter ‘niet opportuun’.

Oorlogsindustrie staakt
Terwijl in het leger werd gemuit, braken aan het thuisfront 
 stakingen uit. Door het voortduren van de oorlog was schaarste 
ontstaan en stegen de prijzen van de eerste levensbehoeften. 
De meeste levensmiddelen waren in 1917 twee keer zo duur als 
aan het begin van de oorlog. Als ze tenminste te krijgen waren. 
Al begin januari was het personeel van enkele Parijse modehui-
zen in staking gegaan; de naaisters eisten meer loon. Daarop 
volgden, om dezelfde reden, stakingen in enkele fabrieken van 

de oorlogsindustrie. Ze duurden kort, want na ruim een week 
had de overheid al een compromis bereikt met de stakers.
In mei en juni werd weer gestaakt en veel omvangrijker dan in 
het begin van het jaar. Ook nu was het de Haute Couture die 
het voortouw nam. De tienduizend werknemers van alle veertig 
Parijse modehuizen legden het werk neer. Het leek wel een 
vast patroon, want daarna braken weer stakingen uit in diverse 
bedrijven die het leger moesten voorzien van oorlogsmaterieel. 
Een ernstige zaak zo midden in de oorlog, al was het aantal 
stakers (131.000) betrekkelijk gering. Eind juni was het voorbij. 
De stakers hadden hun zin gekregen: meer loon en betere 
werk omstandigheden.

Amerikaanse troepen
Na de muiterijen en stakingen kwam er die zomer ook positief 
nieuws. Vanaf eind juni arriveerden de eerste Amerikaanse 
troepen in Frankrijk om deel te nemen aan de strijd. Drie 
maanden daarvoor hadden de Verenigde Staten aan Duitsland 
de oorlog verklaard. Jarenlang deed president Woodrow Wilson 
er alles aan om buiten de oorlog te blijven maar de toenemende 
Duitse agressie maakte zijn neutraliteitspolitiek onhoudbaar. 
Die neutraliteit was overigens betrekkelijk omdat Amerika 
 grote voorraden munitie en wapens aan Engeland leverde.  
Het wijd vertakte Duitse spionage- en sabotagenetwerk in de 
Verenigde Staten was juist daarop gericht. Er werden brand-
bommen in munitieschepen geplaatst en wapendepots op-
geblazen. Ook de Duitse onderzeebootoorlog tegen de ge-
allieerden trof de Amerikanen. In 1915 werd de Lusitania ge-
torpedeerd, weliswaar een Engels schip maar met Amerikanen 
en oorlogsmaterieel aan boord. Bijna 1200 opvarenden kwamen 
om het leven. Amerika begon zich steeds onveiliger te voelen 
en de roep om oorlog werd voortdurend luider.
De maat was vol toen de Duitsers begin 1917 een onbeperkte 
duikbootoorlog afkondigden, dus ook tegen schepen van 
 neutrale landen. Op 2 april vroeg en kreeg president Wilson 
een oorlogsverklaring van het Congres. “Wij trekken ten strijde 
omdat we daartoe werden gedwongen”, verklaarde Wilson.

Bij de Chemin des Dames.

Amerikanen in 
Chateau Thierry, 
keerpunt in WO I.
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Een oorlogsleider
In de nazomer ontstond in Frankrijk een politieke crisis, waar-
door president Raymond Poincaré in grote moeilijkheden kwam. 
Na de stakingen van mei en juni kregen de socialisten steeds 
meer het gevoel dat hun achterban weinig vertrouwen had in 
de samenwerking met rechtse partijen. In september hakten  
ze de knoop door en trokken ze zich terug uit de Union Sacrée, 
de regering van nationale eenheid die in 1914 was gevormd.  
De centrumrechtse Poincaré deed daarop een beroep op een 
oude tegenstander, de radicale socialist George Clemenceau   
en benoemde hem tot premier. Die 76-jarige ‘tijger’ had maar 
één credo: “Mijn binnenlandse politiek is oorlogvoeren, mijn 
buitenlandse politiek is oorlogvoeren”. Hij bracht dat in praktijk 
door de socialisten terug te halen in de regering en de oorlogs-
inspanningen op te voeren. Clemenceau was vaak aan het 

De laatste oplossingen
Dit is dan mijn laatste bijdrage aan Drop: de oplossingen van 
de opgaven uit Drop nr. 116 (nogmaals klein afgebeeld rechts-
boven). Alleen Koos Slob en Reinout Brummelkamp stuurden 
hun oplossing in. Beiden hadden opgave 1 en 2 correct. Koos 
zat bij opgave 3 in de goede richting, maar kon het niet onder-
bouwen. Evengoed mijn complimenten, niet alleen voor deze 
twee heren, maar ook voor al degenen die in de afgelopen 
 jaren de moeite hebben genomen hun oplossing naar mij toe 
te sturen. Allen daarvoor heel hartelijk bedankt. 

riant.pp11@gmail.com

SCHAAKRUBRIEK
Richard van Tienhoven

George Clemenceau – ‘de Tijger’ – in de loopgraven.

front te vinden, overlegde voortdurend met de generale staf 
en bemoeide zich intensief met het verloop van de strijd. 
Een oorlogsleider pur sang.

Bolsjewieken en Duitsers
Door al die gebeurtenissen in Frankrijk zouden we bijna vergeten 
dat de Eerste Wereldoorlog ook in Midden- en Oost-Europa 
woedde. Daar vochten de met de Fransen en Engelsen gealli-
eerde Russen tegen de Duitsers en hun bondgenoten. Door 
de Russische revolutie kwam daar in 1917 verandering in. Nog 
niet na de Februari-revolutie, toen de tsaar was afgetreden en 
een voorlopige - liberale - regering werd gevormd, maar tijdens 
de Oktober-revolutie toen de bolsjewieken de macht grepen en 
Lenin de Sovjet-Unie uitriep. De bolsjewieken, die al het hele 
jaar hadden aangedrongen op beëindiging van de oorlog, sloten 
op 15 december een wapenstilstand met de Duitsers.
De Duitsers begonnen onmiddellijk met massale troepen-
verplaatsingen van het oostelijk front naar Frankrijk. Door een 
numeriek overwicht meenden ze de geallieerden te kunnen ver-
slaan, voordat de Amerikaanse troepen op volle sterkte waren. 
Toch ging dat niet door. In december waren er weliswaar nog 
slechts tweehonderdduizend Amerikaanse soldaten gearriveerd, 
maar in de loop van 1918 zou hun aantal snel toenemen tot ruim 
twee miljoen. Dat betekende een omwenteling in het verloop 
van de oorlog, heel anders dan de Duitsers hadden verwacht. •

Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

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

Opgave 1 (Bouaziz-Miles, Riga 1979): Wit kon de partij redden 
 door het spelen van 1. Df1!!. Na 1. ….Tg3+, 
 2. Kf2, Txf3+ 3. Kxf3, Dxf1+ 4. Ke4 heeft Zwart niets 
 beters dan eeuwig schaak.
Opgave 2 (Andersson-Van Oosterom, Haarlem 2012): 
 Wit kon hier de winst forceren door alle hoeken van 
 het bord te benutten: 1. Da1+, Tf6 2. Dh1 en 
 vervolgens 3. Dh8.  
Opgave 3 (Raznikov-Jirka, Israel 2012): 
 Het is moeilijk te geloven, maar Zwart kon hier de 
 betere positie verwerven door 1 …. Dg7! 2. Te1, Dh8!! 
 en vervolgens 3. … Pf4!. Met duidelijk voordeel 
 voor Zwart.   
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Lidl wordt luxer
In 2012, het begin van de crisis, was Lidl 
de harddiscounter/maxidiscompte voor 
gezinnen. Nu omschrijft de inkoopdirec-
teur Lidl Frankrijk het veranderingsproces 
als een aanzet tot het democratiseren 
van luxe producten. Lidl wil dat iedereen 
toegang krijgt tot luxe artikelen, niet 

DIETETIEK
Nienke Ten Hoor Aukema

Lidl Frankrijk groeit enorm, tot grote 
ergernis van de concurrenten.  
Men vindt dat Lidl wild om zich 

heen slaat om te groeien. De uitgaven 
voor reclame, met ruim € 415 miljoen, 
zijn enorm. Dat is al opmerkelijk omdat 
de discounter daarmee de nummer 2- 
positie landelijk inneemt. Pas op de vijfde 
plek komt marktleider LeClerc. De stunts 
zijn volgens de concurrentie tenenkrom-
mend. Carrefour en Intermarché daagden 
Lidl Frankrijk voor de rechter. Zij stellen, 
dat de Duitse discounter mooie promoties 
aanbiedt op tv, maar dat deze niet 15 
weken lang in de winkels te vinden zijn, 
zoals de regels voorschrijven.

Begin dit jaar jaagde Lidl de concurrentie 
de stuipen op het lijf met een opzien-
barend assortiment duurzame Bio-
producten. Met spectaculaire acties en 
 consequent lage prijzen lokt Lidl een 
steeds jonger, bewuster publiek onder 
het motto: Duurzaam hoeft niet duur te 
zijn. Lidl wil een fris, jong, creatief en 
flexibel imago. Dat lukt. De slechte cour-
getteoogst in Frankrijk is voor Lidl geen 
probleem. Ze halen de courgettes ge-
woon uit Spanje voor dezelfde prijs.  
In de weken voor Kerst bood Lidl in 1500 
Franse winkels potjes échte kaviaar aan 
van 15 gram voor € 10. Deze kosten bij 
dé Franse kaviaarverkoper Petrossian 
ruim meer dan het dubbele. Het kleinste 
potje (30 gram) is daar € 54 en bij 
 Carrefour € 27. 

Lidl raakte in de kersttijd in Frankrijk  
een open gastronomische zenuw met  
de aanbieding van ganzenlever en een 
grand cru zoals Château d’Yquem voor 
extreem scherpe prijzen. Let wel, deze 
kost ook bij Lidl nog altijd € 199 per fles. 

Nienke ten Hoor Aukema 

is diëtiste. 

info@uwdietist.eu

Lidl Frankrijk 
gaat voor luxe 
en Bio

 alleen de Parijse elite. Het gaat Lidl 
om reële prijzen en dat kan door de 
in Europa brede inkoopacties. Lidl 
kocht in 2016 in een klap 60 mil-
joen flessen Bordeaux wijn (12% 
van de productie).
De Franse pers noemt Lidl geen 
discounter meer. Lidl ‘verluxt’, de 
kwaliteit van de producten neemt 
toe. Ook worden de winkels mooi-

er, frisser, met prettiger verlichting en 
vooral groter. Dit terwijl de prijzen op 
discountniveau blijven. Dat is heel knap. 

Lidl gaat heel ver om de gunst van de 
Franse consument voor zich te winnen. 
De pas geopende winkel in Vannes 
(Bretagne) heeft, net als de aller 
modern ste Lidl winkel in het Zuid Franse 
Béziers, naast biologische artikelen een 
assortiment ‘made in France’ producten. 
Goed om te weten, dat 95% van het 
rundvlees en 100% van de melk uit 
Frankrijk komt. Ongeveer 35% van de 
Franse boeren leeft alleen van Europese 
subsidie en kan amper het hoofd boven 
water houden met € 34.000 per jaar. 

Verkiezingsfraude?
Carrefour zet vraagtekens bij de verkiezing 
van de ‘Beste Winkelketen in Frankrijk 
2016’. Lidl won de verkiezing, maar Carre-
four twijfelt aan de procedure. Het zijn de 
consumenten die op hun favoriete keten 
stemmen, maar het is toch op z’n minst 
opmerkelijk dat de hoeveelheid stemmers 
ineens ver‘zeven’-voudigde. Het Neder-
landse onderzoeksbureau Q&A Research 
& Consultancy begeleidde de verkiezing. 
Carrefour vraagt zich af of er sprake is van 
robots clicks? Zij eisen een onafhankelijk 
juridisch onderzoek naar de procedure. •

Bron: le Monde, Foodmagazine, Foodlog
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Die ene komma!
Haarklovers, komma neukers, muggen-
zifters, pietlutten, we beklagen ze en we 
doen er lacherig over, maar pas op! Eén 
komma kan een wereld van verschil op-
leveren. Dat zal ik eens even laten zien.

Neem de volgende zin: Les soldats (,) 
qui étaient fatigués, ne marchaient plus = 
De soldaten (,) die vermoeid waren, 
 marcheerden niet meer. Als je de zin met 
de komma hardop leest, dan moet je na 
soldats een kleine pauze inlassen (Daar 
is een komma nu net voor bedoeld!) en 
je begrijpt onmiddellijk dat geen van de 
soldaten meer marcheerde. Las je geen 
pauze in, dan is de situatie helemaal 
 anders: alleen de vermoeide soldaten 
marcheerden niet meer, maar de rest 
wel. Die ene komma…

Enkele (onderschikkende) 
voegwoorden
Voegwoorden, ik heb het weleens eerder 
gezegd, verbinden zinnen of zinsdelen. 
Er bestaan nevenschikkende voegwoorden 
(die verbinden gelijkwaardige zinnen: Jean 
rit mais Marie pleure) en onderschikkende 
voegwoorden (die verbinden een hoofd-
zin met een bijzin: Je crois qu’il est malade). 
Onderschikkende voegwoorden kunnen 
gevolgd worden door onder andere de 
indicatif (aantonende wijs) en door de 
subjonctif (aanvoegende wijs). De grote 
vraag is: wanneer indicatif, wanneer 
subjonctif? Dat is een heel verhaal. Ik 
beperk me tot enkele voegwoorden.

Avant que (voordat) wordt altijd gevolgd 
door de subjonctif. Voorbeeld: Ne parlez 

pas avant qu’il ait fini (Spreek niet voordat 
hij klaar is). Waarom een subjonctif? 
Omdat de handeling finir nog geen reëel 
feit is.
Het voegwoord après que (nadat) wordt 
gevolgd door de indicatif. Voorbeeld: 
Après que l’orage avait cessé, nous sommes 
rentrés (Nadat het onweer was opgehou-
den, zijn we naar huis gegaan). Waarom 
een indicatif? Omdat de handeling cesser 
een reëel feit is. Veel Fransen gebruiken 
na après que de subjonctif – tegen de 
zin van de taalpuristen – naar analogie 
van avant que.
Het voegwoord de sorte que (zodat) wordt 
gevolgd door indicatif of subjonctif. De 
indicatif wordt gebruikt wanneer de han-
deling een reëel feit uitdrukt: Il a travaillé 
de sorte qu’il a réussi (Hij heeft gewerkt 
zodat hij geslaagd is). De subjonctif wordt 
gebruikt na een impératif (gebiedende 
wijs). De handeling is in dat geval geen 
reëel feit. Voorbeeld: Dépêchetoi de sorte 

que tu aies fini à temps (Haast je zodat je 
op tijd klaar bent).
Ten slotte voer ik jusqu’à ce que (totdat) 
ten tonele. Wordt gevolgd door de sub-
jonctif. Voorbeeld: Nous travaillerons 
 jusqu’à ce que la nuit tombe (Wij zullen 
werken totdat het donker wordt). Mak-
kelijk te onthouden: wachten totdat = 
attendre que. Voorbeeld: Attendez que je 
revienne ! (Wacht tot ik terugkom!)

Saaeetee ?
Ik heb het er al eerder over gehad dat ‘het’ 
of ‘dat’ vertaald worden met ce (c’) bij het 
werkwoord être en met cela (of ça) bij 
alle andere werkwoorden. Bijvoorbeeld: 
Ce sont des soldats/C’est beau en Cela 
m’étonne/Ça va.
Bij être dus ce. Maar als être in de vol-
tooide tijd staat, dan komt het hulpwerk-
woord avoir om de hoek kijken. De vraag 
rijst: nog steeds ce? Ja, dat is mogelijk: 
Ç’a été tout/Ç’avait été terrible. Er komt 
dan wel een cédille onder de C. Ça ook : 
Ça a été une triste affaire. De zinnetjes 
Ç’a été tout en Ça a été tout kunnen dus 
allebei.
Waarom kom ik met deze ingewikkelde 
en subtiele uitleg? Wel, dat zit ‘m in een 
kleine formule die je nogal eens in restau-
rants hoort. Heel vaak zegt de serveuse, 
als ze wil weten of je klaar bent met bij-
voorbeeld je voorgerecht, iets als ‘saaee-
tee ?’ (Bent u klaar? Kan ik afruimen?). Ik 
heb de formule tientallen keren gehoord 
en me steeds afgevraagd: zegt ze nu Ç’a 

TAAL
Wim Kruize

Franse 
graantjes

Leuk om te weten
Avoir une case en moins = 

ze niet alle vijf op een rijtje hebben
Passer comme une lettre à la poste = 

erin gaan als koek
Être chocolat = de sigaar zijn

Elle est très fleur bleue = 
Zij is heel romantisch

Il n’est pas dans son assiette = 
Hij is niet in z’n gewone doen/

Hij voelt zich niet helemaal lekker

Saaeetee ?
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été of Ça a été? Houdt ze de ‘a’ een beetje 
aan of niet? Ik heb gezocht in woorden-
boeken om te bekijken hoe die formule 
geschreven wordt. Nergens te vinden! 
Het is echt een zinnetje dat alleen maar 
gezegd wordt en niet wordt geschreven.
Toch wilde ik er meer van weten. Ik moet 
immers stof hebben voor mijn taalrubriek 
in Drop. Zonder de kosten in rekening te 
brengen ben ik naar vijf restaurants ge-
gaan om vijf keer een heerlijke maaltijd te 
nuttigen (ja, ik woon in Bourgondië!) en 
ik heb na afloop aan de vijf serveuses (er 
waren geen serveurs) gevraagd of ze 
‘saaeetee’ eens wilden opschrijven. 
Dat wilden ze best. Ik kreeg de volgende 
varianten: Ça été ? (geen hulpwerkwoord 
a); C’a été ? (geen cédille); Ca a été (geen 
cédille); 2x Ça a été. Ik heb voorzichtig 
geconcludeerd voortaan maar uit te 
gaan van Ça a été ?
Ik wil nog wel even kwijt dat ‘mijn’ 
 serveuses gedacht moeten hebben: 
die meneer heeft zijn rekening netjes 
 betaald, heeft een fooi gegeven, is dus 
best wel aardig, maar het is toch een 
vreemde man.

Het Frans is toch 
minder makkelijk
Je hebt van die momenten dat je denkt: 
eigenlijk is het Frans niet zo moeilijk. 
‘Zeg het met bloemen’ kun je gewoon 
letterlijk vertalen: Ditesle avec des fleurs. 
En voor ‘Tijd is geld’ kun je gewoon zeg-
gen: Le temps, c’est de l’argent. Maar kijk 
uit! Een afspraak maken = prendre (un) 
rendezvous; karakteristiek voor = 
 caractéristique de; Hebt u terug van 
20 euro? = Vous avez la monnaie sur 
20 euros ?; iemand in zijn testament 
 zetten = mettre quelqu’un sur son 
 testament; Waar is mijn bril gebleven? 
= Où sont mes lunettes ? (dus geen 
 restées!); in totaal = au total, en tout 
(maar niet en total).
Er zijn legio valkuilen. Toch is het Frans 
een mooie en fijne taal! •

BOMEN
Koos Slob

De oude eik van Saint-Civran

Begin maart van dit jaar brachten we een weekend met vrienden door nabij het 
‘Parc naturel régional de la Brenne’, een groot natuurpark boven Limoges 

(midden-west Frankrijk). Dit waterrijke en moerassige gebied van 166.000 (!) ha, 
met meer dan 2000 meertjes, is een paradijs wat betreft flora en fauna en meer 
bepaald voor de trekvogels die zich er komen voortplanten. Wij hoopten de kraan-
vogels te zien, die vanuit hun overwinteringsplek in Afrika in het (vroege) voorjaar 
noordwaarts trekken en een tussenstop maken in ‘La Brenne’. 
Kraanvogels hebben we niet gezien en ook verder waren er weinig vogels te 
 bewonderen. Het was een koud, regenachtig weekend. We hebben uitgebreid ge-
wandeld, maar jammer genoeg was de natuur nog  behoorlijk in winterslaap. Tot 
ons grote genoegen herinnerden onze vrienden zich dat er daar ergens in de buurt 
een oude eik moest zijn.

Na enig gezoek en een flinke wandeling kwamen we oog in oog te staan met een 
zeer oude, maar nog steeds indrukwekkende zomereik, Quercus robur. De eik heeft 
een naam: ‘Le chêne de Saint-Civran’ (departement Indre, midden Frankrijk) en 
werd zelfs gekozen tot ‘arbre de l’année 2013’. Als rechtgeaarde boomliefhebbers 
begonnen we natuurlijk te meten. Aan de basis een omtrek van ruim 16 m, op 
1.30 m hoogte een omtrek van 10 m. De hoogte schatten we op zo’n 13 m. De oude 
heer is hol, zoals zo vaak bij zeer oude bomen en ongeveer de helft van de boom is 
dood. Het was maart, dus van zijn bladerpracht konden we nog niet genieten.
Natuurlijk werd er gesproken over een ‘un chêne millénaire’, maar dat bleek te veel 
van het goede. Uit onderzoek op internet werd mij duidelijk dat de boom wordt 
geschat op rond de 600 jaar. Weliswaar dus geen duizend, maar blijft voor ons als 
stervelingen nog steeds een indrukwekkende leeftijd.
Een weekend zonder vogels, maar wel met een opmerkelijke ontmoeting met deze 
zeer oude, statige zomereik is en blijft een waardevolle herinnering. Voor ons is en 
blijft zo’n oude eik een ‘œuvre d’art de la nature’. •
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REPORTAGE
Barend de Ronden

Een Zeeuwse jongen is het zat in het 

kleinsteedse wereldje waarin hij opgroeit. 

Hij gaat de wijde wereld in. Vele jaren later 

is hij nu bezig een bijzonder project op te 

zetten met als doel interactie tot stand te 

brengen tussen de ‘gewone mensen’ en 

mensen met een verstandelijke beperking 

op zijn varkensboerderij in Bouillac (24).

Je bent jong en je wilt wat. Gilles Versluis groeide op in 
Zierikzee. Op school wilde het allemaal niet zo. Hij wilde 
weg, “Weg uit dat gat”. Dus ging hij varen en kwam te 

werken in de machinekamer van een zeeschip. Aan boord werd 
er wel doorgeleerd en haalde hij verschillende papieren. De 
maatschappij bood jonge opvarenden de mogelijkheid bij te 
 leren, dat betekende toch weer een formele binding. En daar 
hadden Gilles en een jonge Franse collega toch geen trek in. 
“Waarom ga je niet met me mee naar Frankrijk?” Zo is het 
 begonnen. Hij was nog nooit in Frankrijk geweest, maar het 
beviel hem goed. De ouders van zijn Franse vriend werden als 
tweede  ouders voor hem.
In Frankrijk was er geen echte grond voor een bestaan. In Ne-
derland eigenlijk ook niet. Na korte periodes bij verschillende 
opleidingen, van sociale academie tot kunstacademie, een ver-
blijf bij een kunstenaarscollectief in de buurt van Amsterdam, 
de wereld rondreizen als technicus bij een poppentheater, weer 
terug naar Frankrijk. Nu fokt hij bijzondere varkens.

Ella
Ze kenden elkaar al vanaf zo ongeveer hun veertiende in Zeeland. 
Pas veel later is het wat geworden. Ella ging voor haar weten-
schappelijke studie en werk eerst in Oxford en later in en van-
uit Ierland werken. Gilles wilde graag in Frankrijk blijven.
Er kwam een kind, een jongetje en een paar jaar later nog een 
jongetje, Jules… met het syndroom van Down. Gilles nam de 
dagelijkse verzorging van de kinderen op zich en bleef met de 
twee jongens in Frankrijk. Ella ging verder met haar indruk-
wekkende internationale wetenschappelijke carrière. Ze komt 
regelmatig naar Frankrijk en ze gaan met elkaar op vakantie. 
Ella belt regelmatig met haar kinderen. “Het is een positieve 
verre latrelatie, waarin we ieder onze draai gevonden hebben. 
Als ik het achteraf bekijk, weet ik dat ik haar niet kon volgen 
wat betreft ritme en samenleven.”

Jules 
Voor Gilles stond vast, dat hij voor Jules zou zorgen. Jules zou 
niet naar een instelling gaan, maar thuis blijven. “Ze zijn trou-
wens heel goed hoor, die instellingen”, zegt Gilles. Hij vindt dat 
Jules tussen de mensen hoort. Maar het is niet uit te sluiten 
dat er een moment komt, dat het beter is voor Jules om naar 
een ‘structure’ te gaan. Overdag gaat Jules naar een speciale 
school. Gilles heeft een tijd in hun onderhoud voorzien met 
verschillende bezigheden, van loonwerker op een combine, 
monteur in een garagebedrijf tot aannemer: hij heeft een huis 
voor zijn ‘tweede ouders’ gebouwd. 
Van de Franse staat ontvangt hij een bescheiden toelage om-
dat hij als alleenstaande man voor Jules zorgt. “Wat dat betreft 
is Frankrijk een fantastisch land.”
Door Jules gaat Gilles steeds gestructureerder nadenken over 
de plaats van mensen met een verstandelijke handicap in de 
samenleving. Voor hem staat vast: ze horen erbij, ze moeten 
zichtbaar zijn.
Hij en Ella krijgen het idee om op hun land een ‘Lieu de vie’ op 
te zetten, een plaats om te leven. Als het plan lukt, zullen daar 

Terug in de samenleving

Jules gaat de varkens voeren.
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zo’n vijf mensen met een verstandelijke beperking gaan wonen. 
Daar kun je een vergunning en vergoeding voor krijgen van de 
staat, als je zorgt voor deskundige begeleiding voor de bewoners.
Het gebouw is in aanbouw en al gedeeltelijk te gebruiken. In 
aanvulling op de varkensfokkerij zal een boomgaard geplant en 
een educatieve tuin aangelegd worden. Het is de bedoeling dat 
de toekomstige bewoners daar ook in zullen werken en helpen 
de producten aan de man te brengen.
Gilles doet alles zelf, met hulp van mensen die langskomen, die 
iets willen bijdragen. Die kunnen in het al bruikbare gedeelte 
van het gebouw verblijven en tegen kost en inwoning hun bij-
drage leveren.

Via de website HELPX is hij in contact gekomen met een jour-
nalist van de televisiezender Europe I, die een website voor 
hem gebouwd heeft: www.lesbonnesbouilles.org.

Hugues
Gilles fokt Iberico-varkens, in het Frans porcs gascons. Mooie 
zwarte beesten, die heerlijk vlees leveren. Hij doet de verwerking 
nagenoeg helemaal zelf. Het is veel werk en heeft een lange 
adem. De porcs gascons doen er veel langer over om rijp voor 
de slacht te worden dan roze varkens. Hij droogt veel van het 
vlees, is op het idee gekomen door te kijken naar cowboyfilms, 
daar deden ze dat ook. Het resultaat mag er zijn. Heerlijke 
ham, gedroogde worst en nog veel meer.
Al een aantal jaren verkoopt hij zijn producten op de markt in 
Belvès (24) op zaterdagochtend. Hij wordt geholpen door 
 Hugues, een jonge man met het syndroom van Down.
“Je ziet de mensen kijken, ze gaan vragen stellen en dat is 
 precies waar het om gaat” zegt Gilles. Zijn doel is interactie te 
bewerkstelligen tussen mensen met het syndroom van Down 
en ‘gewone mensen’.
Als zijn plan verder gestalte krijgt, wil hij op meer markten gaan 
staan; met mensen met het syndroom van Down die in de ‘Lieu 
de vie’, die hij aan het afbouwen is, kunnen wonen.
Om goed om te gaan met de regelingen en vereisten die de 
overheid aan zo’n project stelt, is begin 2016 een vereniging 
opgericht: Les Bonnes Bouilles de Bouillac, met mensen in het 
bestuur die deskundig zijn op de verschillende relevante ter-
reinen. Als de Agence Régionale de Santé de plannen definitief 
goedkeurt, is de basisfinanciering geregeld. Er is ook contact 
met mogelijke Franse en Nederlandse sponsoren. 
Wie geïnteresseerd is, kan via de website contact opnemen. 
Het plan is dat het project in 2018 gaat draaien.
Doel is mensen met het syndroom van Down uit de onzicht-
baarheid halen. Gilles: “Het gaat om de interactie, ze moeten 
terug in de samenleving.”

Voor verdere informatie en contact:
www.lesbonnesbouilles.org

Hugues en Gilles in de marktkraam.Le lieu de vie.

Hugues op de markt.

Les porcs gascons.
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De grootste beeldhouwer van de 19e eeuw, François- 
Auguste René Rodin werd geboren op 12 november 
1840 in Parijs en kwam uit een eenvoudig gezin. Zijn 

moeder was werkvrouw en zijn vader was gevangenbewaarder. 
Vanaf zijn vroegste jeugd was hij al vaak en veel aan het tekenen. 
Zo tekende hij afbeeldingen na uit de kranten die de groente-
man had gebruikt om de sla en wortelen in te verpakken. Zijn 
eerste ‘kennismaking’ met beeldhouwkunst kwam op het 
 moment dat zijn moeder oliebollen bakte die in de hete olie 
 opzwollen en de meest fantastische vormen kregen. Toen hij 
veertien was wist hij dat hij kunstenaar wilde worden en ging 
hij naar de École Impériale de Dessin et de Mathématiques, 
ook wel La Petite École genoemd. Hier leerde hij tekenen naar 
het voorbeeld van de 18e-eeuwse Franse artiesten en de klas-
sieke werken die in het Louvre hingen. Hij bestudeerde ook de 
grote klassieke literaire werken zoals die van Homerus, Vergilius 
en Dante . Om toegang te krijgen tot de jaarlijkse ‘Salon’, die 
een onmisbare stap vormde naar de beroepspraktijk van kun-
stenaars, moest Rodin de Académie des Beaux-Arts hebben 
doorlopen. Driemaal deed hij daarvoor toelatingsexamen en 
tot driemaal toe werd hij afgewezen en dus ging hij aan het 
werk bij verschillende ateliers van decoratieve beeldhouwers. 
Dankzij de grootse projecten van Baron Haussmann was Parijs 
een enorme bouwput, waar ontelbare nieuwe appartements-
gebouwen uit de grond werden gestampt en er daardoor ook 
genoeg, weliswaar karig betaald, decoratief werk te doen was. 

In de avonden en op zondagen maakte Rodin in een oude, onver-
warmde paardenstal zijn eerste echte eigen beeldhouwwerken. 

Hemel en Hellepoort
Rodins eerste bekende beeldhouwwerk is een buste van zijn 
vader, Jean-Baptist Rodin, gemodelleerd naar het uiterlijk van 
een klassiek Romeinse wetgever en voltooid in 1860. Tijdens 
een reis naar Italië in 1876 bestudeert Rodin de werken van 
Donatello en Michelangelo. Na zijn terugkeer naar Brussel, waar 
hij dan al sinds enkele jaren woont, begint hij aan zijn beroemde 
beeld L’Âge d’Airain, Het Bronzen Tijdperk. Het is een sculptuur 
van levensgroot formaat van een compleet naakte man. Dit 
werk zorgde voor veel opschudding tijdens de tentoonstellingen 
in Brussel en Parijs en hij wordt ervan beschuldigd de mal voor 
het beeld rechtstreeks van het lichaam van het model te hebben 
afgenomen. Foto’s bewijzen echter dat deze niet één op één 

KUNST
Jacques van Elst

Auguste 
Rodin
Honderd jaar geleden overleden

Foto boven: De grote Denker 
Rechtsboven: De Hellepoort, met 
De Denker in het midden boven, 
in de tuin van het Musée Rodin in Parijs.
Rechtsonder: De grote Denker 
vanuit een andere hoek.
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overeenkomen en bovendien is het beeld een wel erg slanke 
en gladde weergave van een menselijk lichaam. Het pakt uit-
eindelijk toch nog goed uit voor Rodin: dankzij dit beeld wilde 
iedereen komen kijken. In hetzelfde jaar waarin de expositie ge-
houden was, verhuisde Rodin met zijn levensgezel Rose Beuret 
 terug naar Parijs en vanaf 1880 neemt zijn carrière een enorme 
vlucht. Men is veel positiever over Het Bronzen Tijdperk en de 
Franse staat besluit het beeld van Rodin aan te kopen. 

Rodin krijgt dan de opdracht van het instituut Beaux-Arts tot 
het vervaardigen van een monumentale entreedeur voor een in 
Parijs nieuw te bouwen museum voor decoratieve kunst. Hij 
begint in 1880 aan zijn gigantische project, een enorme bronzen 
openslaande dubbele deur, waarop en waaromheen zich de 
verschrikkingen van de onderwereld afspelen. Het werk is 

 gebaseerd op het boek De Goddelijke Komedie van Dante. Een 
tweede inspiratiebron is een portaal van het Battistero San 
Giovanni in Florence dat ‘de Poort naar de Hemel’ wordt ge-
noemd. Rodin plaatst hier zijn later wereldberoemd geworden 
Hellepoort tegenover. Hoewel hij er meer dan dertig jaar aan 
werkte, heeft Rodin de Hellepoort nooit helemaal kunnen af-
ronden. Het kunstnijverheidsmuseum waarvoor het werk is 
 bedoeld, is er trouwens ook nooit gekomen.

Het bekendste beeldhouwwerk van Rodin is De Denker. Hoewel 
dit beeld vaak zittend en alleen wordt getoond, maakt het oor-
spronkelijk onderdeel uit van de Hellepoort. Boven de poort zit 
een denkende figuur die de menselijke tekortkomingen aanziet 
en overdenkt. Volgens sommigen stelt het de figuur van Dante 
voor die het eerste deel van zijn reis overpeinst, volgens anderen 
is het Adam die de gevolgen van zijn val aanschouwt. Hoe dan 
ook, het reflecteren op de menselijke tekorten staat centraal 
en het beeld is een symbool geworden van de filosofie.

Een heel apart hoofdstuk (wellicht in een volgende Drop) is zijn 
verhouding met (en tot) zijn vierentwintig jaar jongere muze 
Camille Claudel; een evenzeer geniale beeldhouwster die Rodin 
met haar successen naar de kroon stak en dat moest bekopen 
met verstoting uit zijn leven. Rodin kende in zijn leven vele 
 opdrachten en successen en maakte vele beroemde werken zo-
als De Kus, De Burgers van Calais en het Monument voor Victor 

Hugo. Als Rodin in 1916 ernstig ziek wordt 
draagt hij al zijn werken over aan de Franse 
staat. Uit erkentelijkheid pleiten enkele invloed-
rijke vrienden van Rodin voor de oprichting van 
een Rodin Museum in het Hôtel Biron (naast 
het Hôtel des Invalides) in Parijs, waar de kun-
stenaar enige tijd gewoond had.
Een jaar later is er een hoogtepunt in de liefde 
voor Rodin en zijn levensgezel Rose Beuret. Na 
ruim vijftig jaar min of meer samen geweest te 
zijn, trouwde hij op 29 januari 1917 in hun woon-
plaats Meudon met de toen al ernstig zieke 
Rose. Twee weken later, op 16 februari, overlijdt 
zij. Op 17 november volgt Rodin haar. Ze worden 
naast elkaar begraven in Meudon, met De Denker 
boven hun graf. Het museum werd realiteit en 
opende in 1919 z’n deuren voor het publiek. •

Exposities
• Rodin, L’Exposition du Centenaire, 
 tot 31 juli in het Grand Palais in Parijs. 

www.grandpalais.fr
• Kiefer-Rodin, tot 22 oktober in 
 het Musée Rodin in Parijs. 
 www.musee-rodin.fr
• La Collection Camille Claudel, 
 dit hele jaar in het nieuwe Musée 
 Camille Claudel in Nogent-sur-Seine. 

www.museecamilleclaudel.fr 
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VERHAAL
Peter Schoenmaker

Een rustige oude dag

Toch had het niet veel gescheeld of we hadden nooit een huis in Frank-
rijk  gekocht. Een paar jaar eerder waren we op golfvakantie in de Per-
che, in het noordwesten van Frankrijk. We logeerden in een leuk hotel 

met een fantastisch restaurant. Op een avond wilden we toch wel eens ergens 
anders eten. Na achttien holes hadden we trek. We vertrokken vrij vroeg naar 
het restaurant dat onze hotelier had aanbevolen. Een half uur lang waren we 
de enigen, tot er een gezelschap binnenkwam. Dat Nederlands bleek te spreken. 
Altijd pijnlijk. Wij schakelden over in het  Engels om familiair contact te ver-
mijden, maar konden natuurlijk wel alles verstaan. Het bleken vier gepensio-
neerde echtparen te zijn die elkaar kenden omdat ze ieder voor zich in deze 
buurt een huis hadden gekocht. En ze waren het erover eens: dat was een  
f-a-n-t-a-s-t-i-s-c-h-e beslissing geweest. De beste die ze ooit genomen hadden. 
Wát een land. Wát een rust. Wát een ruimte. 

Na de soep waren er wat meer kritische geluiden te horen. Je miste natuurlijk   
wel van alles. Zoals drop. Rookworst. Nieuwe haring. Hollandse gezelligheid. 
Bingomiddagen. Bruin brood met kaas. Blokker, de HEMA en het Kruidvat.  
Maar verder ging alles prima en vermaakten ze zich opperbest in Frankrijk.  
Daarna werd het een tijdje rustig. De wijn vloeide rijkelijk (de gendarmerie was 
hier nog niet actief met alcoholcontroles begonnen) en toen kwam de koffie.   
Met cognac. En nóg een cognac. En... alle ellende. Want ze bleken ook allemaal 
kinderen te hebben. Vader één had al een paar keer een tonnetje overgemaakt 
naar zijn zoon die niet zo’n succesvolle ondernemer bleek te zijn. Hij wou wel, 
maar het lukte niet. En nu zijn vierde zaak ook failliet was, ging de geldkraan 
dicht. Je kon niet bezig blijven, toch? Vader twee had de aandelen van het 
 familiebedrijf overgedragen aan zijn kinderen en zou uit de toekomstige win-
sten betaald worden. Alleen, die winsten bleven nu al vier jaar uit en hij begon 
zich toch wel zorgen te maken. Het was zijn enige pensioenvoorziening. 
De kinderen van het derde echtpaar waren ook een bron van ellende, maar de 
 details daarvan weet ik niet meer. De zoons van koppel vier spanden echter de 
kroon. Ook hier kinderen die de zaak van pa hadden overgenomen. Die was 
 onlangs door oude klanten gewaarschuwd dat-ie eens bij de zaak moest gaan 
 kijken... Hij was net terug, na een onaangekondigd bezoek. Daarbij bleek het 
 kantoor van wat ooit zijn zaak was, onbemand te zijn. Uit de fabriek kwam wel 
geluid, maar niet van vorkheftrucks en stampende machines. 
Dus pa de werkplaats in. Hij zag daar het personeel zeer gemotiveerd maar 
 onproductief bezig... met bier drinken. Aan de nieuwe bar die door de zoons 
was gebouwd en waar ze eigenhandig de tap bedienden. 
Hoofdschuddend dronken onze medelanders hun koffie op... het was tijd om 
weer terug naar Nederland te gaan... en orde op zaken te stellen. •

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

Zie ook de boekbespreking op pagina 30.

Sinds West-Europa overspoeld wordt door 
mensen uit andere landen en continenten 

is het onthouden van familienamen er niet 
eenvoudiger op geworden. Vroeger was dat 
heel wat simpeler. Dat geldt voor de Neder-
landse familienamen, maar ook voor de 
Franse. De meeste van hen hebben een 
 wordingsgeschiedenis die begrijpelijk en 
herkenbaar is.
Met de komst van het christendom kwam  
er de verplichting de naam te gebruiken die 
je bij je doop had gekregen. Die naam had 
ongeveer de waarde van de tegenwoordige 
voornaam. Hij werd gehaald uit de Bijbel 
(Pierre, Jean, Paul…) of had een Germaanse 
oorsprong (Guillaume, Thibaut, Bernard…).
Met de bevolkingsexplosie van de 12e eeuw 
was het dringen geblazen met te weinig na-
men voor te veel mensen. De noodzaak van 
een tweede naam deed zich voelen om je te 
kunnen onderscheiden van anderen. Je kon 

De vreemdste voornamen worden 
 tegenwoordig aan de Franse kinderen 

gegeven. Ik noem maar wat: Annaée, Ernö, 
Mahaut, Konerade, Daymon,  Hélios, Kiwi, 
Iahlove, Shanel, Iowa, Alabama… Naar de 
mening van de baby’s wordt niet gevraagd.
Wat zegt de Franse wet eigenlijk over het 
geven van voornamen? In principe is vrij-
heid troef, dus ouders mogen kiezen wat ze 
willen. De gekozen naam wordt genoteerd 
als het kind wordt aangegeven bij de ambte-
naar van de burgerlijke stand. Als ouders 

De voornamen van tegenwoordig

Veelzeggende 
familienamen

FRANSE WEETJES
Wim Kruize

Boulanger

Meulnier
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je bijvoorbeeld Jean Martin gaan noemen, 
dat wil zeggen je was Jean en je vader heette 
Martin.
De familienamen die hun intrede deden, 
verwezen naar iets. Dat kon zijn:
• Een stad, streek of land van afkomst: 

 Lallemand, Lebreton, Lenormand. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de vermaarde dichter 
Chrétien de Troyes uit de 12e eeuw.

• Een kenmerk van je woonplaats: Dupont, 
Lagrange, Duchêne, Lafontaine, Dulac.

• Een bijnaam die je kenmerkt: Legros, 
 Leroux, Larousse, Petit, Lebel, Gaillard 
(schalks, ondeugend), Courtois (hoffelijk).

• Een beroep: Boulanger, Meunier, 
 Tisserand (wever).

In 1877 deed het trouwboekje zijn intrede 
in Frankrijk. Dat zorgde voor stabilisatie van 
de spelling van de namen. Rond 1900 waren 
er ongeveer 520.000 familienamen. •

het niet eens zijn over de keuze, dan kan 
een rechter de knoop doorhakken. Over het 
maximaal aantal namen dat aan een kind 
mag worden  gegeven zegt de wet niets. De 
naam van het kind moet wel geschreven 
kunnen worden met behulp van de letters 
uit het Franse alfabet.
De ambtenaar kan ingrijpen als hij van oor-
deel is dat het belang van het kind geschaad 
wordt. Hij kan bijvoorbeeld een naam wei-
geren die belachelijk maakt of aanstoot 
geeft. •

KUNST
Stephan Ferrier

Vari’Art, Route d’Art 2017

Op zaterdag 22 en zondag 23 juli 2017 houden 22 (tweeëntwintig) 
 kunstenaars voor het vijfde opeenvolgende jaar Open Dag in  
17  (zeventien) ateliers in de Corrèze en de Dordogne. Van 10 tot  

19 uur hebt u vrij entrée en wordt u hartelijk ontvangen door de aanwezige 
Nederlandse, Engelse en Franse kunstenaars. 
Naast de kunstwerken kunt u kennis maken met de verschillende technieken 
die de kunstenaar gebruikt. Het gaat om schilderen, aquarelleren, beeld-
houwen, fotografie, glaskunst, textiele kunst, sieraden en keramiek. 
Op al uw vragen kunt u ter plekke antwoord krijgen.
Op de website www.variart.fr staat alle informatie over de kunstenaars en 
over de route die u door pittoreske dorpjes en langs prachtige landschappen 
voert. U kunt op elk gewenst punt van de route beginnen en uw tocht ver-
volgens naar wens voortzetten. In de route is het arboretum in Ayen (zie  
Drop 116) opgenomen, met kunstwerken in de vrije natuur en in het paviljoen.
In Galerie J in Juillac (19), is van zondag 16 juli tot en met zondag 23 juli van  
15 tot 19 uur een expositie van werken van alle deelnemende kunstenaars.  
Op zaterdag 22 en zondag 23 juli is Galerie J geopend van 10 tot 19 uur.
U bent allen van harte welkom. •

Informatie: www.variart.fr info@variart.fr. In de mediatheek, het Office de Tourisme, 

Galerie J en in alle ateliers liggen er folders.

De voornamen van tegenwoordig

Veelzeggende 
familienamen

Meulnier

Tisserand
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In Drop 115 hadden we een 

stukje over de opvang van 

ezels in de Auvergne. 

Nu een vervolg.

Enkele jaren geleden was die ruimte 
er nog wel. De oprichtster van Drop 
of Stroopwafels, Stephanie Noord-

hof, zelf ooit in het bezit van drie ezels 
heeft destijds nog met Walter gesproken 
over de overdracht van haar ezels op het 
moment dat zij zelf niet meer in staat 
was voor hen te zorgen. En zo geschied-
de, Isabelle en Josephine worden bij Aide 
Aux Anes goed verzorgd en mogen hun 
oude dag daar slijten. 

Nu is het vol
De stormachtige groei sindsdien, geba-
seerd op de behoefte aan een ezelopvang 
in de regio, hebben de organisatie voor 
grote uitdagingen gesteld. Zo hielden de 
uitbreiding van de noodzakelijke voorzie-
ningen als stallen en opslagruimtes geen 
gelijke tred met de groei van het aantal 
bewoners van Aide Aux Anes. Met de 
huidige stand van zaken, 90 ezels in de 
opvang, is de maximale capaciteit bereikt. 
Toch wil de vereniging ruimte blijven 
houden voor de opvang van de aller-
noodzakelijkste gevallen.
Ezels zijn ontzettend leuke en lieve dieren 
die opgevangen moeten worden als ver-
zorging, om welke reden dan ook, niet 
meer lukt bij de eigenaren. Het zijn bijna 
honden zoals je met ze kunt knuffelen. 
Ze willen graag bij je zijn en kunnen niet 
solitair leven. Het zijn echte groepsdieren. 
Het is ontzettend jammer dat veel mensen 
die een ezel aanschaffen zich niet realise-
ren dat een ezel wel 40 jaar kan worden 
en dat je er minstens twee moet aan-
schaffen. Deze kennis zou beter moeten 
worden uitgedragen. 

EZELS
Nina Noordzij

Elk jaar blijft de onzekerheid groot of er 
voldoende budget, via vrijwillige giften 
van mensen die de vereniging een goed 
hart toedragen, binnenkomt. Vandaar dat 
de vereniging zoekt naar wegen om de 
jaarlijkse ontvangsten te vergroten en te 
stabiliseren.
Voor de opslag van 400 balen hooi en het 
onderbrengen van gereedschappen is op 
korte termijn een bedrijfshal nodig met 
een oppervlakte van 20 bij 60 meter. 
Momenteel wordt kraanwater in bakken 
vervoerd naar de verschillende percelen. 
Een tijdrovend en zwaar werk. Het doel 
is om in enkele weitjes putten te slaan en 
een op zonne-energie aangedreven pomp 
water te laten oppompen naar 1000-liter- 
bakken. 
In totaal beloopt het benodigde bedrag 
ruim twee ton. Deze investeringen zijn 
noodzakelijk om het werk van de beheer-
der en oprichter, Walter Golsteijn, ook 
voor de toekomst draaglijk te houden. 
Op dit moment kost de aanvoer van hooi 
en water buitensporig veel tijd en energie. 
Met het klimmen der jaren kan er niet 
aan worden ontkomen dat het werk 
 lichter en gemakkelijker gemaakt moet 
worden.

Enkele jaren geleden was 
de ruimte er nog wel ...

Op deze wijze streeft de vereniging ernaar 
de ezelopvang werkbaar en beheersbaar 
te houden en voor de verre toekomst 
 bestaanszekerheid te geven.
Na het lezen van dit verhaal kunt u zich 
voorstellen dat we lezers van Drop op-
roepen om eens naar de website van Aide 
Aux Anes te surfen en een bijdrage over te 
maken voor het goede werk van Walter.

Wandelen met ezels
In Frankrijk is het op ruime schaal moge-
lijk om met ezels wandeltochten te maken. 
Dat is ontzettend leuk om te doen, zeker 
als je met kinderen gaat. In het – in het 
Nederlands – vertaalde boek ‘Op stap 
met een ezel’ van Jacques Clouteau wordt 
het u allemaal heel erg duidelijk gemaakt 
en op vermakelijke manier beschreven. 
Als u in dit boek geïnteresseerd bent, 
stuur mij dan een e-mail. Tegen betaling 
stuur ik het u op. De kleine winst is van-
zelfsprekend voor Aide Aux Anes. •

Nina Noordzij 

ninacollage@icloud.com

NB: Giften voor AAA zijn in Nederland 

en Fankrijk fiscaal aftrekbaar.
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NATUUR
Karel Pavlicek

Frankrijk is groot, groter zelfs dan we 
ons vaak realiseren. Behalve de ‘hexa 
gone’ ligt er nog veel Frankrijk in de 

 fameuze DOM’s (départements d’outremer, 
overzeese departe-
menten) en TOM’s 
(territoires d’outre 
mer, overzeese 
 gebiedsdelen) die 
(toevallig?) groten-
deels in zonover-
goten contreien 
liggen.
Neem bijvoorbeeld 
Guadeloupe, een 
Caraïbisch eiland 
dat net zo gewoon 

Frans is als Bonaire of St. Eustatius gewoon 
Nederlands zijn.
Guadeloupe, op zo’n 8 uur vliegen van de 
Europese kou. Frankrijk, la métropole, is in alle 
opzichten enorm gevarieerd. Guadeloupe is 
ook vol afwisseling, maar anders, vooral 
 anders. Men praat er Frans, het politieke en 
sociale stelsel is Frans, maar daar houdt het 
mee op.

Geologie en landschap
Guadeloupe bestaat eigenlijk uit 2 eilanden 
die geologisch en landschappelijk volstrekt 
van elkaar verschillen. Het lijkt, vanuit de 

Wijziging belastinginning 
(vervolg)

In Drop 115 (december 2016) heb ik u geïnformeerd over de 
hervorming van het systeem van inning van inkomstenbe-

lasting (impôt sur le revenu). Dit heeft op basis van de huidige 
regelgeving ook voor veel Nederlanders in Frankrijk gevolgen. 

De Franse wetgever heeft met het belastingplan 2017 een 
ingrijpende hervorming van het systeem van inning van in-
komstenbelasting (impôt sur le revenu) aangenomen. De 
bronheffing (prélèvement à la source) wordt vanaf 2018 toe-
gepast op Frans inkomen uit salaris, pensioenen, lijfrenten 
en werkloosheid- en invaliditeitsuitkeringen. Buitenlandse 
pensioenuitkeringen, lijfrenten e.d. en de resultaten van 
 ondernemers (o.a. microentrepreneurs) worden beschouwd 
als les revenus relevant de l‘acompte contemporain en worden 
maandelijks dan wel op verzoek per kwartaal door de belas-
tingdienst geïnd. In 2017 doet men op de gebruikelijke wijze 
aangifte inkomstenbelasting over de in 2016 genoten in-
komsten, in september 2017 moet dan de impôt worden be-
taald. In 2018 wordt, zoals hiervoor vermeld, de bronheffing 
en het systeem van vooruitbetaling ingevoerd. De aangifte 
inkomstenbelasting, over de inkomsten genoten in 2017, dient 
men in mei 2018 in. Men is derhalve in 2018 de inkomsten-
belasting over het jaar 2017 en 2018 verschuldigd. Die cumu-
latie van heffingen wordt gecompenseerd door een credit  
d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Deze be-
lastingkorting is gelijk aan de over 2017 verschuldigde impôt 
over de reguliere inkomsten. De korting wordt niet verleend 
over buitengewone inkomsten, zoals gerealiseerde winst bij 
verkoop van onroerend goed en ook niet over rente- en 
 beleggingsresultaten. De volgende jaren wordt evenals nu 
gebruikelijk is, jaarlijks de aangifte over het voorafgaande 
jaar in mei ingediend, waarna de financiële afwikkeling in 
september plaatsvindt. 

Al met al een voor betrokkenen ingrijpende verandering van 
het systeem van belastingheffing. Deze hervorming is met 

het belastingplan 2017 aangenomen 
in het Franse parlement. Het is nu 
 afwachten of er nog ingrijpende 
 aanpassingen plaatsvinden in het 
 belastingplan 2018. Ik houd u op de 
hoogte van de voortgang. •

FINANCIEEL
Arie Sluimer

Arie Sluimer

ariesluimerconseil@gmail.com

Die bijna altijd lage, natte, grijze luchten 

boven Nederland waren voor velen een reden 

om ons goede vaderland te ontvluchten. 

Frankrijk lokte. Het goede, zonovergoten 

 leven en de vrije, ongerepte natuur, niet-

waar? De realiteit mag soms weerbarstiger 

zijn dan onze illusies; feit is dat je in Frankrijk 

het hele jaar door in de zomerzon kunt zitten. 

Frankrijk, 
altijd zomer?
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lucht gezien, op een vlinder met uitge-
spreide vleugels. Het ontstaan van deze 
eilanden komt, zeer vereenvoudigd, op 
het volgende neer. De ‘rechtervleugel’ 
ligt in de Atlantische oceaan en bestaat 
uit een dik pakket van fossiele koraalriffen 
die op een ondergrond van veertig miljoen 
jaar oude, verzonken vulkanen zijn afge-
zet. Zo’n anderhalf miljoen jaar geleden 
begon de zeebodem hier te rijzen waar-
door deze kalklagen geleidelijk boven water 
kwamen om uiteindelijk het huidige 
Grande Terre te worden. De linker, Caraï-
bische, ‘vleugel’ wordt gevormd door een 
serie van vulkanen die pas zo’n drie mil-
joen jaren geleden begonnen te ontstaan. 
Alleen de Souffrière is nu nog een beetje 
actief. Met zijn 1467 m. is deze Souffrière 
meteen ook de hoogste berg van de zo-
genaamde ‘Kleine Antillen’. Deze ‘vleugels’ 
zijn verbonden door een moerassige 
laagte. Hierin ligt Point-à-Pitre – het 
economisch centrum, niet de hoofdstad 
– en het internationaal vliegveld.

Grande Terre
De ‘rechtervleugel’, Grande Terre, kun je 
heel globaal in drie landschapstypen op-
delen: de kusten en in het binnenland de 
vlakten en de heuvels. De kusten zijn erg 
spectaculair, vooral aan de noord- en 

Grande Terre is het gebied van de grote 
suikerplantages. Alleen in enkele uithoe-
ken waar het te droog en de bodem te 
stenig is, komt geen suikerriet voor. In 
deze barre, met kreupelhout begroeide 
onlanden wisten de laatsten der Caraïben, 
de oorspronkelijke indiaanse bevolking, 
het tot in de 19e eeuw uit te houden. 
Door de eeuwenlange grootschalige 
landbouw is van de oorspronkelijke 
 natuur in dit deel van het eiland weinig 
meer over. Voornamelijk de restanten 
van mangrovebossen en de ondiepe 
kustzone tussen de twee ‘vleugels’ hebben 
natuurwaarde en daar ontwikkelt zich nu 
ecotoerisme. Het geld dat dit binnen-
brengt zou wel eens de redding van deze 
gebieden kunnen zijn. Vele politici en be-
leidsmakers gaan er namelijk nog steeds 
van uit dat natuur alleen van waarde is 
als het geld opbrengt.

Basse Terre
De ‘linkervleugel’, Basse Terre, is een berg-
gebied. De bergen zijn niet erg hoog maar 
wel steil. Landbouw is hier, op enkele 
kustvlakten na, niet lonend. Een aan-
zienlijk deel van Basse Terre bestaat dan 
ook uit min of meer ongestoord tropisch 
regenbos. Een groter contrast dan tussen 
het kurkdroge kreupelhout van Grande 
Terre en het majestueuze, weelderige 
oerwoud op Basse Terre is nauwelijks 
mogelijk. Behalve door het reliëf wordt 
dit verschil heel sterk bepaald door het 
vele water. Guadeloupe werd door de 
 indianen ‘Karukera’, het eiland met de 
mooie wateren genoemd vanwege de 
vele watervallen en riviertjes.
Als we aan tropisch regenwoud denken, 
denken we vaak aan boomreuzen, lianen, 
apen en overweldigende soortenrijkdom. 
Dit geldt voor Guadeloupe maar ten dele. 
Uiteraard vind je er die majestueuze 
 bomen en de lianen, maar de apen ont-
breken. Guadeloupe is een eiland dat op 
honderden kilometers van het vasteland 
is verwijderd en daardoor een heel eigen 
milieu heeft ontwikkeld. Eilanden zijn in 
het algemeen wat soortenarmer dan 
 vergelijkbare gebieden op het vasteland. 
Zo komen er op Guadeloupe 300 boom-
soorten voor tegen 16.000 in Latijns 
Amerika. Ter vergelijking: in heel gematigd 

oostkust waar de Atlantische oceaan op 
enorme kliffen beukt. De zuidelijke kusten 
daarentegen liggen beschut tegen het 
oceanische geweld en deze ‘paradijselijke’ 
zandstranden trekken dan ook de meeste 
toeristen (ClubMed e.d.).
Het vlakke binnenland is puur agrarisch: 
de Noordoostpolder in de tropen met 
suikerriet in plaats van suikerbiet.
Het derde gebied, het heuvelland 
(Grands Fonds) lijkt, zowel geologisch als 
landschappelijk, wel wat op de Dordogne. 
Mangobomen in plaats van walnoten 
brengen je snel terug in de realiteit.

Kliffen oostkust.

La Souffrière. 
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PSYCHOLOGIE
Henny Nix

Niet lekker 
in je vel 
en dan?

Je bent lekker naar Frankrijk 
verhuisd en dan ontdek je dat 

er ‘iets’ niet helemaal goed zit. Dat 
kan mensen overkomen, mensen 
die in hun dagelijkse leven aanlopen 
tegen zaken waar ze mee (blijven) 
zitten en waarmee ze in verband 
met bijvoorbeeld de taalbarrière, 
schroom of andere drempels, niet 
bij Franse professionals of andere 
instanties terecht kunnen of wil-
len. Je kunt hierbij denken aan 
persoonlijke belemmeringen als 
blokkades, vormen van niet geuit 
leed, verdriet, angsten, eenzaam-
heid, onbegrip of opgekropte 
 woede. Het kan ook gaan over 
 interpersoonlijke belemmeringen, 
waaraan moeilijk woorden kunnen 
worden gegeven tegenover anderen 
zoals vrienden, familie, buren of 
kennissen.

De ervaring leert dat dit soort 
 zaken voor veel mensen al lastig 
te duiden en te verwoorden is in 
hun eigen taal, laat staan in een 
buitenlandse, vreemde taal. 
Hoe goed je die taal ook beheerst, 
het uiten van je diepste gevoelens 
en/of problemen blijft voor velen, 
zelfs voor de moderne mens, vaak 
nog een groot taboe. Toch is het 
in het licht van de gezondheids-
zorg erg belangrijk om, bij lang-
durige, hardnekkige of zich her-
halende problematiek, gehoor te 
geven aan die innerlijke stem en 
deze vervolgens te verklanken en 
te verwoorden. Uit de literatuur, 
de psychologie en de medische 
zorg weten we dat er ernstige 
klachten kunnen ontstaan, zowel 
mentaal als fysiek, wanneer je 

Europa komen er maar 124 boomsoorten 
voor. Op het eiland ontbreken niet alleen 
de apen, maar ook bij voorbeeld slangen 
en schorpioenen. Net zo komen papegaaien 
en parkieten er niet van nature voor. Ik 
schrijf opzettelijk ‘van nature’ want de mens 
heeft dit ‘tekort’ (on)behoorlijk aangevuld. 
Schorpioenen zijn er inmiddels, zij het 
sporadisch. Ook de afwezigheid van ratten 
is ruimschoots ‘goedgemaakt’ – en om de 
hierop volgende rattenplaag te beteugelen 
werden er mangoesten ingevoerd. Deze 
kleine Aziatische roofdiertjes hebben zich 
inmiddels over het hele eiland verspreid. 
Ook het emblematisch dier van Guade-
loupe, het wasbeertje, is ooit ingevoerd. 
Voor planten geldt een soortgelijk verhaal: 
behalve de vele cultuurgewassen, zijn er 
tal van (sier)bomen en -struiken ingevoerd. 
Van alle planten op het eiland is zo’n 40% 
import.

Evenwicht herstellen
Toch is niet alles kommer en kwel. In de nog 
weinig verstoorde wouden is het natuur-
lijk evenwicht op het eerste gezicht nog 
redelijk intact. Het beheer van het Natio-
naal Park van Guadeloupe, dat een groot 
deel van de oerwouden onder zich heeft, 
is erop gericht het natuurlijk evenwicht te 
behouden en waar nodig te herstellen.
Behalve het regenwoud beheert het 
Natio naal Park ook enkele belangrijke 

kustgebieden met koraalriffen, mangrove-
bossen en zeegrasvelden. Zeegras groeit 
in ondiepe, heldere kustwateren en is een 
voedselbron en schuilplaats voor veel 
 dieren. Het succes van het parkbeheer in 
deze mariene gebieden is wisselend. Zeer 
belangrijk is het koraalrif in het Jacques 
Cousteau Mariene Reservaat. Dit is zó in 
trek gekomen bij het internationale (duik-)
toerisme dat het grotendeels onder de 
voet is gelopen – om een kromme beeld-
spraak te gebruiken. Hier is niet veel duik-
plezier meer te beleven, met één uitzon-
dering: doordat er niet meer gevist mag 
worden zijn de vissen er toegenomen en 
ze laten zich tot heel dichtbij benaderen . 
Bovendien kun je, al snorkelend tussen de 
vele gemeerde jachten rond het reservaat 
regelmatig zeeschildpadden tegenkomen 
die grazen op de zeegrasvelden. 
In een ander, veel groter deel van dit ma-
riene park boekt het beheer duidelijk meer 
succes. In het noorden, tussen de twee 
‘vlindervleugels’, is een uitgestrekt, ondiep 
zeegebied met diverse kleine eilandjes, 
mangrovebossen langs en voor de kust  
en uitgestrekte zeegrasgebieden in de on-
diepe, kristalheldere wateren. Mangrove-
bossen zijn uitermate belangrijk omdat  
ze de kust tegen erosie beschermen, een 
 onmisbare ‘kraamkamer’ zijn voor talloze 
vis- en garnalensoorten én omdat ze een 
rijk broedgebied zijn voor veel vogel-
soorten. Mede om dat laatste aspect is 
het ecotoerisme hier sterk in opkomst. De 
uitgestrekte zeegrasvelden zijn niet alleen 
voor zeeschildpadden van levensbelang 
maar ook voor de Lamantijn of Zeekoe.  
In dit gebied, het Grand Cul-de-Sac Marin, 
is kortgeleden de uitgeroeide Lamantijn 
geïntroduceerd. Het is nog te vroeg om te 
weten of dit succesvol is, maar er is hoop. 
Het is daarbij van groot belang om het 
toerisme zo te reguleren dat iedereen 
 blijvend van alle aspecten van dit gebied 
kan blijven genieten.

Kortom, Guadeloupe en de daarbij be-
horende kleinere eilanden zijn biologisch 
gezien, nog steeds rijk, gevarieerd en 
boeiend. Het heeft niet ten onrechte in 
1993 het UNESCO Biosfeer Predicaat 
 gekregen.

Mangrove.
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Henny Nix is psycholoog. 

nixhenny@gmail.com

VOORPUBLICATIE
Anke de Bruijn

In de Rue de la République hangt op een verlaten elektrozaak een briefje. À louer. 
Thierry is de buurman, een vriendelijke veertiger, die het tragische verhaal achter 

het briefje kent. “De eigenaar, elektricien, is overleden. Zijn weduwe wil verkopen, 
maar het lukt niet zo.” Hij biedt aan om contact met haar te leggen.
De Rue de la République is een straatje met sfeervolle geelstenen huizen. Een paar 
zijn bewoond; hier en daar staan geraniums in de vensterbank, of er groeit een weel-
derige blauwe regen langs de muur. 
Ons huurhuis is wat minder weelderig. Voor de etalageruit hangt een groot vel 
 bemodderd landbouwplastic. Daarboven zijn twee ramen met vuilwitte plastic luiken 
te zien van wat de woonkeuken moet zijn. De tweede verdieping heeft twee kleine 
verrotte dakkapellen. Een donker en vochtig steegje begint aan de zijkant van het huis. 
Daar is een smalle voordeur die opengaat op het moment dat Thierry triomfantelijk 
zijn handen naar de morsige dakkapellen opheft: “Dit is het!”
Thierry had gezegd dat het zes jaar leeg heeft gestaan. We gluren naar binnen. 
We stappen achter elkaar het huis in en vinden Thierry in de winkelruimte. 
“Kijk,” zegt hij, rondkijkend. “Opslag voor jullie huisraad.”
Daar past ook mijn piano in. Ideaal. 
We schuiven de trap op naar een overloopje, dat uitkomt in een smoezelige woon-
keuken met scheuren in vergeelde muren en op de vloer een mozaïek van zwarte en 
witte tegels. Scheef hangende keukenkastjes, een aanrecht en een werkende kraan. 
De ramen hebben dubbel glas en uitzicht op het huis ertegenover: mooie gele stenen 
en sfeervolle dakpannen. 

Eigenlijk is het helemaal niet gek. Die zwart-witte tegels maken de keuken een beetje 
fifties en ik zie ons wel aan onze houten tafel naar buiten zitten kijken. De badkamer 
heeft een niet al te oud toilet en een douche die redelijk intact is; het enige wat ont-
breekt is een ophanghaak voor de douchekop, een douchegordijn, het tegelwerk 
rondom de douche en een stuk muur. Het restant wand dat nog overeind staat, is 
zuurstokroze en de douchebak een paar tintjes roze lichter. Een fraai ensemble voor 
wie niet te nauw kijkt. 
De volgende trap leidt naar twee minuscule kamertjes. Hier en daar donkere vlekken 
op de vloer en het plafond. We lopen over de houten vloer naar de dakkappellen en 
zien blauwe lucht. In de dakgoot koert een duif en heel in de verte is een auto te horen. 
Verder is het stil. De trap naar beneden ruikt lekker naar lijnolie. 
De sfeer van een studentenhuis dat de potentie heeft om gezellig te worden. En als 
bonus: wanden die aan de kant van de badkamer versierd zijn met grote zwarte 
schimmelplekken... •

Een frisse start in 
La Douce France

 jezelf blijvend niet serieus neemt; 
je problemen en klachten baga-
telliseert, ontkent of verdringt. 
Nog steeds is het zo dat mensen 
eerder met hun auto naar de garage 
gaan als ze iets horen rammelen 
dan dat ze hulp zoeken voor hun 
eigen schuring, wrijving en moei-
lijkheden.

Onder het motto: ‘Je hoeft niet gek 
te zijn om een psycholoog te raad-
plegen’ (variant op: Je hoeft niet 
ziek te zijn om eens een consult bij 
je huisarts te vragen), kunnen 
mensen geholpen worden zodat 
ze zichzelf verder kunnen helpen. 
Daar zijn in de regel geen lange 
trajecten voor nodig. Over het 
 algemeen kan worden volstaan met 
korte trajecten tenzij bij zware 
problematiek. Het voert in dit 
 verband te ver om al de mogelijk-
heden en ‘instrumenten voor hulp’ 
te benoemen, die voor iemand van 
nut kunnen zijn. In de praktijk wordt 
na een intakegesprek samen met 
de cliënt bekeken wat hij of zij 
 nodig heeft en een op de persoon 
toegesneden (maatwerk) planning 
samengesteld. •

Hieronder een bewerkt fragment 
uit het boek van Anke de Bruijn, 
dat op pag. 30 wordt besproken. 
Anke en haar geliefde, die de 
Sud-Ouest op zijn negentiende had 
 ontdekt, zijn in eerste instantie 
op zoek naar een huurhuis. 
Later kunnen ze verder kijken.
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CULINAIR
Peter Hootsen

Toen ik 12 jaar geleden in de Dordogne landde om een 
nieuw leven te beginnen, besloot ik de groenten en het 
fruit voor onze table d’hôtes en voor de ontbijten op de 

lokale markt(en) te gaan kopen. Lekker romantisch, gezellig om 
’s ochtends vroeg alle marktlieden “bonjour” te zeggen en links 
en rechts een praatje te maken, samen met de betreffende 
groenteboer de gewenste groenten en het fruit uit te kiezen   
en je inkopen te doen. Daarbij komt dat ik graag de lokale 
 middenstand steun in hun (nauwelijks te winnen) strijd tegen 
de supermarkten en andere grootmachten die op termijn alle 
couleur locale zullen verpletteren. Helaas. Ook hier in Frankrijk 
staan er veel winkels leeg in de kleinere stadjes en dorpjes op 
het platteland en schijnen de markten ook af te nemen.
Omdat ik ’s ochtends altijd erg vroeg naar de markt ging, kreeg 
ik alle aandacht en kon ik me ook uitgebreid laten informeren 
over alle groenten die ik nog niet kende. Met name de moeder 
van Bruno de groenteman leerde mij alle namen van de 13 
 rassen tomaten die zij zelf kweken; hoe verse witte bonen in 
tomatensaus te maken, soep van de schillen van verse dop-
erwten; jonge prei in te leggen in azijn en wat je allemaal kunt 
doen met onder andere topinamboer.

Grand Frais
Leerzame en leuke tijd maar bij ons werd het steeds drukker met 
eters dus ons behoeften-, wensen- en eisenpakket veranderde, 
de moeder van Bruno viel weg vanwege haar leeftijd en wat 
nog veel erger was: er kwam een Grand Frais in Bergerac. Een 
jonge winkelketen met inmiddels al wel weer honderd vestigin-
gen die zich presenteren in een soort van overdekte markthal 
waar de nadruk ligt op groenten en fruit. En dat dus in bergen 

en allemaal supervers en hoog van kwaliteit. Aangevoerd 
 vanuit alle delen van Frankrijk en de rest van de wereld. Een 
sortering waar geen lokale groenteman tegenop kan; een 
 walhalla voor een kok die graag en veel met groenten werkt, 
graag varieert en graag improviseert naar wat het aanbod van 
dat moment is. Geweldig. Bijkomend voordeel is een kleine 
 slagerij, goede vleeswaren, een prima kaasafdeling, zuivel en 
kruiden en specerijen en inmiddels verse gevacumeerde vis. 
Dus zeer efficiënt boodschappen doen.

Het recept
En zo komen we dus ter zake bij het recept van deze maand: de 
gegrilde groenteschotel met een stukje gevogelte en knoflook-
saus. Ik maak de schotel met (indien voorradig):
• pompoen (potiron, citrouille): welke variëteit dan ook
• knolselderij (celeri rave) en bladselderij (celeri branche)
• pastinaak (panais)
• wortel (carottes): diverse kleuren zoals paars, geel, oranje 
 en groen)
• biet (betterave): geel, rood en wit/rood)
• venkel (fenouil)
• koolraap (rutabaga)
• meiknol (navette): wit, wit/paars en oranje/geel)
• knoflook (ail)
Desgewenst zijn aardappelen in verschillende variëteiten toe 
te voegen, in de getoonde schotel zat zoete aardappel (patate 

Gegrilde groenten 
met een 
stukje gevogelte

Grand Frais. Op de markt.
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Peter Hootsen heeft gîtes, 

chambres- en  table d’hôtes 

en minicamping ‘Rastaillou’ 

in Salles de Cadouin. 

www.rastaillou.com

douce), kleine aardappeltjes of rattes en paarse aardappelen 
voor de kleur.

Alle groenten snijden we in kleine stukken die we in beperkte 
hoeveelheid op een platte ovenplaat in een erg hete oven 
(200°C) grillen. We beginnen met de pompoen want dat is de 
zachtste component en die moet zeker plat en niet bovenop 
 elkaar liggen. We houden het proces goed in de gaten zodat er 
niets zwart blakert en draaien de groenten zo nodig om.

Apart van dit proces doen we in een kom olijfolie en witte wijn 
met daarin fijn gesneden prei, ui (rode ui staat ook weer leuker 
en mooier dan witte of gele ui) en kruiden zoals Provençaalse 
kruiden (vaak bedrog maar wel lekker), thijm (vers of ge-
droogd), rozemarijn, salie, vers gemalen peper en zeezout.

Als de gegrilde groenten zijn afgekoeld voegen we het olie/wit-
te wijn/kruiden-mengsel erbij en laten dat geheel lekker enkele 
uren intrekken, of chic gezegd: marineren.

De parelhoenpoten of kipdijpoot, of wat u er zelf lekker op vindt, 
even bruin aanbakken. Niet te lang anders wordt het te droog. 
Het gevogelte leggen we vervolgens op de ovenschalen met de 
groenten en het geheel schuiven we nog eens 30-40 minuten 
in een warme oven (180°C).
Opdienen met een lepel knoflooksaus eroverheen. Iedereen  
zal smullen van deze eenvoudige maar toch ook wel weer 
 spectaculaire schotel.

PS1: Knoflooksaus maken we door 1 liter room met 500 gram 
verse, schoongemaakte knoflook en gedroogde tijm enkele 
uren (in) te laten koken en vervolgens te pureren. Als u de saus 
in gesteriliseerde jampotten giet en vervolgens goed afsluit 
dan kunt u deze saus wekenlang in de koelkast bewaren. 
 Lekker op gegrild vlees of een stukje gevogelte en u kunt er 
ook bagna cauda van maken (groentedipsaus, recept volgt).

PS2: De hoeveelheid is natuurlijk aan de ruime kant. Afhankelijk 
van het seizoen praat je gauw over 15-20 verschillende groen-
ten. Maak deze schotel dus als u minimaal 6 of meer vrienden 
te eten krijgt. ’s Middags voorbereiden, ’s avonds even in de 
oven en klaar op tafel. U heeft dan als kok ook een leuke avond. 
En wat er dan nog overblijft aan groenten? Lekker in het sap 
bewaren en groentekroketten van maken, ik zal het recept ook 
nog wel eens geven… •

FRANSE BROODJES
Wim Kruize

Une bonne baguette

In de Journal de Saône-et-Loire heb ik wat cijfers gevon-
den die betrekking hebben op een van Frankrijks belang-

rijkste symbolen: het stokbrood.
• Per jaar worden er in Frankrijk 10 miljard stokbroden 

 geproduceerd.
• Een traditionele baguette weegt 250 gram.
• Iedere Fransman/Française eet 165 gram brood per dag.
• 56% van de Fransen koopt iedere dag vers brood.
• 74% van al het verkochte brood bestaat uit stokbrood.
• Een stokbrood kost minder dan een euro (alhoewel de 

prijs sinds 1978 niet meer officieel wordt vastgesteld).
• In 2016 kwam het brood voor 65% uit ambachtelijke bak-

kerijen, voor 25% uit industriële bakkerijen, voor 9% uit 
supermarkten en 1% van het brood wordt thuis gekneed.

De jambon-beurre 
houdt zich nog staande

De jambonbeurre is de meest verkochte sandwich in 
Frankrijk. Het is een stuk opengesneden stokbrood, 

besmeerd met boter en belegd met een schijf ham. Mmm! 
vinden de Fransen. Meer dan een miljard ervan (1,2 om 
 precies te zijn) verdwijnt per jaar in de Franse magen. Maar 
in 2016 zijn de verkoopcijfers omlaag gegaan. Een  daling van 
2,9%. Dat komt door de keiharde concurrentie van alterna-
tieve lekkernijen. 
De bagel bijvoorbeeld. Dat is een rond, hartig, hardgebakken 
broodje met een gat in het midden, zo leert ons Van Dale. 
De Fransen spreken bagel uit op z’n Engels of ze verfransen 
het woord in de uitspraak.
Een andere concurrent is de  burger, dat warme broodje 
voorzien van een schijfvormig gebakken of gebraden gerecht. 
De burger is flink in opmars. Er zijn in 2016 net  zoveel 
 burgers als jambon-beurre  verkocht, dus ook 1,2 miljard. 
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Belevenissen van 
Nederlanders in 
Frankrijk te boek

Veel Nederlanders die naar Frankrijk verhuizen 
blijken de neiging niet te kunnen onderdrukken 

daar een boek over te schrijven. Het is een genre dat 
heel wat titels heeft opgeleverd. Veel van die boeken 
wekken bij mij na lezing van een aantal pagina’s een 
zekere geeuwlust op, maar er zijn uitzonderingen. 
Twee scribenten die we in Drop 
tegen komen hebben ook hun be-
levenissen te boek gesteld. De 
 verschillen zijn groot, de overeen-
komst is dat het prettig lezen is. 
Dat geldt zowel voor de frisse start 
van Anke de Bruijn, als voor de be-
levenissen van Peter Schoenmaker.

Je maakt – en soms zelfs 
weer wat – mee als hotelier.
Met Peter Schoenmaker, die tot 
voor kort een hotel had in de Gers, 
maakten we in Drop kennis in het 
vorige nummer met een verhaal 
uit zijn boek ‘Je maakt wat mee 
als hotelier’. Hij heeft er later nog 
een boek aan toegevoegd met de 
weinig originele titel: ‘De hotelier 
maakt weer wat mee’. De twee 
boeken zijn een ver zameling anek-
dotes. Op het omslag van beide 
boeken staat dat het om waar 
 gebeurde belevenissen gaat. Dat 
zal ongetwijfeld, hoewel ik me niet 
aan de indruk kan onttrekken, dat 
de ware gebeurtenissen nu en dan 
wat worden opgeleukt. Uit eigen 
waarneming kan ik dat zeggen 
over het stuk over Jazz in Marciac, 
het is soms echt even anders dan beschreven. Het 
aardige is, dat het de leesbaarheid bevordert. Regel-
matig ben ik stevig in de lach geschoten. Het zijn ten-
slotte geen journalistieke ver slagen, maar heel leuke 
verhalen. Lekker om mee te nemen op vakantie.

Peter Schoenmaker, Je maakt wat mee als hotelier; De hotelier 

maakt weer wat mee, uitgeverij Ceara, beide boeken € 14, 95.

Een frisse start
Anke de Bruijn kennen we al lang 
bij Drop. In haar kort geleden 
 verschenen boek ‘Een frisse start 
in La Douce France’ vertelt ze 
over het vertrek van haar en haar 
 partner, nadat die een forse burn-
out had gehad in Nederland. Na 
een korte verkenning in Duitsland 
of het daar wat zou kunnen wor-
den, wint Frankrijk op punten. 
Het was snel duidelijk waar ze 
met haar partner zou gaan kijken, 

want hij was daar lang geleden al geweest: de Sud
Ouest. Verhalen over huizen zoeken, over verhuizen, 
de perikelen van het krijgen van bouwvergunning 
en… kennismaken met mensen en de gewoonten in 
Frankrijk. Totaal anders dan in veel andere boeken 
van Nederlanders die naar Frankrijk verhuizen, geen 
geklaag over wat er allemaal niet deugt, maar soms 
verwondering en eigenlijk altijd enthousiasme over 
waar ze mee geconfronteerd worden. Als het ook wel 
eens niet zo leuk is, wordt daar met een ironische 
 ondertoon verslag van gedaan.
Anke vindt werk als dirigent, ze schrijft er in Drop 
 regelmatig over. In de epiloog van het boek staat 
 eigenlijk niets minder dan een liefdesverklaring aan 
dit land en de mensen die er wonen. Dat ontstaat, 
zeg ik, als je je maar gedraagt. Daar is dit boek een 
onderstreping van. 

Anke de Bruijn, Een frisse start, uitgeverij Grenzenloos, € 16,95, 

www.vandorp.net. In Nederland is de verzending gratis, in 

Frankrijk te bestellen via info@papageno.net. Ook verkrijgbaar 

als e-book.

En dan nog even heel iets anders
In april een mei zond de VPRO een serie uit over 
 Reinhard Heydrich, de bedenker van de ‘Endlösung’ 

en ‘Protector’ van het bezette Tsjechos-
lowakije. Het verhaal over het leven en 
de moord aanslag op Heydrich is geba-
seerd op het boek ‘HhhH’ (Himlers her-
sens heten Heydrich) van de Franse 
schrijver  Laurent Binet. In het Neder-
lands al 35 drukken. Een boek dat geïn-
teresseerden in de de  geschiedschrijving 
over het Derde Rijk niet mogen missen. 
Magistraal!

Meulenhoff: Laurent Binet: HhhH, geplakte 

 omslag, € 10, ook verkrijgbaar als e-book.

In het Frans bij Éditions Grasset & Fasquelle, 

Laurent Binet: HHhH, € 21,25.

BOEKEN
Barend de Ronden
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‘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
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