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VOORAF

Valt het u ook op? Je ziet 
haar nog maar weinig: 

de frêle Française. Hoe komt 
dat toch? In deze Drop het 
antwoord.
Een korte terugblik op de 
 Algemene Ledenvergadering 
van ‘Drop of Stroopwafels’, 
waar we weer een nieuw 
erelid op het schild mochten heffen.
Een oud-minister van landbouw, die in Frankrijk een 
grote boerderij heeft, heeft wel een idee hoe er iets 
aan de benarde situatie van veel boeren gedaan zou 
kunnen worden en Arie Sluimer wijst ons weer op 
 belastingperikelen.

Het is in juli 75 jaar geleden dat een van de grootste 
verzetshelden van Frankrijk, Jean Moulin, na gruwelijke 
martelingen zijn einde vond. Wat was hij voor een man?
Ook: hoe zit het met het antisemitisme in Frankrijk? 
In de boekenrubriek komen we terug op de Rue Eblé in 
Parijs, waar het in de vorige Drop over ging.

Luchtiger zaken. Hoe kun je via Nieuw-Zeeland op 
het idee komen om een Mexicaanse boom naar je 
arboretum in Frankrijk te halen? 
Hoe te zoeken naar de Franse ziel?
We hebben een tip voor een mooie vakantietocht naar 
het Île de Noirmoutier (de tweede af evering van het 
vierluik over eilanden voor de Franse kusten), of ga 
eens langs bij een filature. 
Nederlandse kunstenaars organiseren weer hun kunst-
route, het is mogelijk een heuse ‘piepshow’ te begluren, 
er wordt weer iets lekkers gepresenteerd en het kan je 
overkomen dat je op je trouwdag toch tot de conclusie 
komt, liever een ander te huwen.
Er komen twee kastelen langs en huizen met een 
 verhaal en een ernstige waarschuwing: Ne tombez pas 
avec la porte dans la maison, want ça n’est pas pour le 
boulanger !

Veel leesplezier en een 
mooie  zomer gewenst.

Barend de Ronden 
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Infomercials

Een tijd heeft de mogelijkheid bestaan dat sponsoren   
die in Drop adverteren een zgn. commercial konden 

plaatsen, een kort  verhaaltje over hun activiteiten.
In de praktijk blijkt de belangstelling hiervoor zeer gering.
We hebben besloten de infomercial af te schaffen en leden 
en sponsoren de gelegenheid te bieden in een nieuwe 
 rubriek ‘Activiteiten van leden en sponsoren’ een korte 
 mededeling over bijvoorbeeld een open dag te plaatsen.  
Het uitgebreider verhaal kan dan op de website in de 
 gelijknamige rubriek worden geplaatst.

VAN HET BESTUUR

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum 

dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).  
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam General Data 
 Protection Regulation (GDPR), of in het Frans de RGPD 2018 - Règle-
ment Général sur la Protection des Données Personelles 

Citaat uit de 39e overweging van EU verordening 2016/679
…..Natuurlijke personen moeten bewust worden gemaakt van de 
 risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop zij hun rechten 
met betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen. Meer bepaald 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens 
 worden verwerkt, expliciet en gerechtvaardigd te zijn en te zijn 
 vastgesteld wanneer de persoonsgegevens worden verzameld. De 
persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en 
beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waar-
voor zij worden verwerkt…..

Wij moeten kunnen bewijzen dat wij geldige toestemming hebben 
gekregen om uw persoonsgegevens (data) te gebruiken. En het moet 
voor u net zo makkelijk zijn om die toestemming in te trekken als om 
die te geven. Leden hebben nu al het recht om ons te vragen hun 
persoonsgegevens bij einde lidmaatschap te verwijderen. Ook kunt 
u van ons vragen u te laten zien welke gegevens van u wij hebben 
opgeslagen. Het huishoudelijk reglement kent sinds vorig jaar de 
volgende bepaling: De namen en (e-mail)adressen van de leden (NAW- 
gegevens) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de realisering 
van de doelstellingen van de Vereniging en worden door het bestuur 
niet bekend gemaakt noch aan derden verstrekt. Het verzendhuis 
SBPost in Eerbeek heeft ons een geheimhoudingsgarantie gestuurd. 
Daarmee is het gebruik van uw gegevens optimaal en strak afge-
bakend. 

Reinier Sinaasappel, voorzitter
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INTERVIEW
Barend de Ronden

Veerman heeft twee boerderijen. Een in Nederland in 
Goudswaard en een in Dordogne, een groot bedrijf van 
480 hectare. Hij is daar, na omzwervingen in Duits-

land, Oost-Europa en andere delen van Frankrijk, via vrienden 
in Dordogne, terechtgekomen. Sinds 2000 is Veerman groot-
grondbezitter in Frankrijk.

Veerman lacht een beetje: “Ja, dat denk ik wel ja. Het komt niet 
zoveel voor dat mensen in Frankrijk zo’n groot landbouwbedrijf 
hebben. Er zijn er wel een aantal hoor in verschillende delen 
van Frankrijk die een behoorlijk bedrijf hebben.
Dit is een bedrijf dat we in 2000 hebben gekocht van een 
 familie waarvan de vader was overleden. De zonen moesten 
dat verkopen, want het was bijna in staat van faillissement.” 

U was hoogleraar, druk in de politiek, hoe kom je dan op het idee 
om in Frankrijk een boerderij te kopen?
“Wij hebben drie zonen. De oudste wilde graag boer worden, 
maar ten gevolge van een ongeluk in zijn jonge jaren met een 
machine, zat dat er niet meer in. Van de andere twee zonen 
heeft de ene een machinefabriek en de andere is een echte 
boer. In eerste instantie hebben we naast de dertig hectare die 
we hier hadden er honderd bijgekocht. Maar hij wilde ook wel 
boer worden in het buitenland. Dat vonden we wel spannend. 

We vonden het in Dordogne zo schitterend mooi. Toen hebben 
we inlichtingen ingewonnen over een bedrijf waaruit bleek dat 
het verkocht moest worden vanwege schulden.
Na onderhandelen met een Franse makelaar hebben we het 
gekocht. In de tussentijd hebben we het château dat erbij was, 
eigenlijk een versterkte boerderij, opgeknapt. Het was een ruïne. 
Gedeeltelijk hebben we dat zelf gedaan en voor een deel hebben 
we dat laten doen en dat is best aardig geworden. Ja, zo zijn 
we daar terechtgekomen.”

Toen was de boerderij gekocht, maar om verschillende redenen 
ging er geen zoon naartoe. Er moest dus een bedrijfsleider 
worden aangesteld en dat ging in eerste instantie niet goed. 
Hij functioneerde niet zoals het moet, veroorzaakte schade, liet 
dingen op zijn beloop. Dat was een bittere pil. Het heeft veel 
geld gekost, maar uiteindelijk is het gelukt hem eruit te zetten. 
Nu is er een goede bedrijfsleider, die verstand van zaken heeft. 

Oud-minister Veerman van landbouw is 

een drukbezet man. Toen ik het plan kreeg 

hem voor een interview in dit nummer te 

benaderen, was ik er daarom vroeg bij. 

Tot mijn verbazing kreeg ik per kerende post 

antwoord en een afspraak. Dit interview is 

in januari gehouden bij de familie Veerman 

thuis in Goudswaard in de Hoekse Waard.

Oud-minister Veerman

Grootgrond-
bezitter 
in Frankrijk

“We vonden het in Dordogne 

zo schitterend mooi.
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“Een heel goede man, die goed onder-
legd is in kennis van landbouw.” Veer-
man is ‘patron op afstand’. 

“Jazeker want ik heb in Nederland mijn 
werkzaamheden. Ik ben nu achtenzestig 
jaar, maar ik heb nog elke dag veel te 
doen. We gaan met enige regelmaat 
naar Dordogne toe, steeds een paar 
 weken en dan komen er allerlei vrienden, 
ministers uit oude kabinetten…” 

Een Nederlandse boerderij
Trekt Frankrijk?
“Ja mij wel, maar mijn vrouw wat minder omdat ze er niet goed 
tegen kan dat als je iets afspreekt dat het dan niet gebeurt, het 
toevallig net niet is gelukt. Daar is dan altijd wel een reden 
voor en wordt er beloofd dat het de volgende keer in orde is. 
Daar kan zij niet goed tegen, ik ook niet, maar ik heb gezegd: 
‘het zal wel.’ Kijk, ik wil dat de tractoren binnen staan, dat de 
ploeg binnen staat… We hebben genoeg ruimte. Ze moeten ge-
woon binnen staan. Het moet hier een beetje een Nederlandse 
boerderij zijn. Het moet netjes zijn, het erf opgeruimd, het gras 
gemaaid, de machines netjes op een rijtje, de tractoren 
schoon… Daar ben ik dan trots op. Dat doen ze dan als ik er 
ben en als ik er níét ben…”

Dan staan ze buiten?
“Dan staat het kapitaal buiten. Die 
 machines vreten geld, die zijn hartstikke 
duur en dan zetten ze ze buiten. Ik zeg: 
‘je zet je vrouw toch ook niet buiten?’ 
Ik houd wel van Frankrijk, het is een 
prachtig land, er wonen vriendelijke 
mensen in Dordogne. Als je een beetje 
Frans praat, scheelt het al een stuk. 
Maar als je geen Frans spreekt, dan is 
het al gauw van: ‘wat doe je hier?’”

U zit in de akkerbouw. U komt toch van 
een melkveebedrijf?

“Nee, nee, wij hadden een gemengd  bedrijf. In 1962 zijn bij ons 
de koeien al weggegaan, toen is het volledig akkerbouw gewor-
den. Ik heb in mijn jonge jaren nog wel koeien  gemolken, maar 
we hadden ook akkerbouw. We hadden zo’n dertig hectare, 
daar kon je vroeger goed van leven. Nu kun je niet van het 
drievoudige  leven. Dat zit ‘m in het feit, dat de  prijzen van de 
producten achtergebleven zijn. Een ei is nu net zo duur als vlak 
na de  oorlog. De koopkracht van de mensen is gestegen, maar 
de prijs van het voedsel is constant gebleven en zelfs gedaald. 
Dat heeft de schaalvergroting uitgelokt. Als je de schaal ver-
groot, dan kun je de kostprijs drukken en als je de kostprijs 
drukt, komt er meer productie en dat drukt dan weer de prijs.”

Is dat in Frankrijk ook zo?
“Ja, daarom is er een Europees landbouwbeleid gekomen om 
de prijzen te stabiliseren en de boereninkomens een beetje te 
verzekeren. Daar heeft de Nederlander Mansholt een belang-
rijke bijdrage aan geleverd: zorgen dat de boeren een bestaan 
konden hebben.
Dat wordt allengs meer afgebroken nu, want men vindt dat 

“Het gekke is: het percentage van het

 inkomen dat gezinnen aan voedsel 

uitgeven, was na de oorlog dertig tot 

vijfendertig procent. Dat is nu twaalf.”

Even een luik 
 repareren

Het Château van Veerman
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we op de wereldmarkt moeten concurreren; we zijn meer dan 
zelfverdienend. Dus waarom zouden we zoveel produceren, is 
de redenering. Dat leidt nu ook in Frankrijk tot verarming op 
het platteland. Dit terwijl er door de Europese unie jaarlijks 
45 miljard wordt besteed aan de landbouw. Dat is toch idioot? 
45 miljard belastinggeld wordt besteed om de boeren te steunen 
en tegelijkertijd zie je dat de boereninkomens buitengewoon 
laag zijn. Waar blijft dat geld dan?
Het gaat naar controleapparaten; naar adviseurs die de for-
mulieren moeten invullen, want dat is ingewikkeld. De boeren 
 kunnen dat allemaal niet zelf. Het gaat naar juristen omdat 
er gesteggeld wordt of de uitkeringen wel of niet passen, naar 
heel grote bedrijven; tachtig procent van de steun gaat naar 
twintig procent van de bedrijven. De Britse koningin, maar ook 
de luchthaven Schiphol krijgen grote bedragen aan landbouw-
subsidie omdat ze veel grond hebben. Dat wordt gemaaid en 
daar krijgen ze subsidie voor: hectaresubsidie.”

Toen Veerman minister was heeft hij zich ingezet voor inkomens-
subsidie in plaats van productsubsidie. Productsubsidie stimu-
leert nog meer productie en dat kan leiden tot overschotten 
die er in Europa geweest zijn zoals de boterberg en de wijnplas.

“Het gaat er uiteindelijk om, om het boereninkomen te steunen.”

Is dat gelukt?
“Ja, er is nu de zogenoemde hectaresteun in plaats van steun 
per kilo melk, suiker of graan.”

Is dat niet raar, subsidie per hectare?
“Zonder dat kunnen de boeren niet blijven bestaan. Het gekke is: 
het percentage van het inkomen dat gezinnen aan voedsel uit-
geven, was na de oorlog dertig tot vijfendertig procent. Dat is 
nu twaalf. Terwijl de voedselkwaliteit beter is geworden. Er is een 
enorme slag gemaakt; maar door de concurrentie die er tussen 
de boeren is, komt dat uiteindelijk terecht bij de consument.”

Onderlinge afstemming mag niet
Waarom slaan de boeren de handen dan niet ineen?
“Omdat boeren zelfstandige ondernemers zijn en de wetgeving 
dat maar zeer beperkt toestaat. Ik heb met een aantal collega’s 
uit de Europese Unie een rapport gemaakt voor de landbouw-
commissaris, waarin staat dat de wetgeving zou moeten worden 
versoepeld voor organisaties van producenten. Dus als een stuk 
of twintig mensen zich zouden verenigen om de productie-
planning op elkaar af te stemmen… dat mag nu niet.”

Is er verschil tussen Frankrijk en Nederland wat de regelgeving 
betreft?
“De Franse regelgeving is minstens zo ingewikkeld. Kijk, de 
subsidieregels zijn Europese regels. Daar kan per lidstaat wel 

een beetje in gestuurd worden, maar de regels zijn wel in hoge 
mate gelijk; zij het dat de eisen voor de nieuwe lidstaten wat 
lager liggen vanwege de lagere levensstandaard. Daar gaan de 
bijdragen geleidelijk omhoog, maar voor de boeren in de oude 
lidstaten gaat het geleidelijk naar beneden. Het totale budget 
is al tien, vijftien jaar constant.”

Worden de subsidies vroeg of laat afgebouwd?
“Ja, die drogen op. Er komen steeds meer mensen die er aan-
spraak op maken doordat er nieuwe lidstaten bij komen. Daar 
komt de Brexit bij, de Britten zijn netto betalers van tien miljard. 
Die 45 miljard voor de landbouw is een derde van het Europese 
budget. Als je die tien miljard gaat verdelen, komt dat neer op 
een korting van drie miljard op het landbouwbeleid. Dat betekent 
voor de lidstaat Nederland al gauw honderd miljoen.”

Vindt u dat dat beleid uiteindelijk toch een beetje gefaald heeft? 
Veel kleinere boeren redden het niet in Frankrijk, het aantal zelf-
moorden onder boeren in Frankrijk is enorm.
“Dat is verschrikkelijk.”

Een basisinkomen voor de boer
Daar heeft u ook geen remedie voor?
“Nee, dat is de paradox; 45 miljard belastinggeld uitgeven en 
de mensen laten creperen. Dat geld komt niet goed terecht, dat 
wordt verkeerd verdeeld. Ik heb gezegd: ’voer nou een minimum-
loon in voor boeren, gegarandeerd door de overheid’. Let wel: 
als je lekker op de bank blijft zitten, krijg je het niet. Dat betekent 
wel weer dat er een controlemechanisme op moet zijn; het is 
helaas zo. Iemand heeft wel eens tegen me gezegd: ‘Cees je 
moet een euro besteden om een dubbeltje bij een boer terecht 
te laten komen.’ De dingen waar het feitelijk om gaat, vormen 

Het moet hier een beetje 

een Nederlandse boerderij zijn.



Drop 121 – Juni 20188

vaak maar een fractie van de totale kos-
ten doordat er van alles aan allerlei 
strijkstokken van de bureaucratie blijft 
hangen.”

Als de bureaucratie nou eens zou zeggen: 
‘Dat doen we niet en we schenken de bur-
gers wat meer vertrouwen?’ 
“Dat is waar het om draait. Maar als er 
iets misgaat, dan roept heel de politiek 
om meer toezicht. Al die autoriteiten 
voor het toezicht die we hebben… Men-
sen maken soms fouten of doen soms dingen die niet door de 
beugel kunnen en dan moet er onmiddellijk een autoriteit ko-
men. Men wil de overheid op afstand hebben, maar als er iets 
misgaat moet de overheid wel ingrijpen.”

Maar die kleine boeren in Frankrijk eten daar geen brood van.
“Die moet je gewoon een basisinkomen geven.”

Aan welk niveau denkt u dan?
“Neem nou eens 70 procent van het loon van een industrie-
arbeider. Dat is geen vetpot, maar hij kan zijn koeien ervan 
houden en als hij netjes voor zijn bedrijf zorgt, dan houd je het 
platteland in leven. 
De variëteit van de dorpjes en het landschap moet behouden 
blijven. Als een schooltje nog dertig leerlingen heeft, heeft het 
nog dertig leerlingen. Je moet het niet sluiten. Er kan natuurlijk 
een moment komen dat je zegt: ’het kan zo niet verder’, maar 
ondersteun als overheid de mensen die er wat van willen maken.”

Lokale autoriteiten beslissen
U heeft veel problemen gehad bij de aankoop van uw land. 
Waar zat dat in?
“Als je hier een stuk land wilt kopen, nou doe je best. Je bent 
het eens met de eigenaar, je gaat naar de notaris en de notaris 
moet dat melden bij de SAFER, de grondbank. Die grondbank 
heeft een voorkeursrecht. Dus als die zegt: ‘dat gaat niet door, 
dat kopen wij’, dan is dat zo. Ze kunnen grond kopen en die 
weer uitzetten bij Franse boeren. Toen wij honderd hectare wil-
den bijkopen van een mevrouw van wie de man was overleden, 
ging dat niet door. We waren het eens, het is prachtige grond, 
mooie rechte percelen. De SAFER zei: ‘dat gaat niét naar het 
conglomeraat van Veerman’. Toen hebben ze het verdeeld in 

tien stukken en aan Franse boeren ver-
kocht. Het is nu een lappendeken, als je 
naar het kadaster kijkt: één grote lappen-
deken. Ik denk dat mijn boerderij wel uit 
zo’n vijfhonderd percelen  bestaat. Dat is 
het systeem en dat zit in de wetgeving.”

Toen u nog wat te vertellen had, heeft u 
het toen wel eens ter discussie gesteld?
“Ik heb het Franse systeem met de Fran-
se minister besproken. Die zei: ‘ja daar 
heb je helemaal gelijk in, dat gaan we 

ook veranderen’. Dat is al vijftien jaar geleden. Er is wel wat 
veranderd. De SAFER wordt niet meer door de overheid be-
taald; die moet nu zijn eigen broek ophouden, maar heeft wel 
dezelfde bevoegdheden gehouden. Als je te veel betaalt, gaat 
het niet door, want dan drijf je de prijs op. Als je gekocht hebt, 
wordt het voorgelegd aan een ‘Commission d’exploitation’ 
waar verschillende regionale mensen in zitten uit de landbouw, 
de burgemeester, iemand van de SAFER… Als die zeggen dat ze 
geen exploitatievergunning afgeven, dan heb je niks aan je 
grond; dan kun je niet boeren. Je mag grond kopen, maar dan 
moet je nog een vergunning zien te krijgen om daar je bedrijf 
op uit te oefenen. En of je dat krijgt, wordt door de lokale auto-
riteiten beslist.
Voor jonge boeren is er een veel gunstiger regeling en dat is 
maar goed ook, want anders wil niemand meer een bedrijf be-
ginnen.”

Door de lage prijzen en de hoge sociale lasten – er zijn drie 
medewerkers op de boerderij – levert het bedrijf nu per jaar 
een ton verlies op.

Hoe houdt u dat vol?
“Dat houd ik ook niet vol. Mijn jongens willen er niet naartoe. 
Misschien ga ik het wel afstoten en dan wil ik wel het kasteeltje 
aanhouden.
Ik heb nu een heel goede bedrijfsleider. Met de vorige was altijd 
wat en dat heeft veel schade opgeleverd. Ik moet het ook me-
zelf verwijten: ik ben er te weinig. Je moet er zijn, erbovenop 
zitten. Ik was ook wel te soepel soms. Mijn zoons zeggen: ’Pa, 
je bent hartstikke gek’ en gelijk hebben ze.
Maar het land is prachtig, de mensen zijn vriendelijk en het 
 leven is er goed. Als je een boerenbedrijf daar wilt beginnen, 
moet je er wonen en je ziel en zaligheid erin leggen.”

“Mijn zoon zegt: ‘houd het nog even aan, misschien verkoop ik 
mijn bedrijf over een paar jaar, dan wil ik daar wel gaan boeren. 
Als we dat met z’n tweeën zouden doen, dan zou je eens wat 
zien…Wij gaan niet om twaalf uur eten. Ze vroegen me weleens: 
’wanneer eten jullie dan?’ Ik zei: ‘s winters, als het vriest’”. •

Als je hier een stuk grond wilt kopen, 

nou doe je best.

Hoektoren van 
het Château.
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VERSLAG ALV

Oud-voorzitter Meta Boreel erelid

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering 
van Drop of Stroopwafels is op 
16 mei 2018 in een uitstekende 

sfeer verlopen op het prachtige Domaine 
d’Essendiéras in Saint Médard d’Exideuil. 
De formele punten als jaarverslag en finan-
ciële stukken werden vlot afgehandeld. 
De vereniging staat er financieel goed 
voor. De contributie voor het komende 
jaar hoeft niet verhoogd te worden en 
blijft op € 25.
Het bestuur en daarmee de penning-
meester Arie Sluimer, werd décharge 
verleend.
Twee bestuursleden werden voorgedragen 
voor herbenoeming, vanwege het statutair 
verlopen van hun termijn: Barend de 
Ronden, hoofdredacteur van Drop en Arie 
Sluimer, penningmeester. De vergadering 
ging bij acclamatie akkoord.
Er werd ook afscheid genomen van een 
bestuurslid: Ans Roelofs. Zij heeft een 
aantal jaren op uitstekende wijze de 
 ledenadministratie verzorgd, waarvoor 
voorzitter Reinier Sinaasappel haar zeer 
hartelijk bedankte. Ans kreeg een teken 
van dank aangeboden en haar werd veel 
geluk gewenst voor de toekomst. Ze zal 
overigens nog even stand-by blijven om 
haar opvolgster in het begin te onder-
steunen.
Die opvolgster is Wilma Duijvestijn-Baljeu, 
die zich in Drop 120 heeft voorgesteld. 
Ook zij werd bij acclamatie benoemd tot 
bestuurslid.

Namens de jubileumcommissie vertelde 
voorzitter Jan Jaap ten Hoor over de 
ontwikkelingen van de plannen voor de 
viering van het 25-jarig bestaan van de 
vereniging in 2020, zie ook pag. 34. 

Wat uitvoeriger werd stilgestaan bij de 
nieuwe Europese regels voor de bescher-
ming van de privacy, die op 25 mei 2018 
zijn ingegaan. Op pag. 4 van dit nummer 
staat een officiële mededeling van het 

vanwege haar uitzonderlijke verdiensten 
voor de vereniging, onder moeilijke or-
ganisatorische, maar ook persoonlijke 
omstandigheden. De vergadering ging 
onder warm applaus akkoord. 

Daarmee was het formele deel van de 
bijeenkomst afgesloten. De gastheer en 
eigenaar van het Domaine, de heer Jeroen 
Bakker, hield een aanvullende inleiding 
op het interview in Drop 120 over het 
Domein, met name over het streven om 
voor wat betreft energievoorziening 
 helemaal zelfvoorzienend te worden. 
Volgens de heer Bakker ligt de toekomst 
bij zonnepanelen, zeker ook gezien de 
technologische ontwikkeling op dit gebied. 
Zonnepanelen hebben zijn voorkeur 
 boven windmolens, want die draaien – 
en “Wat draait, slijt”.

Daarna was er een aperitief en een heer-
lijke gezamenlijke lunch. Volgend jaar 
hopen we elkaar opnieuw op het Domaine 
te ontmoeten.
Een notulair verslag van de vergadering 
is te vinden op de website onder’ vereni-
ging’. • BdR

De gaande en de komende ledenadministrateur: links Ans, rechts Wilma.

Meta met oorkonde

bestuur hoe het bestuur hiermee denkt 
om te kunnen gaan.

Er kwam nog een belangrijk punt ter tafel: 
het voorstel van het bestuur om oud- 
voorzitter Meta Boreel-Rost Onnes tot 
erelid van de vereniging te benoemen 
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VIERLUIK (2)
Wilma Duijvestijn

Qui voit Ouessant voit son sang.

Qui voit Molène voit sa peine.

Qui voit Sein voit sa fin.

Qui voit Groix voit sa croix….

Wie Ouessant ziet, ziet zijn bloed.
Wie Molène ziet, ziet zijn pijn.
Wie Sein ziet, ziet zijn einde.
Wie Groix ziet, ziet zijn kruis….

Een prachtig Bretons gezegde dat ooit werd geciteerd in 
een roman die ik heb gelezen en wat me daarna altijd is 
bijgebleven. Maar dat komt waarschijnlijk door mijn 

 maritieme verleden (mijn man en ik hebben een jaar of acht 
onze zeilboot op de Middellandse Zee gehad). En het is helaas 
ook maar al te waar: in vroegere tijden, toen er nog geen radar 
aan boord was en er weinig vuurtorens waren, was het meestal 
rampzalig als een schip een eiland in zicht had. Want dat bete-
kende dat het schip van koers was geraakt, spoedig op de 
 rotsen zou lopen en schipbreuk zou lijden waarbij meestal de 
gehele bemanning omkwam. Nergens op de wereldzeeën is het 
water zo onstuimig als voor de Bretonse kust. Een storm of de 
sterke stroming kan een schip zomaar op de rotsblokken zetten 
en er gaat geen jaar voorbij of er vergaat daar een schip.  
De Franse eilanden: vermaard en verguisd, geliefd en gehaat. 
Talloze boeken zijn erover geschreven, maar ook poëzie, gezeg-
den en chansons. Wie kent niet het door Aznavour zo mooi 
 gezongen liedje Île de Ré?

vaste land naar het eiland, 4,5 km lang, die alleen bij laag water 
begaanbaar is. Het verschil tussen eb en vloed bedraagt zo’n 
drie meter. De roman De laatste zomer speelt zich hier voor een 
deel af en schrijfster Tatiana de Rosnay heeft dit zo prachtig 
omschreven in haar boek dat ik meteen besloot dat ik het 
 eiland beslist wilde zien en de Passage du Gois móést nemen. 

“…” ‘Kun je je dit alles nog herinneren?’ ‘Nee’, zei ze. ‘Ik herinner 
me alleen dat we een keer in de auto zaten te wachten op eb. En 
dat we over de Passage du Gois naar het eiland reden. Dat was 
leuk. Onze vader, die zich zo zat te ergeren omdat Grand-père 
wéér een verkeerde getijdetabel had gemaakt.’ Hij herinnerde 

Île de Noirmoutier
Citaat uit De laatste zomer van Tatiana de Rosnay
“…” Waarom Noirmoutier? Omdat ze daar onvergetelijke zomers 
hadden doorgebracht. Omdat Noirmoutier het symbool van de 
perfecte jeugd was, van die zorgeloze tijd toen er geen eind leek 
te komen aan de zomervakantie, toen je dacht dat je voor altijd 
tien jaar zou blijven. Toen er niets meer belofte inhield dan een 
dag aan het strand met vriendjes en vriendinnetjes.”

Iets ten zuiden van Bretagne, vlak onder de monding van de 
 rivier de Loire ligt het Île de Noirmoutier (Vendée); ook wel 
 mimosa-eiland genoemd. Het eiland is vooral bekend van de 
weg ernaartoe: le Passage du Gois. Een oversteekweg van het 
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zich ook hoe ze het tij hadden afgewacht. 
Urenlang hadden zitten wachten tot de 
Passage du Gois onder de zich langzaam 
terugtrekkende golfslag zichtbaar werd. 
En daar waren ze dan, de kasseien die 
glansden van het zeewater, een vier kilo-
meter lange amfibische weg met erlangs 
hoge reddingspalen met kleine platform-
pjes erop voor de onfortuinlijke auto-
mobilisten en voetgangers die door de 
 opkomende vloed waren gestrand.

Een mooi vakantiedoel kwam enkele jaren 
na het lezen van het boek; de rivier de 
Loire volgen vanaf de bron (Mont Gerbier- 
de-Jonc) tot aan waar ze uitmondt in zee 
(Saint-Nazaire). Tijdens deze vakantie 
hebben we een uitstapje gemaakt naar 
Île de Noirmoutier. Vroeger had men 
 getijdetabellen nodig om te berekenen 
wanneer de Gois genomen kon worden. 
Tegenwoordig is de oversteek beveiligd 

met een elektronische klok en waarschuwingsborden, maar 
het had toch wel iets heel spannends om de weg bij laag water 
te nemen. Het zal toch wel goed gaan…? Links en rechts op 
slechts twee meter vanaf de weg stonden mensen tot hun 
knieën in het water. Op zoek naar kokkels en venusschelpen: 
een versere lunch kun je niet bedenken. Jammer genoeg is er 
sinds 1971 ook een brug naar het eiland; dus het avontuurlijke 
en romantische is er een beetje af. Reken maar dat menig jong 
stelletje vroeger op het eiland per ongeluk (of noodgedwongen?) 
vast kwam te zitten omdat het tij alweer opkwam en ze niet 
meer de Passage du Gois terug konden nemen.

“…” Hij had nooit genoeg kunnen krijgen van de gruwelijke ver-
halen over rampzalige gebeurtenissen op de Gois. In het hotel 
Saint-Pierre vertelde de tuinman, de oude père Benoît, de ver-
halen met alle bloederige details erbij. Antoines favoriete verhaal 
ging over het ongeluk van juni 1968, waarbij drie leden van één 
gezin waren verdronken. Ze werden in hun auto verrast door de 

opkomende vloed. Ze dachten er niet aan om een van de reddings-
palen die vlakbij stonden te beklimmen.
Het water leek dieper en donkerder te worden, en sijpelde verder 
over de modderige zandrichels. De twee afzonderlijke water-
stromen kwamen tot zijn verrassing in een eigenaardige en 
 opzienbarende omhelzing samen. De Passage verdween in enkele 
seconden. Nu waren daar slechts de blauwe zee en negen 
 reddingspalen die uit het kolkende water omhoogstaken.

In de 18e eeuw werd de oversteek voor het eerst gebruikt, 
 uitsluitend door voetgangers. Later is er een verharde weg 
aangelegd. Door de vele ongelukken, omdat mensen de snel-
heid van het opkomende water onderschatten, zijn er reddings-
palen gebouwd langs de weg. De Passage du Gois is een unicum 
in de wereld. De langste weg van Europa, die bij vloed volledig 
onder water loopt, staat inmiddels op de nominatie voor wereld-
erfgoed van Unesco. Elk jaar wordt er een hardloopwedstrijd 
(oorspronkelijk op blote voeten) georganiseerd: ‘de race tegen 
de zee’. De vroegste deelnemers arriveren met hun enkels in 
het water, terwijl de laatste een stuk moeten zwemmen! In het 
parcours van de Tour de France is de Gois ook een aantal keren 
opgenomen geweest.

“…” ‘Het is in 1931, geloof ik, ongeveer daar gezonken.’ Antoine 
wees naar de baai van Bourgneuf. Het was heel tragisch. Een mini- 
Titanic. Volgens mij was de boot onderweg naar Saint-Nazaire. De 
passagiers hadden net hier op het Plage des Dames gepicknickt. 
Lekker weer, niks aan de hand. En toen ze nog maar nauwelijks 
vertrokken waren van deze pier stak er een storm op, een gigan-
tische. Een golf liet het schip kapseizen. Er zijn ongeveer vijfhon-
derd mensen verdronken.’

Gelukkig waren wij er buiten het hoogseizoen én op een maan-
dag, dus was het heerlijk rustig op het eiland. Alleen het geluid 
van de zee overal om je heen. Het eiland heeft zo’n 40 km 

De weg die tweemaal 

daags verdwijnt: 

le Passage du Gois is 

een unicum in de wereld

Oeps, te laat vertrokken...
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OM AAN TE DENKEN
Barend de Ronden

strand, je kunt er heerlijk fietsen, er zijn vakantiehuizen, talrijke 
watersportmogelijkheden, havenplaatjes, jaarlijks worden er 
regattawedstrijden gehouden, dus veelal toerisme waar het 
 eiland tegenwoordig van leeft. Maar er is ook zoutwinning 
(fleur de sel), een vissershaven en veel oesterteelt. Misschien 
denkt u, Noirmoutier, waar ken ik dat van? Het eiland is ook 
bekend vanwege de aardappelen. Vanaf april tot aan eind juli 
vindt u de wat ziltige aardappelen in zakjes in de winkels. Vooral 
de Bonotte is wereldberoemd; een delicatesse en slechts enkele 
weken verkrijgbaar. Echt eens proberen als u ze tegenkomt. 
(Zie bijvoorbeeld ook de rubriek ‘Culinair’ van Peter Hootsen op 
pag. 30 van dit blad. Red.)
Île de Noirmoutier is een pareltje in de baai van Bourgneuf, zo 
grofweg tussen Saint-Nazaire en La Rochelle. Een bezoek meer 
dan waard op een mooie zomerse dag en de Passage du Gois is 
gewoonweg een belevenis die je eens gedaan móét hebben. •

“…” Voor het eerst sinds lange tijd heb ik het gevoel dat mijn leven 
eindelijk weer wat vrolijker wordt. Zoals de zon heel fragiel en fris 
kan schijnen na een regenbui. Zoals de Passage du Gois weer 
 tevoorschijn komt als het getij zich terug trekt. Ik wil er het beste 
van maken.

Max. 80 km

Er is al het nodige over geschreven, maar toch nog even 
ter herinnering. Op 1 juli a.s. gaat de nieuwe maximum-

snelheid op D- en N-wegen in. Die wordt 80 km per uur.
De Franse regering hoopt hiermee het aantal verkeersdoden 
terug te brengen. Verreweg de meeste verkeersslachtoffers 
vallen op de D-wegen. 
Er is ook, hoe kan het anders, tegen geprotesteerd; het is 
dan niet meer goed mogelijk om vrachtwagens te passeren. 
Nu is dat een actie die je op de meeste binnenwegen hoe 
dan óók beter niet kunt ondernemen.

Het lijkt weer een goed tekenjaar 
te worden

Het is bij de meesten wel bekend: teken kunnen de ziekte 
van Lyme overdagen. Een ziekte die zich lang kan 

voortslepen en die soms een fatale afoop heeft. Minder 
 bekend is, dat teken meer ziekten kunnen overbrengen, 
waaronder hersenvliesontsteking.
Het aantal teken is de afgelopen jaren toegenomen.
De tip die gegeven wordt is: loop niet onbedekt door het 
bos of door of langs hoog gras. Wijs zomergasten op het 
gevaar, lange mouwen en broeken aan als er gewandeld 
gaat worden. Het is verstandig om te controleren of er 
 tekenbeten te zien zijn. In veel gevallen veroorzaken die een 
vrij grote ronde rode vlek. Teken zetten zich soms ook vast 
in de huid. Met een pincet of tekentang zijn ze te verwijderen. 
Let op dat ook de kop meekomt (ook bij honden). 

Ga bij twijfel naar 
de dokter. 
Een goed middel 
ter bescherming, 
ook tegen ander 
ongedierte is een 
crème of lotion die 
Deet bevat.

• https://www.youtube.com/watch?v=-G5RG58uXR8 Filmpje van een 

oversteek bij afgaand water op een stormachtige dag: kijken!

• http://www.lanoirmoutier.com Op deze site is alles te vinden over de 

soorten aardappelen van Noirmoutier.

• http://www.vendee-toerisme.nl/ontdekken/natuur-en-landschappen/

het-eiland-noirmoutier/

• www.frankrijk.nl/2015/12/de-mooiste-eilanden-van-frankrijk/ 

 Alle informatie over het eiland.

• www.passagedugois.com Informatie over de oversteektijden.

Fotomateriaal: 

www.passagedugois.com, www.ile-noirmoutier.com, privébezit.

Oesterbank op Noirmoutier
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In 2007 bezochten wij Nieuw-Zeeland. Op het Noordereiland 
logeerden we een aantal dagen in het Nationaal Arboretum 
‘Eastwoodhill’. Dit enorme, fraai aangelegde arboretum van 

circa 130 ha bevat de grootste collectie bomen van het noorde-
lijk halfrond op het zuidelijk halfrond. Tijdens een wandeling 
kwamen we oog in oog te staan met een aantal heel fraaie   
– ons onbekende – dennen met lange, hangende naalden. Het 
bleek de Mexicaanse treurden (Pinus patula) te zijn. Opgezocht 
in de literatuur (A. Farjon, A handbook of the World’s Conifers, 
2010) vinden we de volgende omschrijving: “Het is een slanke 
den, tot 35-40 m hoog, een rechte stam die vaak 
vorkt bij de top, met brede, open kroon met lange 
 takken. De hangende, erg dunne, naalden zijn 
helder groen en 15-25 cm lang en ze staan in 
bundels van 3 of 4. Deze den komt oorspron-
kelijk uit de warme tot gematigde hoog-
landen van Centraal- en Zuid-Mexico op 
hoogten tussen 1800 en 3000 m, in ge-
bieden met overvloedige neerslag tussen 
de 1000 en 2200 mm per jaar.”

Als rechtgeaarde liefhebber van naald-
bomen, het geslacht Pinus in het bijzonder, 
was het in het voorjaar van 2009 een grote 
verrassing bij een Nederlandse kweker 
een exemplaar tegen het lijf te  lopen. Vol-
gens de kweker zou de plant het bij ons in 
de Corrèze moeten kunnen doen. Niet geaar-
zeld, direct gekocht, meegenomen en geplant 
in ons arboretum. Inderdaad, de kweker had ge-
lijk, de plant gedijt goed. Inmiddels is de circa 15 
jaar oude den uitgegroeid tot een jongvolwassen boom 
van bijna 10 meter hoog en heeft hij de af gelopen winters met 
temperaturen van meer dan -10˚C glansrijk doorstaan.

Tot slot een interessant weetje. Volgens Farjon (A natural History 
of Conifers, 2008) zorgen de hangende naalden ervoor dat de 
zaden van de dwergmaretak (een parasitaire plant die leeft op 
dennen) met regen ervan afglijden waardoor deze den minder 
vatbaar is voor deze parasieten.
We hopen nog jaren van onze Mexicaanse treurden te mogen 
genieten. Drop-lezers zijn van harte uitgenodigd om in ons 
 bomenpark rond te komen wandelen en met eigen ogen de 
schoonheid en gevarieerdheid van onze bomen en struiken te 
aanschouwen. •

arboretumlatuilliere@gmail.com; www.tuilliere.nl

BOMEN
Koos Slob

De Mexicaanse treurden
een den met een bijzonder uiterlijk
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ANTISEMITISME
Wil de Jong

Sarah Halimi werd door een moslim 
vermoord omdat ze joods was. Maar 
zij was niet het eerste slachtoffer van 

de gewelddadige islamitische Jodenhaat, die 
al jarenlang een deel van de Franse samen-
leving vergiftigt. Je zou denken dat het 
 verband houdt met de terreuracties van de 
Islamitische Staat (IS) waaronder Frankrijk 
gebukt gaat, maar daar heeft het weinig 
mee te maken. De belangrijkste drijfveer  

is het Israëlisch-Palestijns confict en steeds wanneer daar iets 
gebeurt, laait het geweld weer op. Het speelt zich voornamelijk 
af in de voorsteden van Parijs en andere grote steden, waar 
veel Afrikaanse moslims wonen die zich sterk betrokken voelen 
bij de gebeurtenissen in Palestina. Zij zien de joden, die daar 
ook wonen, als een personificatie van het gehate Israël.

Elf doden
Het islamitische geweld tegen joden begon dan ook nadat in 
2000 in de Palestijnse gebieden de tweede Intifada uitbrak. 
Sindsdien zijn vele honderden incidenten gemeld van scheld-
partijen en antisemitische leuzen tot mishandelingen, aanslagen, 

overvallen en moorden aan toe. In 2006 ont-
voerde een bende jonge moslims Ilan Halimi, 
een joodse leeftijdgenoot. Hij werd hevig 
gemarteld en ten slotte vermoord. In een 
joodse school in Toulouse schoot een moslim 
in 2012 drie kinderen en de vader van een van 
hen dood. De Israëlisch-Palestijnse oorlog in 
de Gazastrook leidde in 2014 tot Islamitische 
rellen in Sarcelles, een voorstad van Parijs. 
Joodse winkels werden geplunderd en in brand 
gestoken. Datzelfde jaar volgde in Créteil, een 

In april vorig jaar werd de 65-jarige Sarah 

Halimi, een gepensioneerde joodse arts, in 

haar Parijse appartement vermoord door 

haar buurman. De moordenaar, een jonge 

Afrikaanse moslim, martelde de vrouw eerst 

langdurig terwijl hij “Allah akbar” uitriep. 

Daarna gooide hij haar via het balkon van 

driehoog naar beneden.

Aanslagen, overvallen en moorden

Franse joden vluchten voor
het nieuwe antisemitisme

Stille tocht voor 
Mireille Knoll
in Strasbourg op 
28 maart 2018.
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andere Parijse voorstad, de overval op een 
jong joods paar. Ze werden zwaar mishan-
deld en de vrouw werd verkracht. Tegelijk 
met de aanslag op het satirisch tijdschrift 
Charlie Hebdo vond in 2015 een gijzeling 
plaats in een koosjere supermarkt in Parijs. 
Er vielen vier doden. In 2016 werden joden 
die in Marseille op straat een keppeltje 
durfden dragen systematisch door mos-
limjongeren mishandeld. Tot nu toe zijn 
er, inclusief de moord op een bejaarde 
joodse vrouw dit jaar, elf doden gevallen. 
Joden vermoord door moslims.

Vier miljoen moslims
Dat is een ongemakkelijke realiteit voor de Franse autoriteiten 
en media. Frankrijk heeft niet alleen de grootste joodse 
gemeen schap (400.000) van West-Europa maar ook de meeste 
islamitische inwoners (4 miljoen). Tien maal zoveel moslims als 
joden. De joden zijn al generaties lang ge integreerd in de samen-
leving terwijl veel moslims nog niet zo lang hier wonen en ban-
den hebben met de landen waar ze van daan komen. De Franse 
politici, die terdege rekening moeten houden met de grote 
moslimgemeenschap, hebben zich lang verdekt opgesteld 
 tegenover dit fenomeen van de 21e eeuw. 
Ze kunnen niet zo goed uit de voeten met dit ‘nieuwe anti-
semitisme’ zoals het dagblad Le Monde dat noemt. Want 
 vroeger was dat anders: veel kabaal maar weinig geweld.

Virulente Jodenhaat
In het begin van de 20e eeuw waren er, zoals in veel Europese 
landen, golven van antisemitisme maar dat kwam van de 
 Fransen zelf. In orthodox-katholieke en extreemrechtse kringen 
heerste een virulente Jodenhaat, die zich uitte in ophitsende 
publicaties. Tot de Eerste Wereldoorlog, toen de joden zij aan 
zij met de andere Fransen vochten. Daarna, in de jaren twintig 
en dertig, leek het erop dat de joden waren opgenomen in de 
Franse samenleving. De joodse politicus Léon Blum werd in 
1936 zelfs verkozen tot premier. Inmiddels groeide de joodse 
gemeenschap uit tot 300.000 personen, vooral door de opvang 
van vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Maar ondanks de vervol-
gingen en moordpartijen in aartsvijand Duitsland, stak in Frank-
rijk het antisemitisme weer de kop op. Het symbool daarvan 
was de bekende schrijver Louis Ferdinand Céline, die tussen 
1936 en 1941 rabiate antisemitische pamfetten publiceerde 
waarin hij zelfs opriep tot uitroeiing van de joden. 

Vélodrome d’Hiver
Voor de Franse joden en de vele vluchtelingen die geen Frans 
staatsburger waren, was de Tweede Wereldoorlog een martel-
gang. Frankrijk was verdeeld in het door de Duitsers bezette 

noorden en het in naam onafhankelijke Vichy-regime van maar-
schalk Pétain in het zuiden. Maar het maakte voor de joden 
niets uit in welk deel van het land ze woonden, want Vichy was 
even antisemitisch als de Duitse bezetters. Al in het begin van 
de oorlog werden in beide delen anti-Joodse maatregelen 
 genomen, zoals uitzetting uit openbare functies, beperking van 
de bewegingsvrijheid en confiscatie van bezittingen. 
In 1942 begonnen de deportaties waaraan de Franse politie 
massaal meewerkte. In de nacht van 16 op 17 juli werden 
12.000 joden samengedreven in Parijs. Het merendeel werd 
dagenlang zonder eten en drinken vastgehouden in het over-
dekte wielerstadion Vélodrome d’Hiver (Vel’ d’Hiv). Daarna 
 gingen ze naar het overgangskamp in de Parijse wijk Drancy 
en werden van daaruit naar het oosten gedeporteerd. Het 
heeft bijna een halve eeuw geduurd voor de Franse regering 

Het heeft bijna een halve eeuw geduurd 

voor de Franse regering erkende dat 

dit een nationale schandvlek was
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Boven: Vel d’Hiv juli 1942, onder: de gedenktuin voor het Vel d’Hiv.
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erkende dat dit een nationale schandvlek 
was, maar tegenwoordig vinden in Vel’ d’Hiv 
en Drancy jaarlijks herdenkingen plaats. 
In de daaropvolgende jaren 1943 en 1944 
gingen de deportaties door. In totaal 
werden zo’n 80.000 joden gedeporteerd, 
de meesten naar Auschwitz. Slechts 
2000 van hen keerden levend terug.

Een joodse kardinaal
In de tweede helft van de 20e eeuw, na 
die vreselijke gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, was het anti-
semitisme marginaal – behalve wat op-
rispingen in extreemrechtse en extreem-
linkse kringen en de bomaanslag van 
1980 op de synagoge in de Rue Copernic 
in Parijs, waarbij vier doden vielen.  
De daders werden nooit gevonden.
Juist in die periode bekleedden enkele 
Joden, die hun wortels hadden in oorlog 
en vervolging, een belangrijke plaats in 
de Franse maatschappij. De vorig jaar 
overleden Simone Veil overleefde 
 Auschwitz en werd een voorvechtster 
van de vrouwenemancipatie. Ze ging in 
de politiek, was enkele malen minister en werd vooral bekend 
door haar abortuswet van 1974. Gay de Rothschild, een telg 
uit de joodse bankiers familie, ontvluchtte Frankrijk in 1940 
en vocht met de Franse troepen van generaal De Gaulle. Na 
de oorlog richtte hij het Joods Nationaal Fonds op, dat de 
oorlogswezen opving en hielp bij het herstel van de zwaar 
 getroffen joodse gemeenschap. Zijn bank was in 1940 door 
de Duitsers geconfisqueerd en werd in 1981 door de linkse 
regering van Mitterrand genatio naliseerd. “Jood onder Pétain, 
paria onder Mitterrand” merkte hij bitter op. Aron Lustiger, 
een joodse jongen die tijdens de oorlog was ondergedoken bij 
een Franse familie, bekeerde zich op 14-jarige leeftijd tot het 
rooms-katholieke geloof. Hij werd priester en was van 1981 
tot 2005 als Jean-Marie Lustiger aartsbisschop van Parijs en 
kardinaal. Als hoofd van de katholieke kerk in Frankrijk zette 
hij zich in voor een betere relatie tussen de joodse gemeen-
schap en het Vaticaan. “Ik ben door de doop christen geworden 
maar net als de apostelen jood  gebleven” was zijn credo.

Verhuizen of emigreren
Nu, in de 21e eeuw, is er nog nauwelijks sprake van antisemi-
tisme door autochtone Fransen. Alleen de extreemrechtse 
 rakker Jean-Marie Le Pen van het Front National verklaarde 
nog een keer in het openbaar dat “de gaskamers slechts een 
detail zijn in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”. 
Het gevaar komt nu van de moslims uit Noord-Afrika en andere 

Franstalige Afrikaanse landen die Frank-
rijk de laatste decennia hebben over-
spoeld. Ze wonen meestal in de voor-
steden van de grote steden, samen met 
een klein aantal joden, vaak joodse fami-
lies die na het onafhankelijk worden van 
Algerije in 1962 werden gerepatrieerd.
Die joodse inwoners verkeren tegen-
woordig letterlijk in doodsangst en 
 ontvluchten massaal de moslimterreur. 
Als dat mogelijk is, verhuizen ze naar 
 betere wijken of ze emigreren. De laatste 
vier jaar hebben naar schatting 40.000 
van de 400.000 Franse joden het land 
verlaten. Ze emigreerden vooral naar 
 Israël maar ook naar Canada en de 
 Verenigde Staten.

Mars en manifest
Ook dit jaar waren er weer aanslagen 
van moslims op joden. In januari werd 
een 8-jarige joodse jongen, die een 
keppeltje droeg, in Sarcelles op straat 
aangevallen en met een mes bewerkt. 
Eind maart werd de 85-jarige Mireille 
Knoll, een  alleenstaande joodse vrouw, 

in haar appartement in Parijs met elf messteken om het leven 
gebracht. Een van de twee daders was haar buurman, een 
moslim. President Emmanuel Macron, die al met afschuw 
had gereageerd op de aanval op de joodse jongen, woonde 
haar begrafenis bij. Die dag werden in Parijs en andere steden 
stille marsen gehouden waaraan duizenden joden en niet-joden 
deelnamen. In Parijs liepen verscheidene politici mee, onder wie 
de minister van Binnenlandse Zaken. Kort daarna verscheen in 
het dagblad Le Parisien een manifest van driehonderd promi-
nente Fransen, die vaststelden dat “het nieuwe antisemitisme 
onder moslimextremisten voor het eerst sinds de Tweede 
 Wereldoorlog weer levens eist”. Volgens hen is er in Frankrijk 
sprake van etnische zuivering. Onder de prominenten die het 
manifest ondertekenden waren de rechtse oud- president 
 Nicolas Sarkozy, de linkse oud-premier Manuel Valls, zanger 
Charles Aznavour en acteur Gérard Depardieu.

Op internet
De regering, de politici, de culturele en maatschappelijke elite 
zijn dus een beetje in beweging gekomen. Het probleem wordt 
tenminste erkend. Maar wat doe je eraan in een land met zo 
veel moslims en een kleine joodse minderheid? Premier Edouard 
Philippe lanceerde eind vorig jaar het plan om via platforms  
op internet tegen het antisemitisme te strijden. Dat is een 
 moderne aanpak… maar zou het werken? •

Simone Veil

Kardinaal Lustiger
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Het is zeer waarschijnlijk dat de 
meeste lezers van Drop wel eens 

naar het Nederlandse radio/tv-programma 
‘Vroege Vogels’ hebben geluisterd c.q. 
gekeken. Tegenwoordig kun je gewoon 
met je smartphone een appje laden en 
het volgen.

Eerstelingen
Al jaren worden tijdens de uitzending van 
‘Vroege Vogels’ op zondagochtend waar-
nemingen door luisteraars en kijkers 
doorgegeven. Dit programmaonderdeel, 
‘Eerstelingen’ genaamd, geeft inzicht in 
verschuivingen in bijvoorbeeld de bloei-
tijd van planten of de aankomst van trek-
vogelsoorten, al of niet gerelateerd aan 
klimaatveranderingen.
Natuurlijk hebben deze gegevens betrek-
king op de Nederlandse situatie, maar 
een fenologische kalender, zoals dat in 
vaktermen heet, kun je ook zelf maken 
(en vooral bijhouden) waar je ook woont. 
Het geeft na een aantal jaren inzicht in 
het reilen en zeilen van je natuurlijke 
leefomgeving. Je gaat nog beter opletten 
en voelt je nog meer betrokken bij wat er 
om je heen gebeurt.
Het is zaak om markante soorten te kiezen. 
Er zijn ook seizoenswerkzaamheden te 
bedenken die op zo’n lijstje passen, bij-
voorbeeld wanneer begon het stook-
seizoen of op welke datum was het zwem-
bad klaar voor gebruik.
Na enkele jaren zijn er al interessante 
verschillen of juist frappante overeen-
komsten te constateren.
Om met de kraanvogels te beginnen, die 
vliegen steevast vanaf 20 februari noord-
waarts over de Dordogne.
De wielewaal is ook vrij stipt: vanaf half 
april laat hij zijn melodieuze roep horen. 
Je ziet hem zelden, deze gele, vrij grote 
vogel. De bomen beginnen vlak voor zijn 
komst net aarzelend uit te lopen, zodat hij 
niet opvalt tussen het jonge geelgroene 
blad.
De eiken zijn wat dat betreft wispelturiger. 

Er zit tussen het verschijnen van de eer-
ste blaadjes soms wel 14 dagen verschil. 
In 2014 op 28 maart en dit jaar op 11 april!
Harlekijnen (Orchis morio) kunnen er ook 
wat van. In 2014 stond de eerste al in 
bloei op 25 maart; dit jaar bloeide de 
eerste pas op 9 april! Maar binnen vier 
dagen stonden ze als bloembollen op 
een bollenveld! Temperatuur en vocht 
spelen daarbij, net als bij de eiken, een 
belangrijke rol.
Op de komst van de zwaluwen is geen pijl 
te trekken. De boerenzwaluw werd in 2014 
geklokt op 22 februari; dit jaar kwam hij 
pas op 14 april aangevlogen.
De gierzwaluw komt altijd als laatste; in 
2014 op 4 mei en dit jaar op 20 april!
Misschien heeft u bovengenoemde soorten 
op een ander tijdstip geklokt. In dat geval 
zouden we de data kunnen vergelijken en 
er een gemiddelde van kunnen berekenen, 
maar dat gaat teveel op werken lijken!

Privacy?
Een andere vaste rubriek van het pro-
gramma ‘Vroege Vogels’ is ‘Big Broeder’.
Nesten van diverse vogelsoorten worden 
van een camera voorzien. Over privacy 
gesproken; de uitslag van het laatste 
 referendum maakt het er niet beter op!!
Er is heel veel lief en leed te zien in die 
vogelhuishoudens als je inlogt op hun 
site. Er zijn op deze manier aardig wat 

wetenschappelijke ontdekkingen gedaan.
Men is o.a. veel te weten gekomen over 
broedsucces, aantal gelegde eieren, 
 aantal uitgevlogen jongen, hoe vaak en 
wat er wordt gevoerd.
Als je zelf zo’n camera zou aanschaffen, 
kun je de tv gewoon aan de straat zetten 
want wat is er interessanter dan zo’n 
 reality show. 
Zo’n nestkast-soap is mooi, maar mooier 
is het om een (niet eens zo’n dure) wild- 
camera op een strategische plaats op te 
stellen. Bijvoorbeeld op een wildwissel. 
De camera reageert op beweging. Je kunt 
hem zowel instellen op het maken van 
foto’s als op het maken van korte filmpjes. 
Overdag zijn de opnamen in kleur en 
’s nachts in zwart-wit. 
Het resultaat kan adembenemend zijn. 
Hier in de Dordogne komt heel veel voor-
bij: reeën, vossen, dassen en zwijnen. 
Soms hipt er een vogel door het beeld 
die op de grond voedsel zoekt.
De boom die naast de cameraboom 
staat, blijkt als veegboom te fungeren. 
De reebok staat bijna te dichtbij als hij 
zijn gewei staat te vegen.
Laatst deed een vos ongegeneerd zijn 
behoefte pal voor de camera!
Van de twee afgelopen winters weten we 
dat de das geen diepe winterslaap heeft 
gehouden. Hij hobbelde bijna wekelijks 
langs de camera. De mooiste beelden 
zijn die van het vrouwtjes wilde zwijn 
(bagge), die pal voor de camera haar 11 
frislijntjes (wit gestreepte biggetjes) 
zoogt! Als dit geen ‘piep-show’ is!! •

NATUUR
Tim Pavlicek

‘PIEP’-show
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Bonjour 
mesdames, 
messieurs,

Je me présente: Je m’appelle Anke Minnee- 
de Koning. Al jaren geef ik Franse les aan 
volwassenen. Ik ben een dochter van een 
bloemenexporteur uit Rijnsburg en als 
middelbare scholier belde ik ’s morgens 
rond 6.00 uur de Franse klanten van mijn 
vader om hun bestelling te noteren. Om-
dat ik als kind al ‘schooljuffrouw’ wilde 
worden, ben ik Frans gaan studeren.  
Als twintigjarige gaf ik ‘comme professeur 
de français’ les op de Juliana Mavo in 
Katwijk. Toen we kinderen kregen, ben ik 
in het avondonderwijs in Wassenaar be-
gonnen: un grand plaisir ! 
Nu geef ik al ruim 30 jaar les bij K&O in 
Katwijk en ik geef veel privéles, ook aan 
bloemenrijders die met hun handel rich-
ting la Douce France gaan.
Regelmatig ‘on se rit un accident’ in de 
klas omdat een leerling een té letterlijke 
vertaling geeft van een woord of een zin. 
Op school zeiden we vroeger al: “Allez 
votre corridor”. En nu hoor ik: “N’escalier 
pas dans cet espoir, il est encore semaine”. 
Ooit zei een leerling: “Je pleure les fleurs 
par terre”…Zo kwam ik op het idee om 
een boekje te schrijven met de titel: C’est 
pour le boulanger ! Daarin heb ik Neder-

landse uitdrukkingen letterlijk vertaald 
naar het Frans: Ça ne va pas m’ asseoir 
dans les vêtements froids – dat gaat me 
niet in de koude kleren zitten en daarna 
kunt u de Franse uitdrukking leren: Ça 
me touche au coeur.
Ook heb ik ledematen letterlijk vertaald: 
jambe de clé – sleutelbeen – la clavicule, 
gevolgd door une conversation tussen een 
arts en een patiënt: Bonjour monsieur le 
docteur, je tombe avec la porte dans la 
maison… en tot slot heb ik Nederlandse 
kinderliedjes (correct) vertaald naar het 
Frans: J’ai vu deux ours qui beurraient des 
tartines - ‘k Zag twee beren broodjes 
smeren…
Intéressant un livre comme ça ? C’est la 
question du jambon (dát is de hamvraag)! 
Ik zal niet zeggen dat het ‘une flûte d’un 
sou’ was… maar ook niet, dat ik er geen 
‘trou’ in zag! Af en toe moest ik door de 
‘pomme aigre’ heen bijten, maar als ik 
‘la foret’ niet meer ‘par les arbres’ zag, 

TAAL
Anke Minnee-de Koning

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

heb ik het ‘dans le groupe’ gegooid want: 
‘tous les petits peus aident !’
U, lezer zult zich waarschijnlijk afvragen: 
Wat heb ik nu aan mijn ‘vélo’ hangen of: 
wat heeft ze nu uit haar ‘manche’ geschud? 
De haren rijzen me ‘aux montagnes’!
Maar dit boekje is een succes (zelfs in de 
column van Liesbeth Koenen in de Tele-
graaf van 21 april wordt het geroemd!). 
Ik kan dus zeggen: “C’est pour le boulan-
ger !” Dus spring ik nu een ‘trou dans 
l’air’ en ga ik de ‘petites fleurs’ buiten zet-
ten!
Ik ga een eind ‘tricoter à cette histoire’. 
Ik ben er zeker van, dat als u dit boekje 
heeft aangeschaft, u zult zeggen: “Ça fer-
me la porte !”. Jarenlang probeer ik mijn 
vocabulaire te vergroten, maar nu met 
dit boekje: C’est pour le boulanger ! ben ik 
‘un oiseau de bonheur’ (een geluksvogel)! 
Al lachend leer ik Frans onder het motto: 
LEES, LACH EN LEER!

Beaucoup de plaisir avec mon livre !

Anke Minnee-de Koning (Anne Moinsnon-le Roi), 

ankeminnee@hotmail.com

C’est pour 

le boulanger ! 

( ISBN 9789048443499) € 14,95 . 

Uitgeverij Lecturium, Zoetermeer
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Wie in Google ‘Filatures en 
France’ tikt, ziet zich een hele 
rij ontrollen. Een filature is 

een bedrijf of organisatie waar draad 
wordt gemaakt. Er zijn er veel in Frankrijk 
en een aantal van die filatures werken nog 
op de oude ambachtelijke manier. Veel 
zijn toegankelijk voor publiek en hebben 
vaak een educatieve functie. Andere zijn 
professionele bedrijven. Als er een in de 
buurt is, kijk dan of het mogelijk is er op 
bezoek te gaan. Dat kan een leuk uitje 
zijn, ook voor bezoekers uit Nederland.

REPORTAGE
Barend de Ronden

veel plaatsen waren wolspinnerijen; dat 
is nu allemaal afgelopen.”
De ‘Filature de Belves’ is in 1860 gebouwd 
‘op’ een molen uit de 15e eeuw, in het 
 riviertje La Nauze. Aan de buitenkant is 
dat niet te zien. Die molen had een hori-
zontaal rad, een turbine, die helaas ver-
kocht is. De ruimte waarin die turbine 
draaide is er nog wel, maar bezichtigen 
is een beetje gevaarlijk. Deze filature 
heeft gewerkt tot 1996.
Wat wel te bekijken is, is een hele batterij 
oude machines, een prachtig voorbeeld 
van industrieel erfgoed. Een bezoeker 

met een technische achtergrond is erin 
geslaagd er een weer aan de praat te 
krijgen. 
Clarianne heeft toen een groot aantal 
technische scholen aangeschreven om 
de leerlingen stage te laten lopen en ze 
met de machines te laten werken. Dat is 
in de bureaucratie verzand. Het blijft wel 
de bedoeling om ze draaiende te krijgen, 
maar dat is nog niet rond. 
In het atelier worden cursussen aan-
geboden in creatief haken of breien, 
spinnen of vilt maken. Ook zijn er rond-
leidingen in verschillende talen en pro-
gramma’s voor kinderen. Leuk voor een 
middagje ‘iets anders’. Entree € 8,00 
voor volwassenen; kinderen € 5,50 (tot 
6 jaar gratis). •

www.filaturedebelves.com

Een zo’n filature is de ‘Filature de Belvès’ in 
de zuidelijke helft van de Dordogne. Deze 
filature is, zoals bedrijfsleider  Clarianne 
Wytzes zegt ‘een levend museum van wol’. 
Het wordt beheerd door de sociaal- 
culturele stichting ‘Au Fil du Temps’, 
die een aantal projecten in het zuiden 
van de Dordogne beheert.
Clarianne Wytzes kwam in de Dordogne 
wonen toen ze twaalf jaar was. Later ging 
ze terug naar Rotterdam om maatschap-
pijgeschiedenis te studeren: “Ik wilde ei-
genlijk journalist worden (lacht), maar ik 
bleef heimwee hebben naar de natuur en 
de sfeer van de Dordogne.” En nu bestiert 
ze de Filature. “Hier in de Dordogne waren 
in elke vallei wel een of twee wolspinne-
rijen. Dat was enorm belangrijk hier.  
Tot ongeveer de jaren zestig waren de 
boerderijen vrij klein, zo’n vijf hectare.  
Ze hadden enorm veel schapen. Schapen 
geven wol, vlees, melk en kaas. Bij heel 

Filature de Belvès (24)

Clarianne aan het bewerken van wol
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KUNST
Truus van Dalsem

Voortgekomen uit de bezielende 
leiding van drs. Stephan Ferrier, 
exposeerden enkele Nederlandse 

kunstenaars in het grensgebied van de 
Corrèze en de Dordogne. Zo ontstond een 
hechte groep waar uiteindelijk een Kunst-
route uit is voortgekomen, genaamd 
 Vari’Art; uiteindelijk uitgegroeid tot een 
club van kunstenaars met meerdere na-
tionaliteiten met diverse kwaliteiten en 
technieken. 

Dit jaar wordt voor de zesde keer alweer 
een Kunstroute georganiseerd en wel op 
zaterdag 21 en op zondag 22 juli 2018. 
De openingstijden zijn van 10-19 uur. 

Alle kunstenaars, zeker een twintigtal, 
openen hun atelier of galerie en zullen 
aanwezig zijn om over hun werk te 
 vertellen. 

Voorafgaand aan het kunstweekend wordt 
geëxposeerd in Galerie J, Juillac in de 
Corrèze. Iedereen die meedoet aan de 
kunstroute zal in de week van 16 t/m 
22 juli een of meerdere werken tentoon-
stellen. U kunt dan uw eigen keuze 
 maken voor de route dat weekend en de 
kunstenaars bezoeken die uw interesse 
hebben. 
Wij nodigen u uit op onze vernissage 
in Juillac op dinsdag 17 juli in Galerie J.

Alle informatie kunt u vinden op 
de website: www.variart.fr
Contact via Marijke Munne, 
www.munne.nl of Truus van Dalsem, 
www.truusvandalsem.nl

De Kunstroute Vari’Art
21 en 22 juli 2018

Sponsoring

Cercle Raku van Truus van Dalsem



Drop 121 – Juni 2018 21

GESCHIEDENIS
Wim Kruize

Jean Moulin,
een held

Jean Moulin wordt op 20 juni 1899 
geboren in Béziers. Zijn vader is 
een fervente republikein en vervult 

functies in de gemeenteraad van Béziers 
en in de departementsraad van de 
Hérault. Het republikeinse, radicaal- 
socialistische nest waaruit hij komt, zal 
Jean Moulin beïnvloeden bij het maken 
van latere keuzes.
Hij haalt zijn licentiaat in de rechten, 
wordt in 1917 onder de wapenen geroepen 
en in 1918 naar het front in de Vogezen 
gestuurd. Na zijn demobilisatie in 1919 
kiest hij een carrière in de prefectorale en ministeriële sfeer. In 
1925 is hij onderprefect in Albertville, de jongste van Frankrijk (!).
In september 1926 trouwt hij met Marguerite Cerruti, van wie 
hij in 1928 scheidt.
In 1937 is hij prefect van de Somme (de jongste prefect van 
Frankrijk!), daarna van de Aveyron. In 1939 wordt hij (op eigen 
verzoek) gemobiliseerd, maar Albert Sarraut – minister van 
Binnenlandse Zaken – roept hem al gauw naar Chartres, waar 
hij prefect wordt van Eure-et-Loir.
Als de Tweede Wereldoorlog er niet was geweest, dan zou Jean 
Moulin doorgeklommen zijn naar de hoogste posten van het 
land en misschien wel naar de allerhoogste; want hij had vele 
gaven. Maar die oorlog kwam wel, het werd 1940…

De chaos van juni 1940
Frankrijk wordt zonder noemenswaardige 
tegenstand te kunnen bieden, onder de 
voet gelopen door de Duitse troepen. 
Paniek maakt zich meester van de be-
woners van Noord-Frankrijk en Parijs. 
”Vluchten!” luidt het parool. En daar gaan 
ze; tienduizenden vluchtelingen vullen de 
wegen naar het zuiden. De chaos is totaal.
Op 3 juni wordt Eure-et-Loir door de 
Duitsers gebombardeerd. De bewoners 
van Chartres slaan op de vlucht en vanaf 
de andere kant stromen de vluchtelingen 

uit Parijs en het Noorden toe.
Op 17 juni komen Duitse pantsertroepen Chartres binnen. Bij de 
bombardementen zijn slachtoffers gevallen onder de burgers. 
De Duitsers beschuldigen echter een Franse gevechtstroep 
 bestaande uit Senegalezen (dus zwarte militairen!), van de 
moorden en gebieden prefect Jean Moulin officieel bekend te 
maken dat de Senegalezen schuldig zijn aan het omkomen van 
de burgers. Moulin weet dat het om een leugen gaat en weigert 
te ondertekenen. Hij wordt gevangengezet en mishandeld. 
Omdat hij bang is dat hij zal toegeven aan wat de nazi’s willen, 
probeert hij zelfmoord te plegen door met een glasscherf in 
zijn keel te kerven. Hij overleeft die poging en krijgt de volgende 
dag, 18 juni, zijn vrijheid terug omdat de Duitsers de zaak niet 

Vraag aan een Fransman: Wie was voor u de grootste verzetsheld uit Frankrijk in de Tweede Wereld-

oorlog? dan zal hij ongetwijfeld antwoorden: Jean Moulin. Naar hem zijn 40 monumenten en gedenk-

stenen genoemd, 120 gedenkplaten, 979 boulevards, straten, pleinen en bruggen, 281 scholen en een 

‘route de Jean Moulin, chemin de la liberté’ van Saint-Andiol naar Salon-de-Provence, dwars door de 

garrigues (struikgewas op de kalkgronden in de Provence) waar de geest van Jean Moulin rondwaart. 

In juli aanstaande is het 75 jaar geleden dat hij overleed.

Een citaat van Jean Moulin: “L’idéal n’est pas une chose qui se consomme mais 

une valeur qui s’entretient et qui se passe comme un flambeau.” 

(Een ideaal is niet iets dat je opmaakt, maar een waarde die je onderhoudt en doorgeeft als een fakkel.)
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op de spits willen drijven. Voortaan zal Moulin een sjaal dragen 
om het litteken in zijn hals te verbergen.
Intussen gebeuren er op nationaal niveau allerlei andere zaken; 
eerste minister Paul Reynaud dient zijn ontslag in (hij wil door-
vechten) en wordt vervangen door maarschalk Pétain. Op 18 
juni doet generaal De Gaulle vanuit Londen zijn befaamde op-
roep aan de Fransen om moed te houden en waar mogelijk de 
vijand te bestrijden: “La France a perdu une bataille ! Mais la 
France n’a pas perdu la guerre !” Op 22 juni ondertekent Pétain de 
voorwaarden die de Duitsers dicteren; de Elzas en Lotharingen 
worden geannexeerd, de departementen in het Noorden en het 
Westen worden bezet en Frankrijk mag een vrije zone behouden 
in de rest van het land. Pétain installeert zich in Vichy.

Het verzet komt op gang
Pétain houdt niet van prefecten die van hun gehechtheid aan 
de eigen republiek blijk geven. Jean Moulin wordt dan ook op 
2 november ontslagen uit zijn functie. Hij 
gaat wonen in Saint-Andiol, ten zuiden 
van Avignon, in de vrije zone dus. Maar 
hij zit niet stil. 
Er komt verzet op gang in bepaalde 
 intellectuele kringen, bij de katholieken 
en bij de arbeiders. Jean Moulin maakt 
een rapport op waarin hij de situatie 
 beschrijft. Hij gaat steun zoeken bij het 
France Libre in Londen. Hij maakt daar 
kennis met generaal De Gaulle, die zich 
opgeworpen heeft als leider van de Vrije 
Fransen. Het klikt tussen beide mannen. 
De Gaulle heeft goed in de gaten van 

welk kaliber Jean Moulin is: “apôtre en même temps que ministre” 
(apostel en tegelijkertijd dienaar). Voor De Gaulle is Moulin de 
enige man die het verzet kan leiden en tot een eenheid kan 
smeden: “Je désigne (wijs aan) Jean MOULIN, Préfet, comme 
mon seul représentant direct…”
In de nacht van 31 december 1941 springt Moulin met een 
 parachute uit een vliegtuig in de Alpilles van de Provence. Hij 
heeft tot taak gekregen om de drie belangrijkste bewegingen 
van de Résistance op één lijn te krijgen en te organiseren. Het 
toekomstige Armée Secrète moet vorm krijgen.
Het zou hier te ver voeren om te beschrijven wat Jean Moulin 
allemaal heeft gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Er wordt 
verschillend gedacht over de te volgen strategieën; er is vijan-
digheid bij de een en jaloezie bij de ander, er wordt geïntrigeerd 
en gerebelleerd. Is het al moeilijk om een strijdmethode te 
 vinden, nog moeilijker is het om te spreken over de politieke 
toekomst van het land ná de bevrijding.
Maar… het Armée Secrète ziet op 22 oktober 1942 het licht. 
De communisten houden zich nog afzijdig, maar komen in 
1943 toch over de brug. Hun chef (generaal Delestraint) en 
Jean Moulin sluiten zich op 27 januari aaneen; de Mouvements 
Unis de la Résistance (M.U.R.) wordt opgericht. Dat is een zeer 
belangrijke gebeurtenis; op 21 februari 1943 kan De Gaulle de 
Conseil National de la Résistance (C.N.R.) in het leven roepen. 
Daarin zijn alle bewegingen, vakbonden en politieke partijen, 
van communisten tot conservatieven, opgenomen. Een groot 
succes voor Jean Moulin, want hij heeft die eenheid voor el-
kaar gekregen.
Maar nu moet het concrete verzet worden opgezet. En daar 
wordt voortvarend mee begonnen. Op 27 mei 1943, op num-
mer 48 van de rue du Four in Parijs, komt voor het eerst de 

Conseil National de la Résistance bijeen. 
Jean Moulin is voorzitter.

Het net sluit zich
Intussen zitten de Duitsers niet stil. Ze 
hebben in de gaten dat het Franse verzet 
wordt georganiseerd. Moulin – hij heeft 
verschillende namen: Mercier, Rex, Max 
– moet van de ene schuilplaats naar de 
andere. Op 10 juni 1943 wordt generaal 
Delestraint gearresteerd. Een grote klap 
voor het Armée Secrète. Er moet een 
 opvolger benoemd worden. Jean Moulin 
belegt een vergadering op 20 juni in 

Voor De Gaulle is Moulin de enige man 

die het verzet kan leiden en tot een 

eenheid kan smeden.

Klaus Barbie
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 Caluire, in de buurt van Lyon. Vele kopstukken gaan erheen. 
‘Max’ is er ook.
Wat steeds gevreesd wordt, gebeurt; een twintigtal Duitsers 
valt het huis binnen waar vergaderd wordt. Ze staan onder 
 leiding van Klaus Barbie, chef van de Gestapo Zuid-Oost. 
De Klaus Barbie die we het best onder zijn bijnaam kennen: 
de slager van Lyon. Hij weet dat Max aanwezig is. Hoe weet 
hij dat? Verraad? Onvoorzichtigheid? Er wordt tot de dag van 
vandaag over gediscussieerd.
Jean Moulin wordt gebracht naar de gevangenis Montluc, cel 
130. Zijn lot is verschrikkelijk. Klaus Barbie weet dat zijn slacht-
offer alles weet en Jean Moulin ís ook van alles op de hoogte 
en kent iedereen. Bij hem komen immers de draden samen. 
Hij wordt zwaar gemarteld. Zo zwaar dat van hem gezegd 
wordt: “seuls les yeux vivaient encore”. 
Maar… Jean Moulin laat geen woord los. 
Hij presteert het ongelofelijke. Barbie zal 
later tijdens zijn proces zeggen: “Moulin 
n’a rien avoué (bekend)”.
De Gaulle heeft van alles geprobeerd om 
een bevrijding van de waardevolle ver-
zetsman te organiseren. De medewer-
king komt moeilijk van de grond. Einde-

lijk komt een bevrijdingsploeg aan in Lyon. Te laat. De gevange-
ne is op weg naar Berlijn, maar sterft van uitputting en doordat 
zijn hart hem in de steek laat, op het station van Metz op 8 juli 
1943 om 2 uur.

Na de oorlog
Jean Moulin is ongetwijfeld de meest bekende verzetsman van 
Frankrijk. Meer nog; zijn naam is synoniem geworden met het 
Verzet. Daarbij gaat het niet meer om het historische Verzet 
van de Tweede Wereldoorlog, maar om alle verzet tegen fascis-
me en totalitarisme.
Iedereen, nou ja bijna iedereen, kent dé foto van Jean Moulin, 
waarop hij zijn sjaal en zijn zwierige hoed draagt. Die foto is 
een icoon geworden. Alleen het silhouet is voldoende om de 
man te herkennen.
De as van Jean Moulin is in een urn in Parijs bewaard gebleven. 
De urn is op 19 december 1964 met staatseer van de begraaf-
plaats Père-Lachaise overgebracht naar het Panthéon. 
Een grote gebeurtenis waarbij André Malraux, minister van 
Cultuur, zeer indringende woorden heeft gesproken:

‘… entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui 
sont morts dans les caves sans avoir parlé ; et même, ce qui est 
peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés et tous 
les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps 
 trébuchant des affreuses files de Nuit et Brouillard, enfin tombé 
sous les crosses… (‘… kom hier binnen, Jean Moulin, met je 
 vreselijke stoet. Met hen die gestorven zijn in de kelders zonder 
gesproken te hebben; en zelfs, wat misschien nog afschuwelijker 
is, door wél gesproken te hebben; met al de gestreepten en al 
de kaalgeschorenen van de concentratie kampen, met het laat-

ste struikelende  lichaam van de ver-
schrikkelijke Nacht und Nebel-rijen, dat 
eindelijk valt onder de geweerkolven…

‘… Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu pen-
ser à cet homme comme tu aurais ap-
proché tes mains de sa pauvre face infor-
me du dernier jour ; ce jour-là, elle était le 
visage de la France.’ (‘Jeugd, dat je van-
daag mag denken aan die man zoals je je 
handen naar zijn arme misvormde ge-
zicht van de laatste dag zou hebben ge-
bracht; die dag was dat het gelaat van 
Frankrijk.’)

Op 19 juni 1978 heeft eerste minister Jacques Chaban- 
Delmas de ‘route de Jean Moulin, chemin de la liberté’ 
 officieel opengesteld. De route verbindt Saint-Andiol, 
waar het gezin Moulin heeft gewoond en Salon-de- 
Provence, waar zich het Jean Moulin-gedenkteken 
 bevindt. Dicht bij de plaats waar hij op 31 december 1941 
met een parachute naar beneden kwam. Het beeldhouw-
werk stelt een gestileerde parachutist voor; het lichaam 
gestrekt en de armen omhoog. De route is 42 kilometer 
lang en slingert zich voort aan de voet van de Alpilles.

“La France a perdu une bataille ! 

Mais la France n’a pas perdu la guerre !” 

(De Gaulle, 18 juni 1940)

De plaats waar Jean Moulin stierf: 
het station in Metz
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COLUMN
Peter Schoenmaker

De verkeerde vrouw

Van welke kant je Castelnau ook in wilt rijden: je moet 
fink klimmen, want het ligt op 400 meter hoogte. 
Het woord castelnau betekent ‘nieuw kasteel’ in het 

Occitaans; een uit het Volkslatijn voortgekomen taal die 
niet alleen in heel Zuid-Frankrijk werd gesproken, maar ook 
in het noorden van Italië en in wat nu Catalonië is. ‘Oc’ be-
tekent ja en in Italië noemen ze de taal dan ook Langue di Si. 
We spreken over de 11e en 12e eeuw. In die periode werden 
er zulke kastelen gebouwd: meestal op een bergje, zodat men 
de vijand kon zien aankomen en de boel wat makkelijker kon 
verdedigen. Het nieuwe is er dus inmiddels wel af. Uiteraard 
stond het château er niet alleen, maar werd het omringd 
door een dorp, want het personeel moet ook ergens wonen.

De eerste keer dat we in Castelnau kwamen, viel ons het 
grote en langwerpige stationsgebouw op, midden in het 
dorp. Was het de kasteelheer La Marque-Marca die het 
heeft laten bouwen, of heeft een allang overleden maar 
toen te ambitieuze burgemeester de gemeente op kosten 
gejaagd? De Franse spoorwegen zijn het waarschijnlijk niet 
geweest, want de bijbehorende spoorlijn is er nooit gekomen 
nadat er iemand was komen kijken en zag dat het bergje te 
steil en te hoog was om er een zware trein tegenop te laten 
stomen. Nu wordt het gebouw gedeeld door de Mairie en 
La Poste.

Dat er geen trein zou stoppen, was ook een schok geweest voor 
ene M. Leblanc. Hij had gemeend te kunnen profiteren van een 
dagelijkse stroom reizigers en alvast een groot hotel laten 
 bouwen naast het station. Op een enkele handelsreiziger en 
een verdwaalde toerist na staan de kamers er al tientallen jaren 
leeg, maar de familie heeft de moed niet opgegeven. 
Jean-Michel, de achterkleinzoon van de visionaire stichter, is 
de huidige uitbater en zijn oude moeder zit nog dagelijks bij de 
ingang te wachten op hotelgasten die toch ooit moeten komen; 
met of zonder trein. We maken graag een praatje met haar. Ze 
heeft immers tijd genoeg. Van haar hoorden we dat de vrouw 
van Jean-Michel al zijn twééde is. 

Jarenlang was hij vrijgezel, maar toen de veertig uit het gezicht 
verdween en de vijftig in aantocht was, had hij het tijd gevonden 
om zich te binden. Het zoeken naar een levenspartner had niet 
áán maar achter de bar plaats gevonden. In een beduimeld 
 notitieboekje had hij in de loop der tijd de namen genoteerd 
van alle kamermeisjes, koks, keukenhulpen, obers en serveer-
sters die ooit bij Leblanc hadden gewerkt. Hij was bij de A be-
gonnen, had de mannen overgeslagen en bij elke damesnaam 
had hij zich proberen voor te stellen wie dat ook weer was. Bij 
Delphine had hij het boekje dichtgeslagen, het telefoonboek 
gepakt en een eerste afspraakje met haar gemaakt.
Twee maanden later had hij haar als zijn aanstaande bruid 
voorgesteld aan zijn moeder. Moeder had nog even bedenkingen 
gehad gezien het aanzienlijke leeftijdsverschil, maar had de 
voordelen zwaarder laten wegen. Een schoondochter van nog 
geen dertig bood kansen op veel kleinkinderen en ze bleek in-
tussen ook een gediplomeerde sommelier te zijn, wat zou sche-
len in de personeelskosten.

Het hebben van een hotel had als voor-
deel dat familieleden uit het hele land 
konden worden uitgenodigd voor een 
 uit bundige bruiloft. Voor de receptie was 
verder niet alleen het hele dorp uitgeno-
digd maar ook iedereen uit het notitie-
boekje van Jean-Michel. Die dus een lange 
rij voormalige koks, keukenhulpen, af-
wassers, kamermeisjes, obers en serveer-
sters de hand kon schudden, om ze ver-
volgens met gepaste trots voor te stellen 
aan zijn kersverse bruid. 
Toen kwam het moment dat het de beurt 
was van Sylvie, ooit een gewaardeerde 
invalster in de keuken, om het bruids-
paar te feliciteren. 

... Het grote langwerpige stations

gebouw… de bijbehorende spoorlijn 

is er nooit gekomen…
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Toen hij haar zag, kon Jean-Michel zich wel voor zijn kop slaan; 
had hij de volgende dag aan zijn moeder opgebiecht. Hoe had 
hij zo stom kunnen zijn om zijn notitieboekje dicht te slaan bij 
de D? Waarom was hij niet doorgegaan tot de S? ‘Die had ik 
moeten nemen!’ had hij gedacht zodra hij Sylvie had gezien. 
Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en Delphine 
had haar huwelijksnacht alleen en wenend doorgebracht en 
was weer net zo snel vrijgezel als ze bruid was geworden.

Nog voor de scheiding rond was had Jean-Michel zijn fout op-
gebiecht aan Sylvie, die blijkbaar alle begrip had getoond en 
zes maanden later zat het hele hotel voor de tweede keer in de 
geschiedenis bomvol voor hún bruiloft. C’est la vie, hein ? haalde 
de oude Mme Leblanc haar schouders op en vertelde ze dat ze 
nu, drie jaar later, al twee schatten van kleinkinderen had en 
Sylvie een prima vervangster voor de chef was gebleken. 
Sindsdien bekeken we haar toch met iets andere ogen als ze 
haar volle borden bij het doorgeefuik neerzette en op de bel 
drukte als seintje dat Jean-Michel ze kon uitserveren.

Bij de lunch hebben ze een ijzersterke formule om met zo min 
mogelijk personeel zestig gasten binnen een uur tevreden te 
stellen. Want de kamers lopen niet best, maar het restaurant 
loopt als een… trein, ja. Als je binnenkomt, staat op elke tafel al 
een fes rode wijn en een fes water. Zodra je zit, komt Jean- 
Michel met een mandje brood en – in ons geval – een fes koele 
rosé om die om te ruilen tegen de rode wijn. Hij kent zijn 
 pappenheimers. Niet veel later is hij alweer terug met het 
 voorgerecht van de dag. Pas als dat opgegeten is, vertelt hij uit 
welke drie hoofdgerechten we kunnen kiezen. Niet dat je daar 
lang op hoeft te wachten, want Sylvie en haar assistent hebben 
aan tien minuten genoeg. Daarna is Syl klaar en hangt half uit 

het luik om wat met de gasten te 
praten, terwijl haar hulp het dessert 
voor zijn rekening neemt en Jean- 
Michel voor de koffie zorgt. Een 
geoliede machine; dag in, dag uit.

Tot vandaag. In plaats van de gebrui-
kelijke opstelling met tafels voor vier 
en voor twee personen zien we aan 
één kant van de zaal een hele lange 
tafel voor dertig man. 

Vreemd, want dat betekent dat er nog maar plaats is voor 
dertig anderen terwijl ze normaal zeker vijftig vaste gasten 
hebben die elke weekdag komen eten. Jean-Michel is ook 
duidelijk zichzelf niet. Je zou denken dat, zolang het grote 
gezelschap er nog niet is, hij zijn gewone routine kan uit-
voeren, maar nu loopt hij steeds met lege handen en 
schichtig kijkend door de zaak. 
Ons brood komt niet en de rode wijn wordt niet automatisch 
omgewisseld voor rosé. Gasten die al voor ons zijn binnen 
gekomen zitten nog te wachten op hun voorgerecht. Vanuit 
de keuken kijkt Sylvie bezorgd toe. 
Langzamerhand herpakt haar man zich, al blijft de bediening 
met horten en stoten gaan. Vaste gasten komen binnen 
en verdwijnen weer als blijkt dat er voor hen geen plek in 
de herberg is, hoewel de lange tafel leeg blijft. Ons hoofd-
gerecht laat op zich wachten omdat de propriétaire plotse-
ling dertig glazen staat af te wassen achter de bar. Zijn 
vrouw grijpt in en doet de bediening erbij. Vergissen we ons 
of kijkt ze Jean-Michel nu af en toe aan met mengeling van 
triomf en medelijden? Pas als we allemaal aan het dessert 
zitten, komt het gezelschap binnen; zo te zien een co-ope-
ratie van wijnboeren die vieren dat de druiven geplukt zijn 
en de wijn nog niet aan bottelen toe is. De dertig net afge-
wassen glazen zijn voor een speciale cocktail die onze gast-
heer puffend en steunend klaar moet maken, zodat Syl ook 
de kassa voor haar rekening moet nemen.

“Dat zal hem leren,” zegt ze tegen ons bij als we afrekenen. 
“Wat heeft het nou voor zin om te denken dat je dertig man 
extra aan kunt nemen als je je vaste gasten weg moet sturen. 
Maar je weet, in beslissen zonder eerst na te denken is-ie 
nooit erg goed geweest.” Met een knipoog en twee zoenen 
neemt ze afscheid van ons. • 

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 

Het restaurant loopt als een... trein
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dezer dagen. Om te voorkomen dat ze instorten of stukje bij 
beetje worden geëxporteerd om te worden opgebouwd in rijkere 
landen, heeft president Emmanuel Macron een speciale com-
missie ingesteld onder leiding van Stéphane Bern om te kijken 
of het erfgoed te redden is op een betaalbare manier. (Dit on-
danks de forse kritiek van een aantal historici die gewezen heb-
ben op het gebrek aan ervaring en kennis van Bern, een vriend 
van de president. red.).Er wordt gesproken over een ‘erfgoed- 
loterij’ en zelfs over het heffen van entree voor een bezoek aan 
een kerk of kathedraal. De redding van La Mothe-Chandeniers 
zou goed in dit straatje passen.

Nieuw Versailles
Een heel ander ding is het Château Louis XIV in Louveciennes. 
In 2009 bulldozerde de neef van een superrijke wapenhandelaar 
een kasteel uit de 19e eeuw neer en bouwde op dezelfde plek 
een nieuw Versailles met een standbeeld van Louis XIV in wit 
marmer. Voor een gewone toeschouwer lijkt het in dezelfde tijd 
gebouwd te zijn en een tweeling van Versailles, maar het heeft 
alle moderne faciliteiten. De lichten, de fonteinen, het geluids-
systeem en de geluidloze airconditioning kunnen allemaal per 
iPhone gecontroleerd worden. Er is een filmtheater, een wijn-
kelder en een koepel met prachtige fresco’s in het plafond. Er 
werd een kamer gebouwd onder de slotgracht van waaruit je 
de karpers en de steuren kunt zien zwemmen boven je hoofd.
Het geheel staat op ongeveer 25 hectare niet ver van Parijs 
en de tuinen zijn adembenemend mooi en groots aangelegd. 
Het werd twee jaar geleden verkocht voor € 275.000.000 aan 
– wat nu blijkt – de kroonprins van Saoedi Arabië. Jammer 
dat het schilderij van Da Vinci dat hij net gekocht had naar 
het nieuwe Louvre in Abu Dhabi gaat. Het zou hier uitstekend 
hebben gehangen. •

WEETJE
Meta Boreel

Twee kastelen in Frankrijk

In les Trois-Moustiers aan de Loire even onder Saumur kun 
je een aandeel van € 50 kopen voor de prachtige ruïne van 
een kasteel. La Mothe-Chandeniers. Het is een zeer roman-

tische ruïne van een groot waterkasteel. In 1932 wilde de toen-
malige eigenaar centrale verwarming laten installeren, maar de 
hele boel vloog in brand en werd niet gerestaureerd. Er groeien 
al grote bomen in en er is nauwelijks nog een dak te zien. 
Er zijn intussen al 7.000 aandeelhouders, maar de koopsom van 
de ruïne is € 500.000 dus ze moeten nog even door. Twee 
crowdfundingsacties (Dartagnans en Adopte-un-Chateau) zijn 
bezig de ruïne te bewaren voor het patrimoine van Frankrijk en 
de donateurs krijgen een aandeel in het bedrijf dat het kasteel 
gaat exploiteren. Het is de bedoeling dat het kasteel gebruikt 
gaat worden voor films en seriefilms. Er zullen ook festiviteiten 
gehouden worden en het is natuurlijk een uitzonderlijke culturele 
ervaring bij de restauratie betrokken te zijn. Er komt een inter-
netplatform. Het is niet de bedoeling dat het weer als nieuw wordt. 
Het moet een romantische, bruikbare en veilige ruïne worden.

In Frankrijk zijn tussen de dertig- en veertigduizend kastelen, 
waarvan er zo’n 500 op instorten staan. Ook andere historische 
gebouwen worden door de tijd geraakt. Onderhoud is erg duur 

Er zijn vele manieren om in Frankrijk 

kasteelheer te worden, maar laatst zag ik 

op één dag in twee verschillende kranten 

twee uitersten.

Château La Mothe-Chandeniers

Château Louis XIV
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HUIZEN MET EEN VERHAAL
Ronald Kerkhoven

De boekhouder,
de hertog en 
de Zonnekoning

Zomaar in een provinciestadje 
In die laatste categorie is op dit moment een interessant huis te 
koop in het plaatsje La Rochefoucauld in de Charente. Inclusief 
de geschiedenis, die reikt van een woning met aanzien in een 
provinciestadje tot en met een van de belangrijke momenten in 
het leven van de jonge Lodewijk XIV (1638-1715). Wie iets van 
de Franse geschiedenis weet, heeft wellicht dit verhaal al eens 
gehoord.
Uit het plaatsje La Rochefoucauld, niet ver van Angoulême, komt 
de hertogelijke familie met dezelfde naam. Zij behoort al duizend 
jaar tot de belangrijke adellijke families van Frankrijk. Hun 
 kasteel domineert dit kleine stadje. Het 
huis dat te koop staat, ligt tussen andere 
huizen in een straat, die naar het kasteel 
leidt. Het huis wordt omschreven als een 
‘Maison Bourgeoise du XVIIème siècle’, 
heeft een oppervlakte van 415 m², 
14 kamers (waaronder 7 slaapkamers), 
2 badkamers, een binnenplaats met 
 arcades, een tweede woning in oude stijl 
en een tuin van 230 m². Verder bevat het 
huis nog een groot aantal oorspronkelijke 
schoorsteenmantels (op een ervan is een 
omkaderd portret), oude tegelvloeren en 
een keitjesvloer. Er moet wel ingrijpend 

gerestaureerd worden. De prijs was in euro’s ooit vier-en-een-
halve ton, nu teruggebracht naar ruim drie. 
Het was vooral de binnenplaats met arcades, die mijn aandacht 
trok. Dat heeft niet iedereen, een binnenplaats met zuilen en 
bogen. En interessant genoeg, een beetje vergelijkbaar met 
de zuilengalerij van het hertogelijke kasteel, een eindje verder-
op. Verder was er op de voorgevel een gedenksteen (onlees-
baar op de foto van de makelaar). Hier had dus niet zomaar ie-

mand gewoond. Viel er op internet meer te 
vinden over de belangrijke bewoners, die hier 
eens geleefd hadden? De speurtocht was 
begonnen. Het spoor zou leiden tot in het 
hart van de Franse geschiedenis en tot een 
van de meest bijzondere historische 
 gebeurtenissen, waarin de nog jonge 
 Lodewijk XIV, toen 22 jaar oud, reeds van 
zijn absolutistische macht (“l’état c’est moi”) 
zou doen spreken. 

De boekhouder en de hertog 
Op 10 juli 1625 werd Jean Hérault in dit huis 
geboren. Hij groeide op als een zeer intelli-

Misschien heeft u dat ook: je woont prima, 

maar toch kijk je iedere keer op allerlei 

 onroerendgoedsites naar andere huizen. 

Je kunt het niet laten, omdat je heel mooie 

huizen ziet, waarin je ook wel zou willen 

wonen, maar die natuurlijk financieel 

onbereikbaar zijn. Of omdat je verrassende 

huizen ziet, waarin je best zou kunnen 

wonen en die (in eerste instantie) nog 

 betaalbaar lijken ook.

Jean Hérault
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gente jongen, die al snel de belangstelling trok van François VI 
(1613-1680), de tweede hertog De La  Rochefoucauld en schrij-
ver van de beroemde Maximes (1662) en Mémoires de l’époque 
de la Fronde (1665). Zomaar een paar wijsheden uit zijn Maxi-
mes (een geschrift van 504 aforismen of kort geformuleerde 
waarheden): “Slechte eigenschappen zijn vaak de voedingsbo-
dem voor groot talent”; “Het is belangrijker om mensen te be-
studeren dan in boeken te lezen” en “Men doet vaak goede 
werken om ongestraft het kwade na te jagen”. Zijn memoires 
worden bij Elsevier boekverkopers* in De Nederlanden in 1662 
gepubliceerd”, de Maximes in 1665 in Parijs. Zijn werk is meer 
dan tweehonderd jaar van grote  invloed op de Franse literatuur 
en daarbuiten. De La Roche foucauld zag de politiek meer in 
termen van een schaakspel van machtige spelers, dan in het 
bereiken van sociale doelen. 
Jean Hérault kwam al vroeg (1646) bij de hertog in dienst als 
secretaris. Hij werkte ook voor Louis de Bourbon (1621-1686), 
Prince de Condé, die verwant was aan het huis van de Franse 
koning Hendrik IV. Héraults specialiteit was de rijken rijker 
 maken (we zouden nu misschien zeggen: een genie in creatief 
boekhouden) en het goed volbrengen van ingewikkelde onder-
handelingen. In zijn werk maakte hij kennis met Jules Mazarin 
(1602-1661), kardinaal, politicus en mentor van Lodewijk XIV 
en met Nicolas Fouquet (1615-1680), onder meer Minister van 
Financiën onder dezelfde koning. Het is deze Fouquet, die de 
beroemdste Minister van Financiën uit de gehele Franse geschie-
denis zou worden. Jean wist de vertrouweling van Fouquet te 
worden, vergaarde een enorme som geld, die vergroot werd met 

de winst van kaartspelen. Op deze manier won hij zelfs geld van 
de koning. Inmiddels was hij opgeklommen tot ‘sieur de Gour-
ville’ en had hij zijn intrek genomen in een 14e-eeuws kasteel in 
de gelijknamige plaats, eveneens in de buurt van Angoulême. 

De boekhouder en de Zonnekoning 
Hij raakte echter ook betrokken bij het beroemde schandaal 
rondom Fouquet. Diens enorme verrijking was een doorn in het 
oog van Lodewijk. De bom barstte toen Fouquet hem in 1661 
uitnodigde op het openingsfeest van zijn pas gebouwde en toon-
aangevende kasteel Vaux-le-Vicomte (te zien als de voorloper 
van Versailles). De koning ontstak echter in woede over al deze 
uitzinnige luxe van een ondergeschikte – was natuurlijk ver-
teerd door jaloezie – en weigerde in de speciale koninklijke suite 
te overnachten. Fouquet werd gevangen gezet en verloor zijn 
privileges. Voltaire zou veel later hierover schrijven: “Op 17 au-
gustus 1661 ’s avonds was Fouquet de ‘Koning’ van Frankrijk, 
om twee uur in de ochtend was hij niemand meer.” De werkelijke 
koning confisqueerde het kasteel, eigende zich onder meer 
120 wandtapijten uit Vaux-le-Vicomte toe. Later zou hij dezelfde 
architect (Louis Le Vau), dezelfde schilder (Charles Le Brun) en 
dezelfde hovenier (Andre Le Nôtre) voor zijn pracht en praal in 
Versailles gebruiken. 
De macht van Fouquet was echter te groot om hem de dood-
straf te geven. Dit ‘voorrecht’ was voorbehouden aan zijn helper, 
onze Jean Hérault de Gourville. Hij vluchtte hals over kop naar 
De Nederlanden; bleef daar vijf jaar en ontmoette er onder 
meer zijn eerste werkgever François de La Rochefoucauld (ook 
op de vlucht voor de Franse koning). Beiden konden in 1665 
weer terugkeren naar Frankrijk en Jean hervatte zijn diensten 
voor de hertog en de Prince de Condé, om natuurlijk… hun ge-
havende financiële posities weer gezond te maken. Zelf kwam 
hij ook weer boven Jan. De koning tolereerde hem en hij werd 
ingezet in diplomatieke onderhandelingen in Duitsland, De 
 Nederlanden, Spanje en Engeland. Op de gedenksteen aan de 
gevel van het huis in La Rochefoucauld staat dat koning 

*(niet te verwarren met de moderne Elsevier Uitgeverij, opgericht in 1880, 

die vernoemd was naar dit Nederlandse uitgeversgeslacht uit de 16e eeuw)

Hier had dus niet 

zomaar iemand gewoond

Binnenplaats 
met arcades. 

Foto daaronder: 
kamer met portret 
in de lambrisering 
van de schoor-
steenmantel. 
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Château de Gourville
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Charles II van Engeland hem ‘de meest aardige Fransman’ 
vond, die hij ooit had ontmoet. 
Toch duurde het tot 1694 voordat zijn veroordeling werd opge-
heven. In 1696 werd hij ziek en schreef hij in vier maanden zijn 
Mémoires, die gepubliceerd werden in 1724. Zijn boek laat 
 duidelijk zien welke moraal een topboekhouder in de tijd van 
Fouquet erop nahield. Ondanks met opzet (!) gemaakte fouten, 
worden de Mémoires van Gourville als het beste economische 
verslag gezien van een tijdgenoot van de Zonnekoning. Gourville 
stierf in 1703 in Parijs. Uit zijn erfenis gingen grote sommen 
geld naar de armen en een hospitaal. Hij werd door velen 
 geëerd. Madame de Sévigné (1626-1696), beroemd in de Franse 
literatuur om haar brieven, schreef over al die interessante 
anekdotes in Gourvilles Mémoires: “Zij zijn allercharmantst (…) 
en op zo’n natuurlijke manier geschreven.” 

De toekomst van dit huis 
Het interessante was, dat enige tijd geleden zijn kasteel in 
Gourville ook in de verkoop was en wel voor 1,2 miljoen euro. 
Dus voor zo’n anderhalf miljoen kon men deze hele geschiede-
nis van Jean de Gourville in onroerend goed kopen. Het kasteel 
is inmiddels verkocht, het huis staat nog steeds te koop. Maar 
ja, wat koop je? Er moet driftig gerestaureerd worden en dan 
nog heb je niet meer dan een (voornaam) rijtjeshuis met een 
kleine tuin in een doorgaande straat in een provinciestadje. Er 
een museum van maken? Maar zal een museum, weggestopt 
in de provincie, grote bezoekersaantallen trekken over een man, 
die weliswaar aimabel en in zekere zin geliefd was in zijn tijd, 
maar toch de geschiedenis is ingegaan als een uiterst sluwe 
boekouder? Het valt te betwijfelen. Dit bijzondere huis gaat dus 
een onzekere toekomst tegemoet. De les is: niet ieder stukje 
onroerend goed met een bijzondere geschiedenis laat zich  
zomaar gemakkelijk verkopen. Het is nu wachten op die enke-
ling, die er misschien wél zin in heeft en dit project aandurft. 
Hopelijk bestaat zo iemand. 

Ronald Kerkhoven is antropoloog en kunsthistoricus.

Aanbevolen literatuur : 

• Solange Fasquelle, Les La Rochefoucauld, Perrin, 1992.

• Jean Hérault Sieur de Gourville, Mémoires, Galimard, 2004.

• Alain Maziére, Gourville le Magnifique, Le Croit vif, 2009.

• Francois de La Rochefoucauld, In den Menschen lesen (Maximes), Verlag 

Lambert Schneider, 2011

Zalmtartaar met asperges 
met mayonaise soufflé

Eerlijk is eerlijk, ik kreeg de tip van de mayonaise souffé 
van mijn Franse overbuurvrouw, geweldig smakelijk idee!

We maken mayonaise (eigeel langzaam maar intensief bij-
voorbeeld met keukenmachine mengen met olie, afmaken 
met azijn, mosterd, citroensap, peper en zout), het wit even 
bewaren.
De tartaar maak ik door een stukje zalm(forel) te bakken (niet 
te lang, wordt het droog van, mag binnenin best nog rauwig 
zijn), en fijn te hakken samen met gerookte zalm(forel). 
 Vervolgens vermengen met mayonaise en fijngehakte 
 cornichons, kapertjes, een sjalotje en bieslook. 
Eiwit stijf kloppen en voorzichtig door de mayonaise spatelen. 
We draperen een beetje over enkele asperges bijgaand.

CULINAIR
Peter Hootsen

Eendenborst met vijgensaus, 
groene groenten en pommes gratin

Eendenborst blijft een van de meest populaire gerechten 
van de Dordogne. Ik leg u uit hoe ik het bereid.

Ik ontdoe de eendenborst van het vet dat er gemakkelijk af 
te trekken is (kleine stukjes aanhechting met een scherp 
mesje doorsnijden) en het vet snijd ik in kleine blokjes en 
bak ik uit. Ten eerste om de eendenborst in te bakken (of 
aardappels à la Sarlardaise) en de uitgebakken vetblokjes 
(de kaantjes) strooi ik over salades. Heerlijk knapperig. 
En u weet natuurlijk allemaal dat eendenvet het enige niet 
schadelijke dierlijke onverzadigde vet is.
Natuurlijk is eendenborst met vet bakken (vet ruitvormig 
insnijden) ook verrukkelijk, maar ik kook voor de grootste 
gemene deler dus kies voor de veilige weg dus zonder vet.
De eendenborst laat zich bakken als biefstuk, even kort 
(2-3 minuten aan elke kant voor à point) om en om, vervol-
gens schuif ik ze nog enkele minutenin de oven als ik met de 
saus bezig ga. Pas op dat de eendenborst niet té gaar wordt 
want dan wordt hij droog en taai. Het bakvet blus je af 
 (degraisseren in vaktermen) met vijgenazijn (verkrijgbaar in 

De les is: niet ieder stukje onroerend 

goed met een bijzondere geschiedenis 

laat zich zomaar gemakkelijk verkopen.
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FINANCIEEL
Arie Sluimer

Perikelen met 
de belastingdienst Heerlen

Wanneer bent u ‘kwalificerend buitenlands 
 belastingplichtige’?

Geniet u een ambtelijk ABP-pensioen of heeft u andere 
 inkomsten die belast zijn in Nederland, dan bent u, onder 

voorwaarden, voor de Nederlandse fiscus kwalificerend buiten-
lands belastingplichtige. De voorwaarde is dat u in Nederland 
over 90% of meer van uw totale inkomen belasting betaalt. In 
die situatie heeft u recht op dezelfde aftrekposten en heffings-
kortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw 
hypotheekrente aftrekken. Echter op de site van de belasting-
dienst is ook vermeld:
“Twijfelt u hierover? Geen nood. Vul de online aangifte voor buiten-
landse belastingplichtigen in. Wij checken dan of u kwalificerend 
buitenlands belastingplichtige bent. U leest dat in het eerste 
 invulscherm van uw aangifteformulier.” 
Indien u in het aangifteformulier (C-biljet) bij de vraag of 90% 
van uw inkomen in Nederland is belast ‘nee’ invult, is de volgen-
de vraag: betaalt u belasting in uw woonland? Een aantal be-
lastingplichtigen kan hier ‘nee’ op antwoorden; daarna volgt de 
vraag: betaalt u geen belasting vanwege een laag inkomen? In 
veel gevallen kan men hier ‘ja’ op antwoorden. Volgens het aan-
gifteformulier bent u dan gekwalificeerd buitenlands belasting-
plichtige met alle voordelen zoals hiervoor vermeld. In de prak-
tijk is mij echter gebleken dat de belastingdienst Heerlen vast-
houdt aan het 90%-criterium, dus alleen voordelen indien meer 
dan 90% van het totale inkomen in Nederland is belast. Ik ben 
het hiermee niet eens omdat de belastingdienst bij belasting-
plichtigen het vertrouwen heeft gewekt dat zij die geen belasting 
betalen in het woonland, recht hebben op de Nederlandse af-
trekposten. Ik merk op dat het overleg hierover met Heerlen nog 
niet is afgerond, in een latere Drop kom ik hierop terug.  Indien 
u op dit punt ervaringen heeft met de belastingdienst Heerlen, 
laat het mij dan weten. Indien u wel kwalificeert, dient u een 
inkomensverklaring van de site te printen en na ondertekening 
door de Franse belastingautoriteiten op te sturen naar Heerlen.

Aangifte in Nederland 
Bent u een (kwalificerend) buitenlands belastingplichtige en wilt 
u online aangifte doen? Dan kunt u uw DigiD-inloggegevens 
gebruiken, heeft u geen DigiD; vraag dan een gebruikersnaam 
en wachtwoord aan. Gebruik hiervoor het op de site van de 
 belastingdienst beschikbare formulier ‘Aanvragen gebruikers-
naam en wachtwoord’. Na ca. 10 dagen worden gebruikers-
naam en wachtwoord separaat per post toegezonden.

de speciaalzaak, ik koop het zelf bij Oil&Vinager in 
 Nederland) en vervolgens voeg je er vijgenjam bij  (Bonne 
Maman, Figues Violettes, overal verkrijgbaar). Heel chic 
is het om er dan enkele in vieren gesneden verse vijgen 
bij te voegen. Is de saus te dik, dan kun je hem verdun-
nen met een beetje water. Zo simpel als poes.
Lekker bij deze maaltijd zijn verse groenten, een mix van 
verse tuinbonen, doperwten, snijbonen in ruitjes gesne-
den, stukjes haricots verts en eventueel broccoli. Is altijd 
een succes. Allemaal apart afkoken want ze hebben ieder 
hun eigen kooktijd, de tuinboontjes het laatst want die 
koken het water vies. Het groentenmengsel is in 8 minu-
ten op te warmen in de magnetron, klontjes boter erop 
en als finishing touch een beetje verse nootmuskaat 
 erover raspen.
Pommes gratin: aardappels schillen en in plakjes snijden, 
dakpansgewijs in een beboterde ovenschaal schikken, 
fijngehakte knofook erover strooien (een beetje aan de 
randjes en tussen de aardappelen). Dan ruim begieten 
met room, daarna (verse) peper en (zee)zout – in die 
volgorde want anders spoel je met de room de peper en 
het zout weg. Bedekken met geraspte kaas en ongeveer 
1 uur in een oven van 170°C., klaar is de kok. En uw gas-
ten zullen smullen.

NB: als aardappel gebruik ik een grotere aardappel, 
bijvoorbeeld Pommes de Terre de Noirmoutier of een an-
dere smaakvolle aardappel. Lekker is ook om over de 
aardappel klein gesneden venkel te verdelen.

Smakelijk apétit!

Peter Hootsen heeft gîtes, chambres- en  table d’hôtes en mini-

camping ‘Rastaillou’ in Salles de Cadouin. www.rastaillou.com

Arie Sluimer

ariesluimerconseil@gmail.com
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DIËTETIEK
Nienke Ten Hoor-Aukema

Waar is de slanke, frêle Française gebleven?

Wandelend in een middelgrote Zuid- 
Franse stad verwonder ik me over 

de Franse dames. Waar is toch dat maatje 
34 gebleven, dat op alle terrassen coquine 
heen en weer rende of loom, beetje ver-
veeld kijkend, op de boulevard faneerde? 
Wie heeft er bij grootsteedse Françaises 
niet een beeld van chique, goedgeklede, 
hoog gehakte, slanke dames, die kwiek 
en koket door de straten stapt? Ooit 
voelde ik me een soort van onelegante 
olifant bij deze dames, tegenwoordig 
durf ik de competitie aan. 
Klopt mijn beeld niet meer dat mijn favo-
riete dieetgoeroe de Française Mireille 
Guiliano schetste in haar boekje: ‘Les 
femmes Françaises ne grossissent pas’ 
 ofwel ‘Franse vrouwen worden niet dik’. 

Franse muffins
Wat wij, zittend in een strandtentje, ge-
nietend van een bouwwerk van fruits de 
mer met een goed glas witte wijn, zien 
langskomen lijken ‘muffins’. Het sloft, belt 
en (vr)eet. Te strakke broek, brede riem en 
daarbovenuit uitpuilend vet. Mijn redelijk 
ervaren oog schat, dat de jonge caissière 
bij de plaatselijke supermarkt minstens 

125 kg weegt, terwijl zij zeker niet groter 
is dan 1,58 m. Hoe komt het toch, dat de 
Franse vrouwen ineens ontploft zijn, ter-
wijl zij de sterren van de hemel kunnen 
koken en basaal een heel goed eetpatroon 
hebben? Of is het de grote gele M, die ook 
hun de das omdoet? Voor 95% van de 
beroeps bevolking ligt de gewichtstoename 
aan het werk. Geen tijd meer om na midi 
naar huis te gaan voor een goede maaltijd. 

Nederlandse dames zwaarder 
dan Franse
Natuurlijk leid ik aan beroepsdeformatie, 
zoals mijn kinderen zeggen. Maar… het 
komt ook doordat tegenwoordig niemand 
zich er meer voor schaamt om alles ten 
toon te stellen. Bikini’s en zomerjurkjes 
verhullen minder dan winterjassen. Wat 
zeggen de harde cijfers? In beide landen 
is meer 50% van de bevolking te zwaar. 
Opvallend is dat in Nederland 44% van 
de vrouwen overgewicht heeft tegen 
máár 24% in Frankrijk. 
Wat is er de afgelopen 10 jaar gebeurd, 
want tot die tijd zag ik nauwelijks over-
gewicht. Net als in Nederland is ook hier 
1-5 kinderen te zwaar. Zeer aannemelijk 

is het loslaten van het traditionele eet-
patroon de schuldige. De Amerikaanse 
manier van je grazend door de dag eten 
is ook hier en vogue. Time is money, maar 
eist wel zijn tol. Wat kunnen wij leren van 
dit originele eetpatroon en hoe kunnen 
wij er ons voordeel mee doen?

Kwaliteit boven kwantiteit
Een van de oorspronkelijke aspecten van 
de Franse keuken was, dat kwaliteit be-
langrijker was dan kwantiteit. Hoe beter 
de kwaliteit van het product, hoe minder 
bewerking het nodig heeft. Kwaliteit be-
taalt zichzelf terug in smaak, bereiding 
en gewicht. Je wordt dik van junkfood en 
blijft slank door lekker eten. Een ander 
grondbeginsel was: sla nooit een maaltijd 
over, neem twee gangen en drink er een 
goed glas wijn bij. Neem dus liever een 
duurdere fes wijn en geniet ervan, dan 
een tweede fesje slobberwijn. Realiseer je 
dat je dan veel meer calorieën binnen krijgt.
Bewustwording, tegenwoordig alom aan-
geprezen als mindfulness (ggrr) lijkt wel 
het toverwoord van de 21e eeuw, maar 
het helpt wel. Als je eerst eens uitgebreid 
kijkt naar de bladen met lunchgerechten 
en je realiseert je dat dit allemaal voor jou 
is, dan word je toch blij? Eet niet door om-
dat het op moet of omdat het betaald is. 
Dachten wij altijd dat het Duitse spreek-
woord was: Es ist bezahlt, es soll herunter. 
Nee, een zeer beschaafde Duitse dame 
leerde ons dat zij van zuinige Hollanders 
zeggen: ‘Lieber der Magen verrenken, als 
dem Wirt etwas schenken’. Ofwel, Hollan-
ders eten liever door tot ze misselijk zijn, 
dan dat zij de waard iets schenken. Word 
je bewust van waar je mee bezig bent, 
wie is er nu het vuilnisvat, de afvalbak of 
kliekjeston?

Genieten is het toverwoord
Het oorspronkelijke Franse geheim is het 
‘savoir vivre’, weten wat leven is. Leer 
 genieten van kleine, écht lekkere dingen. 
Er is een groot verschil tussen gedachte-
loos je door een groot bord spaghetti of 

Markt voor grote maten
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stamppot heen schroeven en genieten 
van een vers soepje, een gegrild visje in-
clusief een sausje van crème fraîche en 
dille, samen met geroerbakte groente met 
tijm en rozemarijn en een zuivelhapje toe. 
Wij krijgen alleen als we uit eten gaan een 
nagerecht, thuis sluiten wij de maaltijd af 
met een vers kopje koffie met een stukje 
pure chocolade. Dit is niet alleen lekker, 
het verhoogt de verzadigingswaarde. Leer 
het ‘savoureren’ door één bonbon, die jij 
misschien helemaal alleen voor jou kocht, 
geconcentreerd in kleine hapjes op te eten. 
Proef ieder hapje. Dit is een pleziertje, dat 
jij jezelf gunt. Het is niet te vergelijken 
met het in één keer stiekem wegknagen 
van een heel bonbonblok van slechte 
chocolade. 
Eet rustig, altijd aan een gedekte tafel, met 
echte borden en met stoffen servetten, 
maak van iedere maaltijd een feestje. Leg 
af en toe je mes en vork neer en realiseer 
je wat je in je mond hebt, leer smaken 
analyseren. 
Door langzaam te eten krijgen de rek-
signalen van de maag beter de kans om 
je hersenen te informeren dat het ‘piep’ 
genoeg is; dit voorkomt overeten. 

Niet veel, maar lekker
Het verbaast me altijd weer hoe het 
 mogelijk is, dat mensen in de vakantie 
alle remmen los kunnen gooien, zich laten 
vollopen, slempen, zwelgen of proppen, 
schrokken, bunkeren. Het afaden met 
goedkope viezigheid heeft toch niets te 
maken met genieten, smullen, lekker 
smikkelen? De allerbelangrijkste regel 
binnen het regime is dat je kwaliteit 
 prefereert boven kwantiteit, ook in de 
vakantie. Met andere woorden; eet lekker, 
maar alleen kleine hapjes, neem de tijd 
voor een uitgebreide maaltijd. Snoep niet 
tussen de maaltijden, zoet een maaltijd af 
met een kopje koffie en een chocolaatje. 
Bewaar het nagerecht voor het weekend 
of als je uiteten gaat. Als het feest is mag 
het feest zijn, neem taart als hoogtepunt 
van de maaltijd. Iedereen heeft dan ge-
noeg aan een klein puntje. •

Bon Appétit, Nienke

info@uwdietist.eu

Je móét ze een keer meenemen, 
Nicole!”, zegt Robert. Tegen ons 

zegt hij: “Jullie moeten het een keer 
beleven, al was het maar om de Franse 
ziel te begrijpen.” Paddenstoelen 
 zoeken voor een omelet hoort immers 
bij landelijk Frankrijk als de Eiffeltoren 
bij Parijs. 

Terwijl Robert de geheime plekjes van 
Nicole de hemel in prijst, zie ik haar 
ver stenen tot een monument van stil 
verzet. Ze heeft geen trek in potten-
kijkers, maar botweg “nee” zeggen is 
niet gepast. Ten langen leste geeft ze 
zich gewonnen. “Alors, ik neem jullie 
een keer mee.” We drinken onze glazen 
leeg en nemen afscheid. Een aperitief-
je bij de buren. Het hoort erbij.

Enkele dagen later staan we bij het 
ochtendgloren paraat. Gewapend met 
een zakmes, een rieten mand en een 
ongemakkelijk gevoel. Dat neemt toe 
zodra Nicole verschijnt. Du moment 
dat ze ons in het vizier krijgt, verstrakt 
haar gezicht. Of beeld ik me dat in en 
is deze bevroren glimlach haar natuur-
lijke ochtendmasker? Haar begroeting 
is neutraal. “Alors, on y va”.

We volgen Nicole naar haar auto en 
nemen plaats op de achterbank, de 
mand tussen ons in. Jut en Jul in 
Frankijk. Onze gids in paddenstoelen-
land heeft meteen de sokken erin.   
De weggetjes omhoog, de bosrijke 
heuvels in, worden smaller en boch-
tiger en wij worden door elkaar ge-
klutst. De reis, die zich in zwijgzaam-
heid voltrekt, eindigt met een bruuske 
parkeermanoeuvre langs een bosrand. 
Nicole opent ons portier en zegt: 
”Goed zoeken, vooral onder de bomen, 
daar vind je de meeste.”

COLUMN
Ton Hilderink

Zoeken naar 
de Franse ziel 

“ En weg is Nicole. Zonder een woord te 
zeggen schiet ze tussen de bomen door 
het paddenstoelenbos in. Mijn vrouw en 
ik kijken elkaar verbijsterd aan. Waarom 
trappen we hier altijd weer in? Uit beleefd-
heid, denk ik. Zoals Nicole geen “nee” 
 tegen ons dorst te zeggen, waren wij 
weer te schijterig om haar uitnodiging 
af te wimpelen. Beleefdheid houdt de 
mens geketend en leidt tot ongewenste 
situaties. Zoals deze. Enfin, we besluiten 
er het beste van te maken en gaan zonder 
benul op zoek naar paddenstoelen. Mijn 
vrouw vindt er nog aardig wat. Ik geef 
het snel op. Ik word chagrijnig van het 
hele gedoe.

Dáár doemt Nicole weer op uit het 
 paddenstoelenbos. Met een mand vol 
 girollen. Bomvol. Er zijn uren verstreken. 
Ze informeert naar onze oogst, neemt de 
mand over van mijn vrouw en werpt de 
ene na de andere paddenstoel overboord. 
“Niet eetbaar”. “Dodelijk”. Op de bodem 
blijft een zielig hoopje girollen achter.

De terugreis verloopt even stilzwijgend 
als de heenreis. Een goedgeluimde Robert 
wacht ons op. “En? Kennen jullie alle 
 geheime plekjes van Nicole?” Hij nodigt 
ons joviaal uit. “Allez, één glaasje voor 
het middageten”. We zien Nicole naar 
binnen sluipen met haar volle mand en 
slaan de uitnodiging af. Thuis, in de 
 veilige intimiteit van onze keuken, spreid 
ik de onaanzienlijke paddenstoelenmix 
uit op het aanrecht en zeg tegen mijn 
vrouw: “Zin in een omeletje?” Tijdens het 
klutsen der eieren denk ik diep na over 
de Franse ziel en de zin van het leven. •

Ton Hilderink is tekstschrijver en journalist 

(www.tekstenuitfrankrijk.nl)
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Naar Moskou…

In de vorige Drop stond een verhaal  
van Wim Kruize over generaal Eblé,  

de naamgever van de Rue Eblé in Parijs. 
Hij was bevelhebber van de Nederlandse 
pontonniers die de bruggen bouwden 
om de terugtocht van het Franse leger 
van de veldtocht naar Rusland, mogelijk 
te maken.

Bart Funnekotter, historicus en redacteur 
bij NRC-Handelsblad, heeft in 2015 een 
goed geschreven uitgebreide studie ge-
publiceerd over dezelfde veldtocht. Hij 
geeft veel aandacht aan de persoonlijke 
belevenissen van de vele duizenden Ne-
derlanders die, voor het overgrote deel 
dienstplichtig, mee op pad zijn gegaan. 
Slechts zeer weinige zouden terugkeren. 
De tegenstelling tussen de sfeer van ‘we 
zullen ze daar even van Jetje geven’ en 
de omslag naar wanhoop, angst, chaos 
en moedeloosheid toen het helemaal mis 
was gegaan, wordt aangrijpend beschre-
ven. Geen voedsel, geen kleding, geen 
onderdak, geen samenhang en dat bij 
temperaturen ver onder nul in de Russi-
sche winter. 
Bij dit onvoorstelbare drama komt steeds 
weer iets naar voren, waar je kennelijk 
een doorgewinterde militair voor moet 
zijn om het te kunnen meevoelen: mili-
taire eer en heroïek. 
Een heel regiment kan weggevaagd zijn, 
maar iemand heeft het vaandel gered: 
trots. Officieren die met gevaar voor eigen 
leven een vaandel naar Parijs weten terug 
te brengen, terwijl hun onderdeel er ge-
woon niet meer is.
De enorme chaos bij het oversteken van 
rivieren tijdens de terugtocht; je kunt 
 beter zeggen ‘vlucht’; de vooral Neder-
landse pontonniers die in het ijskoude 
water bruggen bouwden, aangevuurd 
door hun commandant Eblé en paarden 
die weggleden en aan hun lot moesten 
worden overgelaten…
De brieven ‘naar huis’ worden mooi 
 beschreven; de hoop tegen beter weten 

in. Opmerkelijk is het aantal namen van 
officieren van families die nu ook nog 
bekend zijn: De Quaij, Van Dedem, 
 Krayenhoff, Van den Bergh, Van Dode-
waard… 
Veel van de beroepsmilitairen waren 
huurlingen; ze vochten voor wie ze be-
taalde. Men stapte gemakkelijk, zonder 
scrupules, van het ene naar het andere 
kamp over. Vooral officieren die onder 
Napoleon gevochten hadden, waren bij 
de slag bij Waterloo aan Nederlandse 
kant te vinden. Naast de persoonlijke 
 belevenissen worden ook troepenbewe-
gingen en de grote veldslagen minutieus 
beschreven; voer voor liefhebbers van 
militaire historie.

Op mij heeft vooral de gruwelijkheid van 
dit begin van het einde van Napoleons 
heerschappij in Europa indruk gemaakt; 
het volstrekt zinloze verlies van duizenden 
mensenlevens. Het kon de bevelhebbers 
niet boeien. We hebben het nog vele 
 malen weer zien gebeuren. We zijn hard-
leers. 
Bart Funnekotter: De hel van 1812, Prometheus, 

€ 19,95

Daverende dingen
Nog iets heel anders. Vlak voor de ‘dead-
line’ van Drop ontving ik het laatst ver-
schenen boek van de bekende historicus 
Prof Dr. H.L. Wesseling, de leermeester 
van koning Willem Alexander. Het heet 
Daverende dingen dezer dagen en biedt 
in kort bestek een overzicht van de Euro-
pese geschiedenis in de 20e eeuw. Het 
laatste deel gaat over zijn passie: Frank-
rijk. Dat heb ik kunnen lezen. Een zeer 
toegankelijk geschreven overzicht van  
de ontwikkelingen in de politiek, samen-
leving en cultuur van Frankrijk. Ik kan 
 alleen maar aanbevelen: bestel en lees.
H.L. Wesseling: Daverende dingen dezer dagen, 

Prometheus, € 16,99

BOEKEN
Barend de Ronden

JUBILEUMCOMMISSIE
Nienke Ten Hoor-Aukema

Anekdotes gezocht

De jubileumcommissie werkt 
 gestaag door. De plannen 

 beginnen meer vorm te krijgen.

Walter Vroon bood spontaan aan  
om poppenkast te spelen. Hij wil dit 
doen aan de hand van anekdotes, 
aangeleverd door de leden van Drop 
of Stroopwafels. Zijn poppen vertellen 
de geschiedenis 25 jaar Association 
de Drop of Stroopwafels.

Zonder twijfel zijn er onder ons meer 
mensen die zelf, net zoals Walter, 
een passie hebben waarmee zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de feest-
vreugde. Kent u iemand met een 
 bijzonder beroep of hobby; laat het 
ons weten.

Voor het nader uit te werken onder-
deel binnen-, en buitenactiviteiten dus 
graag ideeën, verhalen en medewer-
king. Ideeën die geopperd zijn voor: 
• Binnen: boekenmarkt, wijn-

proeverij van Nederlandse wijn-
producente, workshop gezond eten 
of gezond ouder worden, bridge-
drive, workshop over kunst, tuin-
aanleg, geschiedenis,  sieraden 
 maken, een lezing van een Neder-
landse auteur of  culinair journalist?

• Buiten: kruisboogschieten, balltrap, 
klootschieten, een puzzel-wandel-
tocht, golf- en/of tennistoernooi(tje).

 
Wie weet of doet iets boeiends? 
Iedereen, die denkt die dagen iets te 
kunnen bijdragen, wordt van harte 
uitgenodigd dit te melden bij de 
 secretaris: lowell@christiaanse.fr
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