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VOORAF

MEDEDELINGEN

Z

oals gebruikelijk in het
eerste nummer van een
jaar besteden we aandacht
aan de Algemene leden
vergadering, dit jaar op
woensdag 16 mei. Onze
gastheer van die dag, 		
Jeroen Bakker, vertelt over
zijn Domaine d’Essendiéras
en zijn visie op hoe je zaken kunt doen.
De agenda en het jaarverslag van de voorzitter
staan elders in dit nummer.
We beginnen met een vierluik over eilanden voor de
Franse kusten en leren dat je soms ook in een goede
relatie moet opkomen voor jezelf.
In mei 1968 stond Frankrijk op zijn kop. Wat begon
met studentenrellen, leek bijna uit te lopen op een
burgeroorlog, 50 jaar geleden.
Als binnenkort de lente weer aanbreekt, luister dan
van tijd tot tijd goed of u ze hoort, de kraanvogels en
probeer dan de prachtige vlucht niet te missen.
Er is nog veel meer, de oudste boom van Parijs, en
wie stond voor de naamgeving van de straat in Parijs
waar de N
 ederlandse ambassade is gevestigd?
We zien hoe het bakken van een appeltaart tot onwelvoeglijk taalgebruik kan leiden. En misschien wist u het
al: vis is lekker en gezond. Nu nog lekker klaarmaken.

Ten slotte een dankwoord aan Anke de Bruijn. In dit
nummer haar laatste bijdrage. Ze zet er een punt achter.
Ons past Anke te bedanken voor de vele bijdragen die
ze eerst aan Drop of Stroopwafels en daarna aan Drop
geleverd heeft. Anke: veel succes met je verdere muzikale
activiteiten. Laat ze de sterren van de hemel zingen.
Er is nog meer dan ik hier kan opnoemen, ik wens u
veel leesplezier.
Barend de Ronden

Nieuwe leden

H

et bestuur spant zich in om het aantal leden van onze vereniging te vergroten. Het bestuur kan dat niet alleen. Daarom
doen wij een oproep aan alle leden om een nieuw lid aan te brengen.
Laat Drop eens lezen aan Nederlandstalige kennissen die nog geen
lid zijn. Je weet maar nooit.

Contributiebetaling

B

ij het ter perse gaan van dit nummer heeft een aantal leden de
contributie voor het jaar 2018 nog niet voldaan. Wij doen, voor
zover van toepassing, een oproep de contributie voor dit jaar ad
€ 25 te voldoen op bankrekening IBAN NL39 INGB 0007 5453 36
t.n.v. Association Les Amis de Drop of Stroopwafels,
24470 St. Saud Lacoussière, Frankrijk. Vermeld altijd uw lidnummer
(op de adresdrager van Drop) en/of uw adres.

Contact met leden via e-mail

H

et blijkt dat we van een aantal leden geen of niet het juiste
e-mailadres hebben. Met de verzending van de factuur per
mail is weer gebleken dat nieuwe e-mailadressen niet bij ons
bekend zijn. Als u de factuur per post ontvangen heeft, dan
betekent het dat wij geen e-mailadres van u hebben terwijl u
dat misschien wel heeft! U kunt dit doorgeven via het formulier
‘wijziging persoonlijke gegevens’ op de site, óf via een mail aan
administratie@lesamisdedrop.fr. Wij kunnen daarmee tijd en geld
besparen.Bij voorbaat hartelijk dank!

Van de jubileumcommissie

D

e afgelopen periode zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte
locatie voor ons jubileumfeest. Ook hebben we gekeken wat
de beste periode zou kunnen zijn. Daar zijn we uit!
We kunnen u melden dat het feest op 24 en 25 juni 2020 zal zijn op
het Domaine d'Essendiéras, waar ook de Algemene Ledenvergadering
van dit jaar zal worden gehouden. Zie elders in dit nummer.
Nu gaan we ons richten op leuke en passende activiteiten voor
beide middagen. Waar komt u uw bed voor uit? Heeft u een passie,
een bijzondere hobby of een leuk idee dat u graag wilt delen?
Laat het ons dan weten! U kunt dit mailen naar het secretariaat van
de jubileumcommissie: lowell@christiaanse.fr.
Wij doen ons best, uw aanwezigheid doet de rest!
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INTERVIEW
Barend de Ronden

Jeroen Bakker:

“Als je goed bent voor
het milieu, is het milieu
goed voor jou”
“Papa waarom gaan wij niet met vakantie?” Een vraag van de kinderen die erin sneed bij
Jeroen Bakker. Een ondernemer met een eigen bedrijf, het internetbedrijf Zeelandnet,
laat de boel niet zo makkelijk achter. Maar er moest wel wat aan gedaan worden.
Dus gingen ze op zoek naar een vakantiehuis in Dordogne.

D

at liep eigenlijk een beetje uit de hand. Het werd een stuk
van dertig hectare omgeven door een groot agrarisch
bedrijf, waar hoofdzakelijk appelbomen stonden. Er
stonden twee kastelen; een uit de zestiende eeuw, en een uit
de negentiende eeuw dat enigszins bewoonbaar was: “Twee
voor de prijs van een”.
De stukken werden op 24 december 1999 getekend. Een paar
dagen later raasde een orkaan over Frankrijk. Grote schade tot
gevolg. De helft van de appelbomen lag tegen de vlakte en een

kasteeltoren belandde op de grond. Het appelbedrijf ging failliet.
De eigenaar van het domein vroeg of hij het geheel van zo’n
400 hectare kon verkopen. Het internetbedrijf werd in 2004
verkocht en het gezin – vader, moeder en acht kinderen –
emigreerde naar Frankrijk.
Jeroen Bakker: “Mijn oudste zoon was toen veertien en de twee
jongsten waren twee. Dat betekent dat we kinderen hebben
met een Frans geheugen, wat de oudsten nog aan Nederlands
geheugen hebben, is vrij klein.
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We hebben toen in 2004 een soort masterplan gemaakt. We
vroegen ons af: wat kunnen we doen om te zorgen dat het weer
een gezond bedrijf wordt? Wat je bij veel van dit soort domeinen
ziet, is dat het van oorsprong bedrijven zijn. Dit domein was een
groot agrarisch bedrijf. Het was eigendom van een rijke Parijze
naar die er alleen in zijn vakantie was, het was een landbouwbedrijf. Als je hier om je heen kijkt, al die domeinen zijn bedrijven.
Ook in Nederland zijn de grote landgoederen bedrijven.”
Uiteindelijk werd gekozen voor toerisme. De gebouwen zijn mooi,
het terrein biedt mogelijkheden en in Frankrijk gaat het toch
gemakkelijk?
‘’Laten we eerlijk zijn: de bureaucratie is in Frankrijk uitgevonden
en door mijnheer Napoleon geëxporteerd naar Nederland. Ze
zijn er in Frankrijk nog beter in dan in Nederland. Je moet niet
denken dat je het wel even kunt doen. Dan loop je tegen een
muur en bereik je niets meer. Gelukkig had ik Franse mede
werkers om mij heen die me daarin hebben geholpen en de
weg hebben gewezen. Je mag niet zomaar een golfbaan aanleggen, daar heb je een vergunning voor nodig. Het onttrekken
van landbouwgrond aan een areaal is een van de ingewikkeldste dingen die er bestaan.
Om dat voor elkaar te krijgen maak je een lange mars langs
vele instituties en autoriteiten. Van de burgemeester tot ambtenaren in Parijs, de architecten van Bâtiments de France, de
Préfecture en de SAFER, de landbank. Als je daar allemaal
langs bent, ben je een hoop tijd en geld kwijt.”

g ekwalificeerd personeel nodig hebt, kun je een advertentie
zetten, maar je gaat het hier niet vinden. Mensen met goede
opleidingen uit grote steden als Lyon, Bordeaux , Marseille
hebben geen zin om in de ‘campagne-campagne’ te gaan zitten.
De mensen hier zijn heel open en gastvrij, maar ze hebben
anderen nodig om te zorgen dat ze hier gelukkig zijn.”

Maar dat zijn toch mensen die uit datzelfde volk voortkomen?
“Helaas is dat niet zo. Over het algemeen zie je toch dat die uit
andere gebieden in Frankrijk komen. Het is hier een soort volk
dat een bepaald soort leiderschap nodig heeft. Als je hoog

Zijn ze dat?
“Ik geloof het wel. Kijk, als je hier als Nederlander komt en een
bedrijf gaat opzetten, dan stel je jezelf doelen. Dit moet dan en
dan klaar zijn. Hier zeggen ze: ‘maak je niet zo druk, het zonnetje schijnt, we hebben een lekker glaasje wijn…’ Maar tegelijkertijd zijn de Fransen in staat om met grote snelheid autoroutes
aan te leggen en binnen budget. En zo strak georganiseerd, dat
je je afvraagt: hoe is dat in godsnaam mogelijk?
Je ziet in Frankrijk twee dingen. Je ziet akelig goed georganiseerde ondernemingen die, veel beter dan in Nederland, veel
sneller dan in Nederland, beter binnen budget dan in Nederland,
dingen kunnen realiseren en je ziet de andere kant van het
savoir-vivre, wat wij Nederlanders zo leuk vinden in Frankrijk.
Wat maak jij je nou druk?
Maar het is aan het veranderen hoor, mede onder invloed van
recreatie en toerisme. Wat ook invloed heeft is het internet,
plaatsgebondenheid is minder belangrijk. En vergeet de scholing
niet. Dat is in Frankrijk echt goed voor elkaar.”

… de bureaucratie is in Frankrijk
uitgevonden en door mijnheer Napoleon
geëxporteerd naar Nederland.

Er valt voor Nederlanders veel te leren
“Wij Nederlanders kunnen op een aantal gebieden veel van
Frankrijk leren. We hebben de neiging te denken dat we alles
beter kunnen, maar dat is niet zo. Frankrijk is een heel socia
listisch land. Als je het daar niet mee eens bent, kun je beter
ergens anders gaan wonen. Tegelijkertijd heeft het zo veel

Moeilijk goed gekwalificeerd personeel te vinden
Hoe reageerde de omgeving op een Hollander die hier neerstrijkt,
kennelijk veel geld te besteden heeft, een groot stuk grond
koopt… Wat vinden de mensen daarvan?
“Je hebt te maken met het lokale volk, dat in feite een heel
communistische inslag heeft, in de zin dat men alles van de
staat verwacht. De mensen zijn ook heel volgzaam, tonen
weinig initiatief. Dat zit als het ware in het volk hier gebakken.
Die kijken je aan als God en begrijpen er niks van. En je hebt de
bestuurders in deze gebieden, die je eigenlijk met open armen
ontvangen.”
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De golfbaan en
het restaurant
van Domaine
d’Essendiéras.

charmes, dat je zegt: als nou het puntje bij het paaltje komt 		
en we gaan de balans opmaken, zijn we dan allemáál niet een
beetje socialistisch?”
Er is gekozen voor het toerisme. Een flink bedrijf, met ’s winters
zo’n vijftien vaste krachten, ’s zomers werken er ongeveer zestig.
Wat komen hier voor mensen, is het een Hollandse enclave in de
zomer?
“In het begin was dat zo. Allerlei mensen wilden komen kijken
waar je bent neergestreken. Maar inmiddels komt 60% van
onze omzet uit Frankrijk; trouwpartijen en seminars. Daarnaast
hebben we twee maanden toeristen, maar de rest van het jaar
zijn we bezig met andere zaken. Je kunt echt zeggen: “We zijn
een Frans bedrijf.”

Als je schoner werkt, verdien je
meer en gaan we met z’n allen
veel langer mee

Goed zijn voor het milieu door autonoom te zijn
‘’We zijn begonnen met alle sceptic-tanks op te ruimen. We
hebben een eigen waterzuiveringssysteem gemaakt. We hebben onze eigen watervoorziening uit eigen bronnen met eigen
opslagtanks met een eigen distributiesysteem.
Voor wat betreft energie zijn we nog niet autonoom. We zijn nu
bezig met de uitbreiding van een project dat ervoor gaat zorgen
dat we vanaf 2019 zeventien megawatt gaan produceren per
jaar, wat ongeveer acht keer zoveel is als wat we op dit moment
gebruiken. Dat leveren we weer terug aan het Franse net. We
hebben alle vergunningen om op een stuk grond dat slecht was
voor de agrarische productie, een groot
aantal zonnepanelen te plaatsen tegen
het eind van dit jaar; dat duurt ongeveer
een half jaar. Dan zijn we ook voor het
energiegebruik autonoom. Dus wat betreft water, waterzuivering en energie zijn
we dan neutraal, zelfs meer dan dat. Maar
daar komt natuurlijk bij, dat de toeristen
die zich verplaatsen ook energie gebruiken.”
“Het is voor ons allemaal van belang dat
we nadenken over het milieu, want uiteindelijk: als je schoner werkt, verdien
je meer en gaan we met z’n allen veel
langer mee. Dat is lang niet altijd even
makkelijk. Als we er in onze leefomgeving
een pokkenzooi van maken, dat kan
nooit goed zijn. Het blijkt dat als mensen
daar goed mee omgaan, er dan aan het
eind van de rit een hogere efficiëntie is.
Het is soms ook moeilijk. Je moet een omslag maken waar we
nog niet aan toe kunnen zijn. Ik heb zelf in de jaren tachtig
dingen ontwikkeld, waarvan ik nu pas toepassingen zie. Ik was
toen te vroeg. Soms loop je te hard.”
Hoe ziet u uw eigen toekomst?
“Ik hoop heel oud te worden en ook nog lang actief te blijven
in het bedrijf. Ik hoop niet dat ze me een vervelende ouwe man
gaan vinden en dat ik moet maken dat ik weg kom. De dagelijkse
leiding en uitvoering ligt bij mijn kinderen, daar bemoei ik me
niet meer mee. Ik houd me meer bezig met de ontwikkeling;
en omdat ik een technische achtergrond heb, met technische
dingen die moeten gebeuren. Dat heeft te maken met de kennis
en ervaring die ik op dat vlak heb.
Mijn oudste zoon heeft een hoge managementopleiding in Lyon
gedaan en voert nu de zakelijke leiding en mijn dochter heeft
de hotelschool in Den Haag doorlopen. Zij is verantwoordelijk
voor de banketting en catering. Het zijn voor dit bedrijf gekwalificeerde opleidingen.
Kijk, ik ben nooit in staat geweest om geld terug te krijgen van
de Franse belasting; mijn zoon wel.” •
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Inschrijven
tot uiterlijk
1 mei 2018!

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering
16 mei 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de 23e jaarvergadering van
de Association Les Amis de Drop of Stroopwafels op
WOENSDAG 16 mei 2018 in Domaine d’Essendiéras,
Saint-Médard d’Éxcideuil (24)
Programma
10.45 – 11.15 uur: Registratie en Ontvangst.
11.15 – 12.15 uur: Algemene Ledenvergadering
Agenda
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 mei 2017 (op de site)
3. Binnengekomen post/stukken
4. Mededelingen van het Bestuur:
van de voorzitter
ledenwerving
van de hoofdredacteur
5. Benoeming Bestuursleden: Het Bestuur draagt ter her
benoeming voor: de heer Barend de Ronden als hoofd
redacteur en lid van het bestuur en de heer Arie Sluimer
als penningmeester en lid van het bestuur. I.v.m. het aftreden
van mevrouw Ans Roelofs, die als lid van het Bestuur verantwoordelijk is voor de ledenadministratie- en werving, draagt
het bestuur mevrouw Wilma Duijvestijn-Baljeu voor als haar
opvolgster. Zij stelt zich hiernaast voor.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot aan het begin van
de vergadering bij de voorzitter worden aangemeld.
6. Het 25-jarig jubileum in 2020, een korte mondelinge
presentatie door de Jubileumcommissie
7. Financiën:
7.1 verslag penningmeester (jaarstukken op de site)
7.2 verslag kascontrolecommissie (mondeling)
7.3 voorstel tot décharge penningmeester
7.4 begroting 2018
7.5 Contributie 2019 (mondeling)
7.6 benoeming kascontrolecommissie
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting
12.15 uur Voordracht door de heer Jeroen Bakker,
eigenaar van Domaine d’Essendiéras.
Zie ook het interview op pag. 5 e.v.
12.45 uur Aperitief
13.30 uur Lunch
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Jaarverslag 2017
Association les Amis de
Drop of Stroopwafels

2

017 was voor ons een heel kalm jaar. Het bestuur
heeft de rust hervonden en de bestuursleden voerden
in grote harmonie hun taken uit. De keuze voor
SBPost als drukker, binder en verzender van Drop is ons
goed bevallen en de relatie is dan ook voortgezet. Tijdens
de ledenvergadering in mei werd de jubileumcommissie
ingesteld die geheel bestaat uit enthousiaste leden die zich
spontaan meldden na de bestuurspresentatie over wat er
wel niet allemaal mogelijk zou kunnen zijn bij het 25-jarig
jubileum in 2020. Bepaalde kosten van het jubileum zullen
worden gedragen door het Stephanie Noordhoff Jubileumfonds dat door het bestuur is ingesteld. De website www.
lesamisdedrop.fr functioneert, dankzij webmaster Hans van
Driel, naar wens en de inhoud biedt een welkome mogelijkheid om de actualiteit beter te volgen dan met de driemaandelijkse Drop te realiseren is. Het bestuur stelde de
onderlinge verantwoordelijkheden voor het magazine en
de website van de hoofdredacteur en webmaster vast.

EVEN
VOORSTELLEN

Wilma
DuijvestijnBaljeu

D

e liefde voor Frankrijk is mede ontstaan doordat
we vele jaren met onze boot hebben gezeild op
de Middellandse Zee. Nadat mijn man met pensioen
ging, hebben we de knoop doorgehakt en zijn naar
de Dordogne geëmigreerd onder het motto: Er is
altijd wel een reden om het niet te doen. We wonen
hier met veel plezier en hebben kleinschalig een
B&B. Graag wil ik me inzetten voor Drop en zo mijn
steentje bijdragen het blad verder uit te dragen en
eigentijds te houden. Mijn 15 jaar ervaring in het
redactieteam van een personeelsmagazine komt me
hierbij goed van pas.

Digitalisering
In elke bestuursvergadering wordt de laatstverschenen Drop besproken en elke keer opnieuw zwaaide het
bestuur Barend de Ronden veel lof toe voor weer het mooiste,
beste en interessantste nummer ooit. De digitalisering van het
ledenbestand en de communicatie met de leden is in dit jaar
verder ontwikkeld. Daarbij is het van groot belang dat wij
beschikken over de e-mailadressen van onze leden. Door de
sterk toegenomen kosten van schriftelijke communicatie kan
er flink bespaard worden door convocaties en contributienota’s
e.d. per mail te distribueren. Secretaris Erna Froeling en leden
administrateur Ans Roelofs zijn dankbaar dat al zoveel leden
hun mailadres hebben doorgegeven, maar zij (straks zijn dat
Erna en Wilma) zullen niet rusten voor zij alle mailadressen
hebben vergaard. De inlogcode die elk lid krijgt toegekend
(automatisch voor nieuwe leden, op aanvraag via de site voor
bestaande leden) maakt dat de leden op internet het archief
van Drop kunnen raadplegen en dus alle recent verschenen
Droppen kunnen lezen. Om die reden is het e-mailabonnement
voor nieuwe leden afgeschaft.

Aanmelding

Algemene Ledenvergadering
Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Wij zullen met 		
personen aanwezig zijn
op de Algemene Ledenvergadering, te houden op
woensdag 16 mei 2018 op Domaine d’Essendiéras,
24160 St Médard d’Exideuil.
Wij maken € 		
over (€ 28 per persoon inclusief
de lunch) op IBAN NL 39 INGB 0007 5453 36
t.n.v. Les Amis de Drop of Stroopwafels.

Dhr/mw:
Sponsoring/Financiën
Sponsorwerver Gert Rook zorgde bij elke nummer voor voldoende sponsoring om de exploitatie te kunnen realiseren.
Het bestuur hanteert het beleid dat sponsoring mag en soms
zelfs moet, maar geen doel op zich mag zijn.
Penningmeester, Arie Sluimer beheerde de financiën kalm en
kundig en de Vereniging staat er gezond voor. Is er dan helemaal niets meer te wensen? Jawel! Ledenwerving heeft prioriteit bij het bestuur. Het ledenbestand ontwikkelt zich namelijk
niet goed. Met een juweel van een blad en een prachtige website zouden er toch meer dan 600 leden moeten zijn. Graag
nodig ik u uit om vrienden en kennissen, die passen in onze
doelgroep, op te roepen lid/abonnee te worden. Een cadeauabonnement is een prima middel om vrienden kennis te laten
maken met Drop. Zo kan 2018 een nog mooier Dropjaar worden dan 2017 al was.

lidnummer (zie adressticker):
		
Wensen voor de lunch (vegetarisch, vlees of vis) a.u.b.
opgeven bij uw aanmelding of vermelden als opmerking
bij uw overschrijving.
De aanmelding vóór 1 mei 2018 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton,
24470 Saint Saud Lacoussière, France

Reinier Sinaasappel, voorzitter
Drop 120 – Maart 2018
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Locatie ALV
Domaine d’Essendiéras
St Médard d’Exideuil
GPS: 1.05’28” oost; 45. 21’19” noord

Machtiging

Praktische informatie

D

e stukken bij de verschillende agendapunten treft u
aan op de website: www.lesamisdedrop.fr onder
Ondergetekende:
het kopje Vereniging. Indien u geen toegang hebt tot
de website, kunt u contact opnemen met de secretaris
		
telefoon 05 55 70 92 52 voor eventuele toezending van
lidnummer (zie adressticker):
de stukken.

machtigt dhr/mw:		

lidnummer:

om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Algemene
Ledenvergadering, te houden op woensdag 16 mei 2018.
Wilt u dit formulier als u iemand wilt machtigen voorzien
van de tekst ‘bon pour pouvoir’, de datum en uw handtekening vóór 1 mei 2018 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton,
24470 Saint Saud Lacoussière.
Tekst (Bon pour pouvoir):

Datum:

10
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Handtekening:

De eigen bijdrage voor deze dag, inclusief de lunch,
bedraagt € 28 per persoon. U kunt zich aanmelden
vóór 1 mei 2018 d.m.v. het aanmeldingsformulier op
pag. 9 of door rechtstreekse overschrijving van het
totaalbedrag op IBAN NL39INGB 0007 5453 36 t.n.v.
Drop of Stroopwafels, onder vermelding van Jaar
vergadering en uw lidmaatschapsnummer en/of adres
(zie de adresdrager van deze Drop).
Speciale wensen voor de lunch (dieet, vegetarisch,
vlees of vis) a.u.b. opgeven bij uw aanmelding.
Routebeschrijving
Ga naar Exideuil, ten noordoosten van Périgueux,
gelegen aan de D705.
In Exideuil borden naar St Médard d’Exideuil volgen,
door het dorp rijden, het Domaine ligt ca. twee kilometer verderop aan de D705 en is duidelijk aangegeven.
Op het Domaine d’Essendiéras kunt u, als u dat wilt,
overnachten. Kijk voor de verschillende mogelijkheden
op www.essendieras.fr. Bel voor de verschillende
mogelijkheden naar +33 (0)553 55 34 34.

BOMEN
Koos Slob

FOTO: KOOS SLOB

I

n de late herfst en begin van de winter
is deze boom op z’n mooist, de leerachtige bladeren helemaal gaaf en
volop in bloei. De witte bloemen worden
nog volop bezocht door hommels en
vlinders. Een vreemd gezicht wanneer
de meeste andere loofbomen en struiken
hun bladeren hebben verloren en al in
winterrust verkeren. Zo bezien is het
een pareltje in ons arboretum.
De Japanse mispel (in het Frans: Bibacier)
is bij de meeste mensen niet zo bekend.
Ik had hem eens gezien in een Frans
arboretum en was direct wég van de
plant. Prachtige, langwerpige, donkergroene, aan de onderkant wat viltige/
leerachtige bladeren, die ook ’s winters
aan de boom blijven. Het is echt wat je
noemt een ornamentale kleine boom of
grote struik.

De Japanse mispel, een parel in je tuin.

Een van mijn favoriete bomen:

De Japanse mispel (Eriobotrya japonica)
komt hij voor in China. In de klimaten
met vorstvrije winters komen er aan
het einde van de winter of in het vroege
voorjaar goed eetbare, geel/oranje

FOTO: INEKE VINK

De plant kan zo’n 5 tot 10 m worden, maar
is meestal kleiner, zo’n 3 tot 4 meter.
Hij behoort tot de familie van de roos
achtigen (Rosaceae). Oorspronkelijk

vruchten aan de boom. De vruchten,
peervormig en 3-5 cm lang, kunnen
als vrucht worden gegeten, maar ook
wordt er ‘confiture’ van gemaakt.
Volgens de boeken is de smaak een
mengsel van perzik, citrus en milde
mango.
In ons arboretum is de Japanse mispel
jammer genoeg niet vruchtdragend
vanwege de korte periodes met
nachtvorsten in de winter. Wij moeten
het doen met z’n bloei in novemberdecember. Wat ik jammer vind is het
grote aantal lelijke bladeren in de
zomer: geel tot donkerbruin die er 		
bij bosjes afvallen en er vanwege hun
leerachtige structuur vrij lang onder
blijven liggen. Maar ja, je kunt niet
alles hebben, denk ik dan maar.•
Arboretum La Tuillière
tuilleriearboretum@free.fr

De witte, sterk geurende bloemen van de Japanse mispel worden laat in november nog
volop bezocht door hommels en vlinders.
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GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Vijftig jaar geleden stond Frankrijk aan de rand van een
burgeroorlog. Studentenprotesten ontaardden door het harde
optreden van de politie in een gewelddadige opstand. Parijs
werd het toneel van hevige straatgevechten, barricades en
brandende auto’s. Massale stakingen legden het land ten slotte
volkomen plat. De republiek trilde op zijn grondvesten.

Studentenopstand en tien miljoen stakers

Frankrijk stond in
mei ’68 aan de rand
van een burgeroorlog

D

e studentenopstand in Frankrijk was niet uniek. In de
jaren zestig kwamen overal in de westerse wereld
groepen jongeren in verzet tegen de in hun ogen vastgeroeste en autoritaire kapitalistische maatschappij. Ze eisten
meer inspraak, meer vrijheid en minder zedelijke taboes. Tegen
die achtergrond demonstreerden de studenten vooral voor
hervorming van de universiteiten. Door een explosieve toename
van het aantal studenten waren die overbevolkt geraakt. De
kwaliteit van het onderwijs kwam in het gedrang en de leef
omstandigheden op de campus verslechterden.
Vooral in Frankrijk was de situatie precair. In nog geen tien jaar
tijd was het aantal studenten verdrievoudigd en de universiteiten
waren nog steeds ouderwets ingerichte gesloten bolwerken.
Stringente geboden en verboden moesten
de zaak in toom houden en dat leidde
tot de studentenopstand van mei 1968.
“Il est interdit d’interdire” (Het is verboden
te verbieden) stond dan ook op de muren
van de Sorbonne, de belangrijkste universiteit van Parijs.
Danny le Rouge
De revolte van mei begon eigenlijk al in
maart op de volgepropte universiteitscampus van Nanterre, aan de rand van
Parijs. Studenten demonstreerden daar
voor hervormingen, zoals opheffing van
het verbod voor mannelijke studenten
om hun vrouwelijke medestudenten te

12
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bezoeken. Bij een volgende manifestatie tegen de Vietnam
oorlog werden enkele deelnemers gearresteerd en als protest
bezetten linkse studenten de administratiegebouwen. Inmiddels
had de 23-jarige student sociologie Daniel Cohn-Bendit (was tot
2014 lid van het EU-parlement voor Les Verts) de ‘Beweging van
22 maart’ opgericht, waarin hij linkse, antiautoritaire en anarchistische medestanders verenigde. Cohn-Bendit was weliswaar
in Frankrijk geboren, maar zijn ouders waren voor de nazi’s
gevluchte Duitse Joden en hij had nog steeds de Duitse nationaliteit. Toch zou hij het boegbeeld van de grote studenten
opstand in Parijs worden. Daar kreeg hij, door zijn rode haar en
zijn ideologische gezindheid, de bijnaam ‘Danny le Rouge’.
Het bleef in april onrustig in Nanterre met verscheidene tegen
de autoriteiten gerichte acties en demon
straties. Een ‘anti-imperialistische’ dag
op 2 mei deed letterlijk de deur dicht: 		
de autoriteiten sloten de universiteit.
Toen sloeg de studentenopstand over
naar Parijs.

Daniel Cohn-Bendit vroeger en nu.

Stenen en traangas
De volgende dag bezetten linkse studenten de Sorbonne. Met harde hand maakte
de politie daar een einde aan en dat
leidde in het Quartier Latin, de Parijse
studentenwijk, tot heftige protesten
tegen het politiegeweld. Studenten bekogelden de politiewagens met stenen
en wat ze maar op straat konden vinden.

bonne en vrijlating van de gearresteerde studenten. Ze zongen
de Internationale en scandeerden “Libérez nos camarades” (Laat
onze kameraden vrij). Een grote politiemacht ramde keer op
keer de steeds agressiever wordende betogers uit elkaar.

Parijs in opstand

De politie sloeg er met de wapenstok lustig op los, maar raakte
daarbij vaak onschuldige voorbijgangers en bezoekers van de
caféterrassen. Automobilisten, die in een gigantische verkeersopstopping terecht waren gekomen, stikten bijna in het traangas dat tegen de studenten werd gebruikt. Er werden bijna
600 mensen gearresteerd. Een aantal werd direct veroordeeld
en vier studenten belandden in de gevangenis.
Dat was nog maar het begin. De Sorbonne en de andere univer
siteiten van Parijs werden gesloten en door de politie bezet. 		
In de week die volgde werden elke avond grote manifestaties
georganiseerd door de studentenvakbonden en de sterk gegroeide Beweging van 22 maart van Cohn-Bendit. De vele
duizenden demonstranten eisten de heropening van de Sor-

…’burgerlijke avonturiers’
en ‘papkindjes’

Nacht van de Barricades
Op vrijdag 10 mei bereikte de opstand een climax. Tegen de
honderdduizend studenten en sympathisanten hadden zich
rond de Sorbonne en in het Quartier Latin verzameld. Ze eisten
opheffing van de politiebezetting en heropening van de universiteit. Onderhandelingen met de prefect van Parijs leverden
niets op en de politie sloot de omliggende straten af, zodat de
demonstranten als ratten in de val zaten. Toen werd het oorlog.
Onder de kreet “À bas l’état policier” (Weg met de politiestaat)
haalden ze de stenen uit de straten en richtten barricades op
tegen de politie, die het Quartier Latin binnenrukte. De charges
van de oproerpolitie met wapenstok en rookgranaten werden
beantwoord met een regen van stenen en molotovcocktails. De
barricades en tientallen auto’s vlogen in brand. Maar omringd
door vlammen en rook vochten de meest geharde opstande
lingen de hele nacht door. Gewapend met ijzeren staven en
met de deksels van vuilnisemmers als schild, weerstonden ze
de aanvallen op de barricades. Die nacht zou de geschiedenis
ingaan als de ‘Nacht van de Barricades’.
Bij het aanbreken van de dageraad werden de laatste demonstranten verjaagd en kon de balans worden opgemaakt. Er waren
ongeveer duizend gewonden gevallen, ook onder de politie,
maar wonderwel geen enkele dode. Een kleine vijfhonderd
demonstranten waren gearresteerd. Honderden uitgebrande
auto’s en smeulende barricades markeerden het verlaten slagveld. Die dag brachten de kranten met grote koppen uitgebreide
verslagen van de strijd met foto’s van de gevechten en een verwoest Quartier Latin. Frankrijk was verbijsterd.
Tien miljoen stakers
Al die tijd hadden de socialisten, de communisten en de met
hen verbonden vakbonden niets van zich laten horen, terwijl
de studentenopstand toch duidelijk een linkse signatuur had.
Maar de rijk gevarieerde ideologieën van de studenten en hun
antiautoritaire opstelling pasten niet erg in de gevestigde linkse
orde. Het communistische dagblad l’Humanité schreef neer
buigend over ‘burgerlijke avonturiers’ en ‘papkindjes’. De gebeurtenissen tijdens de ‘Nacht van de Barricades’ maakten
hen echter wakker. Enkele dagen later, op 13 mei, riepen de
vakbonden op tot een algehele staking uit solidariteit met de
studenten. Diezelfde dag werd in Parijs een grote manifestatie
gehouden tegen het politiegeweld. Onder de 800.000 betogers
waren vooraanstaande linkse politici als de socialistenleider
François Mitterand en oud-ministerpresident Pierre Mendès
France.
Het was de bedoeling dat de staking een dag zou duren maar
dat liep volkomen anders. Vooral de jonge arbeiders weigerden
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Verboden te verbieden

weer aan het werk te gaan en vanaf half mei raasde een golf
van bedrijfsbezettingen en stakingen over het hele land; in de
auto- en vliegtuigindustrie, bij de spoorwegen, de posterijen,
de telefoon en de televisie. Overal werd gestaakt. De bezinepompen stonden tenslotte droog, want er was geen aanvoer
meer. Tien miljoen stakers legden het land volkomen plat. De
vakbonden grepen daarop hun kans en gingen eisen stellen:
meer loon, betere arbeidsvoorwaarden en meer medezeggenschap in de bedrijven.
Geen rotzooi
Ondertussen bleven de studentendemonstraties doorgaan,
ondanks het feit dat het parlement amnestie had verleend aan
de geweldplegers in Parijs. Maar opstandelingenleider Daniel
Cohn-Bendit, door de autoriteiten minachtend betiteld als ‘un
juif allemand’ (een Duitse Jood), werd uitgewezen. Hij verbleef
op dat moment in Duitsland en kon dus niet meer naar Frank-

rijk terugkeren. De studenten demonstreerden hun solidariteit
met hem door uit te roepen: “Nous sommes tous des juifs
allemands” (Wij zijn allemaal Duitse Joden).
Eindelijk, drie weken na het begin van de studentenonlusten,
liet president Charles de Gaulle van zich horen. Hij was wel een
voorstander van hervormingen, maar wilde geen ongeregeldheden en dat vatte hij samen in de beroemde uitspraak “La réforme oui, la chienlit non” (Wel hervormingen, maar geen rotzooi). Om de zaak te beteugelen hield De Gaulle op 24 mei een
radiotoespraak, waarin hij een referendum voor meer zeggenschap aankondigde. Maar hij sprak tegen dovemansoren. Op
hetzelfde moment bestormde in Lyon een grote menigte de
politiebureaus en werd het beursgebouw in brand gestoken.
De Gaulle weg
Om een einde te maken aan de stakingen die het land in een
desolate toestand hadden gebracht, besloot premier Georges
Pompidou te onderhandelen met de vakbonden. Na een paar
dagen waren ze er uit, dankzij verregaande concessies van de
regering. In de ‘Akkoorden van Grenelle’, genoemd naar de
Rue Grenelle waar de onderhandelingen plaatsvonden, werden
forse loonsverhogingen en betere arbeidsvoorwaarden vastgelegd. De stakers waren echter niet tevreden met die resultaten
en bleven staken.
De regering had dus gefaald, het openbare leven in Frankrijk
was volkomen lamgelegd en de revolutie leek nabij. Tijdens
een persconferentie eind mei stelde François Mitterand vast
dat er een machtsvacuüm heerste en hij kwam met het plan

COLUMN
Ton Hilderink

Menu Ouvrier

D

e dorpsbistro, geliefd om zijn menu
ouvrier, lijkt een patent te hebben
op een interieurstijl die klanten eerder
afstoot dan aantrekt. Men doet niet aan
‘Hollandse gezelligheid’. Neem de onze,
Le Relais de Marsac, gelegen aan de
doorgaande weg, tevens de hoofdstraat,
in zo’n commercieel centrum dat in de
jaren zeventig van de vorige eeuw gold
als vooruitstrevend en vernieuwend.
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Sinds die sprong in de nieuwe tijd, voor
deze streek te vergelijken met de eerste
menselijke stappen op de maan, staan de
oorspronkelijke woon-/winkelpanden aan
diezelfde hoofdstraat te verkommeren.

De stenen zijn van de gemeente. De huidige huurders houden het al meer dan
tien jaar uit dankzij een onverwoestbare
formule: entreebuffet à volonté, een
royaal stuk vlees of vis met een berg

voor een voorlopige regering onder Mendès France. Bovendien
moest er volgens hem een nieuwe president worden gekozen en
hij stelde zich graag kandidaat. Een socialistische machtsovername dus. De communisten zagen dat uiteraard niet zo zitten
en riepen op tot het vormen van een volksregering.
In die crisissfeer kwamen er onrustbarende berichten over het
vertrek van De Gaulle. Hij had het land per helikopter verlaten
en velen dachten dat hij gevlucht was. Later bleek dat hij naar
Baden-Baden in Duitsland was gevlogen. Daar wilde hij zich bij
zijn oude strijdmakker generaal Massu verzekeren van de steun
van de in Duitsland gelegerde Franse troepen bij een eventuele
revolutie.
Het einde
Kennelijk gesterkt door dit uitstapje legde De Gaulle na zijn
terugkeer op 30 mei een verklaring af op de Franse radio. Met
kracht veroordeelde hij eerst de zijns inziens ondermijnende
activiteiten van de communisten. Daarna kondigde hij de ontbinding van het parlement aan; de vorming van een overgangs
regering onder leiding van Georges Pompidou en nieuwe verkiezingen voor de maand juni. De generaal had weer eens de
juiste snaar geraakt, want die avond defileerden bijna een
miljoen gezagsgetrouwe Fransen, de Marseillaise zingend, over

De generaal had weer eens
de juiste snaar geraakt

frieten, soms een stoofpot. Dan een
kaasplateau – zelf snijden! – en tot slot:
patisserie uit de fabriek of een stuk fruit.
Er staan altijd een kan water, een karaf
wijn en een mand met brood op tafel.
De prijs van het menu ouvrier is onlangs
verhoogd van dertien euro naar dertien
euro en vijftig cent.
Eerst is er het voorgeborchte, een langwerpige vestibule. Aan het uiteinde bevindt zich het sigaretten- en gokbiljetten
loket, te bereiken via een smal pad met
links een eenvoudige toog en rechts een
rij bistrobanken, zo opgesteld dat je even
vreest op de verkeerde tram te zijn gestapt. Achter het rook- en gokloket bevindt zich een genderneutraal toilet.
Mannen, vrouwen en anderszins piesen
er op een en dezelfde pot. Tussen de
vloer van slagerijtegels en het brand

Gendarmerie in slagorde

de Champs-Elysées.
Diezelfde nacht nog werden als door een wonder de benzinestations weer bevoorraad. Een slimme zet, want het was de
vooravond van het pinksterweekend en de Fransen trokken er
dan massaal met de auto op uit. De opstand ging als een nacht
kaars uit. Er waren nog wat ongeregeldheden met linkse studenten, maar de arbeiders gingen overal weer aan het werk.
Bij de verkiezingen in juni behaalden de gaullisten een klinkende
overwinning en de communisten werden gedecimeerd. Het
gezag had gezegevierd.
Mei 1968 leverde echter wel wat op. De arbeiders kregen meer
loon en zeggenschap, de studenten kregen een hervorming van
de universiteit én meer inspraak. Mede onder invloed van de
meibeweging veranderde er in latere jaren ook het een en ander.
Er kwamen sociale hervormingen en de Franse samenleving
werd wat minder autoritair. Maar een echte omwenteling, laat
staan een revolutie, was mei 1968 niet. •

werende systeemplafond met tl-bakken
hangt immer een zwembadgalm.
‘Al rap voltrekt zich een mirakel’
Smalle openingen in de muur aan weerszijden van de bar bieden toegang tot de
eetzaal. Ook hier bevindt zich aan het
uiteinde een loket. Daar zit de keuken
achter. In de opening van het keukenluik
laat de chef geregeld zijn melige snuit
zien, omlijst als in een schilderij. Hij zet
dan schotels klaar om uit te serveren en
communiceert met een bijzondere mimiek
met de klandizie. Eén wand bestaat voor
namelijk uit ramen, wat het gevoel geeft
dat je in een aquarium zit. Er staan drie
rijen formica tafels met Spartaanse stoelen. In één hoek staat een plastic vingerplant. Ook hier: slagerijtegels en een
systeemplafond met tl-buizen. Rechts van

het loket staat een mobiel buffetmeubel
met een koepel van plexiglas. Zodra de
koepel omhoog staat, mag je er met je
bord naartoe.
Telkens als ik er binnenstap, denk ik:
wat een onherbergzaamheid! Maar al
rap voltrekt zich een mirakel. De waardin
zendt me een hemelse glimlach en zet
zich vanachter de bar lichtvoetig in
beweging. Terwijl ze naar me toe neigt,
gunt ze me een niet zuinige blik in haar
décolleté. Ter begroeting drukt ze een
zachte kus op mijn wangen en zegt met
fluwelen stem: “Ça va, jeune homme?”
Mijn wangen staan in vuur en vlam, mijn
appetijt is aangewakkerd. Wie maalt er
nog om Hollandse gezelligheid? •
Ton Hilderink is tekstschrijver en journalist
www.tekstenuitfrankrijk.nl
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DIETETIEK
Nienke Ten Hoor Aukema

Truffel
festijn

Fête de la Truffe
Die zaterdag 27 januari was het de koudste
dag sinds bijna 20 jaar; de hemel huilde
en op een goed moment vlogen de hagel
stenen de belangstellenden, in het anders
zo prettige klimaat van de Languedoc om
de oren. Het was de dag van de jaarlijkse
truffelkeuring in Béziers, 10 km van ons
huis in Nissan lez Ensérune. Zo’n truffelfestijn wordt plechtig aangepakt. Om
07:30 uur wordt de markt geopend met
tromgeroffel en hoorngeschal van de
jachtvereniging. De burgemeester houdt
een blije toespraak en de keuring van
de zwarte diamant wordt gedaan door
gewichtige heren met een strenge,
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N

atuurlijk kennen wij in Nederland
ook de braderieën met lokale bio
producten, maar zoals de Fransen dat doen is fenomenaal. Zij maken er
een uitbundig feest van met muziek,
cortèges van fraai uitgedoste experts,
enorme medailles voor de prijswinnaars,
toespraken en uiteraard een zeer uit
gebreide proeverij. Het doet denken aan
de gilden van weleer die hun producten
tonen. In Nederland heb ik, van boven
de grote rivieren komende, dit soort evenementen nooit zo uitvoerig meegemaakt.
De Belgen zijn al weer stukken enthousias
ter met hun promotiefestijnen van eten
en drinken dan wij nuchtere Hollanders.
Of het nu gaat om wijn, die beoordeeld
wordt en met medailles gelauwerd wordt
of kip uit Bresse, boter uit Normandië,
zout uit de zoutpannen van de middellandse zee of Atlantische oceaan. Fransen
zijn dol op openbare keuringen, nemen
dit fenomeen zeer serieus en maken er
een vrolijk feest van vol etenswaardig
heden en bien arrosé met wijn. Zij rijden
met veel plezier enkele kilometers om
voor een goed product.

k ritische blik. Alles staat in het teken
van truffels. De leden van de harmonie
houden de moed erin.
Demonstraties
Interessant waren truffel-zoekacties met
de floeperende, windende zeug Pépette
en de hond Easy. De boer moest razendsnel de gevonden truffels redden uit de
bek van Pépette voordat zij deze lekkernij zelf verorberd had. Met Easy was het
gemakkelijker truffels zoeken; hij houdt
niet van truffels. Verregende toeschouwers storten zich tegen het middaguur
gretig op de lekkernijen die ter plekke
bereid werden door de plaatselijke chefs
en traiteurs rond de markt.
Duivelse zwammen
De Truffel is in Frankrijk al bekend sinds
de oudheid. Zij werd niet alleen vanwege
haar bijzondere aroma en smaak gebruikt,

Leuke eenvoudige hapjes
die wij savoureerden
Jambon sec met rucola en een
plakje truffel • Rundercarpaccio
met plakjes truffel, olijfolie en
harde oude brebis • Gekookte
krieltjes met truffelmayonaise •
Aardappelsoep met schaafde truffel
• Pasta met geitenkaas en truffel •
Jacobsmosselen met crème fraîche
en geschaafde truffel

maar ook omdat men er in de vroege
middeleeuwen van overtuigd was dat zij
therapeutische eigenschappen had. Later
kreeg de truffel een kwalijke reputatie en
werd zij beschouwd als duivelse zwam.
Vele eeuwen later werd de truffel gerehabiliteerd en werd zij in de tijd van de
Zonnekoning weer met eerbied behandeld
en als delicatesse genuttigd. De gezondheidsaspecten beperken zich heden ten
dage tot wat extra ijzer en kalium.
Smaken verschillen
Er zijn zeker een tiental verschillende
truffelsoorten, waarvan de zwarte truffel
(Tuber melanosporum) veel gevonden
wordt in de Périgord, Quercy, maar ook
in de Languedoc. De smaak is enigszins
gronderig en de geur doet denken aan
muskus en jeneverbes. Je moet ervan
houden. In dun geschaafde plakjes komt
het zeer vluchtige delicate aroma vrij.
Pas dus op met lang verhitten.
Exorbitante prijzen
In Nederland is de truffel beduidend
minder bekend dan hier, dat zal zonder
twijfel liggen aan ons klimaat, maar zeker
ook aan de exorbitante prijzen. De dagprijs was zaterdag € 1.200 per kilo. Er
worden wel bedragen van enkele tien
tallen duizenden euro’s neergeteld voor
de witte Chinese truffels. De enorme
schaarste drijft de prijzen op. Gelukkig
voor de hedendaagse koks weegt zo’n

COLUMN
Peter Schoenmaker
truffel niet snel een kilo, maar toch
kost zo’n truffeltje ter grootte van een
golfballetje snel € 25. Geen wonder
dat deze zwam in flinterdunne plakjes
voornamelijk verwerkt wordt in de
hogere gastronomie.
Diervoedsel
Zowel eekhoorns als (wilde) zwijnen
zijn dol op truffels. De zuren in hun
maag-darmkanaal zorgen voor een
verbeterde kiemkracht en via hun
ontlasting verspreiden ze de sporen
van deze zwammen. Omdat varkens
zelf graag truffels eten werden ze
voorheen gebruikt om ze op te sporen,
maar net als Pépette lustten zij ze
zelf te graag en verdween een deel
van de schat in de varkensmaag.
Truffelproductie
Het kweken van truffels lijkt nagenoeg
onmogelijk, zo vertelde een expert in
irrigatiesystemen. Eigenlijk was het
op deze natte zaterdag een uitgelezen
dag voor de capricieuze, verwende
truffels. Hij wil veel water, kalkrijke
grond en heeft voorkeur voor de
wintergroene steeneik, maar ook
sommige dennensoorten en hazelaars
kunnen ermee door. De boom zorgt
voor de voedingsmiddelen die de
truffel door middel van fotosynthese
tot zich neemt en de truffel geeft als
goed commensaal mineralen terug
als dank voor het samenleven
(mutualisme/symbiose).
Truffelolie
Pas op met de aankoop van dure
truffelolie, want de meeste oliesoorten
hebben nog nooit een truffel gezien.
Echte truffelolie zou olijfolie met truffel moeten zijn, maar dit is extreem
duur. De truffelolie die te koop is,
bevat eigenlijk nooit echte truffel!
Het overgrote deel wordt gemaakt
met synthetische geur- en smaakstoffen. Oplossing is dus zelf maken. •
Wij genoten, Bon Appétit, Nienke

Even een appeltaart bakken

M

me S. had vanmiddag weer wat
last van haar hartje en ligt dus
in het ziekenhuis. Ter observatie
hoor, schrik niet. Zodra de boel weer regel
matig tikt, mag ik haar overmorgen weer
ophalen en gaat het leven gewoon door.
We zijn eraan gewend. Ik ben net terug
van het avondbezoek, schenk mezelf een
borrel in, mis haar en bedenk wat een leuk
mens het toch is. Ze verdient morgen een
verrassing. Iets persoonlijks. Zelfgemaakt
bijvoorbeeld. Halverwege borrel twee
heb ik een inval: appeltaart. Is ze gek op.
Eerst maar eens appelen plukken. We
hebben er genoeg en bij het laatste daglicht haal ik ze van de boom. Ik snij de
koude boter in kleine stukjes en meng die
met de bloem, basterdsuiker en een ei.
Kneed en kneed. Terwijl het deeg rust
schil ik zes appels, boor het klokhuis eruit
en snij ze in halve maantjes. Bijna vergeten de rozijnen te wellen. Even een slokje
tussendoor. Deeg uitrollen, vorm invetten,
bodem en zijkanten bedekken met deeg.
Vullen met appel en rozijnen, steeds wat
suiker en kaneel ertussen en ten slotte
reepjes deeg snijden voor de bovenkant.
Mooi vlechtwerkje maken. Nog wat eigeel
erop en in de oven.
Die nog koud is.
Dat betekent een kwartier wachten terwijl
de oven alsnog opwarmt en dus tijd
genoeg om een nieuwe fles te ontkurken
en zelf even af te koelen met een lekker
glaasje wit. Taart in de oven en dan zestig
minuten wachten. Mmm, dat wordt middernacht voor-ie klaar is, maar er wachten
nog genoeg e-mails om te beantwoorden.
Dus voor ik het weet, gaat de kookwekker.
Terug naar de keuken. Ah, dat ziet er goed
uit. Ik kan de ovenwanten niet vinden, dus
grijp maar naar de dichtstbijzijnde
theedoek. Oven open, taart eruit,
voooooorzichtig…

KUT!
De theedoek had ik niet goed vast en nu
ik heb mijn hand verbrand. Dat is op zich
niet zo erg, maar de taart ligt in stukken
op de tegels. Nu kan ik twee dingen doen.
Mme S. weet van niets, dus ik kan gewoon
Max uitlaten en dan naar bed gaan. Of
opnieuw beginnen. Ik besluit toch maar
om dat laatste te doen. Dus weer de tuin
in, nu met een zaklantaarn, en meer appels
plukken. Dan deeg maken. Rozijnen wellen. Appels schillen. Vorm schoonmaken.
Enfin, zie boven. Inmiddels is het kwart
voor één, maar de oven is nog warm,
dus dat uurtje kan er ook nog wel bij.
Hoe komt die fles nu al leeg? Nou ja, het
komende uur moet toch omkomen dus
we doen er nog eentje. Kwart voor twee
schrik ik wakker van de kookwekker.
Terug naar de keuken, theedoek goed
vastpakken want een ezel….
KUT!
…brandt zich voor de tweede keer aan
een hete appeltaart, die weer oneetbaar
op de keukenvloer ligt. Nou ja, Max
probeert toch snel een stuk naar binnen
te werken, maar verbrandt haar tong
en verdwijnt daarna schielijk naar haar
waterbak.
En toen? Heb ik er nog eentje gemaakt,
wat dacht je dan? Alleen heb ik om kwart
over twee de kookwekker niet gehoord
en werd om zes uur wakker van een
sterke brandlucht.
Gelukkig was de patiënt al heel blij met
een paar rozen uit eigen tuin... •
Een verhaal uit het boek De hotelier maakt
weer wat mee van Peter Schoenmaker.
Hij schreef ook Je maakt wat mee als hotelier
www.peterschoenmaker.nl

Nienke ten Hoor Aukema is diëtiste.
info@uwdietist.eu
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VIERLUIK (1)
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Paul Ricard

en zijn eilanden
Paul Ricard (1909-1997) is bij het grote publiek
vooral bekend van de Pastis. De anijsdrank
die, vooral in Frankrijk, vaak als apéro wordt
gedronken en door toevoeging van water de
zo specifieke troebele kleur krijgt. Maar wat
veel mensen niet weten is dat Ricard veel
meer was dan een ondernemer.

R

icard was een bouwer, een vrijgevige man, een kunstenaar,
een humanist, nieuwsgierig naar alles en wilde bovenal
zijn passies het liefst met zoveel mogelijk mensen delen.

Hij produceerde in 1950 een van de eerste Franse kleurenfilms
(La maison du Printemps). Een veelzijdige, creatieve man die zijn
tijd ver vooruit was. Hij was in 1948 de eerste commerciële
sponsor van de Tour de France; er reden trucks in de Ricardkleuren. In 1970 bouwde hij het racecircuit Paul Ricard nabij het
dorp Castellet in Zuid-Frankrijk. Na zijn pensionering schilderde
hij en van 1980 tot 1988 trad Ricard op als burgermeester van
het dorp Signes. In 1983 publiceerde hij een autobiografie:
La Passion de créer.
Ricard was ook zeer betrokken bij milieukwesties. In de jaren
zestig al voerde hij campagne tegen de industriële vervuiling in
de Middellandse Zee en stichtte hij het Observatoire de la Mer
dat later het Paul Ricard Institut Océanographique werd. Een in-

stituut dat onderzoek doet in verband met maritieme kwesties
en dat probeert de publieke belangstelling daarvoor te vergroten.
Île de Bendor
In de jaren vijftig kocht Ricard twee eilanden in de Var (regio
Provence-Alpes-Cote d’Azur). Het onbewoonde eiland Île de
Bendor gebruikte hij vooral om er zelf tot rust te komen.
Maar ook liet hij zijn werknemers ervan profiteren door ze er
op vakantie te laten gaan en ze zo deelgenoot te maken van
de schoonheid en rust van het eiland. Kom daar tegenwoordig
nog maar eens om bij je werkgever...
Île d’Embiez
Het tweede eiland, Île d’Embiez, nabij Six-Fours-les-Plages
(tussen Toulon en Marseille) werd aangekocht in 1958. Mijn man
en ik hebben een jaar of acht onze vakanties doorgebracht op
de Middellandse Zee met onze zeilboot. Tijdens een van deze
vakanties (in 2011) hebben we dit eiland aangedaan. We bewaren hier mooie herinneringen aan. Het eiland is eigenlijk één
groot (openlucht)museum, volledig autovrij, geweldig mooi,
rustig en overal is informatie te vinden op grote borden over
de geschiedenis van het eiland. En dit eiland heeft een rijke
geschiedenis!
De oudste overblijfselen op het eiland van menselijke aanwezig
heid, dateren van vijf eeuwen voor Christus. Vanaf de 11e eeuw
zijn monniken begonnen met zoutwinning. Zout was in die tijd

Het eiland is eigenlijk één groot
(openlucht) museum
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FOTOMATERIAAL : SOCIÉTÉ PAUL RICARD

zoutzuur vrij en dat veroorzaakte veel schade aan de omringende
vegetatie en de gezondheid van de bewoners. De fabriek werd
in 1847 met een departementaal decreet gesloten. Weer kwamen
er nieuwe eigenaren voor de zoutwinning, maar uiteindelijk
moest Embiez het afleggen tegen de meer winstgevende zoutpannen zoals Aigues-Mortes en Salins de Giraud.
De zoutproductie eindigde in 1938 en vanaf deze datum werd
Île d’Embiez een paradijs voor duikliefhebbers. Bij het eiland
werd ook de eerste Franse onderzeefilm gemaakt door onder
andere Jacques-Yves Cousteau, bekend van de Calypso-expedities. Cousteau had in 1936 reeds besloten zijn leven te wijden
aan onderwateronderzoek nadat hij de onderwaterwereld rond
Toulon had verkend.
Wanneer visionair Ricard het eiland in handen krijgt, zweert
hij om dit natuurlijke paradijs te beschermen en het tot een
bestemming te maken voor iedereen die streeft naar ontspanning, ver weg van de drukte en vervuiling van het continent.
In 1960 werd de bouw van een jachthaven gerealiseerd. Het
eiland heeft 11 hectare wijn en produceert wit, rosé en rood
die verkrijgbaar zijn bij de havenmeester of in de winkel op het
eiland.
Op Île d’Embiez komen heel veel bekende mediterrane plantensoorten voor. Het is een toevluchtsoord voor vele vogels, heeft
een Eco-label, en is lid van het Europese netwerk Natura 2000.
Ook vandaag de dag is het eiland nog zoals Ricard het heeft
gewild. Het draagt zijn stempel, dat van een man die sinds de
jaren 60 vocht voor het welzijn van de mens, het behoud van
de zee en bescherming van de natuur. Île d’Embiez is tevens de
laatste rustplaats van Paul Ricard.

kostbaar en onmisbaar voor het conserveren van voedsel. Het
werd dan ook het witte goud genoemd. Zout werd zelfs belast
door de staat met de zogenaamde ‘tax gabelle’.
Om het zout te winnen en te drogen werden stenen muren en
tafels in ondiep water geïnstalleerd. Deze overblijfselen zijn er
heden ten dage nog en vormen een deel van de constructie
van het hotel op het eiland. In de 16e eeuw kwam Embiez in
handen van de familie Lombard. Die hervatte de exploitatie
van de zoutmijnen, heeft de eerste wijnstokken aangeplant
en begon met de bouw van een kasteel (nu privébezit van de
familie Ricard). Na diverse opvolgingen werd het eiland tijdens
de Franse Revolutie in 1789 tot nationaal bezit verklaard. In
1862 werd gestart met de bouw van Fort Saint-Pierre, dat nu
het aquarium en museum van het Paul Ricard Institut Océanographique herbergt.
Aan het begin van de 19e eeuw beleefde het eiland een donkere
periode omdat het werd geëxploiteerd om er frisdrank (soda)
te maken. Tijdens de chemische processen kwam het toxische

« Quoi de mieux qu’une île pour rêver ? »
Paul Ricard
“Wat is er beter dan een eiland om van te dromen?” En bij deze
woorden sluit ik me graag aan. •

Nieuwsgierig geworden naar de eilanden?
Île de Bendor is dagelijks bereikbaar per boot vanuit de
haven van Bandol. Île d’Embiez vanuit de haven van Brusc
en in juli en augustus eveneens vanuit Sanary sur Mer. De
eilanden herbergen diverse accommodaties, een nautische
club, een duikcentrum, tennis- en pétanquebanen, een
galerie, een tuin met kunstobjecten en diverse musea zoals
Musée des Vins et Spiritueux en Musée des Objets publicitaires Ricard. Dit alles uiteraard met respect voor de natuur.
Meer informatie op: www.lesilespaulricard.com
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PSYCHOLOGIE
Henny Nix

Ieder mens wil geluk nastreven en pijn vermijden!
Dit is een van de weinige ‘vaststaande bewezen aannames’
binnen de sociale wetenschappen (waar de psychologie deel
van uitmaakt), waar weinig of geen discussie over bestaat.
Jezelf het beste wensen?
We hebben met het nieuwe jaar weer
de allerbeste wensen uitgewisseld.
Soms gaat dat bewust en soms gaat dat
ook wel eens onbewust, omdat het nu
eenmaal bij het ‘ritueel’ hoort. Meestal
echter zal het toch door de meeste
mensen wel gemeend zijn. Dat brengt
me bij het volgende…
Wensen wij onszelf en iedere andere
persoon ook voor het komende nieuwe
jaar het allerbeste toe?
Iets waar veel mensen waarschijnlijk niet
zo vaak bij stilstaan. Of, in verband met
hun opvoeding of godsdienstige achtergrond, dat mensen dit vreemd vinden of
zelfs ongewenst, ja, wie weet… ongepast?
Jezelf het allerbeste wensen! “Toe nou
zeg, dat riekt naar egoïsme”, hoor ik
enkele critici al opperen.
Toch was dit een van de vele thema’s over
‘Welzijn en Welbevinden’ dat een van mijn
professoren tijdens de psychologiestudie
aansneed. En niet zomaar. Hij had het
over het gegeven dat zoveel mensen
afhaken, zowel in het arbeidsproces als
ook in relaties, omdat ze voor zichzelf
niet of te weinig aangeven wat ze willen/
niet willen. ‘Grenzen durven stellen’ heet
dat dan. Dat is lastig als je overwegend
afhankelijk bent van de goedkeuring van
anderen en de ander(en) steeds – of in
ieder geval te vaak – ter wille wilt zijn.
Want ja, je wilt die ander toch ook niet
kwetsen. En jijzelf dan? Door geen grenzen
te durven stellen, kwetsen mensen zich
– onbedoeld en onbewust – vaak zelf.
Een burn-out óf (wellicht nog heviger)

?
‘Mens, ken uzelve!’
een depressie kan dan zomaar op de
loer liggen.
Terug als spijtoptant
Ik moest enige keren aan dat specifieke
college destijds en de wijze raad van die
professor terugdenken, toen ik afgelopen
jaar enkele ‘Frankrijkgangers’ sprak die na
enkele jaren hier als de spreekwoordelijke
‘God’ te hebben geleefd nu naar Nederland terug wilden, of terug ‘moesten’. Niet
echt gedwongen moesten, maar van
zichzelf terug wilden. Misschien ook een
beetje ingegeven door de kinderen die
elke week wel aangaven, soms subtiel

Door geen grenzen te durven stellen, kwetsen
mensen zich - onbedoeld en onbewust - vaak zelf
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soms openlijk hun vader of moeder, oma
of opa zo voorgoed kwijt te zijn en telken
male te missen.
Wat was er nu aan de hand? Een van de
partners, in dit geval de vrouw, kon niet
langer, kon niet te lang, niet helemaal
(NB of – eigenlijk –: helemáál niet)
zonder haar kinderen en/of kleinkinderen.
Ik weet niet welke verwachtingen, gesprekken of vormen van (on)duidelijke
informatie hieraan vooraf waren gegaan.
En wie welke rol daarbij had gehad.
Na lang twijfelen, spanningen en soms
relationele moeilijkheden die zelfs op een
crisis leken, werd de knoop uiteindelijk
tóch doorgehakt. Om te voorkomen dat
op langere termijn een partner ziek wordt
of continu met heimwee en schuldgevoel
zit, werd besloten het huis hier weer te
verkopen en dus als spijtoptant naar
Nederland terug te keren.
Zo’n verhaal wierp mij even terug op
mezelf. En ik moest onvermijdelijk denken
hoe ik hierin stond, of in sta. Hoe ik er
lang en diep over heb nagedacht. Hoe ook
ik mét en tussen verstand en gevoel
gelaveerd heb. Wat waren mijn motieven
destijds hier naar toe te gaan? Heb ik mij
dit alles van tevoren ook gerealiseerd?
(Ik heb twee kinderen en vier kleinkinderen).Heb ik de voor- en nadelen goed
afgewogen? Met andere woorden: heb ik
goed met mijzelf, met mijn gevoel én
mijn verstand, en (niet onbelangrijk) met
mijn partner gecommuniceerd? Hoe heb
ik het daarnaast met de kinderen goed
en duidelijk gecommuniceerd?
Goed onderhoud
En zelfs als je al die dingen gedaan hebt,
dan nóg kan door wie je bent en/of wat
je (diepste) overtuiging ook is, een onder
stroom in jezelf de andere kant opgaan.
Het is een wat duistere gestalte die
‘schuldgevoel’ heet en die enkele familieleden heeft die o.a. de namen draagt:
‘zorg, dienstbaarheid, plichtsgetrouw, er
altijd voor anderen willen/moeten zijn,
voortdurend controle hebben, de eeuwige

FINANCIEEL
Arie Sluimer

oermoeder (of -vader)’ etc. Iets wat je
waarschijnlijk al langer met je meedraagt
en dat in diverse situaties in je leven er
al vaak voor heeft gezorgd dat je na een
genomen beslissing van binnen voelde (je
zogenaamde ‘geweten’): shit, ik had hier
eigenlijk “Nee” moeten zeggen (wanneer
je eerst “Ja” had gezegd), of andersom.
Dus, diep van binnen, eigenlijk wist je het
ergens wel. Maar iets of iemand heeft
gemaakt dat je niet bij je diepste geweten
(of zelf) durfde, kon of wilde blijven. Als
je dus niet voor jezelf opkomt, grenzen
durft te stellen; als je niet durft te zeggen
wat je te zeggen hebt, dan ligt de sluip‘moordenaar’ klaar om je futloos, zwaarmoedig of zelfs ziek te maken. Dat kan
zich uiten in vele fysieke of mentale
vormen, of combinaties daarvan.
Wat de bedoelde professor ook nog zei:
“Een trein, vliegtuig, boot of auto dient
100% in orde te zijn om de zware reis die
veel van hem zal vergen, met zo weinig
mogelijk gevaar of risico op uitval, goed
ten einde te brengen. Dat vergt dus goed
onderhoud. Omdat het machines zijn, moet
de mens dat in dit geval doen. Maar de
mens moet vooral niet vergeten, dat ook
hij/zij dit regelmatig voor zichzelf moet
doen. Weet dus wat u wilt, niet wilt, wat
u (aan)kunt en niet (aan)kunt. Mens, ken
uzelve, staat al heel lang op de Apollotempel in Delphi! Als dat geen mooi
voornemen is? •
Henny Nix is psycholoog
nixhenny@gmail.com

Belastingplan 2018

door het Franse parlement aangenomen
Nieuwe barème 2018
Belastbaar bedrag
(voor 1 part)
Belasting tarief
niet meer dan € 9.807
0%
tussen € 9.808 € en € 27.086 14%
tussen € 27.087 en € 72.617
30%
tussen 72.618 € en € 153.783 41%
meer dan € 153.783
45%
De korting op de berekende belasting,
de décote, blijft voor lage inkomens
van toepassing.
Belastingplan 2018
In Drop 119 van december 2017 heb ik
een aantal voorgestelde wijzigingen in
de Franse fiscale regelgeving gemeld.
Het belastingplan 2018 is inmiddels
ongewijzigd door het parlement aangenomen.
Prélèvement à la source
Het is nu zeker dat u in 2019 per maand,
dan wel naar keuze per kwartaal, voor
schotten impôt gaat betalen. Omdat
de belastingheffing in Frankrijk altijd
een jaar achteraf plaatsvindt, bent u
in 2019 ook de impôt over de reguliere
inkomsten uit 2018 verschuldigd. Voor
de impôt over de reguliere inkomsten
wordt in 2019 een crédit d’impôt verleend. Per saldo betaalt u dus slechts

één jaar impôt, het jaar 2018 krijgt u dus
cadeau.
Cijfers over de Franse begroting
De laatste vijf jaar zijn de impôt-ontvangsten in Frankrijk toegenomen met
11 miljard euro. In 2016 heeft de staat
76,5 miljard euro geïncasseerd (2012:
65,5 miljard). Slechts 42,8% van de belastingplichtigen betaalt impôt, in 2016
was dit 49,9%; dit is een historisch laag
percentage. De totale Franse belastinginkomsten bedroegen in 2016 ruim
351 miljard euro, samenstelling:
- TVA (NL: BTW)
178 miljard euro
- Sociale lasten
97 miljard euro
- Impôt
76 miljard euro
De CSG-premie is in 2018 met 1,7% gestegen; men verwacht hierdoor 20 miljard
euro extra inkomsten te incasseren.
Het gebudgetteerde tekort op de Franse
begroting komt in 2017 naar verwachting
uit op 2,9% van het bruto nationaal product (BNP). Het overheidstekort bedraagt
rond 2.200 miljard euro (!), ofwel ca.
36.000 euro per inwoner en ca. 100%
van het BNP. •
Arie Sluimer
ariesluimerconseil@gmail.com

Sponsoring

SEIGNEURS DE CLERANS
ONTWERP, VERBOUWING EN TOTALE INRICHTING
VAN UW HUIS, GITE(S) ETC. IN DE DORDOGNE

VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE: JORIS VAN GRINSVEN
WWW.SEIGNEURSDECLERANS.COM – TEL: +33 553 573 376
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NAAR PARIJS
Wim Kruize

De Rue Eblé in Parijs

H

et was weer zover. Omdat eind
november 2017 onze identiteitskaarten zouden verlopen, moesten mijn vrouw en ik, zoals alle Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen
dat moeten, naar de Nederlandse ambassade in de Rue Eblé 7-9 in Parijs om
de kaarten te verlengen (wat geldt voor
identiteitskaarten geldt ook voor paspoorten). We waren opstandig. Verdorie!
Helemaal naar Parijs voor een paar kaarten… En dan die hele santenkraam die
daarbij hoort: afspraak maken met de
consulaire afdeling van de ambassade,
hotel boeken, TGV-kaartjes regelen,
documenten downloaden en invullen,
kopieën maken, zorgen voor foto’s die
aan alle eisen voldoen (en dat zijn er
heel veel), op de bewuste dag de Rue
Eblé opsporen, akelig precies op tijd zijn,
gescreend worden door een veiligheidsambtenaar, het bijeengesprokkelde
dossier presenteren en ten slotte de
portemonnee trekken om 2 x € 116,15 te
betalen. Waarom kan die procedure nou
niet via het internet? Fransen kunnen
hun identiteitskaart sinds kort wel op
die moderne manier in bezit krijgen.
Nederland is toch zo’n voorlijk land?
Het is allemaal toch weer op zijn pootjes
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terechtgekomen. We waren keurig op tijd
in de Rue Eblé in het 7e arrondissement,
we werden ontvangen door een vriendelijke mevrouw, we kregen zelfs complimenten omdat we alles zo goed voor
bereid en ingevuld hadden.
Sterker nog, we hebben van de verplichte
gang naar de Franse hoofdstad gewoon
een leuk uitje gemaakt. We hebben weer
ouderwets gezworven door Parijs, we
hebben interessante dingen bekeken, we
hebben lekker gegeten… We hebben ook
nog even gekeken of de oudste boom
van Parijs er nog stond (zie voor meer
bijzonderheden hiernaast).
Op 8 november was de afspraak in de
Rue Eblé en op 20 november kregen we
in onze woonplaats in de Morvan de twee
identiteitskaarten aangetekend thuis
bezorgd. Geldig tot november 2027!
Tja, die identiteitskaart. Ik heb de gloednieuwe kaart eens goed bekeken en betast. De opstandigheid was verdwenen.
Eigenlijk ben ik heel dankbaar dat ik bezitter ben van die kaart. Heel veel mensen
op de wereld zouden er heel veel voor
willen doen om er ook eentje te hebben.
Ik mag mij onderdaan noemen van een
land waar vrijheid hoog in het vaandel
staat. En dankzij die kaart mag ik wonen

in dat prachtige Franse gastland. Ik moet
nooit meer mopperen.
Omdat vele lezers van Drop ook op gezette tijden de gang naar de Nederlandse
ambassade moeten maken, lijkt het me
nuttig over de naam Eblé iets te zeggen.
Jean-Baptiste Eblé
De naam Eblé (spreek uit: eeblee) is de
familienaam van de Franse generaal
Jean-Baptiste Eblé, die geleefd heeft van
1758 tot 1812. Hij was generaal onder
Napoleon en heeft naam gemaakt tijdens
diens tocht naar Rusland en vooral toen
de Grande Armée zich moest terugtrekken
over de rivier de Berezina.
Wie herinnert zich niet die tragische tocht
naar Rusland? In september komen de
diverse legers van Napoleon aan bij
Moskou. Moe en hongerig. Waar zijn de
inwoners, waar zijn de voorraden? Geen
Moskoviet te zien en de opslagplaatsen
zijn leeg. Plotseling vuur! De stad wordt
door de Russen zelf aangestoken en
brandt aan alle kanten. De grote val van
de Russen klapt dicht. Napoleon wil
onderhandelen met de tsaar, maar die
laat zich niet zien.
Napoleon moet terug. De sneeuw gaat
vallen, de temperaturen dalen en dalen.

‘Onze jongens’ hebben in
1812, onder leiding van Eblé,
een heldenrol gespeeld.

FOTO: LIDY KRUIZE-ALBLAS

De Franse soldaten vermoorden elkaar om
een bevroren aardappel. De Kozakken op hun
snelle paardjes delen links en rechts prik
stoten uit. Dan is daar de Berezina, de rivier
in Wit-Rusland. Die moeten de Fransen over,
willen ze nog het vege lijf redden. Nu komt
generaal Eblé in het vizier. Hij krijgt van
Napoleon op 25 november de opdracht twee
bruggen te bouwen en heeft voor dat karwei
de beschikking over 400 Nederlandse
pontonniers (Nederlanders kunnen zo goed
met water omgaan!). De omstandigheden
zijn meer dan bar: het water is ijskoud en
vol met schotsen. Eblé gaat zelf het water
in om het goede voorbeeld te geven. De
pontonniers krijgen het voor elkaar om die
twee bruggen te bouwen, zelfs binnen minder dan één dag. Vele pontonniers bezwijken
aan onderkoeling of worden meegesleurd
door de stroming. De Grande Armée, of wat
daarvan over is, kan de bruggen over! Maar
snel, want een aanval van de Russen dreigt.
Eblé krijgt op 29 november de opdracht de
bruggen te vernietigen om de naderende
Russen de weg te versperren. Hij vertraagt
die actie zoveel mogelijk om de levens te
sparen van hen die nog naar de overkant
moeten. Uiteindelijk voert hij de order toch
uit terwijl er nog duizenden staan te dringen.
Het is een onbeschrijfelijke chaos, daar bij
de bruggen.
Slechts acht pontonniers overleven de hel
van de Berezina. Eblé wordt ziek en overlijdt
op weg terug naar Frankrijk, in Koningsbruggen. Hij wordt daar begraven maar zijn
hart wordt overgebracht naar de crypte van
de Dôme des Invalides. Hij wordt door de
Fransen als een held vereerd.
Wel, dat is, in het kort, het verhaal achter de
naam ‘Rue Eblé’. Als wij Nederlanders naar
de Rue Eblé moeten vanwege ons paspoort
of onze identiteitskaart, dan kunnen we fier,
trots en met opgeheven hoofd die straat betreden. ‘Onze jongens’ hebben in 1812, onder
leiding van Eblé, een heldenrol gespeeld. •

De oudste boom van Parijs

A

an de noordkant van de bekende
kerk St.-Julien-le-Pauvre ligt het
square René-Viviani, een alleraardigst
parkje dat dicht bij de Seine ligt en
een schitterend uitzicht biedt op de
zuidflank van de Notre-Dame. Hartje
Parijs dus. In dat parkje, bijna leunend
tegen St.-Julien, staat de oudste boom
van Parijs. Hij is geplant in 1602 en
is dus ruim vierhonderd jaar oud.
Wat moet deze dappere doordouwer
– denk dan vooral aan de historische
plek waar hij staat – veel gezien
hebben!
Het gaat om een Robinia pseudoacacia
– de Fransen zeggen Robinier faux
acacia. De naam is afkomstig van
Jean Robin (1550-1629), de man
die in 1601 zaden van die boom uit
Amerika meebracht. Dat hij dat deed
wekt geen verwondering als je weet

dat hij, naast botanicus en apotheker,
ook nog directeur was van de Jardin
des Plantes in Parijs. In 1602 werd 		
de boom geplant op de plaats waar
hij nu staat. Nou ja staat, hij leunt
meer. De foto laat duidelijk zien dat
de stam met een betonconstructie
gestut moet worden. Ondanks de
vermoeide indruk die hij maakt,
geniet de boom nog steeds een goede
gezondheid, aldus de experts. Hij is
meer dan 15 meter hoog; dat is behoorlijk veel want over het algemeen
wordt een Robinia niet hoger dan
10 meter. In 2010 is rondom de boom
een bank geplaatst om hem beter te
beschermen maar ook om hem een
goede ‘ademhaling’ te gunnen. En
bezoekers kunnen natuurlijk heerlijk
in de schaduw gaan zitten om te
mijmeren over de tijden van weleer.
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INFOMERCIAL
Jolanda van Os

Brasserie du Chanoine

B

rasserie du Chanoine is een kleine ambachtelijke bier
brouwerij in Hautefort (24). De brouwerij is gevestigd in
het huis waar bierbrouwer Paul Vianna is geboren.
Paul en zijn partner Marie Laure zijn nogal revolutionair als het
gaat om het combineren van smaken. In tegenstelling tot de
Franse gewoonte van wijn en kaas vinden zij een heerlijk glas
bier met een heerlijk stuk Hollandse kaas niet te versmaden.
In Hautefort zitten zij dicht bij de bron voor de echte Goudse
boerenkaas. Fromagère Jolanda die inmiddels ruim 12 jaar de
echte Goudse boerenkaas rechtstreeks van de
boerderij importeert, is hun toeleverancier.
De grote diversiteit aan bieren van La Blonde
du Chanoine, Maya la Belle, l’Amère Supérieure,
La Narcose, La Tournée de Rudolphe sluit
perfect aan op het assortiment van de Goudse
kazen. Van jong tot oud, truffelkaas, kruiden
kazen, geitenkazen en schapenkaas. Een eldorado voor lekkerbekken die van harte welkom zijn op het open
huis ‘la dégustation du printemps’ op 22 april a.s.
Brasserie du Chanoine en Fromagère Jolanda zullen u graag
deze middag kennis laten maken met de combinatie bier en

kaas. Tijdens deze fair kunt u ook proeven van wijnen, walnoot
producten, honing, conserven en meer lekkers. Naast lokale
artisans en kunstenaars zullen ook diverse charitatieve instellingen vertegenwoordigd zijn. Een kennismaking met het werk
van Ferronnerie Theo van Os, sponsor van Drop of Stroopwafels,
mag in zijn thuishaven natuurlijk niet ontbreken.
Met de grote diversiteit aan stands wordt deze Dégustation de
printemps / Springtime fair zeker een gezellige zondagmiddag.
Bienvenue bij Theo en Jolanda van Os die u graag
een (gratis) drankje en een muziekje aanbieden.
Locatie: Camping & Gite La Grenouille
Adres: Lieu-dit Brégérac, 24390 HAUTEFORT
(Dordogne)
Datum en tijdstip : Zondag 22 april - 15-19 uur
Entree : Gratis
www.fromagerejolanda.com
www.ferronnerie-vanos.com
www.lagrenouillevacances.com

Sponsoring
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Karel Pavlicek

Kranig

Z

elfs de meest verstokte stadsbewoner zal verheugd
opkijken als hij/zij ergens in januari de eerste
schuchtere lijster hoort zingen. Op een of andere
manier zijn vogels en verandering van seizoenen sterk
aan elkaar verbonden. Vogeltrek bijvoorbeeld heeft altijd tot onze verbeelding gesproken. Overigens trekken
niet alle vogels in de herfst weg om in ’t voorjaar weer
terug te keren. Onze lijster van daarnet blijft, als het
even kan, hangen waar hij al ’t hele jaar rondscharrelde.
Veel van deze zogenaamde standvogels trekken wel een
beetje; vooral bij strenge winters verruilen ze vaak het
platteland voor de warmere stad. Daar hoor je ze dan
ook wat vroeger zingen dan in het buitengebied.

Vogelzang – vooral de eerstelingen – roepen (bij veel
mensen) sterke emoties op; dat wordt kennelijk geïdentificeerd met betere tijden. Een van de meest kenmerkende en herkenbare vogelgeluiden is de roep van de
kraanvogels. Niet iedereen kent die, want de kraan
vogels volgen vrij nauwkeurig hun vaste trekroutes.
Wie het geluk heeft om ze bij hun massale voorjaarstrek
te horen en zien, zal zoiets niet gauw vergeten.
Bij veel vogels, waaronder kraanvogels, is de voorjaarstrek
massaler dan die in de herfst. Het lijkt wel of ze ergens
staan te wachten tot het vertreksein en dan gaan ze!
Niet alleen in de Noord-Europese landen spelen kraanvogels een belangrijke rol in de mythen en legenden maar
ook in die van bijvoorbeeld China, Japan en Korea. Over
gebrek aan belangstelling kunnen kraanvogels dus niet
klagen; in tegendeel. Waar ze tijdens de trek en in hun
winterverblijven met elkaar in groepen optrekken, zo
schuw en individueel zijn ze in de broedtijd. Na aankomst
in hun broedgebieden vallen de groepen uiteen in broed
paren. Deze broedparen die hun hele leven bij elkaar
blijven, broeden van oudsher in koele en eenzame
Scandinavische en Siberische streken. Sinds enkele jaren

Wie het geluk heeft om ze bij hun
massale voorjaarstrek te horen en
zien, zal zoiets niet gauw vergeten.

beginnen ze ook zuidelijker contreien te bezetten en
broeden ze zelfs in enkele gebieden van ons goede
vaderland. Wat dit met klimaatverandering te maken
heeft, is mij vooralsnog een raadsel. Een van de grootste
problemen die ze in Nederland – en elders – onder
vinden, is verstoring van hun rust. Beheerders van
natuurterreinen hebben hun handen vol aan het op
ruime afstand houden van grote scharen ornithologen,
biologen en aanverwanten.
Na het broedseizoen kunnen de vogels nog lang in
Noordwest-Europa blijven hangen. Onze ogenschijnlijk
kale akkers bieden ze kennelijk volop voedsel en het
winterweer trekt ook veel minder kijklustige onrustbronnen aan. Door de zachte maanden rond de jaar
wisseling werden ze nog regelmatig gespot. Medio januari kwamen er zelfs nog meldingen van groepjes zuidwaarts trekkende kraanvogels. In Frankrijk zijn er enkele
bekende pleister- en overwinteringsplaatsen. Een van de
bekendste is het Lac du Der-Chantecoq in de buurt van
Saint-Dizier (Marne), waar soms vele duizenden kortere
of langere tijd verblijven. Eventuele schade aan landbouwgewassen wordt ruimschoots gecompenseerd
door inkomsten die door hele kuddes vogelaars worden
gegenereerd. Het Lac du Der is een waterbuffer voor de
Marne en heeft kilometers lange, brede slikoevers die
ontoegankelijk zijn en daarmee voor rust zorgen. Van
deze slikoevers is bij de afgelopen hoogwater- en overstromingsperiode niets overgebleven, omdat het meer
als overloopbassin voor het almaar stijgende water
diende. De kranen die er zaten moesten dus verder naar
bekende overwinteringsplaatsen, zoals de Étangs van
les Landes. Ook hier zijn op tal van plaatsen observatieplaatsen ingericht voor de scharen vogelliefhebbers.
Onder dezen is onlangs grote onrust ontstaan, omdat
tienduizenden (?) kraanvogel onverklaarbaar ‘zoek’ leken te zijn. Paniek alom; totdat uiteindelijk bleek dat
deze vogels een nieuwe vakantiebestemming hadden
gevonden in de Camargue!
Als u deze uitgave van uw aller lijfblad onder ogen heeft,
zijn de eerste kraanvogels alweer voorbijgetrokken. In
hun spoor volgen nog vele andere. Geniet van de lente! •
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CULINAIR

Vis
Peter Hootsen

gezond en light
Na de feestmaand december willen we

allemaal weer wat kilo’s kwijt. Dus als we dan
toch weer een etentje hebben met vrienden,
dan is het credo ‘light’ en dan kom je snel
op vis uit.
Tartaar van verse tonijn met biet
Het volgende menu zou daarom een optie zijn:
• bij het aperitief gegrilde mosselspiesjes met spek,
• oesters met prei en mousselinesaus uit de oven,
• tartaar van verse tonijn met biet, rode ui en wasabi-mayonaise,
• gegrilde coquilles St. Jacques op salade van witlof en appel
in kerriesaus,
• visrolletje gevuld met zalm met hollandaisesaus, pastinaakpuree, geglaceerde worteltjes, en eventueel een groene
groente als mange tout of een stukje broccoli.
• het dessert was chocoladetaart maar dat is natuurlijk niet
écht light.
Mosselspiesjes met spek maak je door 3 mosseltjes in te
rollen in een stukje gerookt spek (¼ plakje), op een stokje te
prikken en om-en-om te grillen tot het spek knapperig is;
heerlijk pittig hapje.

Oesters met prei en mousselinesaus uit de oven
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Oesters zijn iets bewerkelijker: oesters (2 p.p.) openen,
losmaken en even kort blancheren (60 sec.) in het (gezeefde!)
oestervocht. Oestervocht inkoken met fijngesneden sjalot,
peterselie(stelen) en zeer grof gemalen peper. Prei in julienne
(reepjes) van 4-5 cm lengte ragdun snijden, kort blancheren en
in de schelp leggen. Daarop de oester. De saus maken we door
room stijf te kloppen en te mengen met het geel van 2 eieren
en daar voorzichtig het (wederom gezeefde) inkooksel van de
oesters bij te voegen. Over de oesters draperen en de oesters
5 minuten hoog in de oven (190°) plaatsen tot er een mooi
bruin korstje op zit: het oog wil veel bij eten!
Anti-wiebel-tip: oesters in de oven op gekreukt aluminiumfolie
zetten, serveren op grof zeezout.
De tartaar van verse tonijn met biet, rode ui en wasabimayonaise is simpel te maken. We snijden een stuk verse tonijn
(± 50 gram p.p.), een rode biet (bij voorkeur in de as gegaard)
en een rode ui in kleine blokjes. Op smaak maken met balsamicoen rodewijnazijn, peper en zout. Serveren met dotjes wasabimayonaise die je maakt door mayonaise (fait à la maison) te
mengen met wasabi uit een tubetje, goed mengen en glad
strijken, vermijd klontjes! Een beetje fijngehakte verse dille
eromheen zou niet hebben misstaan maar die moet je dan
niet vergeten zijn te kopen.
De coquille St. Jacques bij voorkeur vers kopen, maar
er zijn ook prima coquilles te koop in de diepvries. Maar lang
en zacht ontdooien (terug-tempereren) is dan het devies.
Maak ze in beide gevallen droog met keukenpapier voordat
je ze grilt. De salade maak je door witlof in de lengte door
midden te snijden, te ontdoen van de kern waar de blaadjes

aan vastzitten, en vervolgens in lange dunne reepjes te snijden
en te mengen met appel in dezelfde vorm, dus w
 ederom à la
julienne.
De saus maken we door mayonaise (eventueel gemengd met
yoghurt) te mengen met kerriepoeder die we eerst gebakken
hebben in een beetje olijfolie, daardoor komt de smaak beter
naar voren. Indien je de saus nu nog te ‘hard’ vindt, dan meng
je er een beetje gemalen gember of gembervocht doorheen.
De salade leggen we in een bakje of schaaltje met daarop de
kort gegrilde coquille (1 p.p.) waar we tot besluit nog even de
pepermolen overheen draaien.
Het visrolletje:
Voor de rol heb ik sandre (snoekbaars) gebruikt, maar het kan
ook met andere witvis; als er maar een lange filet van gesneden
kan worden. De vis ontvellen (plat onder het visvlees op de
huid snijden, wees voorzichtig!) en oprollen met zalmmengsel
dat je maakt door een stuk zalm te pureren met room, peper
en zout. Maak het niet te nat anders loopt het eruit. Als je brede
filets hebt, dan snijd je de filet in de lengte nog eens door
midden. Dus oprollen met zalm erin en een tandenstoker erin
steken om het geheel bij elkaar te houden; 2 rolletjes p.p.
Pastinaakpuree maak je net als aardappelpuree. Na het
koken de pastinaak eerst goed laten uitlekken anders wordt
het gauw te papperig. Vervolgens fijnstampen en dan boter,
room, peper, zout en nootmuskaat toevoegen. Geglaceerde
worteltjes (op de foto bolletjes winterpeen) krijg je door de
worteltjes te bestrijken met warme boter met honing.
De hollandaisesaus is de uitdaging van dit menu. Eerst
maken we een zogenaamde gastric door gelijke delen witte
wijn en (wittewijn)azijn in te koken met grof gehakte sjalotjes,
zeer grof gemalen peperkorrels, zout (snuf) en peterselie (-stelen
bij voorkeur). Deze gastric moet je voordien maken en koud
laten worden. Het hoeft niet veel te zijn, als het maar goed
geconcentreerd is. De saus maken we door 2 eierdooiers (voor
4 personen) eerst luchtig te kloppen met een deel van de koude
gastric en een kopje water. Vervolgens au bain-marie (glazen
of rvs bak met ronde bodem in pan met heet water ) op te
kloppen met de garde en druppelsgewijs de rest van de
gastric toe te voegen. Goed kloppen (8-tjes maken) en de
temperatuur in de gaten houden: wordt het mengsel te warm,
dan krijg je omelet. Voel met je hand onder de pan; houdt
het goed in de gaten. Als het mengsel luchtig is gesmolten;
geclarifieerde b
 oter toevoegen (100/150 gram), een beetje
citroensap (van een kwart citroen) voor de smaak en een
snufje zout. Als de massa in de schift gaat; dan snel beetje
koud water toevoegen of… opnieuw beginnen. Zoals gezegd,
de saus is de uitdaging.

Visrolletjes

TIP: de saus kun je van tevoren maken en zelfs enkele uren
bewaren in een thermosfles. Een goede voorbereiding geeft
tijdens het eten lucht en minder stress dus (nóg) meer gezelligheid aan tafel.
TIP 2: een verbijzondering van de saus: blancheer een handje
peterselieblaadjes en vervolgens spinazieblaadjes heel kort in
kokend water, daarna direct afkoelen in ijs(!)water (kleurbehoud,
chlorofyl!), met de hand uitknijpen, fijn hakken en in de hollandaisesaus mengen: staat spannend en is nog lekker ook, écht
toegevoegde waarde.
De visrolletjes maak je warm in visfond of visbouillon en die is
te koop in elke supermarkt. Zet de rolletjes rechtop in een
platte (oven)schaal en maak ze warm op het gas of in de oven;
niet te lang, want dan wordt de vis te droog.
De taart bespreken we later; is nu te veel tegelijk en niet light. •
Smakelijk apétit,
Peter Hootsen
januari 2018

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

V

elen kunnen het niet laten. Men verhuist
naar Frankrijk en schrijft er een boek over.
Wat men meemaakt is uniek niet waar? Dat
moet gedeeld worden.
Ik moet bekennen, dat het niet mijn favoriete
genre is, maar daardoor mag je je niet altijd
laten leiden. In Drop 117 besteedde ik aandacht
aan twee boeken van schrijvers in Drop, Anke
de Bruijn en Peter Schoenmaker.
Nu twee weer heel andere boeken in dit genre,
die onderling ook sterk verschillen.

gestreken. In een reeks, zowel wat stijl als wat
inhoud betreft, prachtige korte verhalen wordt
de streek beschreven.
Het is natuurlijk niet aan een ieder gegeven
te schrijven zoals Haasse dat kon. Maar laat
ieder die aanvechting voelt om zijn of haar
ervaringen na verhuizing naar Frankrijk te
boek te stellen, zich afvragen: Kan het ook
zonder dat ik mezelf centraal stel?

In Op zoek naar mijn Frankrijk knoopt
Wilfred de Bruijn zijn persoonlijke recente
geschiedenis aan zijn observaties van de Franse
samenleving. In de nacht van 6 op 7 april 2013
overkwam hem en zijn vriend iets verschrikkelijks. Zij werden, herkenbaar als een homostel,
door vier jongemannen aangevallen, waarbij
De Bruijn zeer ernstig werd toegetakeld. Hij
werd beroemd doordat hij zijn gehavende
gezicht op internet zette. Dat had een enorme
reactie tot gevolg. Tot uit de hoogste kringen
nam men contact op; deuren gingen voor hem
open, hij was ’bekend’. Het boek is het verhaal
van de maalstroom waarin hij terecht kwam,
gelardeerd met interessante waarnemingen
van de samenleving in Frankrijk en vooral in
Parijs.

En dan nog iets totaal anders. Voor de lief
hebber en de volhouder. Een vuistdikke pil van
de, ik moet het kennelijk tot mijn schande
bekennen, voor mij onbekende schrijver Roger
Martin du Gard. Aan Luitenant-kolonel de
Maumort, dat postuum is verschenen, heeft
de schrijver zeventien jaar gewerkt. Het boek
is een constructie op basis van ‘de nagelaten
papieren van Martin du Gard’. Het heeft ook
het karakter van een ‘onvoltooide’. Het is een
zeer gedetailleerde beschrijving van het leven
van wat je de ‘haute bourgoisie’ zou kunnen
noemen in de tweede helft van de negentiende
en de eerst helft van de twintigste eeuw, op
het Franse platteland en in intellectuele kringen
in Parijs; dit aan de hand van de levensloop
van de militair en intellectueel Bertrand de
Maumort. Zijn vroege jeugd, de kostschool, zijn
studie in Parijs en de vele ontmoetingen die
hij heeft, worden tot in de kleinste details
beschreven. Merkwaardigerwijs komt zijn militaire leven slechts terzijde aan de orde, anders
dan je op grond van de titel zou verwachten.
Maarten ’t Hart schreef een jubelend voorwoord.
De vertaalster, Anneke Alderlieste maakte
annotaties en schreef een verantwoording.

Op zoek naar mijn Frankrijk. Uitgeverij Meulenhoff,
€ 19,99; e-book € 12,99

Van een totaal ander karakter is Ogenblikken
in Valois van Hella Haasse. Ter gelegenheid
van het feit dat ze honderd jaar geleden werd
geboren, is dit opnieuw uitgegeven. De oorspronkelijke uitgave is van 1982. Hella Haasse
heeft samen met haar man tien jaar in St. Witz,
vlak ten noorden van Parijs gewoond. Velen
rijden er op weg naar Nederland langs. St. Witz
is nu vooral herkenbaar aan een cluster moderne hotels vlak bij de autoroute. Iets meer
naar het oosten ligt het oude dorp St. Witz.
Het mooie van dit boek is dat het niet gaat
over ‘de Fransen’, of over wat er allemaal raar
en mis is in Frankrijk. Haasse stelt zichzelf niet
centraal. Ze heeft zich verdiept in de geschiedenis, de natuur en de cultuur van de streek,
Val d’Oise – ook wel aangeduid met het in
onbruik geraakte ‘Valois’ – waar ze was neer-

Ogenblikken in Valois. Heruitgegeven door uitgeverij
Querido, €12,50; e-book €9,90

Luitenant-kolonel de Maumort, Uitgeverij Meulenhoff,
€39,99; e-book€ 19,99

Het is natuurlijk niet aan een ieder gegeven
te schrijven zoals Haasse dat kon.
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IN MEMORIAM

GESCHIEDENIS
Jan van Baal

In memoriam
Dick de Rooij

O

p 25 november vorig jaar is
Dick de Rooij overleden, hij
werd 70 jaar. Dick heeft een belangrijk deel gehad in de vormgeving
van toen nog Drop of Stroopwafels.
In mijn tijd als hoofdredacteur zochten we op een gegeven
moment iemand die zich met de sponsoring zou willen bezig
houden. De bijdragen van vooral leden namen zoveel tijd in
beslag dat sponsoring bij het secretariaat weggehaald moest
worden. Na een oproep in Drop of Stroopwafels meldde Dick
de Rooij zich, toen wonend in Ecuras. Na kennismaking met
het bestuur nam Dick de sponsoring voortvarend ter hand.
Hij verzorgde de opmaak van de sponsorbijdragen en de
sponsoring werd een bron van inkomsten voor de vereniging.
De omslag van ons bulletin kon daardoor in kleur gedrukt
worden en na enige tijd ook alle pagina’s. Dick vond een
internetdrukker, waardoor de kosten van het drukken belangrijk lager werden. Na enige tijd bleek Dick de totale opmaak van ‘Drop of Stroopwafels’ te kunnen verzorgen. Het
bulletin ging steeds meer in de richting van een tijdschrift.
Daar heeft Dick in belangrijke mate aan bijgedragen.
Helaas openbaarde zich in 2003 bij Dick prostaatkanker,
maar hij liet dat niet zijn leven beheersen. Hij ging gewoon
door en bleef ook golfen bij hem in de buurt. Toch werd op
een gegeven moment besloten dat hij en Gera naar Nederland terug zouden gaan. Daar woonden de kinderen en klein
kinderen, die weliswaar graag een deel van hun vakantie in
Frankrijk doorbrachten, maar teruggaan zou er toch eens
van komen. De tijd was er nu rijp voor. Gelukkig duurde de
verkoop van hun huis niet al te lang en vonden zij een plek
in Hilversum. De ziekte van Dick schreed helaas voort, maar
het was bewonderenswaardig hoe laconiek Dick ermee omging. Hij accepteerde de feiten, vertelde over de behandeling
en bleef ook golfen. Totdat dit echt niet meer ging; de kracht
begon hem te ontbreken.
Op 25 november jl. kwam dan toch het einde. Hij is rustig
ingeslapen in bijzijn van allen die hem dierbaar waren en
heeft nu rust gevonden.
Ik weet niet of er boven een tijdschrift wordt uitgegeven,
maar Dick zou zich dan wel met de opmaak willen bemoeien.
En golfen kan misschien ook nog wel. Als het weer eens
hagelt met grote stenen, zit er misschien een golfbal tussen;
wellicht een bal die Dick buiten de baan geslagen heeft.
Dat hij ruste in vrede. Wij wensen de familie alle sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Henk van Elferen

30

Drop 120 – Maart 2018

Een standbeeld
voor Riquet

H

et is eind oktober en over de Tarn hangen glazige nevels
die langzaam oplossen. Het is een vreemd ijzig gevoel:
de winter kondigt zich aan. Het is vier graden en over
de rivierarm ligt golvend matglas. Beneden aan de kade woonboten. Jou ken ik. Jou heb ik eerder gezien maar dat was hier
ver vandaan en is zeker tien jaar geleden. Toen lag je in een
brede parkeerarm voor woonboten, daar waar de Aude het kanaal ontmoet. Je baas is een jazzliefhebber, want je heet JAZZ
of HARWICH. Je ziet er wat armzalig uit. Ook jij bent tien jaar
ouder. Ik loop verder want er steekt een arm met een schuurmachine boven dek uit en zo vroeg en zo koud maak je geen
praatje. Natuurlijk is hij een van die woonbootzigeuners, zoals
ik de vrije jongens wel eens noem, die leven op en bij het Canal
du Midi, dat hier Canal des Deux Mers heet.
Le Canal du Midi, bien sûr, natuurlijk, dat kennen we. Bent u er
wel eens geweest, gaat u er wel eens naar toe? Nee, niet echt,
zegt de Fransman. Pas spécialement.
Daarmee had hij onbewust uitgesproken waar het om gaat.
Voor dat typisch Franse, langzame gevoel moet je moeite doen.
Insteken maken vanuit kleinere of grotere plaatsen en dan te
voet of per fiets over de jaagpaden gaan. Vooral niet in die luie
vaarbootjes gaan zitten die je kunt huren, maar de tijd nemen
om van Toulouse in Sète aan de Middellandse te belanden. Zo
heb ik dat met tussenpozen gedaan. Drie jaar en in verschillende jaargetijden. Dat heeft mooie beelden opgeleverd maar
vooral een grenzeloze bewondering voor de man die er in de
17e eeuw aan begon: Pierre Paul Riquet. Toen ik in Béziers,
waar Riquet is geboren, voor zijn standbeeld stond, besloot ik
een monument in woorden voor hem op te richten.
Stel je voor: je hebt als Inspecteur voor de Languedoc-Roussillon
ervoor gezorgd, dat de belasting, de gabelle, jaarlijks wordt geïnd. Je bent rijk geworden en zou, nu je 58 bent, destijds al een
hoge leeftijd, in ruste kunnen gaan. Maar nee: je besluit aan je
leven een wending te geven, je jeugddroom te verwezenlijken,
een kanaal te gaan aanleggen. Het is een droom, die al sinds de
Romeinen mensen wakker heeft gehouden: hoe verbind ik de
Middellandse Zee met Toulouse om vandaar over de Garonne,
uiteindelijk Bordeaux te bereiken. Niet meer gedwongen te zijn
met schepen langs Gibraltar de kusten van het Iberisch Schiereiland – letterlijk – te omzeilen.
Je hebt twee problemen op te lossen. Je moet een hoogte over
bruggen die bij de waterscheiding, de Seuil de Naurouze, 120

De vijfsluizentrap in
het Canal du Midi.

meter boven de zeespiegel ligt. Bovendien
de Zonnekoning, die de absolute macht
aan zich heeft getrokken, ervan overtuigen dat er het hele jaar door voldoende
toevoer van water zal zijn. Water dat het
kanaal naar twee kanten kan voeden.
Zowel richting Middellandse Zee als naar
Toulouse, om vandaar over de Garonne
Bordeaux te bereiken.
Water? Daar ligt al sinds de Romeinen het
probleem: waar haal ik water vandaan?
Uit de Aude? Maar die is wispelturig, ligt
soms in de zomer droog. De oorsprong
van haar naam bestaat ook in de geneeskunde als Ataxia, in het Grieks wanorde. Je bent niet in orde, zouden wij
zeggen. In de Montagne Noire is geen
water, zo is de algemene opvatting.
Maar jij weet beter, je hebt goed ont
houden toen je als jongen door de heuvels struinde, dat zich
overal kleine stroompjes bevinden. De sourcier die met een
wichelaar met je meeging, heeft het je laten horen en zien.
Als je die stroompjes zou kunnen bundelen en via een rigole, een
natuurlijke watergoot, naar het punt van de waterscheiding zou
kunnen leiden en er dan zo voor zou kunnen zorgen dat het
water gelijkelijk verdeeld richting Middellandse Zee en Toulouse
kan lopen? Het hoogteverschil kan door de bouw van veel
sluizen worden opgelost.
Je legt je plan voor aan de Koning, die vooral ook het politieke
belang ervan ziet en je krijgt toestemming ermee te beginnen.
Parijs heeft geen geld voor dit enorme project. Jij hebt een
familiekapitaal ter beschikking en rekruteert uit de lokale bevolking duizenden mannen en vrouwen. Je betaalt deze arbeiders het dubbele van hetgeen ze gewend zijn, je garandeert

eenvoudige huisvesting en
geeft ze op zon - en feest
dagen vrijaf en betaalt ook
bij ziekte hun loon uit. Al die
mensen blijven bij je tot het
kanaal is gegraven, de sluizen
gebouwd. Laten we even niet
vergeten dat we leven in de
17e eeuw! Je omringt je met
bekwame technici, laat gereedschappen maken en
bestudeert maandenlang
ter plekke de problemen. Dat doe je te
paard. Zo ontstaat geleidelijk het tracé.
Nu ben je intussen 74 en je droom is
werkelijkheid. Al je eigen kapitaal is erdoorheen gegaan. De grote triomfale
intocht in Toulouse met gepavoiseerde
schepen zul je niet meer beleven. Drie
maanden ervoor leg je het loodje. Na de
Franse Revolutie word je een mythische
figuur maar raak je dan toch weer in
vergetelheid. Pas in de 20e eeuw wordt
ontdekt waar en op welke plek ze jou in
de Kathedraal Saint Etienne in Toulouse
hebben begraven.
Het is maart en koud hier boven in de
Montagne Noire, en de fotograaf knijpt
zijn ogen samen. Er staat een lage zon
die het woest stromende water doet
glinsteren.
Driehonderd jaar na Riquet kost het moeite je voor te stellen
dat niemand eerder op het idee kwam. Toen echter was de
streek arm en gevaarlijk. Er waren struikrovers en men waagde
zich niet op de duistere hellingen ver van de enige doorgangsweg, beneden tussen Carcassonne en Toulouse. De zandige
weg waarlangs Riquet zijn plannen onderzocht. Vandaag ziet
alles er logisch uit: woest stromend water wordt getemd, opgevangen en door een rigole verder geleid en zo gedwongen
haar weg naar beneden te volgen. Tot bij een enorm stuwmeer,
dat als een fort het water tegenhoudt. Water dat als buffervoorraad dient, het kanaal moet voeden, ook in perioden van
aanhoudende droogte. Een tweede bassin heeft Riquet bedacht op het beroemde punt van de waterscheiding. Daar laat
hij de afgezanten van de Koning zien dat het plan functioneert.
Het Canal du Midi behoort nu tot het UNESCO Werelderfgoed,
als een postume onderscheiding voor Pierre Paul Riquet. •
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KACHELS
Amy Geerts

Frans vuur

O

ok hier in de Provence kan het
’s winters flink kil zijn en dan is
het genieten rond een ‘levend
vuurtje’. Houtkachels en allesbranders, ze
zijn te koop in alle maten, uitvoeringen
en prijzen. Wie voor nostalgie gaat, kiest
wellicht voor een product van een van
de grote Franse kachelbouwers, Deville,
Rosieres of Faure. De bekendste Franse
iconen op dit gebied zijn echter waarschijnlijk de kachels van Chaboche en
Godin. Beide bedrijven kenmerkten zich
halverwege de 19e eeuw door baan
brekend werk op het gebied van vuur.
Echter, André Godin beschikte ook over
een ander vuur.
La Salamandre
Dit kleine kacheltje, vervaardigd door
de Franse firma Chaboche, had door de
combinatie van een vuurvaste binnen
bekleding en een gietijzeren omhulsel
een grote warmtecapaciteit. Tegen het
eind van de 19e eeuw bracht Edgar
Chaboche, uitvinder en zakenman, het
salamandertje op de markt. Qua vorm

en principe verschilde
het kacheltje van alles
dat toen gefabriceerd
werd. Het zette de firma
in een keer op de kaart.
Chaboche koos voor de
naam Salamander
omdat volgens de
mythe dat beestje
vuurbestendig is.
Overigens is de
‘Salamander’ ook
in Nederland populair geweest. Op
het internet tref
je talloze jeugdherinneringen van ouderen
die met weemoed terug
denken aan ‘het salamandertje’ uit hun
jeugd. Ook de tekst die op dat salamandertje stond was voor velen naast ‘papa
fume une pipe’ een eerste confrontatie
met de Franse taal: “Je brûle tout l’hiver
sans m’éteindre”. Die tekst was ook voor
mij het eerste Frans dat ik leerde. Het
vormde onderdeel van mijn moeders her
inneringen aan de hongerwinter van ’44.
In een niet meer warm te stoken huis zat
zij ongeveer ín dat Salamandertje.

Godin als gezel in de leer bij
diverse bedrijven in Frankrijk.
Tijdens deze ‘tour de France’
werd hij geconfronteerd met
de uitzichtloze armoede en
rechteloosheid die het leven
van de arbeider destijds kenmerkten. Dit leidde tot zijn
besluit om de leef- en werkomstandigheden van de arbei
ders te verbeteren. Daarbij
stond hem een systeem
voor ogen dat gebaseerd
was op de samenwerking
en gelijkberechtiging
van arbeider en patroon.
De Familistère
Mede onder invloed van de ideeën van
de Franse utopist Charles Fourier startte
Godin in 1856 tegenover zijn fabriek in
Guise met de bouw van een Familistère:
een ‘sociaal paleis’. Het gebouw heeft
inderdaad paleiselijke afmetingen: drie
enorme, geschakelde flatgebouwen met
een door een glazen koepel overdekte

ANM secretaris, Olga Stulemeijer vert
Het heilige vuur van Godin
Een andere beroemde fabrikant van
kachels in Frankrijk is Godin. Je zou het
niet zeggen als je de zwart-wit foto’s
bekijkt waarop Godin redelijk nors in de
camera blikt, maar naast een succes
volle industrieel was Godin ook een
sociaal hervormer die baanbrekend werk
verrichtte.
Jean-Baptiste André Godin (1817-1888)
ging als 11-jarige in het bescheiden
bedrijfje van zijn vader, een slotenmaker,
aan het werk. Aan het eind van zijn leven
was Godin producent nummer 1 van
gietijzeren kachels en aanverwante
artikelen. Zijn fabriek in Guise bestaat
nog steeds. Een succesverhaal dus.
Zoals gebruikelijk in de 19e eeuw ging
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Ouderwetse maa
met Faïence tege

T

oen wij in 2008 ons huis in
Cotignac kochten, stond deze
kachel er al. Het is een ‘Caloritube
Alpha’, gefabriceerd door Oliger France.
Er was een schoorsteen achter gebouwd met speciale steentjes, die de
warmte vasthouden en langzaam een
aangename warmte door het huis
verspreiden. Die schoorsteenmantel
was ’nogal’ opvallend aanwezig, dus
besloten we hem te laten stuccen.
“Weet u het wel zeker?” vroegen de

binnenplaats. In het complex kregen alle
werknemers, van hoog tot laag de beschikking over comfort dat toen alleen
was voorbehouden aan de gegoede
burgerij. Veel gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een zwembad, apotheek,
theater en bibliotheek, maakten ook deel
uit van het complex. Daarnaast zorgde
Godin voor het geestelijk welzijn van zijn
werknemers, onder andere door gratis
onderwijs aan te bieden.
In 1880 besloot Godin zijn bedrijf om te
vormen tot een coöperatie. Dat systeem
bleef tot 1968 van kracht. Toen maakten
de economisch zware tijden een eind aan
de droom van Jean-Baptiste. De woningen
werden verkocht en de gemeente werd
eigenaar van de overige gebouwen. De
staalindustrie in Noord-Frankrijk maakte
in de jaren ‘70 en ‘80 zware tijden door
en de Familistère verloederde. Sinds 1991
is daar verandering in gekomen. Godins
familistère is gerenoveerd, heeft terecht
een plek gekregen op de monumentenlijst en is een bezoek zeker waard. Guise
ligt ongeveer 30 autominuten van de
Middeleeuwse stad Laon.
De kachelbouw in Frankrijk kent een rijke
historie. Wie zich in dit onderwerp wil

La Familistère
in Guise.

verdiepen, verwijs ik graag naar de website van een Nederlander die in Frankrijk
een kachelmuseum is gestart waar de
meeste fraaie Godins, Chaboches en
andere warmtegevende staaltjes van
vakmanschap te bewonderen en te koop
zijn.
Wie weet, kiest u voor een Godin kacheltje en denkt u, door de micaruitjes naar

de vlammen starend, aan de idealen en
het heilige vuur van Jean-Baptiste. •

Artikel met toestemming overgenomen uit
ANM Nieuws (Association Néerlandaise du Midi).
Fotomateriaal en informatie ter beschikking
gesteld door A.Rombout, Kachels uit Frankrijk
www.kachelsuitfrankrijk.nl.

telt over haar bijzondere kacheltje

ar o zo behagelijke houtkachel
els
mannen die dat karweitje kwamen klaren…
“want het zijn hele dure, bijzondere
steentjes!”. Maar het resultaat was een
verademing voor de ogen en de warmte
wordt nog heel goed vastgehouden als
de kachel eenmaal een paar dagen heeft
gebrand.
Je kunt hem heel fijn afstellen door een
systeem van dubbeleluchtcirculatie,
zodat je makkelijk het gewenste vuur
kunt laten branden. We beginnen met
een klein bosje dennenhout, want dat

brandt makkelijk, en dan wat grotere
blokken erop tot een lekker vuur ontstaat. Als er zich eenmaal wat as heeft
gevormd wat zachter afstellen en een
paar eiken blokken erop, die langer
branden. Briketten kunnen ook, vooral
als je de kachel ’s nachts nog langzaam
wilt laten nabranden. Deze houtkachel,
die naast een aangename warmte ook
een rendement geeft van ongeveer 80%
en een minimum aan CO2-uitstoot is
echt het warme hart van ons huis.
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ZINGEN
Anke de Bruijn

Eten en zingen horen bij elkaar

E

en koorrepetitie in de knutselzaal
achter de Mairie, want de Salle des
Fêtes is bezet. Je zou niet z eggen
dat het een avond van muzikale arbeid
is, eerder die van culinaire huisvlijt. Een
grote tafel gedekt met toastjes zalm,
quiches, geitenkaasjes uit Rocamadour,
notenwijn, roze bubbels, gesuikerde
beignets, citroentaart, brownies en
peperkoek. Eerst een uurtje zingen (Frans,
Engels, Italiaans en Spaans vanwege de
vele nationaliteiten in het koor) en dan
om 21 uur eten, hoewel ik nooit echt aan
late maaltijden zal wennen.
De week ervoor zongen we nog op de
plaatselijke Marché de Noël en omdat
we slechts vijf repetities-voor-de-kerst
hadden gehad, was het een kort maar
krachtig optreden. Krachtig omdat het
verzamelde publiek voor het eerst meezong. Een mooi cultuurverschil: geef een
Brit een lied en hij begint meteen te
zingen, maar een Fransman lijkt eerder
verlegen. Zo begon het meezing-optreden
ook: eerst werd wat mummelend geplaybackt, maar al snel klonken uit het publiek
steeds hardere tonen, misschien ook om
het kindergeschreeuw te overstemmen
dat uit het opblaasbare kasteel ernaast

opsteeg. Uiteindelijk werden vol over
tuiging de Gloria’s in excelsis Deo’s
meegeschald.
De kerstmarkt speelde zich af rondom
het oorlogsmonument en in de aan
grenzende Salle des Fêtes. De plaatselijke
middenstand had de marché georganiseerd en zich op het eten gestort. De
kapster en de schoonheidsspecialiste
stonden ook op de lijst van deelnemers.
Wat doe jij dan, vroeg ik aan Jeannette
de kapster. Bedienen bij het eten natuurlijk, zei ze, en verschoof haar met lichtjes
versierde kerstmutsje, zodat het schuin
op haar hoofd stond.

bereid. Voor een paar euro’s werden dam
pende plastic bordjes overhandigd met
een bult tartiflette, de dodelijke hap met
aardappelen, kaas, spek en room. Er was
tourin; de soep uit het zuidwesten met
veel knoflook, brood, kaas en een scheut
rode wijn, en voor twee euro (alles kostte
twee euro, behalve de wijn, die was één)
een bordje met zes oesters erop. Als je
oesters bestelde, kreeg je er automatisch
een beker koude witte wijn bij. ‘Dat hoort
wel hoor,’ zei Jeannette tappend uit de
bag-in-box, met een ‘maak je glas even
leeg’-knikje naar de glühwein die ik nog
aan het opdrinken was.

Het eten was zoals gewoonlijk weer het
belangrijkste onderdeel. De tent met
tafels en stoelen stond buiten naast het
monument van de Eerste Wereldoorlog,
dat weer naast een boom stond waaraan
de touwen voor de tent waren bevestigd
en een sliert led-lampjes die afwisselend
rood, groen en blauw knipperden. Tussen
de lampjes had iemand een plastic engel
met een wit-rood kerstmutsje gehangen.
Alle andere kerstmutsjes stonden op de
hoofden van de middenstanders van
Cazals, die in de tent het eten opschepten
dat de eigenaresse van Café de Paris had

Voor mij zijn oesters het toppunt van
exotisch. Maar hier wordt er heel makkelijk over gedaan. Bij de Intermarché
staan ze in deze tijd tot aan het plafond
opgestapeld en het is heel normaal om
een mandje oesters mee te nemen als je
ergens op bezoek gaat. Onlangs waren
we uitgenodigd voor een avondmaaltijd.
Er was pizza van het wekelijkse pizzabusje in Cazals en één van de gasten,
die op diezelfde avond was teruggekeerd
van een weekendje aan de kust, had
twee manden met oesters bij zich. Alle
vijf genodigden wrongen zich vervolgens
samen met de gastheer in de kelder om
een geschikte witte wijn uit te zoeken.
Er zit dus weinig anders op dan eraan te
wennen: eten gaat hier in het zuidwesten
hand in hand met, ja eigenlijk Alles, dus
ook met zingen. De koorrepetitie-metdrink&nibble duurde dan ook tot midder
nacht, waarbij het oudste koorlid,
Francine van 76, die voor de gelegenheid
kekke zwarte rijglaarsjes had aangetrokken, haar occitaanse liedjes door de
ruimte schalde. •
Anke de Bruijn is zangdocent op de grens
van de Lot en de Périgord en organiseert
zingvakanties.
Meer informatie: www.zingvakantie.nl
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