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VOORAF

Van reizen steekt een 
mens wat op. Dat is 

 althans mijn ervaring.
In deze Drop een aantal 
mooie hints: de Archipel des 
Îles du Frioul, de gouden 
driehoek in de Rouergue   
of reis de schrijvers van de 
besproken boeken na. De 
vroege herfst leent zich daar heel vaak uitstekend voor. 
Geen drukte meer en vaak redelijk weer.
Komende 11 november is het honderd jaar geleden dat 
de wapenstilstand werd getekend die een einde maakte 
aan de Eerste Wereldoorlog. Dat zal in Frankrijk breed 
herdacht worden. In deze aflevering een terugblik.
Bijenhouden vertedert op een of andere manier. Maar 
er zijn verschillende manieren van bijenhouden: om de 
honing of om de bijen. Een introductie van een alter-
natieve manier van bijenhouden die in de komende 
nummers gevolgd zal worden door beschrijvingen van 
het leven van bijen door de seizoenen heen.
Verder in deze Drop: we hebben een nieuwe postzegel, 
door de president in hoogsteigen persoon onthuld; het 
zal je maar gebeuren dat je terroristen als buren denkt 
te hebben; wat te doen als je een al bestaand huis milieu- 
proof wilt maken; wie herinnert zich de grote komiek 
Fernandel niet?; ondergrondse rivieren in Frankrijk, 
mammoetbomen in het arboretum van Koos Slob, 
traag internet en wat daaraan te doen? Eet op vrijdag 
lekker vis en drink daar een glas mooie wijn bij van 
 Terre des Dames, het domein van Lidewij van Wilgen 

die centraal staat in het interview.

Een gevarieerd aanbod waarmee 
ik een ieder veel  leesplezier wens.

Barend de Ronden 
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Kader Nicoverken

Schitterend gelegen in het heuvelachtige grensgebied van
CHARENTE, DORDOGNE EN LIMOUSIN

vindt U in de gemeente ROUZÈDE

- een 18 holes Champions Course
- een 18 holes Pitch and Putt
- voortreffelijke oefenfaciliteiten
- een troostrijke 19e hole voor borrel of maaltijd

www.golfdelapreze.com Tel: 0033(0)545 232474

18

19

FIR GERT ROOK ARCHITEKT BNA
LA TAUPINIÈRE

16220 ROUZÈDEEU

T: 0545232576
M: 0695560124

E: gertrook@orange.fr

siret: 51034091900010

Haalbaarheidsstudies
Schetsplannen

Verbouwadviezen
Bouwaanvragen

In elk jaargetijde staan wij voor u en uw TUIN klaar !

- aanleg
- renovaties
- onderhoud
- boomverzorging
- terrassen
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Jardins AV
Les Tuilliéres

16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com

Fixe 0033(0)545 964268
Portable 0033(0)687 006259

In elk jaargetijde staan wij voor u en uw TUIN klaar !

- aanleg
- renovaties
- onderhoud
- boomverzorging
- terrassen
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Jardins AV
Les Tuilliéres

16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com

Fixe 0033(0)545 964268
Portable 0033(0)687 006259

2020
Ook de feestcommissie heeft volop genoten en geniet 

nog steeds van deze mooie zomer. Op 15 oktober 
 komen we weer bij elkaar. We willen dan de ingekomen 
ideeën, voorstellen en aanbiedingen bespreken. U kunt 
nog steeds ideeën opperen en voorstellen doen. Graag 
voor 15 oktober mailen naar: lowell@christiaanse.fr 

Les Amis de Drop of Stroopwafels 25 jaar

24 en 25 juni 2020
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INTERVIEW
Barend de Ronden

Allemaal hetzelfde
“Daar kwam bij dat ik ons eigenlijk ook wel verwend vond. In 
onze wijk woonden allemaal mensen met hoge inkomens, met 
goed aangeklede kindjes, die allemaal naar dezelfde Montessori-
school gingen. Je had het idee dat het allemaal hetzelfde was. 
Ik vond het voor mijn kinderen ook niet goed. Mijn oudste ging 
naar de kleuterschool en daar was het al: ’mijn vader is directeur 
van…’ Ik dacht ‘dat kind is vier of vijf’. Ik wilde mijn kinderen in 
een normale omgeving laten opgroeien waar ouders normale 

beroepen hebben. Ik was daar iets te 
 romantisch in. Maar uiteindelijk is dat 
wel goed geweest.”

Maar u had toch een beroep?
“Ja, natuurlijk. Maar net als dat van de 
ouders om me heen was dat behoorlijk 
abstract. Ik had zin in ouders die bakker 
waren of… wijnmaker dus. In onze buurt 
was veel hetzelfde, zelfde soort vakantie, 
zelfde soort auto… Ik had zin om mijn ei-
gen leven te maken, iets anders.”

En dat is gelukt?
“Ja, dat denk ik wel.” (lacht)
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In 2002 vertrok Lidewij van Wilgen met 

echtgenoot en drie kleine kinderen naar de 

Languedoc om een wijndomein opnieuw op 

te starten. In Nederland had ze een goede 

baan bij een reclamebureau. Toch kreeg het 

idee om iets anders te willen gaan doen de 

overhand. Dat was het begin van wat eerst 

‘Mas des Dames’ heette en na juridisch ge-

steggel over de naam, nu ‘Terre des Dames’ 

is. Over haar ervaringen heeft ze een boek 

geschreven: Het Domein.

Terre des Dames, 
een wijndomein in de Languedoc

Beviel het arbeidzame leven in Nederland niet?
“Nou, dat is niet direct gezegd. Ik was juist heel bevoorrecht in 
Nederland. Ik woonde in een heel mooie wijk in Haarlem, werk-
te in Amsterdam. Ik was dertig jaar en directeur strategie bij een 
reclamebureau. Ik zat aan m’n plafond, het hoogste niveau. 
Je ziet je leven als een soort snelweg voor je. Het lijkt vast te 
staan wat je allemaal gaat doen. Dan weet je dat je nog dertig 
jaar hetzelfde kan doen. Je realiseert je ook dat je een leeftijd 
hebt dat je overnieuw kunt beginnen, daar had ik eigenlijk 
meer zin in; een nieuwe start maken.
Daar kwam bij, dat ik van reclame als 
vak al vrij snel genoeg had. Je bent al-
leen maar spullen aan het verkopen. Ik 
had als strateeg een leuke baan, ik kon 
veel onderzoek doen en nadenken over 
op welke manier je spullen het beste kon 
verkopen. Maar uiteindelijk is dat wat je 
doet. Na tien jaar had ik het idee dat ik 
in herhalingen begon te vervallen.
Je bent bezig mensen ontevreden te 
 maken en nieuwe dingen te laten kopen. 
Dat is het tegenovergestelde van wat ik 
belangrijk vind voor de planeet op dit 
moment.”
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Het idee om een wijndomein te kopen kwam van de ex-man 
van Lidewij. Het domein dat ze kochten moest heel grondig 
worden aangepakt, zowel het huis als de wijngaard. Maar dat 
is niet vanzelf gegaan.

“Nee, dat is heel moeilijk geweest, zeker in het begin.”

Maar u heeft doorgezet en hij is afgehaakt. 
“Nou, afgehaakt klinkt zo negatief. Hij is terug naar Nederland 
gegaan. In het begin, toen we hier net zaten, woonden we in 
één kamer. Er was nog niets, alles was oud of stuk, het was 
nogal afschuwelijk. Mijn man ging weer terug naar Nederland 
om te werken en geld te verdienen. We moesten veel geld in-
vesteren, veel meer dan we gedacht hadden. En toen zat ik 
hier alleen. Na een half jaar zei hij ’we gaan terug, je zit hier te 
verpieteren, dit kan niet als leven.’”

Voor haar was dat geen optie meer. De kinderen waren net ge-
wend. Nederland was een afgesloten boek. Ze wilde hoe dan 
ook doorzetten. Zij wilde de wijnmaker van het domein worden.

Naar de landbouwschool
“Het enige wat ik toen kon bedenken was: als ik nou in Frankrijk 
op een wijndomein woon, laat mij dan ook de wijnmaker zijn. 
De enige manier om dat te worden is om naar de landbouw-
school te gaan. Dat heb ik gedaan.”

Hoe was dat op de landbouwschool?
“Ja, moeilijk. In het begin vanwege de taal. Ik dacht dat ik goed 
Frans sprak, maar het was VWO-Frans. Ik had in Nederland 
lessen genomen bij de Alliance Française, daar leerde je be-
schaafd Frans. Hier praten ze met een zwaar accent van de Midi. 

De mannen die oenologie (vinificatietechniek) geven (techniek 
van de wijnbereiding, red.), zijn meestal de directeuren van de 
Caves Coöperatives hier in de omgeving. Je verstaat er helemaal 
niks van. Ik heb hele lessen me afgevraagd: waar heeft hij het 
over? En uiteindelijk kraak je de code en dan lukt het. Maar dat 
heeft me tijd gekost. Dan staan er mensen in een groepje te 
praten en grapjes te maken en dan wil ik ook wat zeggen, 
dat heb je dan in je hoofd geformuleerd en dan hebben ze het 
alweer over iets anders. Je bent altijd de langzaamste slome 
 figuur… Ik vond dat moeilijk hoor.”

De sociale acceptatie was er wel?
“Op die school waren het allemaal zonen van wijnmakers. Ik was 
een buitenbeen, ik was ouder, ik was al 35, zij waren rond de 25, 
ik had drie kinderen, een auto met een Nederlands kenteken, een 
Volvo. Zij reden in afgeragde Peugeots 205, met een ‘A’-sticker 
achterop. Ze waren heel anders, maar ze vonden me wel aardig.”
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Het huis

De wijngaard
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…rijke buitenlander…
Er was een leraar, waar ik in mijn boek over schrijf, die een 
 bekende, kwalitatieve wijnmaker was. Daar heb ik in het begin 
enorme ruzie mee gehad. Na afloop van de eerste les, toen 
 iedereen zich moest voorstellen en ik me ook voorstelde, rea-
geerde hij met: ‘Ah, daar hebben we een rijke buitenlander die 
hier een beetje voor z’n hobby zit en personeel kan inhuren om 
het werk te doen, haha…’ Ik werd helemaal afgebrand. Toen ben 
ik naar hem toe gegaan en heb hem gevraagd ‘Kent u mij? Het 
zijn allemaal vooroordelen’. Toen zat hij een beetje ongemakke-
lijk te kijken. Maar uiteindelijk kon ik het met hem het beste 
vinden. Hij gaf les op een heel hoog niveau.”

De mensen op de school maakten een heel andere start dan 
 Lidewij. Ze erfden een prachtig domein met alles erop en eraan.
“En ik, ‘de rijke buitenlander’ moest geld lenen, alles opbouwen, 
terwijl zij alles in de schoot geworpen hebben gekregen. Dat 
zien ze niet.”

Dat klinkt niet als ‘welkom nieuwe collega.’
“Wel in het dorp. Ze waren wel aardig op de school, ik had wel 
goed contact met ze. Maar ik vind de oudere wijnmakers inte-
ressanter. Ik ben meer vrienden geworden met de opa’s van het 

dorp. Die hebben een manier van werken die dichter staat bij 
hoe ik biologisch werk. Van hen kan ik wat leren, niet van die 
jongens. Die vind ik wel aardig, maar ik ga niet bij ze luisteren 
naar wat zij zeggen over hoe ik het moet doen.”

Bent u op de school oenoloog geworden?
“Nee, dat is een universitaire studie. Ik heb wel nog een aantal 
oenologische opleidingen gedaan, vorige week nog. Ik vorm 
mezelf wel steeds meer op oenologiegebied, maar echt oenolo-
gie studeren, een tak van de chemie met allemaal laboratorium-
onderzoek en testjes, dat is niet mijn ambitie. Ik vind de kant 
van de productie leuk, het wijnmaken: de vinificatie.
Een goede oenoloog weet wat je wilt maken en die is er om je 
te begeleiden. Wijn maken is heel persoonlijk. Ik kan zeggen: 
‘Volgend jaar wil ik wat meer materie in de wijn hebben.’ De 
oenoloog gaat dan uitzoeken of dat technisch kan. Het is de 
technische begeleiding van het creatieve proces.”

Ze zat er met drie kleine kinderen, dochtertjes, Les Dames, de 
naamgeefsters van het domein, woonde met hen in één kamer 
en moest een wijndomein opnieuw opstarten.
’s Ochtends vroeg instructies geven aan medewerkers, kinderen 
naar school of de opvang, uit school kinderen weer ophalen, 
eten, in bad en naar bed. Daarna de administratie doen en het 
huiswerk voor de school maken.
“Nee, het was niet leuk. Ik had een baby van acht maanden, 
daar wil je toch veel meer mee bezig zijn. Goed het was twee 
jaar, maar wel twee tropenjaren.”

Maar het heeft wel tot iets geleid. Het huis op het domein is 
prachtig verbouwd en ingericht, Lidewij is gelukkig hertrouwd, 
de dochters doen het heel goed en volgen interessante, goede 
opleidingen en zijn alle drie sterk bij het domein betrokken.
Het gaat nu goed.
“Nu heb ik heel goed personeel. Het heeft veel moeite gekost 
om de goede mensen te vinden, maar nu heb ik een heel goede 
medewerker, zelf ex-wijnboer. Zijn vrouw, is mijn secretaresse 
geworden. Nu is het prima.”

Kunt u het ook aan hem overlaten?
“Nou, nee. Ik vind het van Fransen heel teleurstellend dat ze zo 
gevoelig voor hiërarchie zijn. Als ik zeg ‘zullen we het zus of zo 
doen?’ krijg ik terug ‘C’est vous la patronne.’ Dat vind ik wel eens 
irritant, als ik er niet ben – ik moet ook op pad om de wijn te 
verkopen – wachten ze af. Maar aan de andere kant: ze werken 

“Ik ben vrienden geworden 

met de opa’s van het dorp”
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heel precies, gaan met het land om alsof het van henzelf is. 
Dat is dan weer heel fijn.”

Biologisch werken
U werkt biologisch. Wat betekent dat nou precies?
“Dat je geen bakken vergif over je land uitstort. In het begin 
werkte ik niet biologisch, ik was daar ook niet zo door geobse-
deerd. Maar ik ging lezen over wat er aan residu van bestrijdings-
middelen in wijn zit. Dat is veel meer dan in drinkwater, de 
 normen voor wijn zijn veel hoger. Er mag veel meer in zitten. 
Ik had er geen zin meer in. Wij wonen in een klimaat hier dat 
droog is. Biologisch werken is hier geen moeite. Iemand die in 
de Loire of Bordeaux biologisch werkt: respect. Daar is heel 
veel vochtigheid, daar is het heel moeilijk. Maar hier regent het 
weinig, er is een drogende wind uit het noorden. Iedereen zou 
hier biologisch moeten werken. Normaal gesproken is het heel 
goed te doen. 
Wat zwaar is, is de onkruidbestrijding. Anderen spuiten en de 
wijngaard ziet er prachtig uit, wij hebben een schoffelmachine 
en in jonge aanplant kan je daar niet mee werken, daar moet 
alles met de hand. Dat kost veel geld.”

In uw boek vertelt u het verhaal dat u op een beurs stond en er 
naast u iemand uit de Bourgogne stond die z’n flessen voor een 
forse prijs verkocht en u moest het met heel wat minder doen.
Wat bepaalt de prijs van een fles?
“Voor het grootste deel de Apellation (het gebied, de plek waar 
je wijn verbouwt, red). Als je in een Bourgogne premier cru zit 
of in Bordeaux op de ‘Lijst van 1855’ staat (een op initiatief van 
Napoleon III opgestelde lijst van wijnclassificatie voor de wereld-
tentoonstelling van 1855, red.), is het gemakkelijk een mooie 
prijs te bedingen. In mijn regio is het nattevingerwerk. Met mijn 
importeur in Nederland, Okhuysen, heb ik overlegd over de prijs, 
die verkoopbaar zou zijn. Die was gebaseerd op de verkoopprijs, 
niet op de kostprijs. In het begin heb ik onder de kostprijs 
 gewerkt. En ik heb geen zin om te gaan pushen of naar winst-
maximalisatie te streven. Dan slijt je je dagen op beurzen in 
plaats van in je wijngaarden of -kelder. Dan had ik beter in de 
reclame kunnen blijven.”

De technieken van de reclamestrategie zou u hierbij toch wel 
kunnen gebruiken?
“Gek genoeg niet. Bij wijn is het zo, dat de goede cavistes of de 
sommeliers van sterrenrestaurants, hun eigen ontdekkingen 
willen doen. Die willen geen vertegenwoordiger aan de deur, 
geen glimmende brochures. In de Languedoc wek je de indruk 
dat je een industrieel domein bent, als je teveel met marketing 
gaat werken. Dat moet ik niet willen. Voor mij is dat geen optie.”

Maar goed, er moet wel aan de weg getimmerd worden. U bent 
bijvoorbeeld naar Londen afgereisd om daar uw wijn te promoten; 
bij de KLM wordt uw wijn van tijd tot tijd in de businessclass ge-
schonken…
“Ik doe heel veel in de export. Maar het leuke is, dat de afzet in 
Frankrijk heel groot is geworden. Nederland was mijn aller-
grootste klant. De afzet in Frankrijk is nu net zo groot als in 
Nederland. Ik verkoop in verschillende gebieden en steden in 
Frankijk, Bretagne, de Baskische kust, Montpellier… Het is voor 
mij als Nederlander heel leuk dat er zoveel Franse wijnhande-
laren zijn, die al jaren trouw met mijn wijn werken en dat dat 
steeds groter wordt. Ik heb ook sterrenrestaurants in Mont-
pellier en Biarritz die mijn wijn op de kaart hebben. Dat is heel 
eervol voor mij als Nederlander.”

Les Vinifilles
U bent lid van een vereniging van vrouwelijke wijnmakers, Les 
 Vinifilles. Wat dragen die bij, of is het alleen maar gezellig?
“Die dragen heel veel bij. Het zijn vrouwen die wonen tussen 
Montpellier en Perpignan, dus langs de hele kust van de 
 Languedoc. We zijn met z’n achttienen. Wijn maken is een 
mannenberoep. We lopen tegen dezelfde dingen aan; we kun-
nen elkaar steunen door kennis uit te wisselen als je naar een 
wijnbeurs moet, wat op zich stomvervelend is. Maar, je hebt 
als je met een groep vriendinnen bent altijd ambiance in de 
stand, wat veel aantrekkelijker is voor mensen die bij ons komen 
proeven, dan wanneer je zielig in je eentje achter een tafeltje 
staat te hopen dat er iemand komt.”

Ik heb gelezen dat u als ambitie heeft om de beste wijn van de 
 regio te maken.
“Nou… dat is wel heel arrogant, maar ik wil wel bij de beste 
 wijnen van de regio horen, zo zou ik het willen zeggen.”

Dat gaat lukken?
“Ik denk het wel.” •

Lidewij van Wilgen: Het Domein. Uitgeverij  Cargo, 

2011. Nog als e-book te bestellen: € 7,99, 

of via Bol.com; verschillende prijzen.

www.terredesdames.fr
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Ja… Marianne! Wanneer is ze eigenlijk voor het eerst op 
het Franse toneel verschenen? Dat was tijdens de Grote 
Revolutie van 1789. De revolutionairen hadden hun koning 

vermoord en zaten verlegen om een icoon die de leegte kon 
opvullen en die de nieuwe waarden van Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap gestalte kon geven. Marianne werd die nieuwe 
godin van de vrijheid.
De naam Marianne is een samenstelling van Marie en Anne, 
twee frequente namen voor vrouwen van eenvoudige komaf. 
De vrijheidsgedachte werd nog eens onderstreept door die 
rode Frygische muts, die in de oudheid gedragen werd door 
slaven die net waren vrijgelaten. In de tijd van de Revolutie was 
de Romeinse Oudheid erg in de mode, dus dan is zo’n muts 
snel gegrepen! Marianne, het nieuwe symbool van de vrijheid, 
nam de plaats in van de koning op alle munten en insignes.
Ze wordt uitgebeeld ten voeten uit (denk maar aan het grote 
beeld van haar op de Place de la République in Parijs) of als 
borstbeeld. Vanaf 1877 – de Derde Repu-
bliek is dan begonnen – gaat de buste 
van Marianne de gemeentehuizen 
 veroveren en in de loop van de 20e 
eeuw kan geen enkele burgemees-
ter meer om haar heen.
Beroemde Françaises gaan als 
 model dienen, zoals Brigitte 
 Bardot in 1968, Michèle 
 Morgan in 1972, Mireille 
Matthieu in 1978, Catherine 
Deneuve in 1985, Sophie 
Marceau in 2012. Na de 
Tweede Wereldoorlog 
is Marianne te vinden 

op de Franse postzegels, op Franse geldstukken en op officiële 
Franse documenten. Als je een bekeuring krijgt, dan krijg je op 
de brief die je gestuurd wordt Marianne erbij.

Marianne l’engagée
Op 19 juli 2018 – het was in Périgueux – presenteerde president 
Macron trots een nieuwe Marianne, gecreëerd door grafisch 
ontwerpsters Yseult Digan en Elsa Catelin. Een gestileerde 
 Marianne wordt onthuld, dat wil zeggen haar beeld is terug-
gebracht tot een vereenvoudigde grondvorm. Ze kijkt naar 
rechts, serieus en geconcentreerd, haar mond een beetje open, 
verfijnde gelaatstrekken, donkere wenkbrauwen, blonde haren 
en natuurlijk de Frygische muts. Macron noemt haar Marianne 
l’engagée (zij die zich inzet). Onmiddellijk na de presentatie ging 
het gonzen in Frankrijk. Welke vrouw heeft model gestaan? 

Ophélie Winter (actrice)? Weer Catherine Deneuve? Lara 
Croft (fictief persoon uit de video-

spellenserie Tomb Raider)? Zelfs 
de naam van Brigitte Macron 
wordt gefluisterd… Emmanuel 

 Macron maakt resoluut een 
eind aan alle gespeculeer: 

‘Personne’ (niemand)!
Intussen is de nieuwe 

Marianne begonnen 
aan haar loopbaan. 
Paris Match meldt 
in zijn laatste juli- 
editie dat 943 mil-
joen postzegels 
klaar liggen met 
erop de beeltenis 
van Marianne 
l’engagée. •

MARIANNE
Wim Kruize

Echt iets voor Frankrijk om als symbool van de 

 Republiek (naast bijvoorbeeld de bekende driekleur) 

een jonge vrouw te kiezen. Een jonge vrouw veelal 

getooid met een Frygische muts. Haar verschijnings-

vorm evolueert met de tijd. President Macron heeft in 

juli van dit jaar de nieuwe Marianne gepresenteerd.

De nieuwe 
Marianne

Drop 122 – September 2018

De eerdere Mariannes
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EILANDEN
Wilma Duijvesteijn

De archipel des îles du Frioul

Na Parijs is Marseille 
de tweede stad van 
Frankrijk met een 

kleine 900.000 inwoners 
en de derde agglomeratie 
met zo’n 1,6 miljoen inwo-
ners. Bij veel Nederlanders 
staat Marseille niet direct 
 bekend als toeristische trek-
pleister. Ook de reputatie   
van de stad draagt daar niet 
positief aan bij. Want als 
 danseres in Parijs heb je ‘het 
gemaakt’, maar ‘een  gevallen 
vrouw’ danst in Marseille voor 
geld. Anneke Grönloh bezong dit al in 1962 in Brandend Zand : 
“…in de havens van Marseille danst jouw Nina nu voor geld…”

Toen wij dan ook destijds aan mijn ouders vertelden dat we 
onze boot naar de Middellandse zee lieten brengen, in de buurt 
van Marseille, was mijn vader niet meteen enthousiast en zijn 
opmerking was: “Als dat maar goed gaat, als die boot er volgend 
jaar nog maar ligt.” Maar we waren er eerst geweest, een korte 
trip per vliegtuig, om zelf te ervaren hoe het daar was. Tweede 
helft november was het, prachtig weer, alle terrassen zaten vol 
in Le Vieux Port en de sfeer was gemoedelijk, ook ’s avonds; we 
waren om! 
Criminaliteit vinden we helaas in alle steden, van Marseille tot 
Maastricht. Maar het leuke aan een stad is dat het altijd leeft, 
elk seizoen, elk uur van de dag. Marseille, is een smeltkroes 
van culturen, een havenstad voor plezierjachten, maar ook 
voor cruiseschepen en ferry’s naar bijvoorbeeld Corsica. Over 
dit eiland meer in het laatste deel van dit vierluik.
De stad heeft veel gedaan om 
het imago op te vijzelen. Was 
culturele hoofdstad in 2013 en 
heeft zowel in de stad als in de 
nabije omgeving erg veel te 
bieden. Als u van wandelen 
houdt is een tocht naar het 
 nabij gelegen Cassis aan te 

 bevelen waarbij u gedeeltelijk 
over het schitterend Massif 
de Calanques wandelt. 
Maar een boottocht vanaf 
Marseille naar dit Massif 
 behoort ook tot de moge-
lijkheden. 
Op slechts 4 km voor de 

kust van Marseille bevindt zich de  Archipel des îles du Frioul. Een 
groep van twee grote en twee kleine eilanden, die deel uitma-
ken van de Calanques, met een totale oppervlakte van 200 ha.

Île d’If
Het kleinste eiland If staat ook wel bekend als het Alcatraz 
 (gevangeniseiland bij San Francisco) van Frankrijk. Koning 
François I die regeerde van 1515 tot 1547, kwam in 1516 op het 
idee een fort te bouwen op If. Dit fort, gebouwd tussen 1524 
en 1531, deed aanvankelijk dienst als verdedigingseiland voor 
de haven van Marseille maar werd te zwak bevonden als mili-
taire vesting. Vanaf 1580 werd het in gebruik genomen als ge-
vangenis. Ideaal vanwege het isolement waardoor ontsnappen 
moeilijker werd. Voornamelijk politieke en religieuze gevange-
nen hebben hier hun straf uitgezeten, waarbij de armste onder-
in de kerkers terecht kwamen en de notabelen een betere plek 
konden verkrijgen, uiteraard tegen betaling. De gevangenis 
werd gesloten in 1871. If is vandaag de dag is te bezoeken als 
toeristische attractie en wordt door het Franse ministerie van 

cultuur gezien als ‘monument historique’.

Île Ratonneau
Op dit eiland bevindt zich 
sinds 1828 het hôpital 
 Caroline met als doel 
 reizigers die in Marseille 
aankwamen en verdacht 
 werden van gele koorts, 
in quarantaine te zetten. 
Het eiland was hiervoor 
een ideale plek want er was 
voldoende zeewater voor-
handen om de vloeren te 

Île d’If, het Alcatraz 
van Frankrijk.

Hôpital Caroline 
op Île Ratonneau.
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reinigen, genoeg wind die 
zorgde voor ventilatie in de 
ruimtes om ziektes te verjagen 
en het was makkelijk te be-
waken. Later werd het ge-
bruikt voor zieke militairen 
die terugkwamen uit Afrika 
of de Krim. Tot 1941 is het 
 gebouw in gebruik geweest 
om gevangenen te herbergen 
tijdens de tyfus-epidemie. 
Op architectonisch en sanitair 
gebied was het ziekenhuis zijn tijd ver vooruit. Tijdens de 
bevrijding van Marseille in 1944 zijn de gebouwen door lucht-
aanvallen verwoest. Inmiddels is er  gerestaureerd en worden 
de gebouwen gebruikt bij culturele festiviteiten zoals: Nuits 
 Caroline. Menig keer hebben wij overnacht op dit eiland waar 
ook een jachthaven is. Vooral in de weekends is het er razend 
druk met dagjesmensen. Zoals bootbezitters die een vaste lig-
plaats in Marseille hebben en om de drukte en hitte van de stad 
te ontvluchten even oversteken naar één van de eilanden om te 
relaxen; zwemmen, wandelen, picknicken of gewoon te ‘cara-
vannen’ op hun boot met een apéro of twee, of meer… Als aan 
het begin van de avond dan alle dagjesmensen weer waren ver-
trokken, keerde de rust terug op het eiland en restte niets meer 
dan het geluid van kabbelend water, wind en zeemeeuwen…

Île Pomègues
De eerste verhalen over de archipel dateren al uit de zesde 
eeuw voor Christus toen Griekse zeilers er kwamen. Ook de 
vloot van Julius Caesar heeft het eiland aangedaan in 49 voor 
Christus.
In de 17e en 18e eeuw speelde Pomègues een belangrijke rol 
voor de handelsschepen naar Marseille. Vanwege de heersende 
ziektes zoals cholera en pest werden besmette schepen in 
 quarantaine gebracht in de natuurlijke haven van het eiland.
Pomègues is sinds de 19e eeuw via een dam verbonden met 
het eiland Ratonneau maar heeft des-
ondanks haar authenticiteit weten te be-
houden. Het eiland is rijk aan bijzondere 
flora en fauna en daardoor een ideale 
 bestemming voor natuurliefhebbers. Ook 
schoolklasjes zijn regelmatige bezoekers 
van het eiland die onder leiding van een 
gids er een leuke en leerzame dag doorbren-
gen. We vinden op Pomègues vele zeldzame 
en beschermde (zee)vogels zoals de blauwe 
rolekster, kauw, stormvogel, torenvalk, 
 oehoe en geelpootmeeuwen. Over deze 
 laatste nog een aardige anekdote. Net aan-
gemeerd in de haven kregen we bezoek van 
een gewonde geelpootmeeuw. Hij was zielig, 

schreeuwde wat; een blikje 
sardientjes was snel open 
geritst voor het dier. De vol-
gende morgen, we lagen nog 
op bed, werd er flink geklopt 

op de boeg van de boot; de meeuw zwom voor de boot, de 
maaltijd van de vorige dag was kennelijk goed bevallen. 
We vinden bij dit eiland ook de mooiste duikplekken omdat 
het goed beschermd is tegen de mistral. De fauna is rijk aan 
murenen, octopussen en blauwe koraal. Het fort van Pomègues 
op 86 meter hoogte biedt een prachtig panorama. Maar ook 
liefhebbers van stille baaien en strandjes komen hier aan hun 
trekken. Op het eiland bevindt zich ook een biologische vis-
kwekerij voor zeewolf en zeebaars.

Îlot Tiboulen
Eigenlijk kunnen we dit geen eiland noemen, maar de Fransen 
hebben nu eenmaal de gewoonte om elk uit water stekend 
rotsblok een naam te geven. De enige aanwezige bebouwing 
op Tiboulen is een vuurtoren om de scheepvaart die langs de 
archipel vaart of Marseille wil aandoen, op juiste koers te 
 houden. Bijnaam van dit eiland is: La Tortue, de schildpad, 
 vanwege de vorm. Het eiland zelf is niet toegankelijk voor 
 bezoekers, maar voor de kust in het water wel voor duikers 
die daar scheepswrakken en koraalgrotten aantreffen. •

Île Promègues…
voor natuurliefhebbers

Îlot Tiboulen, 
de schildpad.
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GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Verwoestingen en 
bijna anderhalf 
miljoen doden

Na de Armistice was Frankrijk
in 1918 een onttakeld land

“Duits wanhoopsoffensief brengt Engelsen aan het wankelen” 
kopte het Algemeen Handelsblad op 25 maart. De Nederlandse 
krant beschreef “Een strijd, waarin van beide zijden meer dan 
een miljoen mensen in stelling werden gebracht, waarin 
duizen den kanonnen hun beschietingen van de vijandelijke 
stellingen dag en nacht voortzetten, die wordt geleid en voor-
afgegaan door een leger van vliegtuigen. Het is de grootste 
veldslag ooit.” Dat laatste lijkt wat overdreven maar de Duitsers 
sloegen wel een diepe bres in de Britse verdedigingslinies.

Slag bij de Marne
Het tweede offensief, in april in Vlaanderen, was eveneens 
 gericht tegen de Britse troepen. Daarna volgde van eind mei 
tot half juni een offensief zuidwaarts tegen de Fransen. De 
Duitsers rukten vijftig kilometer op, stonden aan de Marne en 
waren nog slechts zestig kilometer van Parijs.
Het zag er dus donkerbruin uit maar inmiddels was het aantal 
Amerikaanse troepen gegroeid tot één miljoen man. Dat zou 
beslissend worden voor de afloop van de oorlog want de gealli-
eerden waren nu sterk genoeg voor een massaal tegenoffensief. 
Op 18 juli zetten zestien divisies, waaronder negen Amerikaanse, 

Na de Armistice kwam ook een kleine volksverhuizing 
op gang door de demobilisatie van vijf miljoen dienst-
plichtige militairen. En door de terugkeer naar huis en 

haard van de vele honderdduizenden vrouwen, die in de oorlogs-
industrie of in het leger hadden gewerkt. Ondertussen bloeide 
het slagveldtoerisme.

Duits wanhoopsoffensief
Voor het tot een wapenstilstand kon komen, werd er in dat 
laatste oorlogsjaar nog hevig gevochten. Na de Oktoberrevo-
lutie hadden de Russen in december 1917 een wapenstilstand 
met Duitsland gesloten en de Duitsers begonnen onmiddellijk 
met massale troepenverplaatsingen van het oostelijk front naar 
Frankrijk. Daardoor hoopten ze de geallieerden (Fransen en 
 Engelsen) te kunnen verslaan voordat de Amerikaanse troepen 
op volle sterkte waren. Want de Verenigde Staten, die Duitsland 
de oorlog hadden verklaard, gingen een handje helpen aan het 
westelijk front. Eind 1917 waren echter nog maar tweehonderd-
duizend Amerikaanse soldaten in Frankrijk gearriveerd.
In het voorjaar van 1918 begonnen de Duitsers enkele grote 
 offensieven. Het eerste offensief bij de Somme was een succes. 

Krant van 
12 november 1918

Op 11 november wordt in Frankrijk weer de 

Armistice herdacht, de wapenstilstand die 

honderd jaar geleden een einde maakte aan 

de Eerste Wereldoorlog. Het is een sobere 

plechtigheid en geen echt feest, want in 

november 1918 bleek pas goed hoe zwaar 

het land door de oorlog was getroffen. 

Er waren 1,4 miljoen soldaten gesneuveld 

en in Noord-Frankrijk werden enorme 

verwoestingen aangericht.
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de aanval in bij de Marne. De geallieerden beschikten over een 
overmacht aan manschappen en hadden een beslissend lucht-
overwicht. Zeshonderd Franse vliegtuigen streden mee in de 
Slag bij de Marne en er werden op grote schaal tanks ingezet. 
De Duitsers werden teruggedrongen en eind augustus was al 
het – in het voorjaar verloren – terrein heroverd.

Spaanse griep
Die zomer werden de soldaten aan het front echter getroffen 
door de Spaanse griep; een pandemie die wereldwijd naar 
schatting 20 tot 40 miljoen dodelijke slachtoffers maakte. Die 
werd bekend als de Spaanse griep omdat Spaanse kranten er 
het eerst over berichtten, maar de oorsprong van deze ziekte 
lag naar alle waarschijnlijkheid in de Verenigde Staten. Het zou 
een gemuteerd vogelvirus zijn dat op mensen werd overgebracht 
in de Amerikaanse legerplaats Fort Riley, waar kippen werden 
gefokt voor eigen gebruik. De Amerikanen brachten dit griep-
virus, dat vooral mensen in de leeftijds-
groep van 20 tot 40 jaar trof, mee naar 
Europa. Het was dodelijk en er was nau-
welijks een remedie tegen. In augustus 
1918 was de helft van de Amerikaanse 
soldaten in Europa geveld door de ziekte. 
Van hen stierven er 43.000; niet aan het 
front maar door de Spaanse griep. De 
ziekte sloeg ook snel over naar de Franse, 
Engelse en Duitse legers.

De Armistice
Ondanks deze tegenslag begonnen de 
geallieerden eind september drie nieuwe 
offensieven tegen het noorden, zuiden en 

het centrum van het Duitse front. Dat werd de slotfase van de 
strijd. De verzwakte Duitse legers stortten grotendeels in en 
nadat ook hun laatste verdedigingslinies waren ingenomen, 
trokken ze zich terug langs de Rijn. Op 7 november vroeg de 
Duitse regering een wapenstilstand en die Armistice werd op 
11 november gesloten. De oorlog was eindelijk voorbij.

Een onttakeld land
Toen na de Armistice de balans werd opgemaakt, bleek la Grande 
Guerre de meest rampzalige oorlog te zijn geweest die Frankrijk 
ooit had gekend. De menselijke verliezen waren enorm: 1,4 mil-
joen doden en 3,5 miljoen gewonden, van wie er 1,1 miljoen 
blijvend invalide werden. Daarnaast was het land na vier jaar 
strijd economisch en financieel onttakeld. In het noorden waren 
honderdduizenden huizen, gebouwen en fabrieken verwoest. 
Hele dorpen waren van de aardbodem verdwenen. Twee miljoen 
hectaren bouwland was omgeploegd door granaten en veran-
derd in een onvruchtbare woestenij. Meer dan 60.000 kilome-
ter weg en 6.000 kilometer spoorweg moest worden hersteld 
of opnieuw aangelegd. De wederopbouw kostte een fortuin, 
maar de regering had grote buitenlandse leningen moeten 
 afsluiten om de oorlog te bekostigen en dat had geleid tot 
geldontwaarding.

Soldaten en vrouwen
Bijna vijf miljoen soldaten moesten worden gedemobiliseerd. Een 
gigantische onderneming, die meer dan een half jaar duurde. 
Een kleine groep, voornamelijk uit de verwoeste gebieden, moest 
zelfs wachten tot juni 1920 voor ze werden gedemobiliseerd.
Niet alleen mannen maar ook vele honderdduizenden vrouwen 
keerden terug naar huis en haard. Tijdens de oorlog hadden ze 
de plaats ingenomen van de mannen die aan het front vochten. 
In de oorlogsindustrie werkten in het laatste oorlogsjaar 
400.000 vrouwen en de militaire geneeskundige dienst telde 
100.000 verpleegsters. Verder vervulden ze militaire hulp-
functies als typiste, telefoniste of chauffeur. In totaal hebben 
686.000 vrouwen in het leger als hulpkrachten gediend.

Met meer dan een miljoen vrouwen 
aan het werk was de Eerste Wereld-
oorlog een belangrijke periode in de 
geschiedenis van de Franse vrouwen-
emancipatie. Er was na de Armistice 
zelfs nog even sprake van de invoering 
van vrouwenkiesrecht, maar dat werd 
tegengehouden door linkse politici 
omdat vrouwen te veel naar de pas-
toor zouden luisteren. Frankrijk kreeg 
pas vrouwenkiesrecht in 1945, na die 
andere wereldoorlog.

Amerikaanse soldaten vieren 
het einde van de oorlog

Vrouwen doen onderhoudswerk 
bij Gare du Nord in Parijs.
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Gebrek aan mannen
Sommige vrouwen bleven na de oorlog nog een tijdlang aan 
het werk, want Frankrijk was grotendeels ‘ontmand’. Meer dan 
een kwart van de mannen tussen de 18 en 27 jaar was gesneu-
veld en er waren dus vele lege arbeidsplaatsen. Er ontstond 
ook een groot tekort aan jonge mannen die voor nageslacht 
konden zorgen. Er werden nog maar weinig kinderen geboren 
en de bevolkingsgroei stagneerde. In 1918 had Frankrijk bijna 
39 miljoen inwoners en het duurde ruim vijfentwintig jaar voor 
de bevolking een beetje was gegroeid tot 40,5 miljoen.

Slagveldtoerisme
De gevechten waren gruwelijk geweest en de verwoestingen 
immens. Maar de mens is nieuwsgierig en velen wilden die 
 verschrikkingen wel eens met eigen ogen aanschouwen. Zo 
ontstond een omvangrijk slagveldtoerisme. Dat begon al in 
1917, toen Michelin zijn eerste reisgids voor de slagvelden liet 
verschijnen, de Guide illustrée des champs de bataille. De oorlog 
was nog in volle gang, maar de gebieden die beschreven werden 
waren – volgens de gids – al lang door de Franse legers bevrijd. 
Toch werd aangeraden: “Neem je eigen lunch mee naar de 
 Chemin des Dames, want er zijn geen restaurants…” Direct na 
de oorlog verschenen nieuwe gidsen met rijk geïllustreerde be-
schrijvingen van de veldslagen. “Een mooi kerstcadeau voor de 
kinderen” meende Michelin in een advertentie rond Kerst 1919.
Kort daarna ging het bekende reisbureau Cook grote groepen 
Engelse en Amerikaanse toeristen naar de voormalige slagvel-
den vervoeren. De Duitsers kwamen pas in de tweede helft van 
de jaren twintig maar in zulke grote aantallen, dat Michelin zijn 
gids in het Duits vertaalde. Onder die toeristen waren nogal 
wat nabestaanden van in de oorlog omgekomen soldaten, die 
vooral kwamen voor een bezoek aan de militaire begraafplaat-
sen. Noord-Frankrijk is bezaaid met uitgestrekte oorlogskerk-
hoven, waar de miljoenen gesneuvelden rusten. Niet alleen de 
Franse maar ook de Duitse, Engelse en Amerikaanse.

Morts pour la France
Het einde van la Grande Guerre wordt al een eeuw lang herdacht 

op de dag van de Armistice, de wapenstilstand op 11 november 
1918. Met kransleggingen, toespraken en fanfares worden dan 
in alle gemeenten de doden geëerd bij de Monuments aux 
morts, die meestal op een plein bij de mairie of de kerk staan. 
Frankrijk heeft 38.000 van die plaatselijke monumenten, een 
eenvoudige zuil met namen of rijk versierd met beeldhouw-
werken. Ze dragen echter steevast het opschrift “Morts pour la 
France” of “Morts pour la Patrie”.
De doden en vermisten worden op 11 november ook nationaal 
herdacht bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc 
de Triomphe in Parijs. Dat is een sobere maar indrukwekkende 
plechtigheid in aanwezigheid van de president, militairen en 
burgerautoriteiten. Vroeger waren er ook vele oud-strijders bij 
maar de laatste, Lazare Ponticelli, is in 2008 op 110-jarige leef-
tijd overleden.

Verdrag van Versailles
Ondanks die herdenkingen op 11 november betekende de 
 Armistice nog niet het officiële einde van de oorlog. Het was 
slechts een wapenstilstand en over een vredesverdrag moest 
nog uitgebreid worden onderhandeld. Acht maanden later was 
het zo ver: op 28 juni 1919 werd het Verdrag van Versailles 
 gesloten. Dat gebeurde heel symbolisch in de Spiegelzaal van 
het Paleis van Versailles, waar de Duitsers in 1871 na het winnen 
van de Frans-Duitse oorlog hun nieuwe keizerrijk hadden 
 uitgeroepen. Toen was dat een vernedering voor de Fransen, 
nu werd het een vernedering voor de Duitsers.
“De vrede is getekend” berichtte het Algemeen Handelsblad. 
“Voor de Duitsers is het een zure appel; zij worden gezien als 
de grootste veroorzaker van alle ellende en zijn veroordeeld tot 
zeer zware herstelbetalingen. Ook verliezen ze een deel van 
hun grondgebied.”
Frankrijk kreeg Elzas-Lotharingen terug en Duitsland zou nog 
vele jaren enorme bedragen moeten betalen aan de overwin-
naars. Dat was geen recept voor een eeuwigdurende vrede. In 
de aanloop naar Versailles werd de Grote Oorlog door sommi-
gen al de Eerste Wereldoorlog genoemd. In de overtuiging dat 
er nog een wereldoorlog zou volgen. Twintig jaar later was het 
zover. •

Graflegging van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe 
op 28 januari 1921, links met geheven arm: le Maréchal Foch.

Kaart van troepenbewegingen in 1918 uit de Michelin-gids.
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OP PAD
Wim Kruize

Een gouden driehoek in Rouergue

De wegen die de drie plaatsen met elkaar verbinden   
– het gaat in totaal om zo’n 75 kilometer – voeren 
door een glooiend landschap dat niet spectaculair, 

maar wel vriendelijk is.

Castelnau-de-Montmiral
We beginnen ons circuitje in Castelnau-de-Montmiral, een 
 bastide albigeoise die in 1222 gesticht is door Raymond VII, 
graaf van Toulouse. Het is zaak de naam van die graaf nog 
even te onthouden. De folders van dit middeleeuwse stadje 
roepen ons toe dat het om un des plus beaux villages de France 
gaat. En dat is ook zo. Het ligt een beetje dromerig te liggen op 
een heuvel van waaraf je mooi kunt uitkijken op het omringende 
land. In noordelijke richting ligt het dal van de Vère.
Hoe doe je Castelnau? Eerst eromheen over de vestingmuren 
of meteen naar het centrum? Als je voor het eerste kiest – en 
dat is niet de slechtste keus – loop dan ook even over een 
breed gazon naar het witte beeld van Maria buiten de vesting-
muur. Het uitzicht op het stadje en omstreken loont de moeite.
En dan stadinwaarts. Geniet van de straatjes, de poorten – 
vooral de Porte des Garrics uit de 13e eeuw is de moeite waard – 
en de oude huizen uit de 14e en 15e eeuw met hun muren met 
vakwerk. In het centrum ligt het bekende plein met de fraaie 
bogengaanderijen (arcades). Je hebt er een restaurant dat na-
tuurlijk Auberge des Arcades heet. Op het plein mag gelukkig 
geen auto komen. Enigszins verscholen in een straatje terzijde 
ligt de kerk van Castelnau. Het pronkstuk van de kerk is een 
Byzantijns kruis dat de graven van Armagnac hebben meege-
nomen van hun kruistochten naar het Heilige Land.

Penne
Via de D964 rijden we langs de Vère naar Puycelci, ook weer 
een aardig oud plaatsje gebouwd op een enorme tafelrots, en 
dan door naar Bruniquel. Dit schilderachtige dorp met zijn 
nauwe straatjes en gebouwd tegen een steile rots is vooral 
 bekend om zijn kasteelruïnes. Honderd meter onder het 
Château Vieux stort de Vère zich in de Aveyron.
Over de D115 volgen we zo’n 6 kilometer stroomopwaarts de 
250 km lange Aveyron, die dan net het mooiste gedeelte van 
zijn loop – de gorges die hij ten noorden van Penne heeft uit-
geslepen – achter de rug heeft.
We komen Penne binnen, parkeren eerst de auto, bij bijvoor-
beeld de mairie, en ondergaan dan de bekoring van een heel 
merkwaardig maar vooral ook sympathiek plaatsje. Het ligt 
hoog op een smalle uitloper (éperon, zeggen de Fransen) in het 
heuvelland. Het wordt gedomineerd door de ruïnes van een 
kasteel. Als je vanuit Penne opziet naar die ruïnes, dan houd je 
je hart vast. Op het uiterste puntje van een loodrechte kalk-
steenrots staan de resten van dit kasteel te spotten met alle 
wetten van de zwaartekracht. Hoe bestaat het dat alles, 
 gekleefd op en tegen die rots, blijft staan? Het bestaat!

Tussen de Lot en de Tarn, 

in het westelijk deel van 

Rouergue, ligt een gouden 

driehoekje. Op de plek waar 

de lijnen ervan elkaar snijden, 

liggen drie kostelijke plaatsjes 

met al even kostelijke  namen: 

Castelnau-de-Montmiral, 

Penne en Cordes-sur-Ciel. 

Over die drie juweeltjes 

gaat dit artikel.

Penne

Castelnau-de-Montmiral
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Het kasteel heeft een rol gespeeld ten tijde van de bloedige 
kruistocht tegen de Albigenzen onder leiding van Simon de 
Montfort. Albigenzen waren aanhangers van een ketterij die 
zich vooral in Zuid-Frankrijk in de streek rond Albi verbreidde. 
De ketters werden gesteund door Raymond VII van Toulouse 
(ja, de graaf die we tegenkwamen bij Castelnau-de-Montmiral!) 
en de heer van Penne. Later heeft het kasteel ook een rol ge-
speeld in de Honderdjarige Oorlog. Een wandeling omhoog 
door de straatjes van Penne met zijn oude huizen, afgedekt 
door vrijwel platte daken, met zijn oude poort, met zijn gotische 
kerk (neem ook een kijkje op het kerkhof ernaast), met zijn 
doorkijkjes, met zijn rust: het is alleszins de moeite waard.
Om het kasteel van Penne te redden van een zekere ondergang 
zijn sinds 2006 herstelwerkzaamheden op gang gekomen. 
Vanaf 2010 mocht het publiek het kasteel bezoeken. Meteen 
schoot het monument de top tien van de meest bezochte 
plaatsen van het departement Tarn binnen, met in 2011 al 
16.500 bezoekers!

Cordes-sur-Ciel
Via Vaour (D33) en Tonnac (D91) rijden we naar Cordes-sur-Ciel, 
fleuron (parel) des bastides albigeoises en hoogtepunt van ons 
rondje. Als je in de ville basse (benedenstad) van Cordes staat 
en je kijkt omhoog – je moet dan echt het hoofd in de nek 
 werpen – dan begrijp je dat de versterkte vesting Cordes-sur-
Ciel heet. Het is net of het stadje de hemel bestormt.
Zijn buitengewone geschiedenis, de uitzonderlijke ligging op 
een kegelvormige heuvel in het dal van de Cérou, het schilder-
achtige geheel van straten, poorten en oude huizen, maken dit 
‘museumstadje’ tot een van de opmerkelijkste steden van 
Frankrijk. Een folder van de plaatselijke VVV gewaagt zelfs van 
un des hauts-lieux du patrimoine européen (een van de hoogte-
punten van het Europese erfgoed). Albert Camus schreef in 
1954: « Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit 
d’été, sait ainsi qu’il n’a pas besoin d’aller plus loin… » (De reiziger 
die vanaf het terras van Cordes de zomernacht in kijkt, weet 
dat hij niet verder hoeft te gaan). Cordes, dat moet iets bijzon-
ders zijn. Cordes ís iets bijzonders.

Als je tijd over hebt, zou je eigenlijk over de D922 en  vervol-
gens de D91 nog even, het is maar 15 kilometer, naar het 
plaatsje Monestiés moeten rijden. Daar, in de  kapel 
Saint-Jacques, bevindt zich een prachtige mise au tombeau 
(graflegging) uit het eind van de 15e eeuw. Je ziet een beelden-
groep van elf figuren, mannen en vrouwen. In het midden ligt 
Christus. Erboven een piëta (een voorstelling van Maria met 
het dode lichaam van Jezus op haar schoot). Als je de beelden 
van dichtbij bekijkt, zul je getroffen worden door de fijne 
gelaats uitdrukking van elke figuur.

In 2014 is Cordes-sur-Ciel gekozen tot 
‘village préféré des Français’.

Cordes-sur-ciel
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FINANCIEEL
Arie Sluimer

Indien u uitsluitend pensioen hebt opgebouwd in Neder-
land, bent u op grond van een Europese verordening in 

Frankrijk voor ziektekosten verzekerd; u draagt dan over uw 
pensioen-, en lijfrente-inkomen premies af aan het CAK 
(Centraal Administratie Kantoor) in Nederland. 
De eerste stap is het aanvragen van een E121-verklaring bij 
het CAK. Hiermee kunt u zich inschrijven bij het Franse 
 ziekenfonds, de CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
in uw woonplaats. Vanaf de datum van inschrijving bij de 
CPAM bent u verzekerd tegen ziektekosten. Na enige tijd 
ontvangt u een carte vitale. Zodra u een inschrijvings-
nummer hebt van de CPAM kunt u een aanvullende Franse 
ziektekostenverzekering, de ‘mutuelle’, afsluiten bij een 
 verzekeraar. Voor zorg tijdens vakanties buiten Frankrijk 
kunt u een EHIC (European Health Insurance Card) aan-
vragen. Voor verblijf buiten de Europese unie is het aan te 
bevelen om een reisverzekering af te sluiten. 
Het CAK informeert de pensioeninstellingen over de in te 
houden premies ZVW (Zorgverzekeringwet) en WLZ (Wet 
Langdurige Zorg). Zodra de maximum premie is voldaan, 
wordt de inhouding stopgezet. Jaarlijks dient u een opgaaf 
wereldinkomen in te vullen en te versturen naar de belas-
tingdienst te Heerlen. De belastingdienst geeft dan een 
 artikel 8a-verklaring af waarop het in Nederland belastbare 
en niet in Nederland belastbare inkomen is vermeld. Deze 
verklaring wordt door het CAK gebruikt om de premies over 
enig jaar definitief vast te stellen. 
Jaarlijks declareert u het pensioen in Frankrijk op declaratie-
formulier 2042, eventueel 2042 C en 2047. Een ambtenaren-
pensioen, zoals veelal (een deel van) het ABP-pensioen, is 
volgens het belastingverdrag in Nederland belastbaar en 
wordt in Frankrijk uitsluitend verwerkt ter bepaling van het 
marginale tarief; voor het ABP-pensioen krijgt u dus een 
 aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing volgens 
de evenredigheidsmethode. 
Indien u een Frans pensioen ontvangt, dan wel aanvullend 
inkomen geniet via een micro-entreprise, bent u niet 
 verdragsgerechtigd. U bent dan verzekerd volgens het 
Franse zorgstelsel en Franse zorgpremies verschuldigd over 
uw totale (pensioen-) inkomen. 
In de Drop van maart 2017 heb ik u geïnformeerd over 
 onderhandelingen tussen Nederland en Frankrijk over een 
nieuw belastingverdrag. Een nieuw verdrag zou wellicht 
 betekenen dat uw Nederlandse pensioen voortaan (aan-
vullend) in Nederland belastbaar zal zijn. De kans dat 
 Nederland met Frankrijk hierover overeenstemming be-
reikt, wordt erg klein geacht. Er is overigens nog steeds 
niets bekend over de stand van zaken. 

Arie Sluimer

ariesluimerconseil@gmail.com

Sociale zekerheid en fiscale 
aspecten voor verdragsgerechtigden
Voor wie van toepassing?

De vesting is in 1222, ook weer door toedoen van Raymond VII, 
gesticht als toevluchtsoord voor Albigenzen. Er waren maar 
liefst vier ringmuren; er zijn nog resten van drie. Al die muren 
hebben niet kunnen verhinderen dat Cordes door het optreden 
van het verwoestende leger van Simon de Montfort in 1129 
 katholiek moest worden. Er volgde een periode van bloei, waar-
aan door de pest en godsdiensttwisten weer een einde kwam. 
In de tweede helft van de vorige eeuw ontdekten kunstenaars 
Cordes. Beetje bij beetje werd het in zijn middeleeuwse luister 
hersteld. En nu hebben de toeristen het er voor het zeggen… 
Een ijzeren wet: iets moois van vroeger wordt herontdekt, de 
kunstenaars komen en daarna slaan de toeristen toe.

Richting hemel
Als je Cordes goed wilt ‘aanpakken’, dan moet je in de beneden-
stad bij de Porte du Vainqueur (van de tweede ringmuur) be-
ginnen. Te voet! (De bezoekers worden gedwongen buiten het 
stadje te parkeren en dat is maar goed ook!) Dat beginnen zet 
meteen fors in, want het hellingpercentage is hoog en blijft ook 
hoog. Maar je komt wel langs leuke huizen en uitnodigende 
winkeltjes, tenminste als je door de Grand Rue naar boven 
gaat. Je klimt langs de Porte de Rous, behorend tot de eerste 
ringmuur. Vervolgens kom je op de Place de la Bride, met een 
leuk restaurantterras en met stenen banken. Aan het plein 
 liggen twee opmerkelijke gotische panden: het Maison Prunet 
(met erin het Musée de l’Art du Sucre) en het Maison du Grand 
Fauconnier (met gemeentehuis).
Als je het Musée de l’Art du Sucre bezoekt – het is niet groot 
en daarom goed te doen – zul je paf staan van wat mensen 
van suiker kunnen maken. Er zijn wel zes technieken om suiker 
te bewerken Bij het verlaten van het museum kun je niet om de 
croquants aux amandes heen, een spécialité cordaise. Je koopt 
ze gegarandeerd en ze zullen ‘branden’ in het leuke zakje waar-
in ze worden verkocht.
Wij steken de straat over en lopen naar de markante hal met 
de 24 achthoekige steunpilaren en met een put van 113 meter 
diep (dat cijfer dat nemen we maar aan). Een leuk punt, die hal. 
Eromheen verschillende restaurants met terrassen. Onder het 
dak van de hal vinden allerlei activiteiten plaats. We lopen 
 natuurlijk even naar het Terrasse de la Bride, met een mooi 
 uitzicht over het dal van de Cérou. Dit moet het terras zijn 
waar Camus over schreef.

Rest wandeling
Van het terras, het hoogste punt van Cordes, lopen we via de 
kerk Saint-Michel met haar vierkante klokkentoren en met haar 
expositiemogelijkheden terug naar de Grand Rue. Daar wachten, 
niet ver van elkaar, fraaie huizen uit de 14e eeuw. Het eind van 
de straat liegt er niet om, want daar verrijst de imposante  Porte 
des Ormeaux, een restant uit de eerste ringmuur. Als je de 
poort onderdoor gaat en even naar rechts afslaat, dan kun je 
de Porte de la Jane bewonderen, een deel van de tweede muur.
Terug naar de auto: via de buitenkant of weer door de Grand 
Rue. •

Als je tijd over hebt, zou je eigenlijk over de D922 en  vervol-
gens de D91 nog even, het is maar 15 kilometer, naar het 
plaatsje Monestiés moeten rijden. Daar, in de  kapel 
Saint-Jacques, bevindt zich een prachtige mise au tombeau 
(graflegging) uit het eind van de 15e eeuw. Je ziet een beelden-
groep van elf figuren, mannen en vrouwen. In het midden ligt 
Christus. Erboven een piëta (een voorstelling van Maria met 
het dode lichaam van Jezus op haar schoot). Als je de beelden 
van dichtbij bekijkt, zul je getroffen worden door de fijne 
gelaats uitdrukking van elke figuur.
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BOUW
Fons Hermus

Renoveren:
keuzes maken
Bij renoveren maak je onderscheid in: soort 

bouwwerk en doelstelling. 

Ten aanzien van soort bouwwerk (en hiermee bedoel ik: een 
huis, of een schuur of een stal), kun je, globaal het aanbod 

van bouwwerken in drie categorieën onderscheiden: 
1) Bouwwerken van vóór de Eerste Wereldoorlog, 
2) bouwwerken vanaf de Eerste Wereldoorlog tot 2012 en 
3) bouwwerken van ná 2012. 
Ten aanzien van doelstelling onderscheid je: 
• het creëren van een durable, zo goed als mogelijk energie-

neutraal bouwwerk en:
• het behouden van zo veel mogelijk authentieke elementen.

Bouwwerken
1) Bouwwerken van vóór de Eerste Wereldoorlog zijn vrijwel al-

lemaal gebouwd met natuurstenen muren en zijn doorgaans 
volop voorzien van authentieke elementen. Arbeidskosten 
waren van ondergeschikt belang en de materialen waren 
 volop lokaal voorhanden. Er was nog niet veel aandacht voor 
het binnenklimaat en het comfort, want brandstof speelde 
nauwelijks een rol en men was gewoon niet veel (passief) 
binnenshuis. 

2) Bouwwerken vanaf de Eerste Wereldoorlog tot 2012 zijn 
 vrijwel allemaal gebouwd met baksteen of betonblokken. 
 Arbeidskosten stegen snel, waardoor natuursteen opeens de 
duurste bouwwijze werd. En er was een flink deel van de jonge 
generatie arbeidskrachten geofferd in de waanzinnige slach-
ting van de Eerste Wereldoorlog. Er was al meer aandacht 
voor het binnenklimaat, er kwamen arbeidstijden, men was 
steeds meer (passief) binnen, en er was al meer aandacht voor 
vocht- en tochtregulering. Vanaf de jaren ’60 werd begonnen 
met actief isoleren.

3) Bouwwerken van ná 2012 zijn gebouwd volgens de bouw-
voorschriften van de RT2012, uitvoerig besproken in een vorig 
artikel (Drop 116, maart 2017). Deze bouwvoorschriften heb-
ben ervoor gezorgd dat de energievraag van het bouwwerk 
fors gereduceerd werd. Deze RT2012 wordt in 2020 aange-
scherpt tot RT2020 waarbij energie-neutraal de norm wordt. 
Een (nieuw te bouwen) bouwwerk mag dan géén beroep 
meer doen op externe energiebronnen. 

Doelstelling 
• Je kiest voor durable, als je ten mínste kiest voor energie-

neutraal als uitgangspunt. In een tijd dat zelfs de woningbouw-
verenigingen in Nederland naar hun woningbestand op die 
manier kijken, is dat nogal voor de hand liggend. Met het kli-
maatverdrag van Parijs als uitgangspunt zijn we duidelijk op 
weg naar een toekomst waarin een einde moet gaan komen 
aan de inzet van fossiele energiedragers (aardolie, aardgas 
en steenkool). Als je volgens die normen bouwt of renoveert, 
creëer je een bouwwerk dat in de gebruiksfase zeer comfor-
tabel is (want luchtdicht uitgevoerd en dus volkomen tocht-
vrij); waarin de (lucht)vochtigheid goed te reguleren is. Bij-
komend interessant aspect is verder, dat je profiteert – na 
een aanvankelijke extra investering – van lage vaste lasten. 
Ook niet onbelangrijk: als je je bouwsel ooit wilt doorgeven 
als erfstuk, biedt je je erfgenamen een object waar ze ook in 
hun toekomst nog blij mee kunnen zijn.

• Je kiest voor optimaal behoud van authenticiteit, als je het 
genieten van alle sfeervolle elementen van de traditionele 
bouw het belangrijkst vindt. Dáárom kocht je dat huis in 
Frankrijk: de sfeer van het huis en zijn geschiedenis, met de 
open haard, de karakteristieke deuren en ramen, de natuur-
stenen muren, de leuke kamertjes… Daar gaat het om. Het 
gebrek aan wooncomfort is mogelijk zelfs onderdeel van de 
charme. 

Renoveren
De uitdagingen die je bij de renovatie van bouwwerken uit 
 categorie 1 tegenkomt zijn: grip krijgen op de vochtregulatie, 
het tochtprobleem en de verwarming.
De vochtregulatie: Het grote probleem is, dat je er eigenlijk nooit 
in zult slagen het via de (buiten)muren optrekkende vocht onder 
controle te krijgen. Met goed draineren aan de buitenkant 
rondom – het ondergrondse deel van de muur goed bezetten 
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(met een harde, vochtwerende stuclaag, mogelijk afgewerkt 
met bitumen) en het opnieuw invoegen van de natuurstenen 
muren – kun je wel een eind komen, maar op de aansluiting 
muur/ondergrond krijg je nooit grip. De muren zijn met aarde/
leem gemetseld en dat trekt vocht op.
Het tochtprobleem: Met het vervangen van de originele gevel-
timmerwerken (kozijnen, ramen en deuren) en het goed isoleren 
van vloer en dak kun je wél een eind komen ten aanzien van dit 
probleem. 
De verwarming: Natuurstenen bouwwerken zijn enorme steen-
massa’s. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Voordeel: in het warme 
seizoen accumuleert die massa volop zonnewarmte die het tot 
in de loop van het najaar naar binnen kan afgeven. Vanaf dat 
moment komen de nadelen om de hoek kijken. Het wordt zaak, 

om die enorme massa op temperatuur te houden en dan wreekt 
het zich dat steen niet bepaald een goede isolator is; kalksteen 
wel wat beter dan leisteen en graniet. Toch zal dat een hoop 
energie vragen. De vele koudebruggen (balklagen/aansluiting 
vloer-muur) dragen ook bij aan het voortdurend weglekken van 
energie (én het creëren van condensatieplekken!). De open 
haard is natuurlijk een lek van jewelste; heeft een zeer laag 
verwarmingsrendement en het rookkanaal is een geweldige 
 afzuiger. Bovendien komt de uitstoot van fijnstof steeds meer 
onder vuur te liggen en daar zijn open haarden natuurlijk 
 kampioenen in. Niet zo handig in een tijd dat er steeds meer 
aandacht komt voor die uitstoot van fijnstof. 
Met goed isoleren kun je de inzet van energie behoorlijk beper-
ken al moet je daarbij donders goed opletten dat je geen con-
densatie veroorzaakt waardoor er op die plaatsen rotting gaat 
optreden. Ondeskundig isoleren kan enorm veel schade veroor-
zaken doordat er op bepaalde punten in de constructie onge-
wenste condensatie kan gaan optreden. Bovendien moet je er 
goed rekening mee houden dat hoe meer je isoleert, hoe meer 
je (mechanisch) moet gaan ventileren om het binnenklimaat 
gezond te houden. 
Van buiten isoleren kan een keuze zijn, waarmee je in ieder 
 geval de meeste koudebruggen kunt tackelen. Het nadeel is 
dan natuurlijk dat je je mooie natuurstenen muren van buiten 
in ieder geval kwijt raakt. Bij die oplossing krijgen die enorme 
steenmassa’s van de muren binnen in de woning wél opeens 
een heel andere betekenis en functie: omdat ze van buiten 
 geïsoleerd zijn, kunnen ze aan de binnenkant als het ware als 
een enorme ‘tegelkachel’ ingezet worden omdat ze in staat zijn 
om enorm veel warmte te accumuleren en daardoor flink gaan 
bijdragen aan de inertie van het bouwwerk, de mate waarin 
het bouwwerk gevoelig is voor temperatuurschommelingen: 
nauwelijks dus! De enorme steenmassa tempert dan die 
schommelingen. Jammer dat bij deze keuze de mooie natuur-
stenen buitenmuren verloren gaan. En bovendien biedt deze 
keuze nog geen oplossing voor het optrekkende vocht, omdat 
je nog steeds geen vochtscherm tussen de muren en hun 
onder grond kunt aanbrengen. Het kan ook zijn, dat je geen 
toestemming krijgt om de buitenkant van het bouwwerk te 
veranderen, omdat het aanzicht beschermd is. Een punt van 
aandacht bij aankoop!

Conclusies
Mijns inziens is er voor deze categorie bouwwerken maar één 
manier van renoveren die min of meer recht doet aan het 
 streven naar behoud van authenticiteit én het creëren van een 
‘durable’ bouwwerk. En dat is dan ook niet toevallig de manier 
die ik zelf toegepast heb, te weten: schuren uit de 19e/20e eeuw, 
opgetrokken uit natuursteen, gebruiken om een energie-neutrale, 
super comfortabele houtskelet-bungalow te huisvesten. Op een 
eigen fundament, géén contact met de stenen muren, rondom 
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een eigen isolatiepakket. Van buiten sfeervolle natuurstenen 
muren, van binnen toekomst-fähig comfort. Maar dan dus 
 zónder open haard en zo !

De renovatie van categorie-2-bouwwerken vraagt om heel 
 diverse en specifieke oplossingen. Is er (al) sprake van spouw-
muren? Is er al geïsoleerd, en zo ja: voldoende en vakkundig (er 
is ontzettend veel geprutst met isolatie!)? Hoe staat het met het 
geveltimmerwerk? Is er (voldoende) vochtkering aangebracht? 
Mijn conclusie ten aanzien van deze categorie: als je streeft naar 
‘durable’: niet aan beginnen. Je kunt (vrijwel) nooit rondom grip 
krijgen op de energievraag en de vochtregulering. Voor je het 
weet geef je meer uit aan renovatie dan aan nieuwbouw. Als je 
het toch gewoon een geweldig sfeervol huis vindt: opletten dat 
de renovatie grondig en vakkundig gebeurt en opletten met de 
kosten.

De renovatie van bouwwerken uit categorie-3: die zijn er nauwe-
lijks en als je er toch een vindt en er iets aan wilt veranderen/
verbouwen, let dan vooral goed op dat je het aanwezige isolatie-
plan en vooral het luchtdichtheidsplan (étanchéité) niet verstoort, 
want dat luistert heel nauw! Kijk dan ook goed, of het bouw-
werk zich nog laat ‘upgraden’ van RT2012 naar RT2020!

Kader Nicoverken

Schitterend gelegen in het heuvelachtige grensgebied van
CHARENTE, DORDOGNE EN LIMOUSIN

vindt U in de gemeente ROUZÈDE

- een 18 holes Champions Course
- een 18 holes Pitch and Putt
- voortreffelijke oefenfaciliteiten
- een troostrijke 19e hole voor borrel of maaltijd

www.golfdelapreze.com Tel: 0033(0)545 232474
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FIR GERT ROOK ARCHITEKT BNA
LA TAUPINIÈRE

16220 ROUZÈDEEU

T: 0545232576
M: 0695560124

E: gertrook@orange.fr

siret: 51034091900010

Haalbaarheidsstudies
Schetsplannen

Verbouwadviezen
Bouwaanvragen

In elk jaargetijde staan wij voor u en uw TUIN klaar !

- aanleg
- renovaties
- onderhoud
- boomverzorging
- terrassen

Z
O

M
E

R

Jardins AV
Les Tuilliéres

16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com

Fixe 0033(0)545 964268
Portable 0033(0)687 006259

In elk jaargetijde staan wij voor u en uw TUIN klaar !

- aanleg
- renovaties
- onderhoud
- boomverzorging
- terrassen

H
E

R
FS

T

Jardins AV
Les Tuilliéres

16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com
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Portable 0033(0)687 006259

In het algemeen
Als je wilt renoveren, heb je meestal de keuze om dat mét of 
zónder bouwvergunning te doen, zeker als je aan de buitenkant 
van het bouwwerk niets of nauwelijks iets verandert. Op som-
mige plaatsen is men wat strenger dan elders en dan moet je 
er bijvoorbeeld rekening mee houden dat je zelfs het soort dak-
pannen niet zomaar mag veranderen. Maar in het algemeen is 
er in Frankrijk ten aanzien van renoveren heel veel mogelijk 
zonder bouwvergunning. Houd er rekening mee, dat als je het 
legaal wilt doen, je te maken krijgt met voorschriften, die nau-
welijks onderdoen voor de voorschriften voor nieuwbouw! Het 
voordeel is dan wel, dat je het waarschijnlijk dus in een keer 
goed moet doen en dat zal zich belonen als je het ooit wenst te 
verkopen. En het nageslacht, dat het bouwwerk mogelijk ooit 
erft, zal daar waarschijnlijk ook blij(er) mee zijn. Als je het ille-
gaal wilt doen, en mijn ervaring is dat de meeste renovaties il-
legaal uitgevoerd worden, let dan ook op dat je het goed doet/
laat doen en houd er dan rekening mee dat je dan bij verkoop 
niet zo’n goed verhaal hebt en je erfgenamen mogelijk niet 
goed weten wat ze ermee aan moeten... Succes en wijsheid! •

Fons Hermus is geograaf, milieukundige en eco-bio-bouwer.

hermusbatdur@hotmail.com

Sponsoring
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BOMEN
Koos Slob

Van allerlei over mammoetbomen

In Frankrijk zie je vaak in kasteeltuinen, 
parken en arboreta enorme mammoet-

bomen staan. Dat betreft dan meestal 
de Sequoiadendron giganteum (Séquoia 
géant; giant redwood; Mammoetboom). 
Van oorsprong een Californische boom, 
groeiend aan de westkant in de Sierra 
Nevada-bergen. Deze bomen zijn wat 
gewicht en volume betreft de grootste 
levende wezens van deze tijd. De ouder-
dom van de grootste exemplaren is 
 enkele duizenden jaren. De maximale 
hoogte is circa 100 m, de doorsnee op 
1,30 m hoogte is bijna 8 m. (Dit zijn de 
bomen waar soms een weg doorheen is 
gehakt om auto’s door te laten passeren…). 
Vóór de laatste ijstijd kwamen ze in 
Noord- en Midden-Europa voor. De indi-
anen kenden de boom uiteraard, maar 
voor Europeanen werd de boom ‘ontdekt’ 
en beschreven in 1852. Ongeveer in die 
tijd werd hij ingevoerd in Europa. De 
oudste mammoetboom in Frankrijk be-
vindt zich in het Parc du Thabor (Rennes, 
Ille-et-Vilaine) en heeft een omtrek – op 
1,30 m hoogte – van 4,67 m. De leeftijd 
wordt geschat op zo’n 160 jaar, hoogte 
onbekend. De hoogste Europese mam-
moetbomen zijn ‘slechts’ tussen de 50 
en 60 m; aanmerkelijk minder dan in 
 Californië. Maar dan moeten we wel 
 bedenken dat ze hier pas zo’n 140 jaar 
groeien. De groei van de Séquoia géant 
heeft me enorm verbaasd. Het boompje 
dat we in 1994 in ons arboretum plantten 
is nu – na circa 25 jaar – al uitgegroeid 
tot een flinke boom, met een omtrek op 
1,30 m hoogte van 3,05 m (diameter 
97 cm) en een hoogte van circa 18 m.

Er is ook nog een andere soort mammoet-
boom: Sequoia sempervirens (Séquoia 
toujours vert; Séquoia à feuilles d’if; coast 
redwood, kustmammoetboom). Deze 
soort vind je minder vaak in Frankrijk. Hij 
heeft behoefte aan een vochtig klimaat 
en kan slecht tegen langdurige vorst-
perioden. Deze soort vindt z’n oorsprong 

ook in Californië, maar dan langs de kust. 
Het zijn de hoogste bomen ter wereld: 
recordhouder is bijna 116 m! Het hout 
wordt gebruikt in de bouw. De kust-
mammoetboom werd iets eerder ‘ontdekt’ 
dan de mammoetboom, begin 19e eeuw 
en werd dus ook iets eerder geïntrodu-
ceerd in Europa. De oudste kustmammoet-
boom van Frankrijk zou zich bij Pau (Pyr.- 
Atlantique) bevinden en rond de 200 jaar 
oud zijn. De hoogste bevindt zich in Parc 
de l’Intermittente, Vals-les-Bains: bijna 
54 m, omtrek: 9,25 m. De kustmammoet-
boom die wij als klein boompje in 1996 
plantten in ons arboretum is nu uitge-

groeid tot een kleine ‘familie redwood’ 
(met een hoogte van circa 17 m). Een 
groei die je veelvuldig aantreft in de 
 Californische bossen wanneer de ‘moeder-
boom’ is doodgegaan en er vanuit de 
wortels dochterbomen zijn gaan groeien. 
In de loop van de honderden jaren levert 
dat gigantische ‘families’ op.
Voor beide soorten mammoetbomen 
geldt dus absoluut niet het gezegde 
‘boompje groot, plantertje dood’. 
U bent van harte uitgenodigd het zelf 
te komen aanschouwen: Arboretum de 
La Tuillière, 19310 Le Soulet d’Ayen 
(www.tuilliere.fr) •

Links Koos bij de Sequoiadendron giganteum, rechts bij de Sequoia sempervirens.
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BIJEN
Karin Adam

Custos Apium: wij zijn natuurlijk bijen-
houders met een eigen ontwerp 

 bijenkasten. Onze kasten zijn ontworpen 
met de bij in gedachte en niet de imker. 
Hoewel men een klein beetje honing kan 
oogsten, is dit nooit meer dan een cadeau-
tje. Het gaat er ons om de bijenstand te 
helpen; iets te doen ter bescherming van 
de natuur en de bevruchting van een 
groot deel van ons voedsel. 
Onze kast trekt, door het ontwerp en de 
plaatsing, vanzelf een zwerm aan wan-
neer die in het voorjaar op zoek gaan naar 
nieuwe ‘onderkomens’. In de natuur zal 
een zwerm zich het liefst nestelen in een 
holle boom, maar door de voort durende 
bomenkap zijn er steeds minder natuur-
lijke plekken voorhanden. Onze kast lijkt 
voor de bijen op een holle boom, tot de 
vliegopening aan toe en dat trekt ze aan. 
Wij laten de bijen dan met rust. Geen 
 interventie of manipulatie, we zullen de 
kast niet openen, nakijken of alles is zo-
als de imker wil, wij behandelen de bijen 
niet met chemische middelen zoals in de 

reguliere imkerij standaard praktijk is. 
Wij oogsten geen grote hoeveelheden 
honing, maar wij genieten van de bijen 
in de tuin en boomgaard. Wij laten de 
bijen dus in alle rust hun eigen gang 
gaan, want, uiteindelijk weten zij het 
beste wat goed voor ze is.

‘Aah, dus jullie verkopen honing?’ is de 
eerste vraag die ons altijd gesteld wordt 
als we vertellen dat wij bijenhouden. Nou 
nee, ons doel ligt ergens anders. Het gaat 
er ons om de bijenstand te helpen, iets te 
doen ter bescherming van de natuur en 
de bevruchting van (een groot deel) van 
ons voedsel. Zeker na afgelopen winter 
(2017-2018), waar reguliere imkers in 
Frankrijk verliezen melden van gemid-

Custos Apium:
bijenhouden met de bij centraal

deld 70%, merken veel tuiniers en fruit-
telers het verschil. 
Tijd om op een andere manier met deze 
belangrijke insecten om te gaan. Wij 
stellen de bij centraal, in tegenstelling 
tot conventionele imkers, die de honing-
oogst centraal stellen.

Imkeren, daar gaan we dan! 
Pak aan, roker in de aanslag
Toegegeven, toen wij begonnen met 
 ‘imkeren’, zo’n acht jaar geleden, kochten 
we een standaard Dadant bijenkast en 
een volk Carnicabijen. Op aanwijzing van 
onze mentor begonnen we al snel met 
de inspecties. Veel mensen kennen de 
plaatjes, een imker in wit pak, met een 
beroker om de bijen ‘te kalmeren’. De 
kast wordt opengemaakt, alle ramen 
worden er uitgetild om te controleren of 
de koningin en de bijen doen wat ze 
moeten doen, allerlei handelingen volgen 
met als afsluiter het toedienen van 
 middelen tegen plagen en ziektes.
Al snel begon ons dit tegen te staan. 
 Iedere keer dat dak eraf, alle bijen in rep 
en roer door de ingrepen, honing eruit, 
suikerwater en chemisch spul erin... 

Is dit het nu? Is dat nu echt de enige en 
beste manier van zorgen voor de bijen? 
Als je de reguliere bijenboeken en imkers 

Af en toe een potje 
smaakt echt veel beter 
dan een onge limiteerde 
geroofde voorraad!
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INTERNET
Jacques van Elst

Volgens mij moeten veel Drop-lezers 
ervaren dat, zeker in La France 

 Profonde, de mobiele telecommunicatie 
niet zonder hobbels verloopt. Mobiele 
(GSM-) netwerken hebben lang niet 
overal voldoende dekking en soms zelfs 
helemaal niet. Hoewel veel websites 
aangeven dat Orange Telecom koploper 
is in snelheid en dekking van internet, 
leert mijn ervaring anders. Het voorma-
lige staatsbedrijf France Télécom werd 
in 1997 geprivatiseerd. In 2000 kocht 
het bedrijf de Britse operateur Orange 
en werd de nieuwe combinatie direct 
door de Franse regering gedwongen 
zijn netwerk open te stellen voor con-
currenten. France Télécom deed dit, 
maar tegen hoge tarieven en dwars-
boomde daarmee, volgens de Franse 
mededingingsautoriteiten, een efficiënte 
marktwerking. Vanwege het misbruik 
van France Télécoms sterke markt-
positie legden de Franse mededingings-
autoriteiten in 2005 France Télécom 
een boete op van € 80 miljoen. In 2006 
wordt Orange het belangrijkste merk 
van de groep, voornamelijk om de 
slechte reputatie van France Télécom 
te doen vergeten en pas sinds 2013 is 
Orange Telecom de naam van het hele 
concern (90 miljoen klanten, 220.000 
werknemers en meer dan 40 miljard 
omzet). Na de introductie van de inter-
net router Livebox, zo rond de eeuw-
wisseling, werden er miljoenen van 
deze kastjes geïnstalleerd en verhuurd 
aan de klanten. Doordat er geen ver-
gelijkbare en dus concurrerende aan-
biedingen waren was een ieder best 
 tevreden met het (vaak) trage internet-
verkeer. Dat bij dreigend onweer de 
verbinding moest worden verbroken 
door alle stekkers eruit te trekken en 
dat na onweer de zaak soms dagen 
 buiten werking was, werd voor lief 
 genomen. Bij een flinke storm vallen er 

takken of hele bomen op de telefoon-
lijnen en ook dan zit je vaak dagen zon-
der telefoon en internet. Met het verder 
ontwikkelen satelliettelefoon (= duur) en 
de toenemende capaciteit van mobiele 
netwerken (van G2 naar G3 en nu naar 
G4) groeide het aantal alternatieven voor 
de Livebox. De klachten van mij en ook 
van mijn kennissenkring bij Orange over 
slechte en trage verbindingen nemen 
hand over hand toe. De klachten worden 
door de helpdesk van Orange steevast 
afgewimpeld met: ‘uw verbinding is in 
orde’, ‘er is niets mis met de lijn’ en ‘de 
snelheid is conform de norm’. Soms ook 
doet je lijn het opeens pas weer nadat je 
met de Orange helpdesk hebt gebeld. 
Omdat je lijn het niet doet, moet je met 
je mobiele telefoon naar de helpdesk 
bellen en wachttijden van 30 minuten 
zijn geen uitzondering. De ‘aardse’ 
 infrastructuur op de campagne is ver-
ouderd, de noodzakelijke vervanging 
door glasvezel (fibre) gaat traag, is astro-
nomisch duur en de terugverdientijd is 
eigenlijk te lang om die investering te 
laten renderen. Niettemin beloven de 
gemeenten op het platteland nog elk 
jaar dat de ‘fibre sera bientôt installé 
partout’. In de grote steden is glasvezel 
al wel aangelegd en zijn er veel minder 
problemen, maar voor het platteland- 
zonder-glasvezel is G4 (het nieuwe 
snelle GSM-netwerk) de toekomst. 
 Helaas is G4 nog lang niet overal geïn-
stalleerd, maar verder uitrollen van 
4G-netwerken betekent een uitgelezen 
kans voor snel draadloos internet. De 
dagen van de Livebox zijn volgens mij 
wel geteld… 
In juli 2018 testte ik bij mij thuis de 
 internetverbinding van de Livebox: ping 
80 ms, download 0,69 mbps, upload 
0,29 mbps en die van de draadloze 4G- 
box van Bouygues: ping 50 ms, down-
load 24,98 mbps, upload 19,13 mbps. •

Kwelgeest Livebox 
naar de déchetterie?

gelooft, wel. Maar na verder kijken kwa-
men we er al snel achter dat het ook 
 anders kan. De ‘natuurlijke’ manier. 
 Oftewel, de bijen meer met rust laten 
en ze hun eigen gang laten gaan en geen 
chemische behandeling toepassen. Maar 
ook: ze onderbrengen in een meer na-
tuurlijke kast die beter aansluit bij hun 
oorspronkelijke habitat: holle boom-
stammen.

Bees know best! 
Sterke en gezonde bijenvolken
Feit is, bijen hebben miljoenen jaren over-
leefd in de natuur, met zeer veel succes. 
In hun natuurlijke omgeving zijn ze prima 
in staat gebleken zich aan te passen aan 
klimatologische veranderingen, hebben 
ze ziektes en andere plagen overleefd en 
hebben ze zich verspreid en vermenig-
vuldigd. Puur omdat ze de kans kregen 
zich als bijen te gedragen. Zonder be-
moeienis van de mens, zonder dat hun 
honing werd weggenomen. Zonder alle 
ingrepen die een imker doet in een bijen-
volk omdat het beter of handiger voor 
hem is... 
Bovenal, ze woonden in een adequate 
omgeving, zelf gekozen en afgestemd op 
hun behoeftes. Zeker, er zullen periodes 
zijn geweest dat de bijen het moeilijk 
hadden, er door een bepaalde plaag veel 
volken stierven. Maar uiteindelijk heeft 
‘de soort’ het overleefd en is er sterker 
uit naar voren gekomen. En dat is wat 
nodig is voor de toekomst; bijen die de 
kans krijgen zich op natuurlijke wijze aan 
te passen aan veranderingen en ziektes 
en er iedere keer sterk(er) uit naar voren 
komen. Als ‘wij mensen’, ze blijven be-
handelen en ‘helpen’, krijgen ze nooit die 
kans en zullen ze uiteindelijk niet meer 
die natuurlijke aanpassingskracht hebben 
om nieuwe uitdagingen te overleven.
Door te kiezen terug te gaan naar deze 
uitgangspunten dienen wij de bij, maar 
ook de imker of persoon die wel graag 
bijen zou hebben, ze een plek wil bieden, 
maar opziet tegen al dat ‘werk en gedoe’. 
En die honing dan? Af en toe een potje 
smaakt echt veel beter dan een onge-
limiteerde geroofde voorraad! •
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HULP RAAD GIDS
Beëdigd Vastgoed-Expert in Frankrijk Verbonden aan het Hof van Rouen
TERRA FRANCE EXPERTISE 11+ JAAR ERVARING IN FRANKRIJK!

 Gijs van Breugel

www.taxatiefrankrijk.nl
E: info@taxatiefrankrijk.nl
T:  +33 (0)2 32 49 31 44 / +33 (0) 637 80 82 84

ALS u
te maken krijgt met:

Hypotheken
Financieringen

Erfenissen
 Successierechten

Commerciële belangen
Zorgen wij voor

Beëdigde Taxaties

ALS:
Beëdigd taxateur

Mediateur
Consultant

Beëdigd vertaler
Gidsen wij U door:
Onderhandelingen

Geschillen
Belastingkwesties

ALS u in Frankrijk
een huis wilt kopen,

een bedrijf
wilt starten/overnemen,

te maken hebt met,
Conflict

Sterfgeval
Faillissement

Scheiding
HET EERSTE ADVIES EN CONTACT IS ALTIJD VOOR ONZE REKENING!

Bestel dan via
www.delekkerstekaas.nl

Levering gratis!
onder vermelding van:

verzending2018

Wilt u uw franse vrienden (en uzelf) verwennen met
de lekkerste kaas uit Nederland??

TER OVERNAME
WEEFGETOUW ‘LE CLERC’

TYPE MIRA
ca. 112cm, met 2 rieten, compleet met zitbank.

VRAAGPRIJS € 258,–

Ria Warnau, La Maque
24470 St. Saud Lacoussière

Tel: 05 53 56 9435
Mob: 0031 6 3051 2303

E-mail: maria.warnau@sfr.fr
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TER OVERNAME

ca 112cm,
2 rieten,
zitbank.

VRAAGPRIJS
€ 258,–

Ria Warnau, La Maque
24470 St. Saud Lacoussière

Tel: 05 53 56 9453
Mob: 0031 6 3051 2303

E-mail: maria.warnau@sfr.fr

EEN UNIEK VAKANTIEHUIS TE KOOP
Schitterend gelegen in de Oostelijke Pyreneeën, PRUNET-ET-BELPUIG, Zuid Frankrijk

Authentieke catalaanse mas (boerderij), in 2000 in oude stijl geheel gerenoveerd.
Groot terrein (15000 m2), met tuin en grasland, een zwembad van 12x5 meter, huis 700 m2,
verdeeld over 3 niveaus, met keuken, 3 slaapkamers, sanitair, salon, 2 terrassen en 4 caves.

Geen directe buren, klein dorpje op ca 3 km afstand, Middellandse Zee op 3 kwartier.
Dit is een plek voor volwassenen en kinderen, die hier vrijuit zonder hinder van buren kunnen spelen,

voor wie luxe géén must is, maar voor de liefhebber van RUST en ONTSPANNING!
VRAAGPRIJS € 325.000    INLICHTINGEN: ammygwh@ziggo.nl

DE MAS DE SFEER UW VIEW ?
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VERHAAL
Peter Schoenmaker

De enige bebouwing tussen ons en het 
meer beneden is iets wat ooit een 

piepklein huisje is geweest, met een 
schuur ertegenaan. Onbewoond en 
waarschijnlijk onbewoonbaar. Je zag er 
nooit iemand komen of gaan. Er stond 
een groot hek voor, met diverse borden 
die zo te zien inbrekers moesten afschrik-
ken. Franse boeven, want dat was de taal.
Het nadeel van het hebben van een hond 
die in de stad is opgegroeid, is dat die 
haar behoefte uitsluitend op asfalt wil 
doen. Tenminste, dat geldt voor Max. 
Bovendien doet ze het niet uit zichzelf, 
maar er moet iemand mee. Hugo regelt 
het zelf wel, maar is voor de gezelligheid 
aanwezig. Om de dag kwam ik dus ’s 
avonds langs het buurgebouw (de andere 
dag liepen we de andere kant op, want 
dan ga je eerst omhoog en was de terug-
weg makkelijker).
Video surveillance! stond er op een bord. 
Attention! Chien de Garde! en op een an-
dere natuurlijk: Inderdit. Proprieté Privé! 
Die snapte ik allemaal wel, en de aange-
kondigde chien leek me bluf, want anders 
zou je die wel horen blaffen. Intrigerend 
was Pièges!, die moest ik thuis even op-
zoeken. Dat bleek een waarschuwing 
voor mijnen te zijn. Wat zou er toch in 
zo’n halve ruïne te halen zijn?
De dagen werden korter en op een avond 
meende ik in het huisje een zwak lichtje 
te zien branden. Hoewel, het kon ook de 
ondergaande zon zijn geweest, dus stond 
ik er verder niet bij stil.
Weer een paar dagen later gebeurden 
er twee dingen. Op weg naar de bakker 
kwam ik uit een haarspeldbocht en 
schrok van een tiental geweerlopen die 
op mij gericht waren. 
Zo vlak bij de Pyreneeën was het niet 
 ongebruikelijk als je vlak bij de grens met 
Spanje opeens in een politiefuik belandde. 
Hetzij van de gendarmerie, hetzij aan de 
andere kant van de grens van de Guardia 
Civil. Met veel zwaailichten, auto’s die 
dwars op de weg stonden en gehelmde 

Terroristen als buren

agenten met geweren en mitrailleurs in 
de aanslag. 
Ze waren op zoek naar leden van de 
 Baskische ETA-beweging. Maar zestig 
 kilometer landinwaarts verwachtte je dat 
niet. Ik ging nog langzamer rijden en zodra 
ze mijn Hollandse nummerplaten zagen, 
mocht ik erlangs. Zouden die Basken 
ook moeten gebruiken, dacht ik nog.
Die middag zie ik ineens rook bij het 
huisje beneden en even later rijdt er een 
blauwe auto weg, in de richting van het 
meer.
Opeens valt het kwartje. Eerst brandde 
er licht, nu is er iemand geweest en de 
gendarmerie was op zoek.
Ik besluit om die avond eens poolshoogte 
te nemen en met de honden als bewakers 
spring ik over een sloot en loop om de 
loods heen om het huisje ook van achte-
ren te bekijken. Plotseling hoor ik het… 
gedempte stemmen. In welke taal is niet 
te horen, maar ze zijn er. Hopend dat mijn 
achterhoede niet gaat blaffen maak ik 
me uit de voeten.
Een bommenfabriek van de ETA! Kan 

niet anders.
Op de terugweg moet ik de berm in om-
dat buurman Christian aan komt rijden 
in zijn tractor. Hij stopt, stapt uit en we 
schudden handen. Hij ziet niet dat Hugo 
op zijn schoenen pist.
Opgewonden licht ik hem in over mijn 
ontdekking, waarop hij hard begint te 
 lachen. De ETA? Welnee. Dat is een oude 
televisie die elke avond met een tijd-
schakelaar aangaat. Had ik geen blauwe 
CX gezien, die middag? Dat was de eige-
naar. Die bewaart in deze schuur zijn 
verzameling onderdelen waarmee hij 
ooit oldtimers wil gaan restaureren. 
Hij is een beetje gek en bang voor in-
brekers. Vandaar. 
Nou ja, beter nu voor de buurman voor 
gek staan, dan voor een peloton gendar-
merie dat door mij uit bed is gebeld. 
Wat ik net van plan was geweest. •

Een verhaal uit het boek Je maakt wat 

mee als hotelier van Peter Schoenmaker. 

www.peterschoenmaker.nl. Hij schreef 

ook De hotelier maakt weer wat mee.
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Gestaag meer vegetariërs in carnivoor Frankrijk

In Nederland wordt de discussie aan-
gewakkerd door Wakker Dier en de 

Partij voor de Dieren over kiloknallers; 
de belasting van het milieu door koeien 
wordt bij ons al veel langer gevoerd dan 
in Frankrijk. Na jaren van campagnes 
 zoals ‘Stop de Plofkip’ en ‘Eet Geen Dieren- 
dag’ lijken Nederlanders bereid meer te 
willen variëren in hun eiwitcomponent 
bij de maaltijd. Zij geven als reden op om 
niet meer elke dag vlees te eten: meer 
variatie (50%), milieu en natuur (36%), 
dierenwelzijn (34%) en gezondheid (33%). 
In Frankrijk begint de discussie heel 
langzaam vorm te krijgen en door het 
opzienbarende boek Steak Machine van 
de freelance-journalist en dierenactivist 
Geoffroy Le Guilcher wordt het publiek 
langzaam wakker. Le Guilcher bracht 
 onder een valse naam veertig dagen door 
in een Bretons slachthuis. Hij wist niet 
wat hij zag; bijna evenveel mensen- als 
dierenleed. Medewerkers lijden aan 
 zowel lichamelijke klachten zoals ont-
stekingen aan pezen door overbelasting, 
krampen, hernia’s, aandoeningen van 
gewrichten, als aan geestelijke problemen 
door slecht slapen en nachtmerries. 

Frankrijk wordt wakker
Eindelijk worden de van oudsher vlees-
etende Fransen wakker. Zij eten volgens 
Le Figaro gemiddeld 1,3 kg vlees per week, 

meer dan driemaal de aanbevolen hoe-
veelheid, maar in de grote steden neemt 
die consumptie af doordat jonge mensen 
kiezen voor vegetarische of zelfs vega-
nistische maaltijden. Dertig procent van 
de Fransen zegt minder vlees te gaan 
eten door de enorme vleesschandalen, 
de gekkekoeienziekte (Bovine Spongi-
forme Encephalopathie/BSE), in 2013 
het vermengen van rundvlees met paar-
denvlees en het gebruik van nitrietzout 
om vleeswaren langer een roze kleurtje 
te geven in de vitrines. In 2015 verscheen 
een vernietigend rapport van de 
 Wereldgezondheidsorganisatie over de 
relatie tussen vlees en kanker. Zij raden 
af bewerkt vlees te eten, alleen vers en 
ten slotte deden de gruwelijke documen-
taires over de intensieve veehouderij en 
legbatterijen en de slachthuizen de rest. 

Media-aandacht
Alle genoemde voorbeelden speelden in 
Nederland zo’n tien tot vijftien jaar gele-
den een rol. In Frankrijk is pas nu sprake 
van uitgebreide media-aandacht en voor-
lichting. Intussen eet 2% van de Fransen 
vegetarisch tegen 4% in Nederland. 
De Franse slagersvakvereniging maakt 
zich sinds een aantal maanden grote 
zorgen over de gevolgen van de veganis-
tische hype in de media. Zij schreef in 
een brief aan de minister dat zij de voed-

selkeuzes van een ieder respecteert, maar 
diep geschokt is dat een deel van de be-
volking haar levenswijze, om niet te zeg-
gen haar ideologie, met geweld aan de 
veel grotere meerderheid wil opdringen. 
Dit mag rustig autoritair gedrag heten; 
de aanpak is propagandistisch, militaris-
tisch en gebaseerd op desinformatie 
(‘fake news’). Dierenactivisten intimideren 
door met bloed leuzen over massamoor-
denaars op de slagerswinkels te smeren. 
Volgens de slagers heeft de desinformatie 
tegenwicht nodig. Dat biedt de ambach-
telijke slager dagelijks door Fransen de 
waarheid te vertellen. 

Voedingskundige aspect
De consument hecht steeds meer waarde 
aan zijn gezondheid, zeker waar dit het 
kopen en nuttigen van vlees betreft. Die 
trend hinkt op twee gedachten. Enerzijds 
de vraag of vlees een onontbeerlijk 
onder deel is van een gezond voedings-
patroon. Heeft een mens het iedere dag 
nodig om de juiste nutriënten binnen te 
krijgen? Anderzijds de zorg of het product 
veilig is zodat je er niet ziek van wordt, 
dus letterlijk gezond blijft en het dier niet 
onnodig voor mij heeft moeten lijden.
Antwoord op vraag 1 is eenvoudig. Vlees 
heeft een zeer waardevolle eiwitsamen-
stelling die veel lijkt op die van de mens. 
Eigenlijk zit alles in een stukje vlees dat 
een mens nodig heeft, maar wij eten er 
veel te veel van, we hebben maar een 
klein beetje nodig (75 gram per dag). Het 
is zeker niet nodig om dagelijks vlees te 
eten als je handig bent in het combineren 
van andere eiwitbronnen, om toch tot 
een waardevolle samenstelling te komen. 
Mocht er belangstelling bestaan om hier 
meer over te lezen, dan maak ik er met 
plezier een volgende column over.
Antwoord op vraag 2 is ingewikkelder 
omdat je als consument hier niet direct 
invloed op hebt, anders dan minder te 
eten of mee te demonstreren (hetgeen 
niet in mijn aard ligt). •

DIËTETIEK
Nienke Ten Hoor-Aukema

Vegetariërs 
demonstreren.
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Fernandel
L’homme au sourire chevalin

(De man met de paardenglimlach)

Neem nu de film La Vache et le Prisonnier (De koe en de 
gevangene) uit 1959. Fernandel speelt de rol van een 
Franse krijgsgevangene, Charles Bailly geheten, in de 

Tweede Wereldoorlog. Het is 1943. Charles is niet echt onge-
lukkig op de Duitse boerderij waar hij al drie jaar tewerkgesteld 
is. Zijn vrienden zijn aardig, de boerin ook, maar hij heeft 
 heimwee. Hij verlangt naar zijn vaderland en naar zijn vrouw. 
Hij besluit te vluchten. En om daarin te slagen bedenkt hij een 
originele list: hij vat het plan op om in zijn kleren van krijgs-
gevangene heel Duitsland door te trekken 
met een koe en een melkemmer. De brave 
boerin staat een van haar  koeien af voor 
het goede doel en dat is koe  Marguerite. 
Natuurlijk komen de controles. En dan is 
het steeds genieten van de ontroerende, 
hilarische maar o zo slimme reacties van 
Charles Bailly. Op de beslissende momen-
ten blijkt hij net even slimmer dan de rest 
van de wereld. Ook voor Marguerite is 
een glansrol weggelegd. 
Een heerlijke film, die ook nog eens op 
een min of meer milde wijze laat zien dat 
‘gewone’ Duitsers vriendelijke mensen 
kunnen zijn en dat boeren van die rot-
oorlog net zoveel te lijden hadden als 
‘onze’ krijgsgevangene.
Wie was ook weer Fernandel?

Fernand d’elle
Fernand Joseph Désiré Contandin, zo luidt zijn echte naam, is 
op 8 mei 1903 geboren in een huis aan de boulevard Chave in 
Marseille. Een gedenkplaat op nummer 72 herinnert aan die 
gebeurtenis. In het leven dat de boreling gaat leiden zal het 
Marseillaanse accent zijn handelsmerk zijn en blijven.
Fernand laat als jongetje duidelijk zien over welke karaktertrek-
ken hij beschikt. Hij is nieuwsgierig, door en door eerlijk, ijverig, 
besluiteloos, zeer gevoelig, zwaarmoedig, joviaal, en… een 
grappenmaker. Hij is gek op alles wat met toneel en chansons 
te maken heeft. Zijn grote voorbeeld is zijn vader, die in zijn 
vrije tijd graag in café-chantants zingt. Op school doet hij zijn 
best want hij weet dat hij het bij zijn vader niet mag verbruien.
Hij begint te begrijpen dat hij over weinig uiterlijk schoon 

 beschikt. Hij lijdt zeer onder zijn tête de 
cheval (paardenhoofd) en zal er zijn hele 
leven onder gebukt gaan.
Fernand is ook een gelóvig ventje. In 1911 
– hij is dan net 8 jaar – schrijft hij een 
brief aan de Tout-Puissant (Almachtige): 
‘Moi, Fernand Contandin, me consacre 
 aujourd’hui et pour toujours à Votre 
 service. Je promets… de répandre Votre 
culte parmi les jeunes gens.’ (Ik, FC, wijd 
me vandaag en voor altijd aan Uw 
dienst. Ik beloof… de verering van U uit 
te dragen onder de jongeren.)
Hij speelt mee in toneelstukken, beleeft 
wat plankenkoorts is, maar boekt wel 
succes bij zijn publiek. Zijn doel: het 
 variététheater. Dat doel bereiken is niet 
eenvoudig.

Fernandel was de lelijkste Franse filmster van de 

20e eeuw. Maar wat een charme, wat een acteer-

talent, wat een ontroerende types! Frankrijk lag aan 

zijn voeten. En de wereld buiten Frankrijk ook…

FILMGESCHIEDENIS
Wim Kruize
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De mobilisatie van zijn vader in 1914 maakt een eind aan alle 
ambities. Hij moet aan het werk. Een bonte rij baantjes werkt 
hij af: van jongste bediende bij een bank (25 francs per maand) 
tot dokwerker; en dan moet hij ook nog in militaire dienst.
Hij wordt verliefd op het zusje van zijn vriend Jean Manse: 
 Henriette. Als hij zijn verloofde komt opzoeken, roept moeder 
Manse steevast: ‘Voilà le Fernand d’elle’. Zij vindt het pseudo-
niem uit dat bekender zal worden dan zijn naam. Op 4 april 
1925 vindt het huwelijk plaats. Het zal gezegend worden met 
twee dochters, Josette en Janine, en een zoon, Franck.
En dan? Dan wordt hij ‘chanteur’!

Wereld van de revue
Als zanger weet hij de aandacht te trekken van belangrijke 
mensen zoals Louis Valette, directeur van het Odéon in Parijs 
en Jean Faraud, de Franse directeur van Paramount. Van de 
laatste mag hij optreden in de Paramount-zalen tijdens de 
 pauze. Zo komt hij in Bordeaux, Toulouse, Nice, Lille, enzo-
voort. Hij haalt zelfs het Bobino in Parijs waar hij 12 minuten 
lang mag optreden, ook weer in de pauze.
Het succes slaat toe. In 1930 gaat het gezin Contandin in Parijs 
wonen. Op 10 maart van dat jaar overlijdt Fernandels vader, 
een grote slag. Henri Varna trekt Fernandel aan in zijn revue Nu. 
‘Véritable triomphe!’ Hij trekt door Frankrijk: Marseille, Vichy, 
weer Bobino en dan… de Folies Bergère. Hij treedt op met 
 Mistinguett, de befaamde variété-actrice die de Franse revue 
heeft grootgemaakt (zie kader).

Wereld van de film
Het fenomeen film komt op hem af. Hij doet graag mee.  ’s Mor-
gens en ’s middags opnames, ’s avonds zingen. En alles in 
 ijltempo. Hij maakt kennis met scenario-
schrijver Sacha Guitry en met filmspeler 
Raimu. In 1933 vindt de ontmoeting 
plaats met de grote Provençaalse schrijver 
Marcel Pagnol. Het wordt een vriend-
schap, weliswaar doorspekt met ruzies, 

die dertig jaar zal duren. Onder leiding van de Marseillaan 
 Pagnol oogst Fernandel groot succes met de vertolking van 
rollen van Provençaalse typen.
Zijn eerste dramatische rol speelt hij in Angèle (naar de roman 
van Jean Giono - Un de Baumugne). Een eclatant succes. Dan 
komen drie andere ‘grote’ films in samenwerking met Marcel 
Pagnol: Regain (1937), Le Schpountz (1937) en La Fille du 
 Puisatier (1940). Fernandel: « C’est à Pagnol que je dois d’avoir 
pu prouver que j’étais un vrai comédien. » (dankzij Pagnol heb ik 
kunnen bewijzen dat ik een echte acteur was).
Alhoewel Fernandel vertederende types kan neerzetten en 
daarbij een en al charmante glimlach is, ontpopt hij zich in de 

filmstudio’s wel als een veeleisend en 
driftig persoon. Hij wordt weinig ge-
tutoyeerd! Daartegenover staat dat 
 tijdens opnames de technici, die op dat 
gebied toch heel wat gewend zijn, vaak 
moeten lachen om zijn komische acts. 
Aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog, als de mobilisatie op gang komt, 
wordt ook soldaat Contandin opgeroepen. 
Vanwege zijn enorme populariteit 
 gelooft niemand van zijn lotgenoten dat 
hij echt soldaat is. Vele misverstanden 
en zelfs oploopjes zijn het gevolg.
Na de Wapenstilstand (1940) wordt La 
Fille du Puisatier voltooid. In de roerige 
dagen van 1940 wordt de film door het 
publiek goed ontvangen. Raimu als pui-
satier (putdelver) Amoretti en Fernandel 
als diens medewerker Félipe zijn in deze 
Provençaalse rolprent op hun best. Het 
succes en de waarde van de film worden 

Mistinguett 
Fernandel trad in de Folies Bergère 
op met Mistinguett (1875-1956), de 
‘koningin’ van de Franse music-hall. 
In 1912 wordt zij geëngageerd door 
de Folies Bergère met Maurice Che-
valier. ‘Miss’, zo was haar koosnaam, 
legde de grondslag voor de nieuwe 
Franse revue. Het succes van de 
Moulin Rouge bijvoorbeeld was aan 
haar te danken.

Don Camillo
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van Fernandel: de creatie van Don Camillo. Het gaat om een 
reeks films die Julien Duvivier en Carmine Gallone hebben ge-
maakt naar de verhalen van Giovanni Guareschi. De films over 
de rivaliteit tussen de pastoor en de communistische burge-
meester in een naoorlogs Italiaans dorpje zijn van zeer wisse-
lende kwaliteit. Maar de creatie van Fernandel als pastoor is 
onvergetelijk. Vraag maar aan wie dan ook: noem eens een 
film van Fernandel en je krijgt als antwoord: Don Camillo.
In 1968 zingt Fernandel – na vele malen voor de eer bedankt 
te hebben – voor het eerst op de televisie. En in 1970 vervult 
hij zijn laatste filmrol in Heureux qui comme Ulysse (zie kader).
In 1970 wordt bij Fernandel kanker geconstateerd. Hij klaagt 
over grote vermoeidheid. Hij weet niet dat hij de gevreesde 
ziekte heeft want zijn familie houdt de waarheid voor hem 
 verborgen. De kankercellen zaaien uit, maar toch overlijdt hij 
aan een hartstilstand, op 26 februari 1971 in zijn eigen bed. 
Hij wordt begraven op het kerkhof van Passy in Parijs. •

Heimwee 
Zeg tegen een Fransman die wat letters gegeten heeft 
‘Heureux qui comme Ulysse,..’ en hij zal glimlachend aan-
vullen met ‘a fait un beau voyage…’ Het gaat om de eer-
ste versregel van een overbekend sonnet van Dubellay 
(16e eeuw) waarin deze, tijdens zijn verblijf in Rome, zijn 
heimwee naar zijn dierbare thuisland Anjou uitspreekt.

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

echter meebepaald door de historische gebeurtenissen ten 
 tijde van zijn creatie.

Meer dan 150 films
Fernandel heeft sinds 1930 in meer dan 150 films gespeeld. 
Een onvoorstelbare hoeveelheid dus. Niet allemaal uiteraard 
van hetzelfde niveau.
In de jaren vijftig komt een samenwerking op gang met acteur 
Henri Verneuil (Le Mouton à cinq pattes – 1954, La Vache et le 
Prisonnier – 1959) en ook vindt de ontmoeting plaats met Jean 
Gabin die zal uitmonden in een samenwerking, maar met Marcel 
Pagnol komt er een breuk. Fernandel verwijt zijn mentor een 
gebrek aan stiptheid, de ruzie loopt op; Pagnol noemt hem 
 honend een grimacier (grimassenmaker, aansteller) en de defi-
nitieve scheiding is daar.
Het is onmogelijk in kort bestek 150 films de revue te laten 
passeren. Daarom alleen maar het onverbiddelijke hoogtepunt 

Met Evelyne Séléna in ‘Heureux qui...’
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Zeker na de ‘canicule’ van dit jaar zou je niet 

zomaar willen geloven dat de Dordogne best een 

waterrijk gebied is. Dat geldt in feite voor een 

groot deel van zuidelijk Frankrijk. “O ja”, hoor ik u 

zeggen, “waar is al dat water dan?”. Inderdaad, je 

ziet het weinig... aan de oppervlakte!

De hoeveelheid neerslag in Zuidwest-Frankrijk verschilt niet 
veel van die in Nederland: om en nabij 800 mm per jaar. 

De verdeling van die neerslag is wél wat anders dan in ons 
 goede vaderland en dat nu is een van de redenen waarom veel 
noorderlingen hier zijn neergestreken.
Het miezert hier veel minder en een groot deel van de neerslag 
dringt de bodem in... en verdwijnt vervolgens.
Deze verdwijntruc gebeurt niet overal, want er zijn natuurlijk 
tal van gebieden met beekjes en ander oppervlaktewater. Echter, 
vooral in kalksteengebieden sijpelt het water vrij snel weg in de 
poreuze ondergrond. De meeste planten die hier groeien zijn 
afhankelijk van het water dat even in de bovenlaag blijft hangen 
en van water dat ze in diepere spleten nog kunnen opnemen. 
Al dat wegsijpelende water verzamelt zich via ondergrondse 
geultjes in beken en zelfs rivieren die uiteindelijk weer boven-
gronds komen. Dit verschijnsel wordt in de geografie ‘karst’ ge-
noemd (naar een regio in Slovenië). “Met de term karst worden 
alle verschijnselen bedoeld die te maken hebben met de oplos-
sing van kalksteen in water. Het doet zich voor in streken waar 
kalksteen aan de oppervlakte ligt en wordt aangetast door de 
zure eigenschappen van (regen)water” (definitie Wikipedia). 
Franse karstgebieden liggen niet alleen in de Causses (kalk-
plateaus) rond het Centraal Massief maar ook in de Pyreneeën, 
de Vooralpen (Lubéron, Vercors) of de Jura en zelfs in Norman-
dië (Pays d’Ouche).
Ondergrondse gangenstelsels waarin deze karstrivieren stromen 
vormen zulke specifieke milieus dat zich daarin een heel eigen 
dieren- en plantenwereld heeft ontwikkeld. Er zijn bijvoorbeeld 
salamandersoorten die zo diep in grotten leven dat ze nooit 
daglicht zien. Ze blijven hun hele leven in een larvestadium, 
worden dus nooit volwassen, maar planten zich desondanks 
gewoon voort. Deze exotische soorten komen bij ons niet voor 
maar we hebben wel enkele lagere diersoorten, zoals zoetwater-
garnalen die uitsluitend bekend zijn van enkele onderaardse 
zijrivieren van de Dordogne. Omdat speleobiologie niet een erg 
algemeen beoefende tak van wetenschap is, worden er maar af 
en toe meer van deze 'endemische' soorten gevonden.

Ineens koud water
Meestal zijn de waterhoeveelheden die aan de oppervlakte 
 komen betrekkelijk klein. Heel veel van de bronnetjes, fontaines 
en lavoirs zijn in feite ondergrondse stroompjes die weer aan 
de dag komen.
Veel rivieren in zuidelijk Frankrijk worden gevoed door onder-
grondse aanvoer. Oplettende kanovaarders zullen wel eens op-
gemerkt hebben dat ze plotselinge opwellingen in hun rivier 
 tegenkomen. Als je zwemmend in zo’n opwelling komt, voel je 
dat meteen; de temperatuurschok is, vooral bij de hoge rivier-

NATUUR
Karel Pavlicek

Résurgence de Saint-Sauveur, een opwelling van de Ouysse.

Résurgences
ondergrondse rivieren

Palingen de rivier op

In 1980 kochten wij Brouillaud. Een huis op een rots, op de 
grens van het graniet en de zandsteen, dat vroeger een 

maison-de-maître is geweest. Beneden in het dal staat de 
 ruïne van een fabriekje dat eeuwen geleden een watermolen 
is geweest aan de rivier de Bandiat. Romantisch en heel 
 bewerkelijk! We hebben er genoten!
De eerste jaren vonden we in de Bandiat een of twee zoet-
watermossels, en rivierkreeftjes. We werden ‘s nachts soms 
gewekt door passerende palingvissers met lichtbakken.  
Op een goede dag riep mijn schoonzus me om in het bad te 
komen kijken; ze dacht er garnalen in te zien en had er al 
een keer schoon water in gedaan. 
Toen we een zeef onder de kraan in de keuken hielden, 
 vonden we kleine grijze babyrivierkreeftjes. 

PALINGEN
Meta Boreel
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watertemperaturen van afgelopen zomer, behoorlijk fors.
Spectaculair zijn de (zeer) grote opwellingen, de zogenaamde 
résurgences of karstbronnen. Deze résurgences kunnen tien-
tallen meters in doorsnee zijn en vaak vele tientallen meters 
diep. Een van de beroemdste résurgences is die van de Fontaine 
de Vaucluse in het gelijknamige departement.
Een zijriviertje van de Dordogne is de Ouysse, niet ver van 
 Rocamadour. Dit riviertje ontspringt aan de voet van het 
 Centraal Massief en is minstens 45 km lang. De eerste kilome-

Wij kregen ons water uit een bron in de wei, via een hydrofoor. 
Bij controle bleek dat het filter in de bron van de aanvoerbuis 
was gevallen. De bron had als overloop een klein stroompje 
naar de rivier. De kreeften legden kennelijk hun eitjes in die bron.
Helaas is dit verleden tijd en hebben we al tientallen jaren niets 
meer van deze drie rivierbewoners gezien. Wel werden er 
 snoeken (80 cm), katvissen en voorntjes gevangen in de vijver 
boven de barrage.

Het voorstel van de overheid om 
 barrages in de rivieren op te heffen en 
daarmee de paling weer een kans te ge-
ven, is overdreven. De paling heeft geen 
probleem met een simpele barrage en 
kan net als de katvis een eindje over land 
afleggen. Men zou er beter aan doen de 
vangst van glasaal met enorme netten 
bij riviermondingen stop te zetten en de 
export naar Japan te beëindigen. 
De Bandiat is een rivier die in de grond 
verdwijnt en naar het lijkt nooit de zee 
haalt. Mijn zus en ik laadden op een 

 goede dag de kinderen en picknickspullen in de auto en 
 volgden de loop tot hij in de grond verdween. Alleen bij heel 
vochtig weer stroomt hij over naar de Vienne. Men heeft ge-
probeerd uit te vinden waar het ondergrondse water naartoe 
gaat. De Bandiat blijkt uit te komen in de Tardoire, ook een 
 rivier die een heel stuk onderaards stroomt. De Tardoire mondt 
op haar beurt uit in de Charente die al het water naar de 
 oceaan brengt. •

Barrage in de Bandiat.

ters van zijn bestaan stroomt dit riviertje – nu nog een beekje, 
de l’Ouyssé – bovengronds door de Limargue, een streek in het 
oosten van het departement Lot. Bij de overgang van vulkani-
sche gesteenten naar kalksteen duikt dit beekje prompt onder 
en komt vele kilometers verder, ten zuidwesten van Rocamadour 
weer boven in een drietal résurgences, waarvan die van Saint- 
Sauveur bij het plaatsje Calès wel het bekendste is. Deze op-
welling heeft een doorsnee van ca. 30 meter.
Het overgrote deel van haar totale lengte stroomt de Ouysse 
dus ondergronds. Speleoduikers hebben tot nu toe nog maar 
een fractie van de veronderstelde ondergrondse loop in kaart 
kunnen brengen. Op Wikipedia is hiervan een interessant 
kaartje te vinden. Vroeger moet de Ouysse veel meer boven-
gronds gestroomd hebben. Onder Rocamadour stroomt de 
 Alzou, een zijriviertje van de Ouysse, door een prehistorische 
bedding van diezelfde Ouysse.
Veel résurgences worden tegenwoordig voor (drink)water-
winning afgetapt, maar op hete zomerdagen is het koele water 
van de Saint-Saveur (minder dan 15 graden op het uitstroom-
punt!) voor velen buitengewoon aantrekkelijk zwemwater. 
Een paar kilometer verder beëindigt de Ouysse haar bestaan 
door welhaast onopgemerkt op te gaan in de Dordogne vlak 
onder Château Belcastel bij het plaatsje Lacave. •



www.golffrance.eu

Vanaf het najaar te huur: 3 gloednieuwe en comfortabele “loftappartementen” in verbouwde
authentieke boerderij, gelegen in het hart van een internationale 18 holes championship golfbaan,
met een 18 holes pitch & putt, nabij het hoogste punt van de Charente.
Ook zeer geschikt voor kort verblijf van familie en vrienden. Volg de bouw op www.golffrance.fr
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De renovatie van de authentieke melkboerderij verloopt volgens plan!
Drie nieuwe en comfortabele “loftappartementen” zijn vanaf dit najaar

beschikbaar voor een onvergetelijk verblijf (vanaf 2 dagen), in het hart
van de internationale Golf de la Prèze, op de grens van Charente,

Dordogne en Haute Vienne.
Ook zeer geschikt voor bezoek aan/van familie of vrienden.

Volg ons op www.golffrance.eu

B
IR
D
IE

A
LB

A
T
R
O
S

E
A
G
L
E

B
IR
D
IE

www.golffrance.eu

Er wordt veel werk verzet om de renovatie van de authentieke melkboerderij
op tijd te voltooien. De drie nieuwe en comfortabele “loftappartementen”zijn vanaf de komende Kerst
beschikbaar voor een onvergetelijk verblijf. De ligging in het hart van de prachtige
internationale Golf de la Prèze, op de grens van Charente, Dordogne en Haute Vienne staat garant
voor een unieke ervaring. Ook zeer geschikt voor bezoek aan familie en vrienden.
Volg ons op www.golffrance.eu
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CULINAIR
Peter Hootsen

Vrijdag visdag

Hoe vreemd het ook klinkt maar vrijdag is bij ons op 
Rastaillou visdag; de gasten weten dat en als ze niet 
van vis houden, dan eten ze die dag niet mee maar 

een dag eerder of later. De traditie is er dus toch ergens in-
geslopen en zit inmiddels goed geworteld terwijl ik niet 
katholiek ben, maar thuis werd ook wel vis ge-
geten op vrijdag. Misschien heb ik de gewoonte 
geleerd in het katholieke Brabant waar ik  
22 jaar gewoond heb, wie zal het zeggen.

Als entree maken we gerookte makreel op 
roggebrood met aardappelsalade, ‘raz el 
hanout’-mayonaise en geschaafde radijs-
jes. Het roggebrood (te vinden bij de af-
bakbroodjes in grote supermarchés, red.) 
besmeer ik dun met de ‘raz el hanout’-mayo-
naise. En die maak je door het oriëntaalse kruid 
even aan te bakken in olie in een pannetje en vervol-
gens te mengen met (huisgemaakte) mayonaise. Daarop een 
paar plakjes in olie gemarineerde  aardappel met peper en zout. 
Daarop de gerookte makreel (Grand Frais) gedrapeerd met ‘raz 
el hanout’-mayonaise en de geschaafde radijsjes. Afmaken met 
naar keuze fijngehakte bieslook of peterselie.

Als hoofdgerecht maak ik vaak de visschotel, gemakkelijk te 
maken voor grotere gezelschappen zoals bij ons en altijd een 
groot succes.

Het resultaat zal u verbazen
We beginnen met een aantal vissen in kleinere stukken te snijden 
en in een ovenschaal te leggen Ik gebruik sandre (snoekbaars), 
dos de cabillaud (kabeljauwrug), rouget barbet (rode poon), 
 saumon (zalm), coquilles St. Jaques (kleine coquilles) en moules 
(mosselen), maar je kunt natuurlijk andere of in aantal minder 
vissoorten gebruiken. De vis zouten en peperen en besprenke-
len met droge witte wijn.
Vervolgens gaat er over de vis een groentemengsel bestaande 
uit bleekselderij (celeri branche), venkel (fenouil), wortel (carotte), 
prei (poireaux) en lente-ui (oignon de printemps). Snijd alle 
groenten in dunne reepjes (julienne) want het gaat rauw over 
de vis en wordt gegaard in de oven onder de saus maar niet 
geblancheerd of gekookt, op deze manier houden de groenten 
een bite.
Nu gaat er over de vis met groenten een hollandaise-achtige 
saus en die maakt u door in de supermarkt een kant-en-klare 
saus te kopen, het pak of zakje te openen, de saus eventueel te 
bereiden volgens de vermelde gebruiksaanwijzing en/of de 

kant-en-klare saus ruim over de stukken 
vis met groentemengsel te gieten. Ik kan 

u anders vertellen maar dit is echt de 
meest efficiënte  manier. Het resultaat zal u 

verbazen.

U zet de schotel 45 minuten in de oven op 150°C en 
de laatste 15 minuten op 200°C , zodat er een mooi bruin 

korstje op komt. Let op dat de schotel onderin borrelt, zodat je 
zeker weet dat alles door en door gaar en warm is. Om dat te 
kunnen zien moet je natuurlijk wel een glazen schotel gebrui-
ken.

Waterkers
Erbij serveer ik waterkerspuree. Die maak je door aardappelen 
te koken, fijn te stampen met een ouderwetse pureestamper, 
vervolgens boter toe te voegen en te mengen met de fijn ge-
pureerde waterkers met room, een eitje, peper, zout en (vers-
gemalen) nootmuskaat. Het pureren van de waterkers kun je 
natuurlijk het beste doen samen met de room en het eitje in de 
keukenmachine of blender. De puree kun je ook van te voren 
bereiden en samen met de visschotel opwarmen in de oven (of 
eerst in de magnetron en dan in de oven).

Voor de frissigheid serveer ik er Oma’s komkommersalade bij. 
En die maak je door komkommer dun te schaven in plakjes op 
de mandoline of op een gewone schaaf en te marineren in azijn 
met suiker (goed mengen!), je krijgt dan zoetzure komkommers. 
Ik doe er ook wel eens courgette in dezelfde vorm als de kom-
kommer doorheen, en snipper er ook een sjalotje overheen. 
Peper en zout ook niet vergeten. 

Smakelijk apétit

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

‘Rastaillou’ in Salles de Cadouin. www.rastaillou.com
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Lezen in Frankrijk, een 
 literaire tour de France
Margot Dijkgraaf neemt ons 
mee langs plaatsen, die een 
speciale band met levende 
schrijvers in Frankrijk hebben. 
Van twintig schrijvers, onder 
wie twee recente Nobelprijs-
winnaars, Le Clézio en Modiano, 
vertelt ze wat bepaalde plekken 
voor een schrijver betekenen en 
analyseert ze hun werk. Vaak 
aan de hand van gesprekken die 
ze met de betreffende schrijver heeft 
 gehad. Ze geeft daarbij veel aandacht 
aan wat we in Nederland ‘schrijvers van 
allochtone afkomst’ zouden noemen en 
vrouwen.
Gaande weg pikt de lezer veel op over de 
Franse cultuur en (recente) geschiedenis. 
Dit boek hoeft niet in een keer te worden 
uitgelezen, hoewel de vlotte, toegankelij-
ke stijl van Margot Dijkgraaf dat bepaald 
niet in de weg staat. Aan de hand van de 
inhoudsopgave kan gemakkelijk een 

keuze gemaakt wor-
den, bijvoorbeeld: wat 
heeft Rocamadour 
in de Lot met Michel 
Houellebecq te ma-
ken? Aan het eind 
van ieder hoofdstuk 
is een lijst titels van 
de betreffende 
schrijver geplaatst, 
met de vermelding 
of het vertaald is 

en waar de Nederlandse vertaling 
is uitgegeven. Van de niet vertaalde titels 
wordt de Franse uitgever vermeld. Het is 
jammer dat die niet bij de Nederlandse 
vertalingen wordt vermeld. Het internet 
kan daar uitkomst bieden.
Margot Dijkgraaf is literatuurcriticus bij 
NRC Handelsblad en intendant literatuur 
en debat bij de Nederlandse ambassade 
in Parijs.
In het eerste nummer van Drop in 2019 
hoop ik een interview met mevrouw 
 Dijkgraaf te kunnen plaatsen.

Retour de 
France
Peter Giesen, 
die tot voor 
kort corres-
pondent voor 
De Volkskrant 
in Frankrijk 
was, heeft een reisboek met een totaal 
ander karakter geschreven. Bij wijze van 
afscheid van het door hem zeer geliefde 
land neemt hij ons mee langs de route 
nationale N7 van Parijs naar de Côte 
d’Azur, ‘op zoek naar de ziel van het land’.
Zijn tocht begint in de banlieus rond 
 Parijs. Hij vertelt over zijn belevenissen 
daar en over hoe het daar heeft kunnen 
komen tot het beeld dat er nu van bestaat: 
misdaad, ontoegankelijkheid, getto’s voor 
allochtonen etc. Hoe staat het platteland 
ervoor, wat kunnen we van het verande-
ringsstreven van Macron verwachten. 
Op verandering zit men in Frankrijk veel-
al niet te wachten. Hij citeert de historicus 
Marc Bloch uit zijn in 1946 verschenen 
boek L’Étrange Défaite (Vreemde neder-
laag): ”De ezelkar mag dan een vriendelijk 
en charmant transportmiddel zijn, maar 
als we weigeren de kar te vervangen door 
de vrachtwagen, zullen we alles verliezen, 
inclusief de ezel.”
Het boek getuigt van een warme, ironische 
liefde voor het land, getuige de een na 
laatste zin: ”Waar anders zit je tijdens de 
lunchpauze twee uur in een restaurant 
om te klagen over de wereld, terwijl de 
glazen rode wijn nog eens worden bij-
gevuld?”.
Een aanstekelijk en nareizen-waardig 
boek. •

Margot Dijkgraaf: Lezen in Frankrijk, AUP/ 

 Amsterdam University Press; € 24,99; 

als e-book/e-pub € 12,99.

Peter Giessen: Retour de France, Thomas Rap; 

€ 19,99; als e-book € 12,99.

BOEKEN
Barend de Ronden

Twee maal (re)tour de France
In deze aflevering van Drop staan al een paar mogelijkheden 

om een mooie reis in het prachtige Frankrijk te maken, in de 

boekenrubriek komen er nog twee bij. Kortgeleden zijn twee 

boeken verschenen die ons op een speciale manier door 

Frankrijk willen laten reizen.

Wat heeft Rocamadour in de Lot 
met Michel Houellebecq te maken?






