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Wijngaardslakken, met boter bereiden 
mag ook. De geleerden zijn het er niet 
over eens of dat slecht is of niet.

Franse Graantjes 14

In de Graantjes de vraag: hoe spaart men 
de kool en de geit – le chou et la chèvre? 
Een kwestie waar veel over is nagedacht. 
Graantjes biedt de oplossing.

Camille Claudel 26

Muze van Rodin, begenadigd beeldhouw-
ster, maar een droevig leven. Zoals zo vaak 
met kunstenaars komt de erkenning na 
hun dood. Voor Camille met de opening, 
het afgelopen voorjaar, van een naar haar 
vernoemd museum.
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VOORAF

Drop 118 alweer.
Terwijl de kritiek op 

 Emmanuel Macron licht aan-
zwelt, wachten we af wat de 
maatschappelijke reacties op 
de plannen van zijn regering 
zullen zijn. Eén plan verdient naar het inzicht van uw 
 redactie toejuiching: het aanpakken van de stroperij 
van de ortolaan. Een steeds zeldzamer worden vogeltje, 
dat in sommige kringen nog steeds als een bijzondere 
lekkernij wordt gezien.

We hebben een vervolg op het verhaal over de beeld-
houwer Rodin. Nu meer over zijn muze en minnares, 
Camille Claudel en het tragische verloop van haar leven.
Nog een ander verhaal over een bijzondere vrouw door 
wie veel heren in de war raakten: Mata Hari. Was zij 
werkelijk een gevaarlijke en doortrapte spionne?

Het interview is met de in de Lot wonende Nederlandse 
schrijfster Tineke Aarts. Zij schreef een trilogie over   
een geslacht van wijnbouwers in de Cahors-streek. 
Een gesprek over het hoe en waarom.

Het gebeurt soms: na vele jaren gelukkig samenzijn 
krijgt een van de partners de ziekte van Alzheimer. 
Wat te doen? Bij wie kun je terecht? Het verhaal van 
 iemand die het overkwam.

De Franse graantjes worden weer gestrooid en we 
 kijken terug op de Bartholomeusnacht van 1572. Er is 
en wordt nog steeds gezongen in Frankrijk; er worden 
verhalen geschreven door Peter Schoenmaker en lek-
kernijen bedacht door Peter Hootsen. Wijngaardslakken 
mag je wel in boter bereid eten en probeer je tuin eens 
niet in rechte lijnen te maaien, veel mooier.

Ten slotte wil ik een nieuwe columnist verwelkomen: 
Ton Hilderink. Zijn eerste bijdrage 
staat in dit nummer.

In de hoop dat u een mooie 
 zomer heeft gehad, wens ik u 
veel leesplezier.

Barend de Ronden

VAN HET BESTUUR INTERVIEW
Barend de Ronden

Drop lezen via de website

Zoals u wellicht heeft gezien is onze website lesamisdedrop.fr 
 ingrijpend gewijzigd en gemoderniseerd. Het is nu voor leden 

mogelijk eerder verschenen nummers van Drop op de site in te 
zien. Daarvoor moet wel, met het formulier dat op de site staat, 
een inlogcode worden aangevraagd waarmee het mogelijk is toe-
gang te krijgen tot het afgeschermde deel voor leden. 

Er worden hierom geen nieuwe e-mailabonnementen meer 
 afgesloten, ieder lid kan immers via de site de verschenen 
 nummers inzien.
E-mailabonnees die dat willen, kunnen via de ledenadministratie 
(administratie@lesamisdedrop.fr) omzetting van hun e-mail-
abonnement naar een gewoon, ‘papieren’ abonnement aanvragen. 
De huidige e-mailabonnees die dat willen, blijven Drop via de mail 
ontvangen. U hoeft daarvoor dan ook niets te ondernemen. •

Gewijzigde contributie

Zoals in Drop 117 in het verslag van de algemene ledenvergade-
ring werd vermeld, is de contributie aangepast.

Met ingang van 2018 zal de jaarlijkse contributie voor Les Amis  
de Drop of Stroopwafels € 24 bedragen, plus een door de ver-
gadering voorgestelde toeslag van € 1 als reservering voor het 
Stéphanie Noordhoff Jubileumfonds waaruit het feest ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van Les Amis de Drop of Stroopwafels 
in 2020 mede zal worden gefinancierd. De ingestelde feestcommis-
sie is inmiddels begonnen met de voorbereiding.

Tineke Aarts is schrijver in Frankrijk. In 2002 is ze in de Lot, in de omgeving van Cahors, 

komen wonen. In 2004 verscheen haar eerste boek: Familiebezit. Deel een van een trilogie 

over de familie Bonave, wijnmakers. Deel twee, Marguerite, verscheen in 2016 en in 

 september, min of meer gelijk met deze editie van Drop, zal deel drie: Geboren uit een Roos 

verschijnen. Tineke Aarts fotografeert vlinders en is betrokken bij het bulletin van de    

‘Ligue pour la Protection des Oiseaux’, de LPO in de Lot. 

De Bonave 
trilogie
Hoe is het zo gekomen? U dacht op een gegeven moment:  
Kom, ik ga een trilogie schrijven?
“Nee, zo is het niet gegaan (lacht). Het was eerst niet bedoeld 
als een trilogie, maar als een tweeluik. De roman Marguerite had 
ik niet vooraf voorzien. Het idee is ontstaan toen ik hier in Frank-
rijk kwam en ineens rust kreeg na een drukke baan in Nederland.”

In 2002 bent u hier komen wonen. Het eerste boek, Familiebezit, 
is in 2004 uitgekomen. Toen bent u er toch wel heel vlug aan 
 begonnen.
“Eigenlijk niet eens. Ik zag hier al die grote oude huizen leeg 
staan. Ik hoorde de verhalen over de alles vernietigende wijn-
luis Phylloxera, daardoor ontstond het idee voor de roman.” 

Dat is historisch?
“Ja. We zitten hier aan de rand van het AOC-gebied van de 
 cahorswijnen. Waar ik woon, is het nooit opnieuw ontgonnen 
en elders in de streek pas laat in de vorige eeuw. Het is ook 
minder dan toen; het was ruim 40.000 hectare, nu gaat het 
over ongeveer 4.000 hectare. Dat boeide me. Hoe kon het, 
dat een insect zo’n impact kreeg. Die luis is via de haven van 
Bordeaux binnengekomen en heeft grote delen van Frankrijk 
getroffen. De omstandigheden in de Cahors waren dusdanig, 
dat het moeilijk was om te herplanten, anders dan de Bordeaux-
streek, waar de grond rijker is.

Wat mij fascineert is de kwetsbaarheid, van de mens, van de 
natuur. Beroepen kunnen wegvallen.”

Staat de familie waar het in de trilogie over gaat model voor  
een familie die u kent of is het helemaal bedacht?
“Die is bedacht. Al schrijvend heb ik ze leren kennen. Neem 
 Juliette, de hoofdpersoon in het eerste en derde deel. Er is me 
wel eens gevraagd: ’ben je dat zelf?’ Nee, hoewel ik eigenschap-
pen van haar heb. Maar ik zou nooit in mijn eentje in zo’n oude 
boerderij gaan wonen, echt nooit. Ik kwam hier met mijn man 
in een oud huis dat zes jaar leegstond, we vonden het allebei 

… Het was ruim 40.000 hectare, 

nu gaat het over ongeveer 4.000

Les Amis de Drop of Stroopwafels 25 jaar

€ 1 extra voor het 

Stephanie Noordhoff 

Jubileumfonds

2020



Deel een: 
Familiebezit

De Nederlandse Juliette 
Bonave trouwt in het 

Franse dorp waar haar groot-
ouders een wijnboerderij be-
zaten. Op de avond van haar 
huwelijk realiseert ze zich 
echter dat haar relatie geen 

toekomst heeft. Ze verlaat haar man en neemt haar intrek 
in het verlaten familiebezit – een impulsieve stap die flinke 
opschudding in de kleine dorpsgemeenschap veroorzaakt. 
Haar nieuwe omgeving komt tot leven in vriendschappen 
met de levendige, maar bemoeizuchtige madame Hache, de 
schichtige Didier, een norse Breton en een gerenommeerde 
sommelier die haar het wijnvak leert. Zodra ze een relatie 
begint met een man die haar passie voor wijnbouw en 
 geschiedenis deelt, komen alle verhoudingen op scherp te 
staan.
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de eerste nacht wel eng (schatert), beesten en pikdonker… laat 
staan dat je dat alleen doet. Ik ken wel vrouwen die dat doen, 
daar heb ik bewondering voor. Ik vond het boeiend om een 
sterke Nederlandse vrouw als hoofdpersoon te nemen, ook 
vanwege het contrast met een conservatieve omgeving.”

Geld versus respect voor familiebezit

Het huwelijk van hoofdpersoon Juliette loopt spaak op de dag 
dat het gesloten wordt. De tegenstelling tussen de fixatie met 
geld en het respect voor de herinnering aan het familiebezit 
een ‘Lieu de memoire’, speelt daarbij een belangrijke rol. Was dat 
een aanleiding?
“Dat vond ik een prachtige tegenstelling. Wat betekent bezit 
van geld, bezit van grond, bezit van mensen… Daar is veel over 
te zeggen en dat heb ik willen doen met een verhaal. Het gaat 
mij namelijk ook om de vertelkunst.”

Dat gehucht waar het speelt, staat dat model voor een bepaald 
gehucht?
“Nee, maar ik zou het bijna denken. Ik ken het nu zo goed dat 
ik kan uittekenen hoe alles eruitziet. Ik word wel geïnspireerd 
door bepaalde huizen, bepaalde mensen ook, maar het is alle-
maal fictief. Ik heb het expres La Borie genoemd, want dat heb 
je overal.”

De tijdvolgorde is opvallend. Deel een speelt in de zeventiger 
 jaren van de vorige eeuw, deel twee een eeuw eerder en deel drie 
in de huidige tijd. Waarom is dat zo gekozen?
“Het kind dat Juliette krijgt, Virginie, is de vertelster van de 

 trilogie. Zij schrijft het verhaal van haar moeder, want dat roept 
allerlei vragen bij haar op. Waarom ging ze van Den Haag naar 
Frankrijk, waarom trouwde ze? Ze is als dochter geïnteresseerd 
in dat verhaal, omdat het haar leven raakt maar dat lezen we 
later. Na die eerste roman dacht ik dat Virginie ook belang-
stelling moest hebben voor wat haar voorouder Marguerite 
overkomen was; na honderd jaar wordt er nog over deze vrouw 
gesproken. Ik heb steeds Virginie voor ogen. Een jong meisje 
met een passie voor het verleden. Het derde deel heet Geboren 
uit een roos. Dat verwijst naar haar.
In de nieuwe roman maak ik trouwens weer een sprong naar 
het verleden, nu naar de generatie die leefde tijdens de tweede 
wereldoorlog. Dat was lastig bij het schrijven. De Phylloxera is 
ver weg, maar de oorlogstijd ligt nog gevoelig in Frankrijk. 
Toen ik ermee wilde beginnen, kwam er net een boek uit van 
een vrouw uit Cahors over het collaborateursregime van Pétain 
in deze streek. Haar vader en grootvader zijn allebei opgepakt 
en naar een concentratiekamp gestuurd. Haar grootvader 
heeft dat niet overleefd, haar vader wel. Zij heeft dat helemaal 
uitgezocht. Het is een documentair boek, ze wilde weten wie 
hen verraden heeft. Dat was prachtig materiaal en in een roman 
krijgt het weer een ander effect. Belangrijk is dat we lessen uit 
die tijd blijven trekken. Ook dat zegt iets over kwetsbaarheid, 
die van onze samenleving.”

Deel twee: 
Marguerite

De zeventienjarige 
 Marguerite reist met 

haar vader naar de Franse 
Cahors om te helpen bij de 
wijnoogst. Daar wordt ze 
voorgesteld aan Clément 
Bonave, en onverwacht bloeit 

er een gepassioneerde relatie tussen hen op. Hoewel Margueri-
te aarzelt zich te binden,  accepteert ze zijn aanzoek en bouwt 
een leven op in Frankrijk. Ze wordt kraamvrouw en helpt de 
dorpelingen met hun problemen. Door haar werk realiseert ze 
zich hoeveel gevaren er aan ‘het kraambed’ verbonden zijn; dat 
besef brengt haar in strijd met de conventies. Dan treft een 
groot drama het gehucht van de Bonaves en de oerconserva-
tieve curé. Zodra ze merkt dat zij als vrouw niet over haar ei-
gen leven en lichaam mag beslissen, wordt haar strijdlust aan-
gewakkerd. Uiteindelijk staat ze echter alleen tegenover haar 
familie en de plaatselijke tradities.
Een weergaloos verhaal over het lot van jonge vrouwen in de 
negentiende eeuw. 

Deel drie: 
Geboren uit 
een roos

In 1992, twaalf jaar nadat 
Juliette Bonave haar intrek 

in de verlaten wijnboerderij van 
haar familie heeft genomen, 
wordt het domein opnieuw 
door tegenslagen getroffen. 

Juliette is vastbesloten het tij te keren en werkt aan een bijzon-
dere wijn die de impasse moet doorbreken: de Bonave Passion. 
De wijn krijgt onverwachte  eigenschappen toegedicht en bijna 
magische krachten. 
Het hele gehucht ademt echter nog het verleden en dat laat 
dochter Virginie niet onberoerd. Ondanks de zorgen over haar 
dochters psychische gesteldheid, is Juliette genoodzaakt naar 
Parijs te reizen om haar toekomst veilig te stellen. Dan spelen 
allerlei oude krachten weer genadeloos op.
Heden en verleden vallen weer naadloos samen; nu met de 
 generatie die leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog onder het 
Vichy-regime van maarschalk Pétain. 

Een korte samenvatting 
van de drie delen aan de 
hand van de flapteksten.

Schrijven is topsport

Bent u van plan om meer boeken te gaan schrijven?
“Ja, ik heb nu de smaak te pakken. Het moeilijkste punt is het 
opsluiten. Ik moet geen afspraken hebben, van maandag tot 
en met vrijdag gewoon niets in mijn agenda; niet makkelijk als 
je ook andere activiteiten hebt. Maar het heeft tijd nodig voor-
dat je de juiste concentratie hebt. Je moet het opbouwen, zo’n 
verhaal moet verder met nieuwe personages en gebeurtenissen. 
Die ken ik niet allemaal vooraf, maar ontstaan als ik ermee 
 bezig ben. Vooral het opzetten vraagt om concentratie. 
De  fijnste fase is het scherper formuleren als je het verhaal 
eenmaal te pakken hebt, het dan mooier en sterker maken. Als 
ik moe ben kan ik ook niet schrijven, het is gewoon topsport.  
Ik moet volledig fit zijn. Dat is wel apart hoor. Ik merkte bij het 
derde boek dat ik ervaring heb door Marguerite. Ik had ook al 
stukken liggen, anders had ik het nooit in één jaar klaargespeeld. 

Ik voel me nu blij en opgelucht dat ik de trilogie heb kunnen 
 afronden.”

Wat mij verbaasde, is het slot van Marguerite. Ze is opgesloten 
bij de nonnen met medewerking van haar man en de huisdokter, 
ze bevalt van haar buitenechtelijk verwekte kind, dat kind wordt 
van haar weggenomen, ze heeft de brieven van haar man niet 
beantwoord en dan staat er: Marguerite komt morgen thuis. Wat 
is er met haar gebeurd, hoe kon ze zo maar weer naar huis?
“U hebt gelijk, Marguerite kon nergens anders heen, ze had 
geen keus. Ze kon niet terug naar haar familie in Spanje... Ze 
was rechteloos, afhankelijk van haar familie. Het was in die tijd 
honderdduizend keer erger dan ik heb kunnen beschrijven. Ik 
heb inspiratie geput uit een demografisch boekje over een dorp in 
de Lot. Veel verhalen over jonge vrouwen die sterven, veelal ten 
gevolge van fout gelopen abortussen, dienstmeisjes bezwangerd 
door de heer des huizes, op straat gezet... Marguerite had ge-
luk dat ze weer naar huis kon. Het was verschrikkelijk, ook nog 
in het begin van de twintigste eeuw. Het woord geluk met be-
trekking tot het huwelijk kwam niet in het vocabulaire voor. Het 
was kei- en keihard: en nu gaan we weer verder, er moet weer 
gegeten worden. Die hardheid heeft me gefascineerd.”

Het viel toch wel mee bij de Bonaves, het lijken me aardige mensen.
“Dat is bewust. Ik heb me laten inspireren door bijvoorbeeld De Cahors wijnstreek

Wat betekent bezit van geld, 

bezit van grond, bezit van mensen…

Het woord geluk met betrekking 

tot het huwelijk kwam niet 

in het vocabulaire voor.
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Jane Austin en Charlotte Brönte. De oppervlakte lijkt heel aardig. 
Het venijn zit vaak in de ondertoon en de barre omstandigheden 
die je tussen de regels meekrijgt. Het boeiende is: hoe laat je dat 
doorschemeren, terwijl het toch een leuk verhaal blijft. Als ik het 
zou schrijven zo erg als het was; slechte medische zorg, geen 
sociale opvang, wil niemand het nog lezen, daar ben ik van 
overtuigd. Ik denk ook dat het mijn stijl is. Bij films hoef ik ook 
geen bloedbaden en veldslagen te zien, dus zo zal ik ook niet 
schrijven.
Je hebt thema’s die je interesseren en door je hoofd spelen en 
daarbij speelt steeds de vraag: hoe zet je dat op papier. Daar 
maakt elke schrijver keuzes in.”

Zonder lezers geen schrijver

Is het eenzaam als Nederlandse schrijver in Frankrijk?
“Ik denk dat het altijd wel eenzaam is, niet alleen in Frankrijk, 
want het is solitair werk. Daarbij is de uitgeverswereld verzake-
lijkt, het zijn mediabedrijven geworden met aandeelhouders. 
De winst wordt afgeroomd. Dat was vroeger niet zo, de winst 
van een boek werd geïnvesteerd in een ander boek. Dat vind ik 
prima, want dat laat méér schrijvers leven. Ik ben het niet eens 
met afromen en uitkeren aan aandeelhouders en bestrijd graag 
de heersende opvatting dat grootschaligheid de enige manier 
van overleven is.” 

Zonder aandeelhouders geen bedrijf.
“Daar ben ik het dus niet mee eens. (lacht) Er wordt iets gezegd 
over de nadelige effecten van steeds groter in Familiebezit en 
dit thema komt ook terug in het derde boek waar Juliette een 
wijndomein moet laten overleven.
Ik schrijf om een wereld te creëren voor lezers. Niet zozeer om-
dat ik iets over mezelf kwijt moet, maar wel iets over de wereld 

waarvan ik graag wil dat mensen het lezen. Dáár doe ik het 
voor en daar verheug ik me ook op.” 

Gebeurt dat ook, bent u tevreden over de afzet?
“Ja, het gaat onder andere heel goed bij bibliotheken. Het ligt 
overal en er zijn gelukkig nog steeds veel mensen die lezen. 
Voor de rest moet je de bekendheid rustig opbouwen, zodat 
men weet dat jouw boeken bestaan.”

Van die bibliotheken word je niet rijk.
“Nee, maar wie wordt er nou rijk van schrijven? Het kan me niet 
echt veel schelen. Er is een personage in mijn boek, Didier, die 
Juliette belangeloos helpt. Het sluit ook aan bij een ander thema 
in mijn boeken: ambitie, ergens volledig voor willen gaan.
Als ik zou willen leven van schrijven, moet ik vaker naar Neder-
land gaan, maar ik heb mijn leven en nog ander werk hier. Mijn 
personage Juliette wordt ook met die moeilijkheid geconfron-
teerd. Zij heeft grote ambities met haar wijn, maar is daarnaast 
moeder. Zodra ze in mijn nieuwe roman naar een wijnbeurs 
moet, loopt het thuis helemaal fout. Voor succes moet je je 
netwerk onderhouden, contacten leggen, invloedrijke mensen 
vinden die je vooruit helpen. Dat soort zaken moeten voorrang 
krijgen op je privéleven. Voor mannen is dat makkelijker dan 
voor vrouwen, volgens mij. 
Ik zou wel graag zien dat het vertaald zou worden, ook voor 
mijn Franse vrienden. En bijvoorbeeld ook dat de familie Bonave 
voor lezers blijft voortleven. Maar er rijk van worden? Voor mijn 
persoonlijke leven denk ik niet dat het me gelukkiger zou maken.” •

Trailer voor de boeken te zien op www.bonavetrilogie.nl

Familiebezit, Marguerite, Geboren uit een roos; per deel € 19,95, 

als e-book € 9,95. Uitgeverij Lemontree Books.

Een kromming van de Lot in het wijngebied van Cahors.

Vijanden geen gebrek
Vogels, vossen, kikkers, kleine knaag-
dieren zoals ratten, muizen, mollen, egels 
en mieren, zijn dol op een lekker hapje 
slak, maar zijn grootste vijand is de mens. 
Wijngaardslakken zijn niet giftig, daarom 
staan zij al sinds de Romeinse tijd op het 
menu van de mens. Het verhaal gaat dat 
de Romeinen speciale kistjes op hun 
veldtochten meenamen met slakken. 
Natuurlijk stonden de monniken altijd al 
bekend als smulpapen. Het bijzondere is, 
dat slakken onder geen enkele spijswet 
vallen en dus tijdens de vasten gewoon 
gegeten mogen worden.

Slakkenkwekerijen
Hoewel de Fransen het eten van bour-
gogneslakken tot kunst verheven hebben, 
is het maar de vraag of die wel van een 
Franse wijngaard afkomstig zijn. De 
meeste gekweekte slakken komen uit 
 Indonesië, Turkije of de Balkan. Er wordt 
veel gesjoemeld met slakken. Omdat de 
opbrengst per jaar betrekkelijk gering is, 
worden Afrikaanse reuzenslakken ver-
kocht als wijngaardslakken. Helaas zijn 
ze minder smaakvol. Net als bij mosselen 
moeten de slakken voor consumptie 
eerst een paar dagen ‘ontnuchteren’ en 
zichzelf schoonspoelen. 

DIETETIEK
Nienke Ten Hoor Aukema

Wijngaardslakken is niet direct een 
onderwerp waar veel van mijn 

collega-diëtisten over zullen vertellen, 
maar sinds twee jaar kom ik steeds meer 
nieuwe verrassingen van moeder natuur 
tegen op onze dagelijkse wandelingen 
door de wijngaarden van de Languedoc. 
Het is één wonder der natuur in al zijn 
varianten. De wijngaardslak hoort typisch 
bij de ‘vendange’ in de vroege herfst.

Voorjaar
Voordat het herfst wordt is het natuurlijk 
eerst voorjaar en zomer. Bijna tegelijk met 
de fabelachtig fraaie amandelbloesem 
spatten dan de wilde tijm, dille, venkel 
en wilde asperges de grond uit. In mei en 
juni zijn de randen rond de wijngaar-
den bezaaid met witte stippeltjes 
ter grootte van een doperwt. Ze 
worden steeds groter en groeien 
uit tot heuse wijngaardslakken, 
weekdiertjes zonder botten.  
De natuur heeft soms ver-
bazingwekkend eenvoudige 
oplossingen voor ingewikkelde 
voortplantingsproblemen. Om-
dat slakken geen enorme afstan-
den reizen, komen zij niet gemakke-
lijk de juiste soortge noten tegen om 
mee te paren. Daarom maakte moeder 
natuur hen hermafrodiet en bevruchten 
zij elkaar. 
Ze leggen dan, eerst de een en dan de 
ander, eitjes in holletjes van de kalk-
achtige aarde. Die kalk hebben ze nodig 
voor de bouw van hun eigen huis, dat ze 
maar mooi op hun ruggengraatloze rug-
getje meetorsen. Het huis weegt ca. 30% 
van hun eigen gewicht en als het huisje 
te klein wordt, dan maakt de slak aan de 
onderkant een extra randje tot het weer 
past. Ieder huisje kan worden afgesloten 
met een zelfgemaakt deurtje van slijm 
en kalk. Tijdens hun winterslaap houden 
ze de deur hermetisch gesloten. Nienke ten Hoor Aukema is diëtiste. 

info@uwdietist.eu

Wijngaardslakken Slakkenslijm bio-lijm
Het wetenschappelijke tijdschrift Science 
publiceerde onlangs een bijzonder expe-
riment. Slakkenslijm werd bij operaties 
gebruikt als lijm. Volgens de betrokken 
wetenschappers is deze bio-lijm ontzet-
tend sterk, flexibel en blijft bovendien 
goed plakken aan natte oppervlakken. Een 
team van Harvard University heeft het 
middel inmiddels met succes gebruikt om 
een gat in een varkenshart te plakken. De 
lijm heeft nog een bijzondere eigenschap: 
het wordt steeds sterker naarmate het 
zich langer op een weefsel bevindt. Na een 
half uur is het even sterk als kraakbeen. 
Het prettige is dat de slakkenlijm niet gif-
tig is voor levend weefsel en drie keer zo 
sterk is als andere soorten medische lijm. 

Wel of niet gezond?
Of slakken voor de mens gezond zijn is 
niet gemakkelijk te beantwoorden. Er 
wordt uit het lichaamsvocht van slakken 
een verbinding Helix pomatia Agglutini-
ne (HpA) geïsoleerd. Agglutinine wordt 
gebruikt in oncologisch onderzoek naar 
het opsporen van metastasen bij borst-, 
slokdarm-, maag-, prostaat- en darm-
kanker.

Slakkenrecepten
Het meest bekende slakkenrecept is met 
kruidenboter. Sinds de discussie over  
het feit of roomboter nu wel of niet 
cholesterolverhogend is, mag kruiden-
boter mondjesmaat weer. Er is geen 
 bewijs  gevonden dat vet dé grote boos-
doener is voor hart- en vaatziekten. 
Zeker niet te versmaden is een slakken-
schoteltje met tomatenblokjes, gegrati-
neerd met kaas. Parelhoen of kip met 
slakken lijkt mij erg eiwitrijk worden, 
maar in een ragoutje kan ik me er wel 
iets bij voorstellen. Natuurlijk kun je 
 pasta maken en de ‘fruit de mer’ ver-
vangen door slakken en misschien nog 
wat paddenstoelen? •
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De executie van Mata Hari – honderd jaar geleden – 
maakte een einde aan een avontuurlijk leven en was het 
begin van een legende die tot op de dag van vandaag 

voortduurt. De legende van een Fries meisje, dat als exotische 
danseres beroemd werd, ontelbare mannen verleidde en ten-
slotte als spionne werd doodgeschoten. De vraag of ze schuldig 
was speelde daarbij aanvankelijk geen rol 
maar na nieuwe onthullingen begon men te 
twijfelen. Was ze onschuldig, schuldig of een 
beetje schuldig? Eindelijk, een eeuw na haar 
dood, is daar nu waarschijnlijk een antwoord 
op gevonden. 

Oog van de dageraad
De levensgeschiedenis van Mata Hari leest 
als een avonturenroman. Margaretha Geer-
truida (Griet) Zelle, zoals ze in werkelijkheid 
heette, werd in 1876 in Leeuwarden geboren, 
waar haar vader een hoedenwinkel had. Na de scheiding van 
haar ouders en het overlijden van haar moeder kwam ze in Lei-
den terecht, waar ze een opleiding tot kleuterleidster volgde. Op 
haar negentiende trouwde ze met een twintig jaar oudere KNIL- 
kapitein en vertrok met hem naar Nederlands-Indië. Daar raakte 
ze geïnteresseerd in de Indische tradities en cultuur, werd lid van 
een dansgroep en gebruikte voor het eerst de artiestennaam 
Mata Hari, wat Maleis is voor ‘Oog van de dageraad’. Maar het 
huwelijk met de kapitein was geen succes en eindigde na zeven 
jaar, tijdens een verblijf in Nederland, in een echtscheiding.

Een mooie rijpe vrouw
In 1902, direct na de scheiding, vertrok Margaretha Zelle naar 
Parijs, waar ze aanvankelijk de kost verdiende in een circus en 

als schildersmodel. Spoedig begon ze echter als Mata Hari met 
het opvoeren van exotische dansen en die voorstellingen waren 
al direct een groot succes. Ze danste, begeleid door gamelan-
muziek, met zwoele bewegingen en ontdeed zich van het ene 
na het andere kledingstuk. “Zij was een mooie rijpe vrouw met 
een wellustige, zinnen bedwelmende, schoonheid” vertelde een 

van de toeschouwers. Maar de Parijse corres-
pondent van De Telegraaf had haar ook ge-
zien en vond “zowel haar bewegingen als de 
hele entourage volstrekt belachelijk”.
Mata Hari trad op in de voorname Parijse 
 salons, in het variététheater en het café 
chantant. Ze ging ook naar het buitenland   
en danste in de grote theaters van enkele 
 Europese en Amerikaanse steden. Daardoor 
werd ze een internationaal beroemde artieste 
met relaties en liefdesverhoudingen in de 
 hogere kringen: bankiers, politici en vooral 

militairen. Ze deed daar nooit geheimzinnig over, het bracht 
veel geld op en ze kon een luxe leventje leiden.

Spionage en executie
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was ze voor een optreden 
in Berlijn, waar ze stevige banden aanknoopte met Duitse poli-
tici en hoge militairen. Maar ze bleef daar niet en ging via Enge-
land en Spanje terug naar Frankrijk. Omdat Margaretha Zelle 
de Nederlandse nationaliteit had en Nederland neutraal was, 
kon ze ook door de oorlogvoerende landen onbelemmerd rond-
reizen. Tijdens de eerste drie oorlogsjaren reisde ze veel, legde 
contacten en had amoureuze relaties in en buiten Frankrijk. 
Dat trok de aandacht van de Franse geheime dienst, die haar 
gangen volgde en toesloeg toen in januari 1917 een Duits radio-

MATA HARI
Wil de Jong

In de vroege ochtend van 15 oktober 1917 liep een 41jarige vrouw kalm over het schiet

terrein van Vincennes bij Parijs naar de executieplaats. Ze was chic gekleed in een grijze 

 japon met bontstola, een parelketting om haar hals en een vilten hoed met kersrood lint  

op het met zorg gekapte hoofd. Ze weigerde de blinddoek, werd aan een paal vastgebonden 

en stierf fier overeind onder de kogels van het vuurpeloton. Mata Hari was dood.

Franse gerechtsdossiers openbaar

Verleidelijke Mata Hari was
niet zo’n gevaarlijke spionne

bericht werd onderschept. Daarin was sprake van een spion 
met de codenaam H-21, oftewel Mata Hari. Volgens de Fransen 
stond ze ingeschreven bij de Duitse spionagedienst en zou ze 
in Frankrijk inlichtingen hebben verzameld, die ze tijdens haar 
buitenlandse reizen overbracht aan de Duitsers. Die zouden 
haar daar dik voor hebben betaald.
In februari werd ze in Parijs gearresteerd en tijdens maanden-
lange verhoren bekende ze uiteindelijk dat ze voor de Duitsers 
had gewerkt. Na een kort proces veroordeelde de 
krijgsraad haar in juli wegens hoogverraad en 
spionage tot de doodstraf. President 
Raymond Poincaré verwierp een ver-
zoek om gratie en op 15 oktober 
volgde de terechtstelling. Haar 
lichaam werd ontleed door 
studenten van de medische 
faculteit van Parijs en 
daarna gecremeerd. 
De as verdween in een 
anoniem massagraf.

Roes der zinnen
De commentaren in de 
Nederlandse kranten 
op de executie van deze 
landgenote waren niet 
bijster meelevend. “Mata 

Hari heeft als een avonturierster geleefd en is als een avontu-
rierster gestorven. De wereld, die zij in een roes der zinnen heeft 
gezocht is haar verderf geworden.” schreef de Nieuwe Tilburgse 
Courant. Volgens De Telegraaf zou vermoedelijk niemand mede-
lijden hebben met “dit vrouwmens, dat als  
onderdaan van een neutrale staat en dus 
zonder excuus van patriottische hartstocht 
voor geld het onterende bedrijf uitoefende”.

De rechtszaak 
tegen Mata Hari.
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Legende geboren
Ook bij het grote publiek bestond het beeld van de exotische 
danseres, die als spionne met haar verleidingskunsten militaire 
geheimen ontfutselde aan haar vele geliefden. Zo werd de in-
middels honderdjarige legende van de raadselachtige Mata Hari 
geboren, het onderwerp van talloze films, boeken en toneel-
stukken. De eerste grote biografische film, met de onvergete-
lijke Greta Garbo in de hoofdrol, verscheen in 1932 in de bio-
scopen. Dat was geen historisch meesterwerkje. Veel feiten 
waren verdraaid of opgeklopt en Margaretha Zelle werd neer-
gezet als een ‘femme fatale’ en een gevaarlijke spionne. De 
vraag of ze werkelijk zo schuldig was, kwam überhaupt niet ter 
sprake.
Enkele jaren later echter – in 1937 – publiceerde ene Fräulein 
Schragmüller, tijdens de oorlog chef van de Duitse spionage in 
Antwerpen, haar memoires. Over Mata Hari schreef ze: “Geen 
enkel bericht dat ze zond was bruikbaar en haar informatie was 
voor ons politiek noch militair van belang.” Omstreeks dezelfde 
tijd verklaarde de aanklager in het proces, André Mornet, dat 
haar eigenlijk weinig te verwijten viel maar dat de politieke en 
militaire situatie een rol speelde bij het vellen van het dood-
vonnis. Frankrijk was op dat moment sterk getraumatiseerd 
door een politieke crisis, muiterijen en militaire mislukkingen. 
De veroordeling van een belangrijke spionne was dus een 
 welkome afleiding.

De schuldvraag
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bleef het betrekkelijk stil 
rond de legende van Mata Hari maar in de tweede helft van de 

vorige eeuw kwam er een sterke opleving. Er werden diverse 
speelfilms gemaakt, waarin onder anderen Jeanne Moreau,  
Zsa Zsa Gabor en Sylvia Kristel gestalte gaven aan de verleide-
lijke danseres. Els van Rooden speelde Mata Hari in een stuk 
van Toneelgroep Centrum en Josine van Dalsum in een vier-
delige televisieserie. Daarin werd vaak wel de schuldvraag ge-
steld, waarbij men zich niet alleen baseerde op de verklaringen 
uit de jaren dertig maar ook op nieuwe publicaties. 
In 1963 had de Nederlands/Amerikaanse fotograaf Sam Wage-
naar inzage gekregen in een deel van het rechtbankdossier. 
Daarop schreef hij het boek De moord op Mata Hari, waarin hij 
beweerde dat zij niet schuldig was geweest aan spionage voor 
de Duitsers. Wagenaar moest zijn mening echter drastisch 
 herzien toen in de jaren zeventig Duitse documenten openbaar 

werden gemaakt. Daaruit bleek dat Margaretha Zelle in de 
herfst van 1915 in dienst van de Duitsers trad en aan de 
Kriegsnachrichtenstelle in Düsseldorf moest rapporteren 
onder de codenaam H-21.

In Leeuwarden
Ook in deze eeuw blijft, in een aanloop tot de herdenking van 
haar honderdste sterfdag, de legende van Mata Hari voort-
leven. In 2004 schreef Herman van Veen een theaterstuk 
dat in verschillende Europese landen te zien was. In 2007 
verscheen de thriller De tranen van Mata Hari van Thomas 
Ross en vorig jaar nog bracht het Nationaal Ballet een 
avondvullende voorstelling over de danseres/spionne. Er 
komen ook steeds meer tastbare herinneringen tevoorschijn. 
Zo werden in 2016 en 2017 honder den persoonlijke bezit-
tingen van haar in Amsterdam geveild. Sieraden, zilveren 
bestek, brieven, foto’s, Sinterklaasgedichten en een poëzie-
album gingen voor ruim zestigduizend euro naar particuliere 
verzamelaars en naar het Fries Museum in Leeuwarden.
De Friese hoofdstad, waar ze werd geboren, heeft zich al 
eerder haar nagedachtenis toegeëigend. In de buurt van 
haar geboorte huis staat een beeld van Mata Hari of eigen-
lijk van Margaretha (Griet) Zelle, die oefeningen doet.  
Want de Friezen waren er  uiteraard niet op gebrand om  
een scandaleuze exotische danseres op de sokkel te zetten. 
Het Fries Museum heeft een zaal, die speciaal aan haar is 
gewijd, met vele voorwerpen, brieven, dossiers en zelfs het 
originele doodvonnis. Op 14 oktober aanstaande – bijna 
honderd jaar na haar dood – wordt in het  museum een 
 grote tentoonstelling geopend, die het verhaal van haar le-
ven moet vertellen.

Dossiers op internet
Blijft de vraag wat er destijds precies is gebeurd. Mata Hari 
was duidelijk een ’femme fatale‘ maar was ze schuldig aan 
spionage, onschuldig of een beetje schuldig? Mata Hari- 
watchers keken al jaren met verwoede belangstelling uit 
naar het moment suprême. Naar 15 oktober 2017, wanneer 
de Franse autoriteiten honderd jaar na haar executie de 
 gerechtsdossiers openbaar zouden maken. Dat hoeft echter 
niet meer. De Groningse journaliste Hanneke Boomsma 
ontdekte dat het dossier al enkele jaren op internet staat, 
verstopt tussen duizenden juridische dossiers van andere 
terdoodveroordeelden. Een internetpublicist met het pseu-
doniem Pierre Grande Guerre spitte de 1295  pagina’s docu-
menten door en publiceerde zijn bevindingen op internet 
onder de titel Mata Hari – Het Spionage Dossier. Daarin 
komt hij eigenlijk tot dezelfde conclusie als de Franse 
 aanklager André Mornet in de jaren dertig. Mata Hari was 
geen levensgevaarlijke spionne maar een vrij onbetekenende 
informante. Ze was een beetje schuldig maar had de pech 
dat de Fransen een voorbeeld wilden stellen.
Discussie gesloten dus? Dat valt nog te bezien. •

Invoerdatum 
wijziging 
belastinginning verschoven

In Drop 117 (juni 2017) heb ik u geïnformeerd over de hervor-
ming van het systeem van inning van inkomstenbelasting 

(impôt sur le revenu). Dit heeft op basis van de huidige regel-
geving ook voor veel Nederlanders in Frankrijk gevolgen. De 
regering Macron heeft de geplande invoerdatum verschoven van 
1 januari 2018 naar 1 januari 2019. In 2018 doet men dus op de 
gebruikelijke wijze aangifte inkomstenbelasting over de in 2017 
genoten inkomsten. Vooralsnog zijn er verder geen aanpassin-
gen aangekondigd. Ik houd u op de hoogte van de voortgang.

Box 3-heffing in Nederland en uw tweede huis in Frankrijk

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels van de vermogensrendements-
heffing veranderd. Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 
over het jaar 2016 was over uw in Box 3 belaste bezittingen een 
fictief rendement van 4% en een belastingtarief van 30% van 
toepassing, dit betekende een vermogensrendementsheffing 
van 1,2%. Indien u woonachtig bent in Nederland en een huis 
bezit in het buitenland, verleende Nederland een volledige vrij-
stelling ter voorkoming van dubbele belastingheffing voor het 
in Box 3 aangegeven buitenlands onroerend goed. Door de wij-
ziging van de regelgeving verleent Nederland vanaf de aangifte 
inkomstenbelasting 2017 geen volledige vrijstelling meer voor in 
het buitenland gelegen onroerend goed. Dit wordt veroorzaakt 
door de invoering van progressieve tariefschijven voor de be-
paling van het forfaitair rendement. Het belastingtarief blijft 
30%. Het meerdere Box 3 vermogen boven € 25.000 is belast 
volgens onderstaande percentages:

Vermogen Fictief Vermogens-
 rendement rendementsheffing
€ 0 -75.000  2,871% 0,8613%
€ 75001-975.000 4,600% 1,3800%
Vanaf € 975.001 5,390% 1,6170%

Nederland gaat voor de berekening van de vrijstelling ter voor-
koming van dubbele belastingheffing uit van het gemiddelde 
tarief dat over het gehele Box 3 vermogen verschuldigd is; dit 
is de evenredigheidsmethode. Bij een vast fictief rendement 
wordt dan een volledige vrijstelling verleend. Door de progres-

sieve tariefschijven gaat u echter vanaf 
2017 belasting betalen over uw onroerend 
goed in het buitenland, bij een groot ver-
mogen kan het verschil ten opzichte van 
de belastingdruk over 2016 fors oplopen. •

FINANCIEEL
Arie Sluimer

Arie Sluimer

ariesluimerconseil@gmail.comDe executie van Mata Hari.

Mata Hari, de 
avond voor haar 
executie.
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Delende lidwoorden
Ik begin dit keer met een korte uitleg 
over het fenomeen delende lidwoorden, 
een fenomeen dat we in het Nederlands 
niet kennen maar dat in het Frans een 
belangrijke rol speelt.
Neem de Nederlandse zin: Hij eet vaak 
vlees. Vóór het zelfstandig naamwoord 
‘vlees’ staat geen lidwoord, in de corres-
ponderende Franse zin wel! De Fransen 
zeggen of schrijven: Il mange souvent de 
la viande. In ’t Nederlands dus geen en in 
’t Frans wel een lidwoord. Dat lidwoord 
heet article partitif (delend lidwoord) 
 omdat het een deel aanduidt van, in dit 
geval, al het vlees dat er bestaat. Delende 
lidwoorden geven een onbepaalde hoe-
veelheid aan. Ze kennen vier vormen:  
du, de la, de l’, des. Voorbeelden: manger 
du pain, acheter de la limonade, boire de 
l’eau, lire des livres.
In plaats van een delend lidwoord wordt 
het voorzetsel de (d’) gebruikt in de 
 volgende drie gevallen:

a. Na een hoeveelheidswoord: 
 beaucoup de vin (veel wijn), 
 trop d’argent (te veel geld).
b. Na een ontkenning: Je n’ai pas de vin 

(Ik heb geen wijn). Behalve bij het 
werkwoord être: Ce n’est pas du vin 
(Dat is geen wijn); het gaat hier niet 
om een hoeveelheid maar om een 
hoedanigheid. Let wel: ne … que 
(slechts) is geen ontkenning. Dus: 

 Hij eet slechts brood = Il ne mange 
que du pain.

c. Vóór een bijvoeglijk naamwoord + 
zelfstandig naamwoord in het meer-
voud: de bons livres (goede boeken).  
In het enkelvoud in dit geval liever een 
delend lidwoord: du bon pain (goed 

brood). In vaste combinaties gebruikt 
men in het meervoud wel een delend 
lidwoord: des jeunes filles (meisjes), 
des petits pois (doperwten).

Gezegd moet worden dat in het moderne 
Frans het delend lidwoord in plaats van 
het voorzetsel de steeds meer oprukt in 
het geval van een bijvoeglijk naamwoord 
+ zelfstandig naamwoord in het meer-
voud. Des beaux fruits (mooie vruchten) 
is heel normaal. 

Savoir, pouvoir
Deze werkwoorden kunnen beide ‘kun-
nen’ betekenen. Maar er is een verschil! 
Je sais patiner = Ik kan schaatsen (ik-
versta de kunst, ik heb het geleerd).
Je peux patiner = Ik kan schaatsen 
 (omdat de omstandigheden zodanig zijn 
dat het kan: het heeft gevroren, het ijs is 
dik genoeg, er is ijsvrij…).

Ironie
Of we nu Nederlands of Frans spreken, 
we maken om de haverklap gebruik van 
het krachtige wapen van de ironie. Wat 
is ironie eigenlijk? Wel, je zegt het omge-

Leuk om te weten

Avoir la patate = in vorm zijn
Peigner la girafe = vliegen zitten 
te vangen (peigner = kammen)

Se la péter = opscheppen
Flagorner = strooplikken, hielenlikken

Chiche! = Wedden!

keerde van wat je bedoelt. Tegen een 
laatkomer zeggen we: “Wat ben jij keurig 
op tijd” en als iemand iets verprutst heeft, 
krijgt hij te horen: “Dat heb je netjes ge-
daan”. Een uitdrukking als ‘Het is me wat 
moois’ wordt zelfs alleen maar ironisch 
gebruikt. Ironie is bedekte maar wel 
 milde spot. Sarcasme of cynisme zijn 
veel heftiger.
Waarom deze kleine uitweiding over 
 ironie? Omdat ik een aardige ironische 
uitdrukking tegenkwam in het Frans die 
ik jullie niet wil onthouden. Het gaat om 
Compte là-dessus (et bois de l’eau fraîche). 
Wat tussen haakjes staat kun je ook 
weglaten. Letterlijk: Reken erop (en ga 
maar vers water drinken). De bedoelde 
betekenis is: dat kun je beter vergeten, 
dat kun je op je buik schrijven.

The Local
Dat is een leuke en informatieve website 
in het Engels met interessante weetjes 
die afkomstig zijn uit diverse landen. 
Frankrijk zit daar natuurlijk bij. Ik laat een 
stel van die weetjes de revue passeren.
Wat is het langste Franse woord? 
Antwoord: anticonstitutionnellement 
 (ongrondwettig).

Wat is het kortste Franse woord waarin 
alle klinkers voorkomen? Antwoord: oiseau. 
Opmerking: niet een van die klinkers 
wordt ‘normaal’ uitgesproken!
Er bestaat maar één woord met een ù, 
dat is où (aan ù is op mijn azerty-toet-
senbord een aparte toets gewijd!).
Frans is de enige taal (behalve natuurlijk 
het Engels) die op alle continenten wordt 
gesproken.

De langste plaatsnaam = Saint-Remy-
en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson in 
het departement Marne (51).
De kortste plaatsnaam = Y, in het depar-
tement Somme (80).
Het woord amour is mannelijk in het 
 enkelvoud (amour fou) en vrouwelijk in 
het meervoud (amours tumultueuses).
De letter e komt het meest voor.

Oplossing wolf, geit en kool
De boer zet eerst de geit over, want de 
wolf en de kool kunnen alleen gelaten 
worden. Hij laat de geit achter, komt 
 terug om de kool te halen. Hij legt de 
kool op de andere kant en neemt de geit 
mee terug. Hij neemt nu de wolf mee en 
laat de geit achter. Hij brengt de wolf bij 
de kool en keert terug om de geit op te 
halen. De boer heeft de geit en de kool 
gespaard! •

Franse graantjes

Ménager le chou et la chèvre
Wat is het leven soms ingewikkeld! Door het de een 
naar de zin te maken kun je de woede opwekken 
van de ander. In dat geval moet je de kool en de  
geit zien te sparen. Deze welbekende uitdrukking 
‘de kool en de geit sparen’ komt regelrecht uit het 
Frans: ménager le chou et la chèvre. Waar komen 
die kool en die geit vandaan? Uit de middeleeuwen! 
Er werd toen een overbekend verhaal rondverteld 
waarin een boer met een groot probleem werd ge-
confronteerd. Hij moest een rivier oversteken met 
een wolf, een geit en een kool. Hij kon maar een van 
de drie tegelijk overzetten met het pontje. Een wolf 
en een geit zijn geen vrienden van elkaar, een geit 
en een kool ook niet. De boer was een slimme boer 
want hij vond de oplossing. Proberen jullie ook eens 
de oplossing te vinden van dit klassieke raadsel. 
Aan het eind van deze ‘Graantjes’ geef ik die.

La fleur au fusil
Deze uitdrukking, die letterlijk ‘met de bloem op het geweer’ 
betekent, is geboren in of rond de Eerste Wereldoorlog. Daar 
gingen ze, die tienduizenden soldaten, op weg naar het front. 
De gevechten zouden niet lang duren, de risico’s waren niet 
groot, de overwinning lag binnen handbereik. Het leek een 
 onbezorgde wandeling. Je kunt je voorstellen dat in de sfeer 
van dat naïeve enthousiasme een soldaat een bloem plukt 
langs de kant van de weg en het steeltje in de loop van zijn 
 geweer steekt, dat geweer dat misschien nooit zou hoeven te 
dienen. De werkelijkheid werd anders… Maar de uitdrukking   
is gebleven. La fleur au fusil betekent: onbezorgd en naïef. 
 Later kwam er een betekenisverbreding: enthousiast, moedig, 
vrolijk, fluitend.

Oorlogsenthousiasme 
in 1914
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ALZHEIMER

Het leven kan vele jaren mooi en prettig verlopen en dan gaat 

het plotseling mis. We kregen in korte tijd twee gevallen door 

van echtparen die al vele jaren in Frankrijk wonen, waarvan 

een partner is gaan lijden aan de ziekte van Alzheimer. 

Hieronder het bewerkte verhaal van een van hen.

Wat nu?

Door de vele problemen met mijn 
man die door Alzheimer is ge-
troffen, ben ik in een heel andere 

wereld terechtgekomen dan die ik me 
voor dit jaar had voorgesteld. Dit jaar zijn 
we vijftig jaar getrouwd. Dat hadden we 
graag in ons Petit Paradis, waar we zo blij 
mee zijn hier in Frankrijk, willen vieren.
We staan nu voor belangrijke beslissingen. 
Er moeten keuzes gemaakt worden. We 
moeten afwegen wat er moet gebeuren. 
Door de ontstane omstandigheden komt 
dat vooral op mij neer.
Een heel belangrijke en zware keuze is: 
terug naar Nederland of in Frankrijk blij-
ven. Wat doen we dan met het huis? Hoe, 
of van wie kunnen we hierbij onder-
steuning krijgen, zowel in Frankrijk als in 
Nederland?
Er komen allerlei problemen naar voren. 
Ik wil hem zolang mogelijk thuis verzor-
gen, maar dat gaat mij nu te zwaar wor-
den. Hij weet de wc niet altijd te vinden, 
hij plast overal, is eigenlijk incontinent. 
Doordat hij veel te veel papier gebruikt 
in de wc, is die steeds verstopt.
Hij valt regelmatig uit bed en overal in 
huis. Ik kan hem niet goed meer overeind 
helpen, het is te zwaar. Ik heb geen goede 
nachtrust meer. 
Ik ben nu twee keer per week bij een fy-
siotherapeut in behandeling. 

Hij doet gevaarlijke dingen waardoor hij 
niet meer alleen in huis kan blijven. 
 Onlangs heeft hij de elektrische water-
koker op een brandende gaspit gezet. 
Het plastic was gesmolten en over mijn 
gaspit en de inductieplaat gelopen. 
 Hierna heb ik het gas laten afsluiten!
Een andere keer heeft hij hout in de asla 
van de houtkachel aangestoken. Toen ik, 
na even in de tuin gewerkt te hebben, 
binnen kwam om koffie te zetten, stond 
het hele huis vol rook. 
En zo kan er iedere dag weer een heel 
andere surprise gebeuren !

Het huis uit?
De dokter heeft mij aangeraden mijn man 
twee keer per week in de dagopvang van 
een bejaardentehuis te laten opnemen. 
Ik vond dat een verschrikkelijk idee. Maar 
ik moest wel wat. Ik wil hem zolang 
 mogelijk thuis verzorgen, maar dat is mij 
nu te zwaar geworden. Hij gaat nu om 
te beginnen een keer per week. Hij wordt 
met de taxi gehaald en gebracht.
Het is zo triest om zo’n beslissing te 
moeten nemen, het overvalt je zo. Dan 
moet je proberen dit samen te bespreken 
en dan te gaan kijken waar hij heen gaat. 
Nu krijgen we iedere dag gratis hulp. 
 Iedere dag komen aides soignantes bij 
ons thuis om mijn man te wassen en te 

HULPORGANISATIES
Barend de Ronden

 scheren en twee keer per week te douchen. 
Ze nemen daar rustig ruim de tijd voor en 
zijn heel aardig en opgeruimd. Er komt 
ook een pedicure voor hem aan huis, 
waarvoor we niet hoeven te betalen.
Na indicatie door een sociaal werkster, 
krijgen we nu hulp voor twaalf uur per 
maand van de ADMR (Aide à domicle en 
mileu rural, een federatie van lokale 
hulporganisaties, waarin vrijwilligers en 
professionals samenwerken bij de hulp-
verlening, red.). Daar moeten we voor 
betalen, afhankelijk van onze inkomsten 
die we moeten opgeven. We kunnen ook 
gebruikmaken van een tuinman en andere 
klusjes laten doen.
Het was voor mij ook een probleem om 
de administratie over te nemen. Hij had 
dat een paar jaar niet meer goed gedaan 
en hij wilde niet dat ik het deed. Nu moet 
ik veel dingen herstellen die fout zijn 
 gegaan.

Graag zou ik in contact komen met 
 anderen die ook dergelijke problemen 
hebben. Dan kunnen we met elkaar 
overleggen hoe dingen het beste geor-
ganiseerd kunnen worden en kunnen  
we steun aan elkaar hebben. •

Naam en adres van deze mevrouw zijn bij de 

 redactie bekend. Eventuele reacties kunnen wij, 

natuurlijk met toestemming, aan haar door-

geven. Zij kan dan contact opnemen.

Drie Nederlandse 
hulporganisaties
Voor wie op welke manier ook of door welke oorzaak dan 

ook in Frankrijk ‘tussen de wielen’ raakt, zijn er Nederlandse 

hulporganisaties waarbij men kan aankloppen.

Vooraf moet worden opgemerkt dat de Franse hulpverlening goed functio-
neert, maar niet in alle mogelijke situaties kan voorzien. De Nederlandse 
hulporganisaties – particulier initiatief – kunnen wat gemakkelijker tussen 

de regels door opereren, hoewel ook zij natuurlijk normen stellen.

Komt tijd, komt Raad en Daad.
Voor Nederlandstaligen die ondersteuning 
nodig hebben bij praktische problemen in 
Frankrijk.
Op de zeer uitgebreide, maar goed overzich-
telijke website is veel informatie te vinden 
over de manier en de soort van hulpverlening. 

Het aanbod is breed. Ook mensen die van plan zijn naar 
Frankrijk te verhuizen, kunnen met praktische problemen 
bij Raad en Daad terecht. Hulp kan worden geboden van 

problemen met de belastingdienst tot het geven van 
 verlichting bij mantelzorg, zodat de mantelzorger wat op 
verhaal kan komen. Raad en Daad houdt de mogelijkheid 
open, dat soms een financiële bijdrage – om tegemoet te 
komen in de kosten van een vrijwilliger – kan worden ge-
vraagd. Dit wordt van tevoren besproken. Er wordt geen 
hulp geboden als het gaat om commerciële activiteiten 
of als de hulpvraag al eerder of tijdens de hulpverlening 
openbaar is of wordt gemaakt. 
www.raadendaad.fr

Voortgekomen uit Aneas is het NederlandsOndersteunings-
fonds. De toon is wat zakelijker. Er worden duidelijk voor-
waarden gesteld, zoals permanent in Frankrijk of Monaco 
wonend. Sterker nog: er is een regionale grens om voor 
hulp in aanmerking te komen; men moet in de Provence, 
Alpes Maritimes of Cote d’Azur, afgekort PACA, wonen.

Ook hier is het mogelijk financiële steun te krijgen, maar 
wel tegen de gestelde voorwaarde van volledige openheid 
met betrekking tot de financiële situatie. Ook wordt ‘cliënten’ 
gevraagd een schuldbekentenis te tekenen, zodat bij her-
stel van de financiële situatie kan worden terugbetaald. 
Verstrekte leningen zijn altijd renteloos. Het Nederlands 
Ondersteuningsfonds kent ook een Kinderfonds waaruit 
bijdragen in de kosten van schoolgaande kinderen kunnen 
worden betaald. De voorbeelden die op de website worden 
genoemd, liggen vooral in de financiële sfeer. 
www.nederlandsondersteuningsfonds.fr

De oudste organisatie is Aneas, Association 
Néerlandaise d’Entr’Aide Sociale, opgericht in 
1835. Op de website van Aneas staan eigen-
lijk geen voorwaarden vooraf. Zoals de voor-
zitter, de heer Klinkert tegen me zei: “We 
bekijken iedere aanvraag om hulp op zijn 

 eigen merites en dan zien we wat we kunnen doen. Dat 
loopt uiteen van rechtstreekse financiële ondersteuning tot 
begeleiding bij contacten met Franse instanties, met name 
als de taal toch een probleem is.”
www.aneas.fr

Het is zo triest om zo’n beslissing te moeten nemen, 

het overvalt je zo.



Gaspard de Coligny 
(1519-1572) was als 

 legeraanvoerder in dienst 
van Frans I en Hendrik II. 
Hij werd in 1552 tot admi-
raal benoemd. In 1559 ging 
hij over tot het calvinisme. 
Hij kwam in de gunst bij  
de Franse koning Karel IX. 
Hij wordt beschouwd als  
de militaire leider van het 
Europees calvinisme. Zijn 
dochter Louise de Coligny 
werd de vierde echtgenote 
van Willem van Oranje.
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Het leek allemaal zo aardig. De top van de hugenoten 
was naar Parijs gekomen om het huwelijk bij te wonen 
van hun leider Hendrik van Navarra met Margaretha 

van Valois, de zuster van de Franse koning, het huwelijk dat een 
verzoening tot stand moest brengen tussen de protestanten en 

de katholieken, die elkaar al in drie afschuwelijke godsdienst-
oorlogen te vuur en te zwaard hadden bestreden. Ook de 
huge notenleider Gaspard de Coligny had aan de uitnodiging 
gehoor gegeven ondanks waarschuwingen niet te gaan.
De verwachtingen waren hooggespannen. Zou er nu eindelijk 

GESCHIEDENIS
Wim Kruize

een eind komen aan die burgeroorlog, 
 waarvan de bedrijvers nauwelijks wisten 
waarom het ging? Zoals zo vaak bij gods-
diensttwisten ging het niet om religie maar 
om macht, en dan nog om de macht van 
 enkelingen, die zo graag aan de politieke 
touwtjes wilden trekken.

Een verscheurd volk
Door het optreden van Luther in Duitsland 
en van Calvijn in Frankrijk was er een eind gekomen aan de 
 religieuze eenheid die  eeuwenlang in West-Europa had geheerst. 
Koning Frans I (1515-1547) liet de calvinisten eerst begaan, maar 
nam toch stelling tegen hen toen ze talrijk begonnen te worden. 
Zijn opvolger Hendrik II was een veel fellere katholiek en wilde 
de calvinistische macht graag beteugelen, maar doordat hij in 
oorlog was met Spanje was hij aan handen en voeten gebonden. 
Toen de vrede in 1559 kwam, was Hendrik II van plan eindelijk 
eens korte metten te maken met de ketters. Hij kwam echter 
om het leven tijdens een toernooi. De protestanten konden 
weer ademhalen.
De oudste zoon van Hendrik II, Frans II, was maar 16 jaar oud 
toen zijn vader stierf en hij koning moest worden. Hij liet het 
politieke vechtbedrijf graag over aan de leider van de katholieke 
partij: hertog François de Guise. Inmiddels had de protestantse 
partij ook invloedrijke leiders gekregen: Antoine de Bourbon, 
koning van Navarra, zijn broer Louis de Condé en admiraal 
Gaspard de Coligny. Beide partijen gingen zich bewapenen.

Frans II stierf plotseling in 1560. Zijn tienjarige 
broer, Karel IX, volgde hem op in naam, terwijl 
moeder Catherine de Médicis regentes werd.   
Zij was Italiaanse en katholiek, maar in feite 
 volmaakt onverschillig voor religieuze kwesties. 
Voor haar gold maar één ding: de macht van 
het koningshuis. Zij konkelde graag en kende 
geen scrupules. In 1562 brak, vooral door haar 
toedoen, de burgeroorlog uit.

In de dertig jaren die volgden zouden acht gods-
dienstoorlogen gevoerd worden. Met de grootste hardnekkig-
heid. Als je je verdiept in die twisten, dan sta je versteld van de 
gruwelijkheden die over en weer zijn uitgehaald. 
François de Guise werd vermoord door een protestant, Condé 
door een katholiek en Antoine de Bourbon kwam om tijdens 
een beleg.
In 1570 werd een vrede gesloten. In een gedeelte van Frankrijk 
mochten de protestanten vrijelijk hun geloof belijden en ze 
 kregen de beschikking over vier vestingsteden.
Dat was de situatie aan de vooravond van de Bartholomeus-
nacht 1572.

Catherine versus De Coligny
Margaretha, de zuster van de jonge koning Karel IX, ging dus 
trouwen met Hendrik van Navarra, de zoon van Antoine de 
Bourbon. Karel IX, inmiddels meerderjarig, had sympathie op-
gevat voor zijn raadgever admiraal De Coligny, die leider van 
de calvinisten was geworden. De Coligny werkte op verzoening 

De Bartholomeusnacht 
in het jaar 1572
Een donkere bladzijde

In de nacht van 24 augustus 1572 ging opeens de grote klok 

luiden van St.Germainl’Auxerrois, de favoriete kerk van de 

Franse koningen, die ligt aan het plein tegenover de voor

gevel van het machtige Palais du Louvre. Dat was het signaal 

waarop de soldaten van de koning hadden gewacht: een 

 gruwelijk bloedbad begon waarbij naar schatting twee à 

 drieduizend protestanten in koelen bloede werden vermoord.

Eglise  St.-Germain-l’Auxerrois. 

Catherine de Médicis



gepompte vette kweekbiggen die in leven 
gehouden worden met pesticiden en anti-
biotica’. 
In Parijs deed een journalist onderzoek naar 
biologische zalmen, gekocht bij de visboer. 
Vier van de tien bevatten sporen van be-
smetting met metalen en/of dioxines, PCB's 
en pesticiden, maar deze verontreinigingen 
overschreden geen van allen de reglemen-
taire maxima en waren dus veilig voor de 
gezondheid. 
Kweekzalm leeft voornamelijk op een plant-
aardig rantsoen, maar ook een vismeel en 
soms levende makrelen en langoutines. Een 
zalm blijft een vleesetende roofvis. In Schot-
land zijn enkele visfarms die biologisch wer-
ken, zoals de mannen van Loch Duart. De 
biologische zalm is herkenbaar aan het 
Freedom Food label. 

Voor een écht lekker stukje zalm moet je 
dan toch maar vragen naar wilde zalm uit 
Alaska. Daar vangen de Yup’ik Eskimo’s 
schitterende zalmen. Deze mannen en vrou-
wen leven en vissen nog in harmonie met de 
natuur en hun visserij is officieel erkend als 
duurzaam. Kwaliteit boven kwantiteit! •

Bron: Alimentation Générale – le platform des 

 cultures du goût
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aan omdat hij graag een verenigd Frankrijk wilde laten optrekken 
tegen Philips II om op die manier de protestanten in de Neder-
landen te steunen die in opstand waren gekomen tegen de 
Spaanse koning. Het huwelijk van Margaretha en Hendrik zou 
een prachtige onderstreping zijn van de bedachte strategie. 
Maar… koningin-moeder Catherine de Médicis zag helemaal 
niets in het plan. Ze sloeg aan het kuipen. En dat kon ze! Het is 
zo goed als zeker dat ze haar zwakke zoon Karel heeft kunnen 
overtuigen van een dreigende protestantse machtsgreep waar-
tegen zeer drastisch moest worden opgetreden. Wat zou de 
Franse geschiedenis anders gelopen zijn, als Karel IX tegen zijn 
moeder had opgekund…

Gruwelijk
Zoals gezegd, om 3 uur in de nacht van 23 op 24 augustus 1572 
luidde de tocsin (grote klok) van St.-Germain-l’Auxerrois het 
bloedbad in. De talloze protestantse leiders, die na de huwelijks-
festiviteiten tevreden naar bed waren gegaan, werden volkomen 
verrast in hun slaap door de koninklijke garde die bijgestaan 
werd door de troepen van katholieke edelen. Om vergissingen 
te voorkomen droegen de moordenaars een wit kruis op het 
hoofddeksel en een witte band om de arm.
Een van de eerste slachtoffers was de grote aanvoerder admi-
raal De Coligny. Hij werd in zijn bed vermoord. Zijn dode lichaam 
werd uit het raam gegooid en vervolgens door kinderen door 
de straten gesleurd en verminkt. Degenen die kans zagen te 
vluchten, werden op straat neergeschoten of doodgeslagen. 

Hun ontklede lichamen werden in de Seine gegooid. Bijna alle 
calvinisten die in Parijs op bezoek waren, werden vermoord.
Het bloedbad duurde drie dagen en sloeg zelfs over naar andere 
steden, zoals Orléans, Meaux, Bourges, Saumur, Angers, Lyon, 
Troyes, Rouen, Toulouse en Bordeaux.
Hendrik van Navarra zelf bleef gespaard omdat hij de keuze 
kreeg tussen de dood of een terugkeer naar het katholieke 
 geloof. De latere Hendrik IV was eigenlijk totaal onverschillig 
op het gebied van de godsdienst. Een paar jaar later werd hij 
weer calvinist en in 1593 weer katholiek. Paris vaut bien une 
messe (Parijs is wel een mis waard), is een van zijn bekende 
 uitspraken.
De Bartholomeusmoorden wekten grote afschuw in Europa. 
Zelfs Alva sprak van een misdaad. Catherine de Médicis schreef 
trots een triomfantelijke brief aan de Spaanse koning Philips II 
(haar schoonzoon!): ‘… louerez Dieu avec nous, tant pour votre 
salut particulier comme pour le bien qui en reviendra à toute 
la  chrétienté…’ (u zult zeker met ons God loven zowel voor uw 
persoonlijk heil als dat van de gehele christenheid).
De Bloedbruiloft van 1572 betekende een grote tegenslag voor 
het calvinisme in Frankrijk. En men kon natuurlijk op de vingers 
uitrekenen dat de wraak niet op zich zou laten wachten. De 
vierde godsdienstoorlog kwam er dan ook snel aan.
De zwarte bladzijde uit de Franse geschiedenis die de Bartho-
lomeusnacht is geworden, heeft De Coligny nog wel postume 
eer opgeleverd. De straat tussen St.-Germain-l’Auxerrois en 
het Louvre heet nu rue de l’Amiral de Coligny. •

Schilderij van het 
‘slachtveld’ van 
de hugenoot 
François Dubois 
(Kantonaal Museum, 
Lausanne).

Na de zalm, zijn nu in Frankrijk de 
conserven van tonijn, makreel en 
sardines aan de beurt voor een forse 

prijsstijging. De prijzen van de grondstoffen 
lijken met 30-50% op hol te zijn geslagen. 
Ruim 70% van de totale productiekosten 
betreffen juist die grondstoffen. Denk hierbij 
aan olijfolie, die 30% duurder werd. Dit zal, 
ondanks harde, soms moordende prijsonder-
handelingen met de supermarkten, zonder 
twijfel een forse prijsstijging in de winkel tot 
gevolg hebben. De franse conservenfabrieken 
vrezen voor hun bestaan, omdat zij denken 
dat de consument de prijsstijging niet zal 
accepteren of niet kan betalen. Als de vis-
conservenproducenten hun prijzen niet iets 
kunnen verhogen zijn grote reorganisaties 
in de branche niet te voorkomen. In deze 
sector werken ca. 2.500 mensen. Het gevolg 
zou kunnen zijn, dat er mogelijkerwijs vol-
gend jaar minder ingeblikte vis in de schap-
pen ligt. Dit zou heel jammer zijn, want juist 
visconserven leveren een groot deel van de 
hoogwaardige eiwitten en goede vetzuren 
tegen een betaalbare prijs.

Delpeyrat is een van de toonaangevende 
 fabrikanten van gerookte zalm in Frankrijk. 
Begin dit jaar zijn na een zeer kritische 
 televisiereportage over kweekvis zeker  
2 miljoen consumenten gestopt met het 
 kopen van gerookte zalm. 

Kweekzalm 
Een lastig onderwerp, dat altijd goed is voor 
een stevige discussie op verjaarspartijtjes. 
Er wordt heel wat afgerommeld met de 
kweek van deze roze roofvis. Televisiekok 
Herman de Blijker noemt kweekzalmen ‘op-

Franse visverwerkende 
industrie vreest 
voor voortbestaan

ZALM IN BLIK
Alimentation Générale

Internationaal keurmerk 
voor duurzaam gevangen vis.

Wat zou de Franse geschiedenis 

anders gelopen zijn, als Karel IX 

tegen zijn moeder had opgekund…

De schattingen van het aantal slachtoffers in de 
 augustusdagen van 1572 lopen sterk uiteen.  

Voor het gehele koninkrijk tot zelfs 100.000! Maar dat 
getal lijkt overdreven. De meeste bronnen spreken van 
2.000 à 3.000 in Parijs en van 12.000 tot 20.000 in  
de provincie.
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VOGELBESCHERMING
Theodora Besse

De jacht op ortolaanstropers

De ortolaan is een vinkachtig vogeltje dat behoort tot de 
familie van de gorzen. Het is een nuttige vogel, omdat 
hij leeft van insecten en rupsen. In Frankrijk wordt het 

beestje door sommigen beschouwd als een culinaire delicatesse. 
Vanaf half augustus tot in oktober, wanneer zij uit het noorden 
van Europa naar Afrika vliegen om te overwinteren, is het in het 
zuidwesten van Frankrijk (met name in Les Landes) een lucra-
tieve bezigheid om ze te vangen met behulp van slagnetten. 
Deze worden op bekende trekvogelrustplekken geplaatst en 
zodra een of meer vogeltjes een net aanraken klapt het dicht. 
Na enige tijd kan de stroper zijn ’oogst‘ binnenhalen.

Verdronken in armagnac
De gevangen vogeltjes worden in kleine kooitjes gevangen 
 gezet en gedurende enkele weken vetgemest met gierst. 
 Vervolgens worden ze levend in armagnac gedompeld en ver-
dronken. In december verkopen de stropers ze aan restaurants 
voor 100-150 euro per stuk. Restaurants roosteren ze in de 
oven en zetten ze à raison van 300 euro voor aan hun gasten. 
Franse fijnproevers en chef-koks, onder 
wie de grote ster Bocuse, beweren dat 
zij een eeuwenoude culinaire traditie in 
stand willen houden en zij pleiten voor 
een tijdelijke jaarlijkse ontheffing van het 
verbod. Maar er staan voor de stropers 
en voor de restaurants dus vooral hoge 
bedragen op het spel.

De ortolaan is volgens de Europese 
Vogel richtlijn (1979) en sinds 1999 ook 

volgens de Franse wet een beschermde vogelsoort, omdat het 
aantal ortolanen in Europa snel afneemt. Ortolanen broeden in 
houtwallen en heggen, die in veel landbouwgebieden steeds 
schaarser worden door de toename van grootschalige land-
bouw. In Nederland en België is de ortolaan als broedvogel al 
uitgestorven. In Europese landen waar hij nog wel voorkomt 
nemen de aantallen sterk af (tussen 1980 en 2012 met 84%). 
Vandaar dat de ortolaan ook staat vermeld op de rode lijst  
van bedreigde diersoorten van de IUCN (International Union 
for Conservation of Nature), waarvan veel landen en natuur-
organisaties over de hele wereld lid zijn.

Frankrijk moet wat doen, anders…
De EU Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of 
 bedreigde vogelsoorten. Voor deze vogelsoorten zijn Speciale 
Beschermings Zones (Vogelrichtlijngebieden) aangewezen. 
 Uiteindelijk moet een Europees netwerk ontstaan van natuur-
gebieden. Dit netwerk wordt Natura 2000 genoemd. Alle EU- 
landen houden zich aan de Vogelrichtlijn, maar hun inspanningen 

zijn grotendeels nutteloos doordat in 
Frankrijk de jaarlijkse illegale jacht op de 
ortolaan van overheidswege oogluikend 
wordt toegestaan. De voorzitter van de 
Franse dierenbescherming zegt zelfs in 
het bezit te zijn van een schriftelijke 
 opdracht van een voorgaande Franse 
 regering aan de politie om ortolaan-
stropers niet lastig te vallen. De Franse 
politie treedt in het najaar dan ook niet 
of nauwelijks op tegen de stropers. In 

juni 2016 kreeg Frankrijk van Brussel nog twee maanden de 
tijd om het verbod actief te handhaven, maar tot nu toe heeft 
dat niet veel geholpen.

De LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) strijdt al jaren 
 tegen de ‘pratiques barbares’ die de jacht op de ortolaan mee-
brengt. Zij sporen de met slagnetten gevangen ortolanen op   
en bevrijden ze. Door de slagnetten gewonde vogeltjes worden 
naar een vogelopvang gebracht, waar ze worden verzorgd tot 
ze verder kunnen vliegen. Nu de nieuwe minister van Ecologie 
een in Frankrijk zeer bekende voorvechter van Natuurbescher-
ming is, gloort er misschien hoop voor zowel de ortolaan als 
voor de natuur en de biodiversiteit. Of Nicolas Hulot daad-
werkelijk van doorpakken weet zal de komende herfst moeten 
blijken. Hij zal wel moeten, want inmiddels is de Europese 
Commissie bij het Europese Hof van Justitie een inbreukproce-
dure tegen Frankrijk gestart, waarmee de Franse regering een 
boete van tientallen miljoenen euro’s boven het hoofd hangt.

Mitterand en Juppé
President Mitterrand was een groot liefhebber van het eten 
van ortolaan. Toen hij overleed (1996) was de EU Vogelrichtlijn 
al van kracht, maar de Franse wet verbood de jacht op de 
 ortolaan nog niet.
Ook andere hoge politici mogen zich de ortolaan graag laten 
smaken. De bekende burgemeester van Bordeaux, Alain Juppé, 
is er dol op. In een tv-uitzending uit 2006 ‘À table avec les poli-
tiques’ wordt verteld hoe ortolaan wordt gegeten.

“Het vogeltje wordt gegeten als traktatie na een zware maaltijd. 
Het wordt compleet met ingewanden, botjes en kop verorberd. 
Dat veroorzaakt spatten en vlekken op gezicht en kleren. Je legt 
eerst je servet over je hoofd. Dan blijft de geur behouden. Boven-
dien ben je beschermd tegen de blikken van je disgenoten terwijl 
je zit te kauwen.”

Dit televisieprogramma werd uitgezonden 7 jaar nadat het 
bij de Franse wet was verboden om ortolanen te vangen. 
Zie madame.lefigaro.fr/cuisine van 27 oktober 2016. 

Bronnen: Ouest-France en Wikipedia

Dit artikel is, behoudens een kleine aanpassing, 

eerder gepubliceerd op Nederlanders.fr

Er staan voor de stropers en 

voor de restaurants vooral 

hoge bedragen op het spel.

De nieuwe minister van Milieu, Nicolas Hulot, 

heeft de jacht op ortolaanstropers geopend. 

Hij heeft de prefect van Les Landes (40) 

 dringend verzocht om de strijd tegen het 

stropen van de in Europa beschermde orto

laan (ortolan of bruant ortolan) krachtiger 

ter hand te nemen.

BOMEN
Koos Slob

De Libanonceders bij 
vliegveld Charles de Gaulle

Twee Libanonceders (Cedrus libani) aan weerskanten 
van de A1 bij het Parijse vliegveld Charles de Gaulle. 

Dagelijks passeren duizenden auto’s deze imposante bomen. 
In de loop der jaren moeten dat miljoenen Fransen, Neder-
landers en andere toeristen zijn geweest. Hoe vaak zou ik er 
zelf al zijn langs gereden? Ik denk een paar honderd keer. 
Elke keer weer kijk ik met bewondering naar de ceders.  
En elke keer vraag ik me af hoe oud ze zouden zijn en hoe 
en waarom ze hier zijn gekomen.
Eindelijk heb ik de moeite genomen het uit te zoeken. 
 Natuurlijk doe ik dat dan met internet.
De bomen met een hoogte van zo’n 20 meter zijn ongeveer 
250 jaar oud. Ze waren onderdeel van een oud park rond 
het kasteel van Roissy. Dit park werd in 1760 geërfd door 
de graaf van Caraman, Victor-Maurice de Riquet. Hij trans-
formeerde het park tot een Engelse landschapstuin. De 
 Libanonceders zouden als zaailingen uit Engeland zijn in-
gevoerd en rond 1760 zijn geplant.

President Pompidou
Hoewel het park grotendeels is verdwenen met de bouw 
van het vliegveld, zijn de twee Libanonceders wonder boven 
wonder gespaard gebleven. Niet in de laatste plaats door 
de Franse president Georges Pompidou die er persoonlijk 
voor heeft gezorgd dat bij de aanleg van de autoroute en de 
spoorlijn de bomen zouden worden gespaard.
In 2014, in het kader van het internationale jaar van het 
bos, werden de Libanonceders door een speciale jury onder-
scheiden met het etiket ‘Favoriet’ (‘Coup de Coeur’).

Libanonceders langs autoroute A1 bij 
het Parijse vliegveld Charles de Gaulle. 

Nicolas Hulot

FO
TO

: I
N

EK
E 

V
IN

K



StilDrop 118 – September 201724 Drop 118 – September 2017 25

COLUMN
Ton Hilderink

Na het middagmaal klonteren ze samen op het Square 
de la Légion d’Honneur, waar Brive-la-Gaillarde haar 
gevallen zonen herdenkt. Niet om iets of iemand te 

eren, maar voor een ander ritueel. Ze zijn hier voor hun dage-
lijkse spelletje pétanque. Ik kan het niet bewijzen, maar durf 
mijn strooien hoed eronder te verwedden dat zich op ditzelfde 
uur in tientallen Franse stadjes vergelijkbare speelse samen-
scholingen voltrekken. Dit is Frankrijk.
Ik kijk er graag en vaak naar, op afstand, vanaf een bankje aan 
de rand van het plein. De mannen lijken mijn interesse te waar-
deren. Als ik groet knikken ze terug. Soms roept één van de 
spelers: ‘Vous êtes bien?’. Met mij gaat het prima. Ik moet den-
ken aan een zinsnede uit Herenleed, een programma van wee-
moed en verlangen, uitgezonden door de VPRO en geschreven 
en gespeeld door Armando en Cherry Duyns. ‘De buitenstaander 
groet steeds, hij zegt hallo, maar hij neemt nooit afscheid.’

De zon schijnt, de conversatie is levendig, 
de ballen tikken, de tijd verglijdt…

Ik kijk graag naar de spelende heren van Brive – pétanque lijkt 
hier een mannenzaak – omdat je er moeiteloos de analytische 
psychologie van Jung op los kunt laten. Alle persoonlijkheids-
typen van de briljante leerling van Freud, de zogeheten ‘arche-
typen’, zijn vertegenwoordigd. De ‘heerser’ neemt het voortouw 
en stelt de teams samen; de ‘schepper’ experimenteert met een 
innovatieve worp. De ‘onschuldige’ staat meer te dromen dan 
zich te concentreren op het spel; de ‘rebel’ stelt bij iedere worp 

de spelregels ter discussie. De ‘held’ klopt zichzelf na zijn hero-
ische worp op de borst en heft een waarschuwende vinger; de 
‘nar’ maakt tot vervelens toe van iedere worp een komische 
voorstelling. De ‘bondgenoot’, houdt iedereen te vriend; de 
‘minnaar’ neemt de tijd, omdat hij in gebogen houding onbe-
schroomd kan genieten van de vrouwengestalten die het plein 
van het legioen van eer diagonaal oversteken, op weg naar het 
heerlijke oude centrum van Brive-la-Gaillarde.
Ach ja, de persoonlijkheidstypen van Jung. Ze worden in onze 
jachtige tijd te pas en te onpas gebruikt door loopbaanpsycho-
logen en het legioen van personal trainers en coaches die van 
iedereen ‘een merk’ willen maken. De oude zonen van Brive-la- 
Gaillarde lijken zich het hoofd niet te breken over zichzelf als 
merk – bewust noch onbewust. Hun werkzame leven ligt achter 
ze. Ze werpen hun ballen, rustig en bedaard. De zon schijnt, de 
conversatie is levendig, de ballen tikken, de tijd verglijdt.

En ik? Ik geniet van het Franse zonnetje en kijk met plezier toe. 
Ik word gegroet en gedoogd. Ik mag observeren, maar word 
niet uitgenodigd om aan het spel deel te nemen. Ik ben geen 
Fransman, geen geboren en getogen Brivist, geen retraité. 
Hoe ingeburgerd ik me ook voel, ik blijf die buitenstaander in 
Frankrijk die altijd groet maar nooit afscheid neemt. En zelfs al 
zouden ze me vragen om deel te nemen aan het meest Franse 
ritueel dat bestaat, dan nog moet ik ervoor bedanken. Ik heb er 
simpelweg de ballen niet voor. •

Ton Hilderink is tekstschrijver en journalist (www.tekstenuitfrankrijk.nl)

Ik heb er 
de ballen 
niet voor

VERHAAL
Peter Schoenmaker

Stil

Het is warm in de middagzon. Er is geen wind, dus niets 
beweegt. De vrouw is even gaan liggen en de hond 
soest aan mijn voeten. Geen auto komt voorbij en de 

boeren hebben blijkbaar ook gekozen voor een middagslaapje 
want er is geen tractor te horen. Zelfs de insecten zwijgen.
Het is stil. Doodstil.

Ik denk aan de eerste keer dat het zo stil was. Het was de 
avond voor we het definitieve koopcontract zouden tekenen 
bij de notaris en we de sleutels van ons Franse huis zouden 
krijgen. Bij het zoeken naar een huis is het nooit stil. Je zit 
 dagen in de auto. Hoort makelaars aan. Zit tussen tientallen 
spraakzame Fransen aan de lunch en in de hotels waar je 
slaapt is het ’s nachts ook nooit echt stil.
Je tekent een voorlopig koopcontract en vertrekt weer naar 
huis om te wachten. Want het huis heeft niet alleen een flinke 
tuin, maar ook een paar hectare landbouwgrond. De wet zegt 
dat de notaris de hele handel eerst moet aanbieden aan de 
boeren in de buurt. Wie hetzelfde biedt heeft het eerste recht 
van koop en dan moet je als niet-boer op zoek naar wat anders. 
Nou is dat niet iets om thuis in Holland wakker van te liggen. 
Het gebeurt zelden of nooit, want iedereen weet dat het huis 
verkocht is aan een maffe buitenlander die zich echt geen raad 
weet met een paar hectare, die de grond gratis in bruikleen zal 
geven aan de eerste de beste agrariër die belangstelling toont.
Vraagt-ie er geld voor dan is het helemaal lachen, want de 
 gebruiker mag er langzaam maar zeker op bouwen. Eerst een 
overkappinkje waar het vee kan schuilen, dan een schuurtje   
en zo steeds groter. Op den duur zelfs een huis zonder dat de 
eigenaar er wat aan kan doen. Als boer zit je altijd goed.
Iedereen weet dus dat er geen boer gaat bieden en toch moet 
je maanden op dit proces wachten voor de koop definitief 
wordt. Heb je dus in het voorjaar gekocht dan kun je er die 
zomer niet in. Tant pis. 

Maar begin september was het voor ons dus zover.

Oorverdovend stil
De auto volgestouwd en naar het zuiden. De péage was nog 
niet af, vanaf Cahors moesten we via de Route Nationale. Dit 
keer sliepen we niet in een hotel maar waren uitgenodigd door 
onze Nederlandse overburen die, zonder dat het ooit ter sprake 
was gekomen, al 12 jaar ook een huis hadden in de buurt van 
onze aankoop. Sterker nog, ze hadden er zelfs twee.
Terwijl ze het eerste huis nog aan het opknappen waren koch-
ten ze ook de ruïne die ze in de verte konden zien liggen om te 
voorkomen dat iemand anders dat zou doen. Later hadden ze 
die ook opgeknapt als gastenverblijf en daar zouden wij slapen.
Maar niet voordat we samen hadden gegeten, gedronken en 
muziek gedraaid. Luidruchtig. Het was al over enen toen wij 
in de auto stapten om naar het gastenhuis te rijden, dat wel 
zichtbaar was maar om er te komen was je met een grote 
bocht toch een paar kilometer onderweg.
Daar zette ik de motor af en nadat we in het licht van de 
 koplampen de eeuwenoude voordeur met een grote roestige 
sleutel had opengemaakt gingen ook die uit.

Opeens was het wat ze noemen aardedonker en … doodstil.
Echt oorverdovend stil. Je hoorde helemaal niets. Dat komt 
hard aan als je jarenlang tussen miljoenen mensen hebt 
 gewoond. Ik kan rustig zeggen dat ik het beangstigend vond 
en deed, puur door die alles doordringende stilte, geen oog 
dicht. Hoewel mevrouw naast me sliep voelde ik me als de 
 laatste mens op aarde. Totaal alleen. Wilde ik dit wel? 
Stel dat we op een moment dit niet alleen in de vakanties 
 hadden, maar besloten om hier permanent te gaan wonen? 
No way, misschien dat we de 5% aanbetaling kwijt waren, 
maar ik ging de volgende dag de notaire vertellen dat de koop 
niet doorging. Stilte…..vreselijk.

Tegen de ochtend viel ik blijkbaar toch in slaap, want opeens 
was het licht. Buiten speelde het zonlicht op de tafel die al 
 gedekt was voor het ontbijt. Overal floten vogels maar verder 
was het stil. Een stilte die een paar uur eerder nog verstikkend 
was geweest maar waarvan ik toen dacht: ‘Heerlijk. Dit wil ik 
vaker!’

Zo is het nu nog steeds. Ik doe mijn boek dicht en ga ook even 
liggen. •

Een verhaal uit Je maakt wat mee als hotelier van Peter Schoenmaker. 

Hij schreef ook De hotelier maakt weer wat mee. Zie Drop 117.

Opeens was het wat ze noemen 

aardedonker en … 

doodstil.
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KUNST
Jacques van Elst

Niet ver van de stad Reims in de Franse streek Champagne ligt VilleneuvesurFère. Dat dorp 

bestaat uit een kerk, een aantal huizen en wat boerderijen. Vijf kilometer voor dit dorp staat 

een bord met de tekst Villeneuve-sur-Fère, Pays natal de Paul Claudel. Dit dorp, dat een spe

ciale rol speelt in het oeuvre van de dichter Paul Claudel, is ook voor zijn zuster Camille van 

groot belang geweest; de bossen nabij Villeneuve inspireerden haar tot haar eerste werken.

Camille Claudel werd daar op  
8 december 1864 geboren en  
is de oudste van de Claudel- 

kinderen. Na haar zouden nog Louise 
(1866-1935) en Paul (1868-1955) komen. 
Als kind raakte Camille al geobsedeerd 
door het kneden van klei en was vast-
besloten om beeldhouwster te worden. 
In Nogent-sur-Seine, waar de familie 
Claudel vanaf 1876 woonde, verbleef 
ook de beeldhouwer Alfred Boucher. 
 Camilles ontmoeting met deze kunste-
naar bracht hét keerpunt in haar leven, 
hij zag dat zij talent had. Hoewel over 

deze periode weinig bekend is, kreeg 
 Camille waarschijnlijk les van hem en 
 adviseerde hij haar naar Parijs te gaan 
voor verdere studie. In Parijs ging Camille, 
zeventien jaar oud, lessen volgen bij de 
Académie Colarossi, een van de weinige 
academies waar vrouwen werden toe-
gelaten. Zoals toen gebruikelijk, ging ze 
ook regelmatig naar het Louvre om de 
‘klassieken’ te bestuderen. Het jaar daar-
op huurde Camille met enkele Engelse 
vriendinnen van de academie een atelier 
in de Rue Notre-Dame-des-Champs. Hier 
kregen de dames les van Alfred Boucher, 

die elke vrijdag langskwam om hun werk te bekijken. Boucher 
bracht op een dag Paul Dubois mee, directeur van l’École Natio-
nale des Beaux-Arts. Camille toonde hem enkele van haar 
 werken, “Vous avez pris des leçons avec Monsieur Rodin!”, was 
onmiddellijk het commentaar van Dubois. Maar Camille had  
op dat moment nog nooit van Rodin gehoord, laat staan dat   
zij hem ontmoet had. 

Rodin gaat lesgeven
Toen Boucher in 1882 naar Italië vertrok, vroeg hij Rodin hem 
te vervangen en zijn studentes verder onderricht te geven in   
de technieken van de beeldhouwkunst. Daar ontmoette Camille 
voor het eerst de beeldhouwer Auguste Rodin. 
Rodin, vierentwintig jaar ouder dan Camille, was op dat 
 moment al redelijk bekend in de kunst-
wereld. Zonder een moment te aarzelen 
werd Camille de leerlinge van Rodin, 
 omdat “la seule chose qui soit essentielle, 
c’est de faire de belle et noble sculpture”. 
Er was al heel snel sprake van een grote 
aantrekkingskracht tussen Camille en 
Rodin. Een brief uit 1883 van Rodin aan 
‘zijn wilde vriendin’ Camille maakt duide-
lijk dat ze toen al een verhouding hadden. 
In het atelier van Rodin hield Camille 
zich bezig met het maken van schetsen 
en studies voor La Porte de l’Enfer en Les 
Bourgeois de Calais. In het begin deed 
Camille hetzelfde werk als de andere 
leerlingen, maar langzamerhand werd  
zij zijn naaste medewerkster en ging zij 
zich specialiseren in handen en voeten. 
Naarmate het contact tussen Rodin en 
Camille steeds intiemer werd, ging 
 Camille ook model staan voor Rodin. Ze 
is onder meer te herkennen in l’Aurore, 
La Pensée en La Danaïde; daarnaast 
heeft ze waarschijnlijk ook geposeerd voor enkele figuren voor 
de Hellepoort. In de tijd van hun samenwerking ontwikkelde 
Camille ook haar eigen stijl, zoals blijkt uit Jeune Romain, Gi-
ganti en Louise de Massary. Deze werken tonen aan dat Camille 
meer dan een doorsnee leerlinge was. Een vaak geciteerde uit-
spraak van Rodin getuigt hiervan: “Je lui ai montré où elle 
 trouverait de l’or, mais l’or qu’elle trouve est bien à elle”. 

Van liefde naar haat
Door het werk in het atelier van Rodin had zij te weinig tijd om 
zich helemaal te kunnen wijden aan haar eigen kunst. Tegen 
het einde van 1893 besloot Camille Rodin te verlaten om voor 
zichzelf te gaan werken. Waarom heeft Camille Rodin verlaten? 

Eén van de redenen kan Rodins voort-
durende relatie met Rose Beuret zijn 
 geweest, in 1892 werd Camille duidelijk 
dat hij Rose nooit zou verlaten en zelfs 
overwoog met haar in Meudon te gaan 
wonen. Een andere reden voor Camille 
was het feit dat zij in haar ogen te weinig 
erkenning had gekregen voor al het werk 
dat ze voor Rodin gedaan had, als zijn 
leerlinge en rechterhand. Ondanks deze 
negatieve gevoelens creëerde Camille in 
deze periode haar grootste meester-
werken zoals Clotho, La Valse, Les Cau-
seuses en La Petite Châtelaine. Camilles 
ergernis over Rodin werd langzaam 
 omgezet in haat, ze ging Rodin zelfs 
 beschuldigen van diefstal en plagiaat. 
Naar andere mensen toe sprak ze over 
de ‘bande à Rodin’ die haar ideeën wilde 
afnemen en haar probeerde te vergiftigen. 

“U heeft les bij mijnheer 

Rodin genomen”

Camille 
Claudel
Leerlinge, maîtresse en bovenal muze van Auguste Rodin (zie Drop 117) 
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In haar verwarring ging ze haar werken systematisch vernielen 
om te voorkomen dat Rodin deze zou weghalen. In deze moei-
lijke tijden was haar vader de enige die haar voortdurend bleef 
steunen, hij schoof haar geld toe om van te leven en stimuleer-
de haar om zelfstandig kunstwerken te blijven creëren. De kri-
tieken over haar waren meer dan positief, alleen met Camille 
ging het steeds slechter. Op zondag 2 maart 1913 overleed haar 
vader en niemand informeerde Camille, ze was dan ook niet 
op de begrafenis. Paul, nu hoofd van de familie, besloot direct 
Camille op te laten nemen in een inrichting.

Een droevig einde
Op 10 maart werd zij overmeesterd door twee verplegers die 
haar, na de toegang tot haar atelier te hebben geforceerd, 
meenamen. De jaren gingen voorbij en Camille verbleef in alle 
eenzaamheid in de inrichting. Zij werd daar snel ouder; haar 
gezondheid nam af, haar lichaam werkte niet meer optimaal 
en haar geest werd minder. Toen Paul in september 1943, 
op dringend verzoek van de artsen, een bezoek aan zijn zus 
bracht, kon Camille hem nog herkennen en leefde zij op. Een 
maand later, op 19 oktober 1943 stierf Camille als een oude, 
onbekende vrouw. Ze werd begraven op het kerkhof van 
 Montfavet, op het gedeelte dat gereserveerd was voor de 
 patiënten van het gesticht. Er was niemand op haar begrafenis. 
In de zeven decennia na haar dood groeide de waardering voor 
haar werk spectaculair. Dat resulteerde in vele internationale 
en toonaangevende exposities, meerdere boeken, een met 
vele prijzen bekroonde film (1988) Camille Claudel met Isabelle 
 Adjani als Camille en Gérard Depardieu als Rodin en als voor-
lopig hoogtepunt het op 26 maart van dit jaar geopende 
Musée Camille Claudel in Nogent-sur-Seine (10) 
www.museecamilleclaudel.fr. •

Bron: Singer Laren

NATUUR
Tim Pavliceck

Weg met rechtlijnigheid

Opeens bezit je als Nederlander – wonende in 
Frankrijk – een kalkgraslandje.
Help, wat moet ik er mee! 

Je kunt er een gazon van maken oftewel een woestijn in de 
ogen van insecten. Maar als u de bloemen en de insecten 
wilt behouden dan vergt dat geduld, ’fingerspitzengefühl’, 
kennis en ervaring.
Ik kan u slechts op weg helpen met wat basisrichtlijnen en 
verwijzingen naar interessante websites.

Gefaseerd maaien
Maar als het hele terrein in één maaibeurt gemaaid wordt dan 
ben je in één klap niet alleen alle bloemen kwijt, maar ook een 
groot deel van de insecten!
Om de overlevingskans van insecten te verhogen is gefaseerd 
maaibeheer een goede maatregel. Hierbij blijven bloemrijke 
stukken, die ongeveer een kwart van de oppervlakte beslaan 
ongemaaid. Deze blokken kunnen in het najaar of volgend 
voorjaar gemaaid worden, waarbij weer andere stukken 
 worden uitgespaard. 

Ons hooilandje werd vroeger beweid met koeien. Daarna, 
 gedurende ongeveer 35 jaar, werd het één keer per jaar ge-
hooid, dus gemaaid en afgevoerd. Vooral de laatste jaren nam 
het aantal hooibalen sterk af en was het voor de boer niet 
meer de moeite waard om bij ons langs te komen. 

Het is alsof we een nieuw weitje 

hebben, want we zijn dit voorjaar 

met enthousiasme begonnen 

met dit bochtenwerk

Sinds 12 jaar maaien we zelf en uiteraard gefaseerd! We laten 
tegenwoordig het maaisel liggen want verschraling mag niet 
tot uitputting lijden! 

Sinusbeheer
Sinds kort is er een nieuwe beheermethode ontwikkeld speciaal 
voor het behoud van vlinders en andere insecten, het zoge-
naamde Sinusbeheer.
Bij dit beheer is de rechtlijnigheid in het landschap verdwenen. 
Weg met de vierkante of langwerpige vakken, in de natuur 
 bestaan geen rechte lijnen. Golvende lijnen en figuren worden 
gemaaid.
Het is alsof we een nieuw weitje hebben, want we zijn dit 
 voorjaar met enthousiasme begonnen met dit bochtenwerk. 
Natuurlijk is de toename van insecten nog niet meetbaar, 
maar de theorie erachter voelt goed.
Door de golvende lijnen ontstaan diverse luwe plekjes die snel 
opwarmen, onontbeerlijk voor vlinders. Afhankelijk van de 
 productie van het grasland wordt 1, 2,of 3 maal per jaar ge-
maaid. Het ene golvende figuur volgt of overlapt het voorgaan-
de, zodat er een enorme diversiteit ontstaat in hoogte en 
 bloeitijd van de vegetatie.

Als u geïnteresseerd bent in deze nieuwe uitdagende Sinus-
maaimethode dan verwijs ik u bij deze naar drie interessante 
websites:
• www.phegea.org/sinusbeheer/couckuyt (link doet het niet!)
• www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer
• www.prachtlint.nl/handboek/beheer/maaien

Achtergrondinfo
Er wordt al zo’n jaar of 70 onderzoek gedaan naar het 
 behoud en beheer van bloemrijke graslanden. De resultaten 
van onderzoek resulteerden in beheeradviezen. 
Met vallen en opstaan krijgt men hoe langer hoe beter zicht 
op de wisselwerking tussen o.a. bodem, vegetatie, land-
gebruik, expositie etc.
Gebruik vooral geen kunstmest! Met kunstmest bevorder  
je eenzijdig de grasgroei. De biodiversiteit vermindert hier-
door zowel boven- als ondergronds.
Een matige stalmestgift op arme bodems geeft een struc-
tuurverbetering doordat humus wordt toegevoegd met als 
resultaat een toenemende soortenrijkdom. 
Het rijden met zware machines op bijvoorbeeld kwetsbare 
kalkgraslandjes resulteert in bodemverdichting met alle 
(slechte) gevolgen van dien, ook voor de vegetatie.
Verschralen is het credo, want er vallen, door luchtveront-
reiniging, al genoeg voedingstoffen uit de lucht als het 
 regent. Met verschralen wordt bedoeld maaien, met bij 
voorkeur licht materieel of met de hand en daarna het 
maaisel afvoeren, hooien dus.

Camille kort voor 
haar dood.
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Venkelsalade 
met gerookte forel en 
mierikswortelroom

In citroensap gegaarde vis heet ceviche, een uit Peru over-
gewaaide bereidingswijze. Ik heb me er nog niet aan durven 
wagen, want verkeerd bereid kan best wel leiden tot 

gezond heidsproblemen; in principe gaat het om rauwe vis   
en met deze bereidingswijze worden voorkomende bacteriën 
en parasieten mogelijk niet of onvoldoende gedood.

We hebben nodig: 
• venkel (1/2 per persoon) 
• appel (1/4 per persoon) 
• citroensap (minstens 1 citroen per persoon) 
• mayonnaise, 1 el p.p. (el = eetlepel) 
• yoghurt, 1 el p.p.
• room (1/4 liter per 4 personen)
• mierikswortel (pasta of naturel) 1 el
• forel (1 per 4 personen) om te roken of 
 gerookte forel kant en klaar (50-60 gram p.p.)

De venkel snijden we, een dag van te voren, in de dunste plakjes 
die je kunt maken met de hand, met een mandoline of met een 
schaaf. Het moeten echt ragdunne reepjes worden. 
Let op dat je eerst de kern eruit snijdt want anders zitten alle 
reepjes aan elkaar en dan moet je ze vervolgens weer uit elkaar 
pulken, dubbel werk.

De ragdunne reepjes venkel overgieten we ruim met vers 
 geperst citroensap. In Frankrijk kun je overal flessen puur 
 citroensap kopen maar mijn ervaring zegt: vers geperst is beter. 
De bak met de venkel in citroensap regelmatig omkeren (goed 
gesloten bak gebruiken!) zodat alle reepjes ruimschoots in 
 aanraking komen met het citroensap.

Vlak voor het opdienen laten we de venkel in een vergiet of zeef 
goed uitlekken zodat het niet aanhangende citroensap, dat z’n 
werk heeft gedaan, wegloopt. In de tussentijd snijden we een 
appel in net zulke flinterdunne reepjes als de venkel. We mengen 
ze met de venkel en overgieten de salade direct met de saus 
van mayonaise met yoghurt zodat de appel minimaal bloot ligt 
en dus niet bruin wordt. De salade is nu klaar om geserveerd te 
worden.

In de rookpan
Erbovenop een stukje gerookte forel (zelf roken in een rookpan 
of kant en klaar kopen) of wat ook heel lekker is: gerookte 

 paling. Bovenop geslagen room met mierikswortelpasta of 
 naturel (mengen en proeven tot je de juiste verhouding hebt 
gevonden). Mierikswortel – pasta of naturel – koop je in de 
grotere supermarkten en speciaalzaken. 
Bovenop de witte mierikswortelroom een takje dille en je 
brengt een prachtig en zeer smaakvol voorgerecht op tafel, je 
gasten zullen verrukt zijn.

Mijn rookpan is van het merk Cameron en bestaat uit 4 delen: 
een pan die gevuld wordt met een laagje houtmot (overal te 
koop), daarop komt een afdekplaat (die ik altijd omwikkel met 
aluminiumfolie om minder te hoeven schoonmaken), daarop 
komt een rooster waarop je het vlees of de vis legt (rooster 
eerst  invetten met olijfolie) en daarop de deksel.
Je zet de pan op hoog vuur met de deksel op een kier, als er 
rook uit komt, deksel afsluiten en vuur temperen.
Je kunt lang koud roken (vuur heel laag) of kort warm (vuur 
 hoger). Beetje experimenteren en je kunt zalm, forel, paling, 
kip, eend of wat je ook wilt, roken.
De pan kost ± € 75 bij de betere kookwinkel.

Spinazierol met zalm
Een ander leuk voorgerecht is de spinazierol met zalm:

Daarvoor heb je nodig:
• 450 gram diepgevroren bladspinazie, ontdooid en ‘droog-

geperst’ (in vergiet laten uitlekken door er een gewicht op te 
plaatsen)

• 200 gram zachte kaas zoals St. Moret of Philadelphia
• 175 gram fijngehakte gerookte zalm
• 4 eieren, gesplitst (geel en wit dus apart)
• 2 lente-uitjes of sjalotjes

CULINAIR
Peter Hootsen
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ZINGEN
Anke de Bruijn

Zing en adem 
het leven in

Een mooie zomeravond, donderdag 3 augustus jl., in 
Milhac-de-Nontron. Nederlanders, Fransen en Engel-
sen genieten na, met het bekende drankje en hapje, 

van een concert in de plaatselijke kerk. Het gelegenheids-
koor ‘The Amsterdam Choral Singers’ heeft net een prachtig 
optreden verzorgd onder leiding van Evert van Malkenhorst. 
Medewerking werd ook gegeven door Evert Sillem (viool),  
Jo Dillison (piano) en Frits Melles (contrabas). Samen brach-
ten ze werken ten gehore van o.a. Arvo Pärt, Fauré, Poulenc 
en Webber. Evert Sillem en Jo Dillison speelden ook nog 
enige werken voor viool en piano.

Al vele jaren komen Nederlandse koorzangers naar Larret in 
Saint Saud Lacoussière om daar in korte tijd een programma 
in te studeren. De basis wordt al in Amsterdam gelegd, 
waarna een stage volgt in Frankrijk. In een kleine week 
wordt er geschaafd en geoefend en volgt er een optreden in 
een van de vele landelijke kerkjes in de omgeving. Dit keer 
in Milhac-de-Nontron met zijn prachtige akoestiek. Het is 
elk jaar weer een verrassing om te ervaren hoe in een zo 
korte tijd een mooi programma wordt uitgevoerd. Evert 

van Malkenhorst slaagt telkens weer in. 

Een week later trad weer een koor o.l.v. 
Evert van Malkenhorst op in de kerk van 
Milhac-de-Nontron. Deze keer een totaal 
ander programma. Twee Bach koralen en 
uitvoeringen van stukken uit Die Drei-
groschen Oper van Kurt Weil/Bertold Brecht 
en West-Side Story van Leonard Bernstein. 
Evert Sillem en Jo Dillison brachten ook nu 
weer enige werken voor viool en piano ten 
gehore.

Ook nu weer was het genieten van mooie 
koorzang en prachtig solistisch optreden van 
Evert Sillem. Het is bewonderenswaardig 
hoe in een paar dagen een optreden wordt 
voorbereid en uitgevoerd. Al vele jaren lukt 
het Evert van Malkenhorst om Nederlandse 
stemmen te laten klinken in Frankrijk. Het is 
te hopen dat dit nog lang zo mag zijn. •

Bereiding: 
• Oven voorverwarmen op 190°C (heteluchtoven 170°C), 
 gasoven stand 5.
• Beboter een stuk van ongeveer 25x35 cm bakpapier en leg 

dat vlak op een bakblik van minimaal dat formaat.
• Hak de spinazie fijn en meng dat met 50 gram van de kaas, 

75 gram van de zalm, de dooiers en kruid het mengsel met 
peper en zout.

• Klop met een handmixer de eiwitten stijf en spatel dat 
 voorzichtig door het eigeel-spinazie-kaas-zalmmengsel.

• Breng dit mengsel aan in een laag op het bakpapier in het 
bakblik en bak dit af in de voorverwarmde oven gedurende 
20-25 minuten.

• Neem dit baksel uit de oven, verwijder voorzichtig het bak-
papier en laat het geheel goed afkoelen.

• Meng de resterende kaas met de zalm en de fijngehakte 
 lente-ui/sjalot en smeer dit mengsel op dit afgekoelde baksel.

• Rol het geheel stevig, strak in huishoudfolie en plaats het 
minstens 2 uur in de koelkast.

• Snijd er mooie plakken af en serveer 2 dunne plakken of 
 1 dikke plak op een toefje sla, serveer er eventueel een citroen-

mayonaise bij, garneer met plakjes komkommer of hetgeen 
je zelf leuk/lekker acht.

Smakelijk appétit!

Peter Hootsen heeft gîtes, 

chambres- en  table d’hôtes 

en minicamping ‘Rastaillou’ 

in Salles de Cadouin. 

www.rastaillou.com

MUZIEK
Henk van Elferen

Jack komt uit Californië en woont al tien jaar in de Lot. Hij is 76, doet 
dagelijks zijn yogaoefeningen, gaat drie keer in de week zwemmen, 
was tot zijn vijftigste windsurfer en zweert bij zijn zelfgemaakte 

 Bulgaarse yoghurt. Zijn doel is gezond oud worden en hij is al hard op weg. 
Vandaag komt hij voor zijn eerste zangles en is gefascineerd door het 
 thema ademsteun. Hij vergelijkt het met ademen bij de yoga en bij het 
sporten en concludeert blij dat zingen eigenlijk gewoon een sport is. ‘So I 
got a new sport now!’ Met veel enthousiasme komen de toonladders  eruit, 
eerst onwennig, dan steeds vaster naarmate hij beter voelt hoe de verbin-
ding werkt tussen wat er in de borstkas en in het hoofd gebeurt. You know, 
this feels GOOD! Er volgt een exposé over hoe veel andere mensen van zijn 
leeftijd – en veel jonger – 
rondlopen. Hij doet het voor 
en ziet er op slag uit als een 
oude man. Schokkend, een 
echte metamorfose. Schouders 
naar voren, buik laten hangen, 
een aura van continue uitput-
ting. Dan springt hij weer over-
eind. It’s so important to  breathe 
well, and to stand straight! 
Look at Freddy Mercury, Mick 
Jagger! Jack is een mooi voor-
beeld van trots en waardig-
heid in de houding en ik denk 
dat het veel met zijn zin in be-
weging te maken heeft. En dat hij het belangrijk vindt om er ‘goed bij te 
staan’, een trotse, mooie houding te hebben. Goed ademen is daar het 
 gevolg van, met alle fijns dat daarbij hoort: de diepe ademhaling stimuleert 
de bloedsomloop, de stofwisseling. Charles Panzera, een zangpedagoog 
van halverwege de vorige eeuw, schreef er prachtig over in statig ouderwets 
Nederlands. 
Zingen combineert de mooiste dingen met elkaar: spelen; jezelf uiten met 
zielenroerselen van grote kunstenaars van alle tijden (of je eigen zielen-
roerselen); resoneren in je lichaam; werken aan een gezond lijf. De trotse 
houding is daarbij noodzakelijk – de achttiende-eeuwse zangmeesters 
hadden het over de galante of nobele houding. Of hebben we die afgeleerd 
in onze samenleving die vindt dat gewoon al gek genoeg is? Lopen er daar-
om zoveel mensen onzeker en oppervlakkig ademend met de schouders 
naar voren? Fier rechtop staan is niet arrogant, het is goed voor jezelf 
 zorgen. En het is spelen, ook iets wat je misschien al bijna had afgeleerd. 
Doe eens een Freddy of een Mick. Buik in, breed staan, schouders laag, 
hoofd rechtop, kin iets omlaag, borst vooruit, armen gespreid boven je 
schouders, de ultieme alfa-mannetjes of -vrouwtjeshouding. Blijf even 
staan, vergeet niet door te ademen en voel hoe het voelt. Lekker? 
Mooi. Houen zo. •

Nederlandse stemmen 
klonken weer in Frankrijk

Kerk Milhac de Nontron
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BOEKEN
Barend de Ronden

Hij wordt wel de nieuwe sensatie van de 

Franse literaire wereld genoemd: Eduard 

Louis. In oktober wordt hij 25. Hij heeft 

 inmiddels twee spraakmakende romans met 

een autobiografische inslag op zijn naam 

staan: Weg met Eddy Bellegeulle en 

Geschiedenis 
van geweld

Hij werd geboren in een dorpje in de 
omgeving van Abbeville in Noord- 

Frankrijk als Eddy Bellegeule, Eddy Mooi-
bekkie of zoiets. Zijn vader, fabrieks-
arbeider – meestal werkloos; zijn moeder 
vond nu en dan werk in de ouderenzorg. 
Het gezin ontving meestentijds bijstand.
Eddy leert als eerste uit het gezin door 
en gaat naar de universiteit. Hij maakt 
zich los van het milieu waarin hij geboren 
is. Hij laat zijn naam officieel veranderen 
in Eduard Louis.
In Weg met Eddy Belleguelle rekent hij  
af met zijn omgeving, waarin hij als 
 herkende homoseksueel grofheid en 
 vernedering ondergaat.

In 2016 verschijnt zijn tweede roman 
 Geschiedenis van geweld, in juni 2017 in 
Nederlandse vertaling. Ook dit boek is 
autobiografisch. 
Het begint met de beschrijving van een 
maniakale schoonmaakactie in de vroege 
ochtend na kerstavond 2012. De schoon-
maakwoede wordt veroorzaakt doordat 
hij ‘s nachts bijna is vermoord, bestolen en 
verkracht door Reda, een jongen waarmee 
hij vlak daarvoor nog een leuke avond 
heeft doorgebracht. Édouard Louis 
 probeert de oorzaken van het geweld te 
begrijpen en keert daarvoor terug naar 
het verleden van zijn aanvaller Reda, en 

van zijn jeugd en de armoede waarin hij 
leefde. Ook kijkt hij terug op het koloniale 
verleden van Frankrijk. Reda heeft zijn 
roots in Kabylië, een gebied in het noord-
westen van Algerije.

Er lopen twee verhalen naast elkaar. Zijn 
eigen verhaal over wat op kerstavond 
2012 is gebeurd en de juridische en 
 medisch-forensische nasleep daarvan.
Het tweede verhaal is het relaas van zijn 
zuster, die het vertelt aan haar man, een 
vrachtwagenchauffeur. Nadat Eduard wat 
is bijgekomen van wat hem overkomen 

is, gaat hij terug naar zijn dorp, naar zijn 
zuster, die hij geruime tijd niet heeft 
 gezien.
Achter een deur luistert hij haar verhaal 
af. Daarin wordt een indringend beeld 
geschetst van het milieu waarin hij in de 
jaren ‘90 opgroeide. Hij hoort zijn zuster 
praten en ziet alleen de op en neer wip-
pende voet van zijn zwager, die niets 
zegt.

In zijn eigen verhaal worden op nietsont-
ziende manier de gebeurtenissen van die 
avond beschreven. De gruwelijkheden, 
zijn angst, de discussie achteraf met zijn 
vrienden, die hem aanzetten om aangifte 
te doen. De spijt die hij daar later over 
voelt. Met name het racisme van zijn 
 gesprekspartners bij de politie stuit hem 
fors tegen de borst. Reda is een Noord- 
Afrikaans type, dat zegt genoeg. Hij pro-
beert te begrijpen wat er gebeurd is en 
waarom het gebeurd is.

Een meeslepend en belangwekkend 
boek. •

Eduard Louis: Geschiedenis van geweld, 

De Bezige Bij, € 19,99; als e-book € 12,99.

In het Frans: Histoire de la violence, Éditions  

du Seuil, € 18,00. (Opgave van uitgever, prijzen 

in boekhandels kunnen verschillen.)




