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Aan dit nummer zijn bijdragen geleverd door:
Wilma Duijvestijn-Baljeu, Nienke ten Hoor-Aukema,
Peter Hootsen, Wil de Jong, Ronald Kerkhoven, Wim
Kruize, Tim Pavlicek, Marianne Rosenberg, Koos Slob,
Arie Sluimer, Tony Verhulst, Ineke Vink, Walter Vroom en
Laura Wille.
Lidmaatschap De lidmaatschapsprijs voor 2019 is
€ 25 en geldt per kalenderjaar. • Lid worden kan via een
e-mail aan de ledenadministratie of ga naar de website
www.lesamisdedrop.fr • Betaling voor het nieuwe jaar
voor 1 februari met vermelding van lidnummer.
Zie hiervoor de adressticker op uw Drop •
Betalen graag met storting op ING (Nederland): IBAN:
NL39 INGB 0007 5453 36 te Saint Saud Lacoussière,
Frankrijk t.n.v. Drop of Stroopwafels. Betalen kan ook met
een Franse cheque • Opzeggen voor 1 december per e-mail
of brief aan de ledenadministratie, echter bij voorkeur
met het formulier op de website onder lesamisdedrop.fr/
de-vereniging > wijziging persoonlijke gegevens
Nabestellingen: Eerdere edities van Drop kunnen
worden aangevraagd (indien op voorraad) à € 5 per
exemplaar bij de secretaris: secretaris@lesamisdedrop.fr
Betalen graag met storting op ING (Nederland):
IBAN NL39 INGB 0007 5453 36 te Saint Saud
Lacoussière, Frankrijk t.n.v. Drop of Stroopwafels.
Betalen kan ook met een Franse cheque.
Sluitingsdata kopij: 15 februari, 15 mei, 15 augustus,
7 november. Verschijning is dan een maand later.
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VOORAF

BESTUUR

INTERVIEW
Barend de Ronden

Inschrijving jubileum tot 31 maart

I

n deze Drop vindt u impliciete en
expliciete adviezen voor een uitstapje
van een of meerdere dagen.
Bezoek bijvoorbeeld de overblijfselen uit
de tijd dat de Romeinen in wat nu Frank
rijk is de dienst uitmaakten, de eerste vijf
eeuwen van onze jaartelling. Of ga naar
een of meer festivals uit de Tour des festivals. Of, als u toch van plan bent om het jubileumfeest te bezoeken
– en dat bent u natuurlijk allemaal – doe een voorverkenning bij
Châteaux en fête en knoop er een ruime week vakantie aan vast in
het grensgebied van Dordogne en Corrèze. Het is daar goed toeven.
De Appellation d’Origine Contrôlée, de Fransen raken er niet over
uitgediscussieerd. Over de Camembert woedt een hevige strijd wie
het wel mag gebruiken en wie niet. Aan de andere kant zijn er wijn
makers die zeggen: ‘laat maar, ik voel me vrijer zonder’.
In Parijs kun je een soort boswandelingen maken langs de ‘Coulée
verte’.
De zoon van koning Louis XV had geen hoge dunk van de ‘onmis
bare vriendin’ van zijn vader, hij betitelde haar met ‘Maman putain’
(Mamma hoer).
Frankrijk kent veel wereldberoemde schilders. Van Othon Friesz
had ik nog nooit gehoord.
En dan macho’s in de tuin. Ze vallen eigenlijk best mee.
Peter Hootsen kan wegens gezondheidsproblemen deze keer de
rubriek ‘Culinair’ niet verzorgen. Wilma Duijvestijn neemt de hon
neurs waar. Hoe maak je een lekkere Bœuf Bourguignon? En passant kunt u in deze Drop lezen hoe je in het Frans zegt dat je iets
heel lekker vindt.
En als u toch aan het koken bent: kijk uit met de Tefalpan.
Je stamt uit een bekend ondernemersgeslacht en je kiest, net als
je vader voor een bestaan als artiest. Je zorgt voor de Lach van
Gascogne, Walter Vroom.
En nog iemand die een eigen keus maakte, hij werd – als Neder
lander – taxichauffeur in Frankrijk.
Ook voor olifanten moet het mogelijk zijn van een onbezorgde
oude dag te genieten, een uniek initiatief in de buurt van Limoges.
In de boekenrubriek aandacht voor een bijzondere rabbijn die een
mooi boek schreef over het antisemitisme en voor het feit dat er
vijf jaar geleden een aanslag werd gepleegd
op de redactie ven Charlie Hebdo.
Tenslotte: aandacht voor de Algemene
Ledenvergadering.
Ik wens u veel leesplezier.
Barend de Ronden
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B

ij de sluiting van deze Drop (medio februari)
hadden nog weinig leden ingeschreven voor het
25-jarig jubileum en de Algemene Ledenvergadering
op 24 en 25 juni a.s. De enquête van ruim een jaar
geleden gaf een groot enthousiasme weer en be
loofde een deelname van meer dan honderd leden
(met partners), zo’n 170 personen. Wat ons duidelijk
is geworden is dat veel leden niet zo lang van tevoren
kunnen beslissen. Daarom hebben wij de inschrijf
datum verlengd naar 31 maart a.s. Op die datum
maken wij de balans op en als er dan voldoende*
inschrijvingen voor het jubileum zijn gaat het feest
zoals geprogrammeerd door, bij minder inschrijvin
gen moet het programma worden aangepast. Indien
de eventuele aanpassing leidt tot een lagere deel
nameprijs zal u het verschil worden terugbetaald,
laat u daarom dus niet weerhouden in te schrijven!
Het feestprogramma en het inschrijfformulier vindt
u op pag. 28 en 29 van Drop 127 van december, als
mede op onze website www.lesamisdedrop.fr. Wij
zien er naar uit om ons 25-jarig jubileum te gaan
vieren in juni, maar dat kan alleen als u in voldoen
de getalen meedoet en introducees zijn van harte
welkom! Wij rekenen op u.
Bestuur en jubileumcommissie Drop

* Minimum aantal deelnemers (personen):
A 24 juni ALV plus lunch (30€)
30 pers.
(samen met B en C totaal 150 personen)
B 24 juni ALV, lunch en feestavond (75€) 70 pers.
(samen met C totaal 120 personen)
C beide dagen, 24 en 25 juni (105€)
50 pers.

24/25 juni 2020
25 jarig jubileum
‘Drop of Stroopwafels’

Contributiebetaling
Voor zover van toepassing: denkt u eraan de contri
butie voor dit jaar ad € 25 te voldoen op bankrekening
IBAN NL39 INGB 0007 5453 36 t.n.v. Association
Les Amis de Drop of Stroopwafels, 24470 St. Saud
Lacoussière, France. Vermeld altijd uw lidnummer
(op de adresdrager van Drop) en/of uw adres.

Als heel klein kind kwam Diederik Ausems met zijn
ouders naar Frankrijk. Hij groeide tweetalig op en
volgde Franstalig onderwijs. Nadat zijn vader bij
verschillende bedrijven commerciële functies
had bekleed, besloot hij een camping te kopen.
Dat werd een groot succes, een familiebedrijf.
Na twintig jaar op de camping gewerkt te hebben,
besloot Diederik met zijn schoonvader te gaan
samenwerken in een taxionderneming in
Champs-Romain (24). Een Nederlander als taxichauffeur in Frankrijk. Daar zijn er niet veel van.

Diederik Ausems

Een Nederlandse
taxichauffeur in Frankrijk
Als ik taxichauffeur zou willen
worden, kan ik dan een bordje
op mijn deur spijkeren: ‘Barend
de Ronden taxibedrijf’?
“Dat kan [lacht], alleen krijg
je problemen met de regering.
Het is heel erg gereglemen
teerd. Je moet een opleiding
volgen op middelbaar niveau, je moet allerlei regels kennen, je
moet een vestigingsvergunning hebben die bepaalt waar de
taxi kan werken. Je kunt niet zomaar een auto kopen en aan de
gang gaan. De auto moet een adres hebben. Eén licentie (ver
gunning, red.) is één auto. Het is ingewikkelder geworden dan
vroeger. Toen ging je naar de burgemeester om een nieuwe
licentie aan te vragen en dan kwam het wel goed. Er is een
numerus clausus ingesteld. De overheid wil niet dat er meer
taxi’s komen.
Dat heeft te maken met het feit dat er te veel taxi’s zijn gekomen,
die ook medical mogen rijden: patiëntenvervoer mogen doen.
De CPAM, de publieke ziektekostenverzekering, wil dat aantal
beperken. Te veel aanbod schept te veel vraag. Medical rijden
kost heel veel geld, dat wil men beperken.”
In Nederland bestaat een tamelijk fijn netwerk van openbaar
vervoer. Op het platteland in Frankrijk niet, dus taxivervoer
naar een ziekenhuis of een andere onderzoekinstelling voorziet
voor veel mensen in een behoefte.
“Toen mijn schoonvader de ‘licentie creëerde’, kon hij meteen

toestemming vragen om medical te mogen rijden. Taxi’s moeten
aan bepaalde voorwaarden voldoen bij de CPAM om patiënten
vervoer te kunnen gaan doen. Dat is allemaal papierwerk hoor.”
Daar hoef je geen speciale opleiding in eerste hulp of zo voor te
doen?
“Dat is inbegrepen in de taxiopleiding. Die bestaat vooral uit
theorie: regels, rechten etc. en ook twee weken rijles. Daarnaast
krijg je ook les in het runnen van een bedrijf: gestion. Verder
een beetje Engels en Frans, een dictee op basisschoolniveau,
verkeersveiligheid; op een ander niveau ga je weer een rijbewijs
halen, omgaan met de taxiapparatuur en kaartlezen. Je moet
op basis van een inschatting van het aantal kilometers dat je
denkt te moeten rijden een prijsopgaaf kunnen doen op basis
van de verschillende tarieven. En je moet wat van de omgeving
weten waar je doorheen rijdt. Wij kregen een blanco kaart
voorgelegd en moesten daarop aangeven waar verschillende
plaatsen of trekpleisters liggen.”
“Als je dan je diploma hebt, krijg je je carte professionelle: de
officiële vergunning om als taxichauffeur te mogen rijden.”

De overheid wil niet
dat er meer taxi’s komen
Drop 128 – Maart 2020
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TOERISME
Barend de Ronden

Wanneer je onder de 100% regeling
valt, heb je recht op vervoer

Maakt het wat uit dat je een Nederlandse
taxichauffeur bent?
“Ik denk dat het een plus is. Ik spreek
andere talen en dat is wel een groot
voordeel. Voor de Fransen maakt het niks
uit, maar voor mij wel. Ik kan mijn klanten
kring uitbreiden, er komen klanten van
andere bedrijven naar mij, ik bouw er
extra goodwill mee op. Sommige Neder
landse klanten help ik op het spreekuur
bij de dokter. Ze redden zich wel, maar
het gaat makkelijker als ik erbij ben.”
“Het grote voordeel dat wij hier hebben
is dat we minimaal een uur rijden van
een ziekenhuis zitten. Bedrijven in bij
voorbeeld Périgueux hebben met veel
kortere afstanden te maken.”

Je ziet nogal eens taxi’s rijden met een ambulance-embleem
erop. Is dat iets speciaals?
“Eerder was het ziekenvervoer helemaal voorbehouden aan de
ambulancebedrijven, die hebben de witte auto’s met de blauwe
kruizen en de ambulances met de zwaailichten. Het was toen
nog niet de bedoeling dat gewone taxi’s aan patiëntenvervoer
gingen doen. Door de toename van de vraag is het toen moge
lijk gemaakt dat ook taxi’s aan patiëntenvervoer gingen doen.
Wat veel mensen – ook Nederlanders in Frankrijk – niet weten,
is dat wanneer de dokter aangeeft dat je een affection de longue
durée hebt, je onder de 100% regeling valt en dat je dan recht
hebt op vervoer.”
Ik heb een hartprobleem, ‘affection de longue durée’, dus ik heb
recht op vervoer? Nooit geweten…, maar ik zou het ook niet willen want ik ben prima in staat om zelf naar een specialist in een
stad in de buurt te rijden.
“Ik heb de laatste maanden een man gereden naar radiotherapie
omdat zijn vrouw compleet uitgeput was. Ze heeft hem drie
jaar zelf gereden omdat ze het niet wist en ze, denk ik, ook niet
wilde profiteren van het systeem. Maar niemand heeft het ooit
tegen ze gezegd. Je ziet ook mensen die ik naar de cardioloog
gebracht heb, de volgende dag vrolijk in hun eigen auto rijden
naar de Bricomarché of wat dan ook. Daar staat tegenover dat
artsen ook zeggen: ‘Je krijgt een bepaald onderzoek, ik wil niet
dat je daarna in de auto stapt. Je komt en gaat met de taxi.’
Daar is een hoop gedoe over met de bedrijven die witte taxi’s
hebben. Die mogen geen gewone taxiritten doen. In een gewone

Château de Jumilhac

taxi zit een meter die het te betalen bedrag aangeeft. Die meter
moet aan staan.
Er is van de mogelijkheid veel misbruik gemaakt.
Je maakt mee dat je iemand naar een ziekenhuis brengt omdat
hij recht heeft op patiëntenvervoer, die de volgende week in
zijn eigen auto naar Spanje rijdt.”
Hij vertelt het verhaal over een bedrijfsongeval. Iemand was
met z’n vingers in een machine gekomen. Dat zag er niet goed
uit. In zo’n geval heb je recht op vervoer. De man is geopereerd,
die vingers zaten er niet helemaal goed aan. Daarvoor moest
hij hem iedere dag naar de fysiotherapeut brengen, vijf kilome
ter verderop.
“Soms voel ik me er wel eens lullig bij. Ik dacht: Wat gek, neem
toch je eigen auto. Hij ging met z’n eigen auto overal naartoe.
Met zo’n scheve vinger kun je wel rijden, met een kapotte
schouder gaat dat niet. Er is misbruik, dat komt voor. Maar ik
ben er niet om voor politieman te spelen. Ik ben een beetje
hypocriet. Die mensen zorgen mede voor brood op de plank en
dat ik met vakantie kan.”

Diederik voor
het kantoor.

6

Drop 128 – Maart 2020

Je maakt mee dat je iemand naar een
ziekenhuis brengt omdat hij recht heeft
op patiëntenvervoer, die de volgende
week in zijn eigen auto naar Spanje rijdt.

In een stad kun je als je geen zin hebt in je
eigen auto of de bus, even een taxi bellen
om naar de bioscoop te gaan of zo. Op het
platteland zal het zo niet werken.
“In Nontron hier in de buurt zit een groot taxi- en ambulance
bedrijf. Die hebben het overdag heel druk en die hebben
’s avonds geen zin meer. Als je belt, nemen ze wel op maar voor
een rit naar een disco of zo geven ze mijn nummer. Ze weten
dat ik ’s avonds wel rijd.”
Is dat financieel aantrekkelijk?
“Er zijn tarieven die elk jaar door de prefectuur worden geactu
aliseerd voor dag-, nacht- en zondagswerk, en wachten. Die
stel je in op de meter en je mag niet meer vragen dan de meter
aangeeft. Iemand overdag naar het vliegveld brengen kost
€ 1,88 per kilometer plus een instaptarief van € 2,45. Het is
niet goedkoop, het is een dure grap, maar er is animo voor.
Of je nou in een Dacia, Lada of Rolls R
 oyce rijdt, maakt niets
uit. Je mag niet meer vragen, wel minder.”
“Ik heb me ook kunnen aansluiten bij de organisatie die voor
ziet in assistentieritten, te hulp schieten bij pech. Bij een pech
geval gaan ze dan kijken hoe je, voor zo weinig mogelijk geld,
geholpen kunt worden en dan gaan ze bellen. Je moet daarvoor
aanwezig zijn. Patiëntenvervoer is gepland werk. Assistentie is:
kunt u over een half uur daar of daar zijn, iemand moet bij
voorbeeld naar Lille gereden worden. Iemand staat er met een
kapotte auto en die moet naar huis. Dan moet je heel snel
beslissen en nadenken: kan het of kan het niet? Als je ‘nee’
zegt, bellen ze je de volgende keer niet meer op.”
Is er een mooier beroep dan taxichauffeur?
“Er is altijd mooier hè? Het gras bij de buurman is altijd mooier.
Voor mijn idee, nee. Ik heb twintig jaar gewerkt op de camping,
ik heb het gevonden.” •

Châteaux en fête: feest op de
kastelen van de Dordogne

K

astelen in Frankrijk? Die staan langs de Loire. Zeker,
maar vergis je niet: in de Dordogne staan er ook veel.
Om die nog meer onder de aandacht te brengen, worden
van 11 tot 15 juni allerlei festiviteiten georganiseerd. Vijf
dagen lang openen ruim 40 kastelen hun deuren voor het
publiek. Dit geeft een unieke kans om binnen te kijken bij
ruim 40 kastelen die daar in de regel niet allemaal toegan
kelijk voor zijn. In veel kastelen zijn restaurants, hotels of
musea gevestigd. Ook zijn er die privé bewoond worden.
Tijdens Châteaux en fête is er te genieten van cultuur, son et
lumière, rondleidingen, concerten en lezingen. Op elk van de
kastelen zal op een eigen manier invulling aan het program
ma worden gegeven. •
Nadere informatie: www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Los van dit fête wordt Château de
Marzac in juli van dit jaar voor het
eerst opengesteld voor het publiek.
Het kasteel ligt halverwege Lascaux
en Les Eyzies in de prachtige vallei
van de Vézère. Een omweg of een
reis waard.
Château de Marzac,
24620 Tursac - Les Eyzies
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ALV

EVEN
VOORSTELLEN

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
24 juni 2020

Inschrijven
tot uiterlijk
1 juni 2020

Hierbij nodigen wij u uit voor de 25e jaarvergadering van de Association Les Amis de Drop of Stroopwafels
op WOENSDAG 24 juni 2020 in Domaine d’Essendiéras, Saint-Médard d’Éxcideuil (24).
Het dagprogramma vindt u in Drop
127, december 2019, pag. 28 en 29.
Programma
10.45 - 11.15 uur:
Registratie en O
 ntvangst.
11.15 uur: Algemene Ledenvergadering
Agenda
1 Opening.
2 Verslag 24e Algemene Ledenvergadering d.d. 22 mei 2019 (op de site)
3 Binnengekomen post/stukken.
4 Mededelingen van het bestuur:
	- van de voorzitter
	- van de hoofdredacteur

5 Benoeming bestuursleden:
• Gert Rook, bestuurslid marketing &
fondsenwerving treedt om gezond
heidsredenen terug. Willem Pleune
(zie hiernaast) wordt voorgedragen
als zijn opvolger.
• Vorig jaar trad secretaris Erna Froeling
af in verband met haar definitieve te
rugkeer naar Nederland. Na de leden
vergadering meldde zich Renée van
Lohuizen (zie Drop 126 pag. 3) als be
langstellende voor de functie. Sinds
medio vorig jaar draait zij volledig mee
en zij is een waardevol lid van het
bestuur als secretaris. Haar formele
benoeming moet nog plaatsvinden en

het bestuur draagt haar voor.
• Barend de Ronden, hoofdredacteur en
bestuurslid, heeft bij zijn herbenoeming
in mei 2018, aangekondigd niet de
hele zittingstermijn van 3 jaar vol te
willen maken. Het bestuur is in ge
sprek (medio februari 2020) met
mogelijke opvolgers. Zodra een keuze
is gemaakt wordt deze bij de ALV aan
u voorgesteld en zal er gedurende een
periode de functie van adjunct-hoofd
redacteur worden ingesteld. Vervol
gens zal de opvolging van Barend de
Ronden in de loop van 2020 plaats
vinden.
• Over de vervulling van de vacature

bestuurslid met de portefeuille
‘digitale communicatie’ is het
bestuur ook nog in gesprek. In
Drop 129 (juni 2020) wordt u
hierover nader geïnformeerd.
Eventuele tegenkandidaten kunnen
tot aan het begin van de vergadering
bij de voorzitter worden aangemeld.
6 Het 25-jarig jubileum: een update
door de Jubileumcommissie.
7 Financiën:
7.1 verslag penningmeester
(op de site)
7.2 verslag kascontrolecommissie
(mondeling)
7.3 voorstel tot décharge
penningmeester
7.4 begroting 2020 (op de site)
7.5 Contributie 2021 (mondeling)
7.6 benoeming kascontrolecommissie
8 Wat verder ter tafel komt
9 Rondvraag
10 Sluiting

Willem Pleune
Om gezondheidsredenen kan Gert Rook zijn
activiteiten voor de sponsoring van Drop helaas
niet voortzetten. Het bestuur heeft Willem
Pleune bereid gevonden de plaats van Gert in
te nemen. Hij stelt zich hieronder kort voor.
Mijn naam is Willem Pleune (1952). Ik heb een
leerzaam en vreugdevol werkzaam leven gehad in voornamelijk het hoger
onderwijs (Hogeschool Rotterdam/Nijmegen). In 2017 is mijn pensioen ingegaan.
Sindsdien woon ik samen met mijn vrouw in de Charente.
Het leidinggeven aan teams waar marktgericht werken een belangrijke uitgangs
punt is, heeft mijn ondernemerszin altijd de extra push gegeven die nodig was
om gewenste doelen en resultaten te behalen. Voor de sponsoring van Drop kan
dat mogelijk van betekenis zijn nu Gert Rook a fscheid zal nemen.

12.15 uur:
Feestelijke verrassingsrede
13.00 uur:
Lunchbuffet in het Clubhouse

D

NB: als u zich al heeft aangemeld voor deelname aan het
jubileumprogramma hoeft u zich niet meer aan ter melden
voor de ALV.
De eigen bijdrage voor alleen de 25e ALV plus lunchbuffet,
bedraagt € 30 per persoon. U kunt
zich aanmelden tot 1 juni 2020 d.m.v.
Locatie ALV
het aanmeldingsformulier op pag. 9
Domaine d’Essendiéras
of door rechtstreekse overschrijving
St Médard d’Exideuil
van het totaalbedrag op IBAN
GPS: N45º21’19” E1º05’28”
NL39INGB 0007 5453 36 t.n.v. Drop
of Stroopwafels, onder vermelding
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Algemene Ledenvergadering
Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Wij zullen met 		
personen aanwezig zijn
op de Algemene Ledenvergadering, te houden op
woensdag 24 juni 2020 op Domaine d’Essendiéras,
24160 St Médard d’Exideuil.

Praktische informatie
e stukken bij de verschillende agendapunten treft u aan
op de website: www.lesamisdedrop.fr onder het kopje
Vereniging.
Indien u geen toegang hebt tot de website, kunt u contact
opnemen met de secretaris Renée van Lohuizen tel. +33 (0)9
51 60 49 40 voor eventuele toezending van de stukken.

Aanmelding

van Jaarvergadering en uw lidmaatschapsnummer (zie de
adresdrager van deze Drop). Speciale wensen voor de lunch
(dieet, vegetarisch, vlees of vis) a.u.b. opgeven bij uw aan
melding.

Wij maken € 		
over (€ 30 per persoon inclusief
de lunch) op IBAN NL 39 INGB 0007 5453 36
t.n.v. Les Amis de Drop of Stroopwafels.

Dhr/mw:
Routebeschrijving
Ga naar Excideuil, ten noordoosten van Périgueux gelegen
aan de D705. In Excideuil borden naar St. Médard d’Excideuil
volgen, door het dorp rijden, het Domaine ligt na ca. twee
kilometer, aan de D705 en is duidelijk aangegeven.
De registratie en de ALV vinden plaats in de Carrousel in het
Vieux Chateau, parkeren bij het Clubhouse/de receptie van
het Domaine.
Op het Domaine d’Essendiéras kunt u, als u dat wilt,
overnachten. Kijk voor de verschillende mogelijkheden
op www.essendieras.fr. Bel voor de verschillende
mogelijkheden naar +33 (0)553 55 34 34.

lidnummer (zie adressticker):
		
Wensen voor de lunch (vegetarisch, vlees of vis) a.u.b.
opgeven bij uw aanmelding of vermelden als opmerking
bij uw overschrijving.
De aanmelding vóór 1 juni 2020 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton,
24470 Saint Saud Lacoussière, France

Drop 128 – Maart 2020
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VOORZITTER

KUNST

Reinier Sinaasappel

drop

RUBR IEK

EenNaam
uitgav
Auteur
e van de

Jaarverslag 2019

de Drop of Stroopwafels

Franse
graantjes

D

Bij de voorbereiding van de ALV bleek dat er diverse mutaties
in het bestuur aanstaande waren. Hans van Driel verliet het
bestuur en pas kort voor de ALV bleek dat Erna Froeling defi
nitief naar Nederland ging verhuizen. De vervulling van de
ontstane vacatures heeft enige tijd geduurd.

Alle Graantjes van Wim

1

Kruize gebundeld

Franse graantjes

Op voorstel van Barend de Ronden besloot het bestuur de
Franse Graantjes van Wim Kruize, zoals die verschenen in 2013
t/m 2017, te bundelen en uit te geven. Tijdens het jubileum in
2020 zal het boekje gratis aan de leden worden aangeboden.

Machtiging

lidnummer:

om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Algemene
Ledenvergadering, te houden op woensdag 24 juni 2020.
Wilt u dit formulier als u iemand wilt machtigen voorzien
van de tekst ‘bon pour pouvoir’, de datum en uw handtekening vóór 1 juni 2020 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton,
24470 Saint Saud Lacoussière.
Tekst (Bon pour pouvoir):

Datum:
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Handtekening:

ons een geheel of relatief onbekende Franse
kunstschilder. In de Franse kunstgeschiedenis
speelt hij echter een beduidende rol. Hij was
bevriend met Braque, Matisse en Dufy, die hoog
over hem opgaven. Hij bleef zijn hele leven een
belangrijke schilder, maar raakte echter al voor
de Eerste Wereldoorlog zijn avantgardistische
positie kwijt. Andy Warhol heeft ooit gezegd,

Het ledental bleef ongeveer gelijk en dat is best opvallend.
Jaarlijks zeggen enkele tientallen leden hun lidmaatschap op,
soms wegens verhuizing naar Nederland, soms wegens leeftijd
of gezondheid en jaarlijks moeten er dus minstens enkele tien
tallen leden geworven worden. Dat is nodig om het aantal leden
op peil en daarmee Drop rendabel te houden. Dat het lukt heeft
Ondergetekende:
alles te maken met de nog steeds groeiende waardering voor
Drop. Hoofdredacteur Barend de Ronden slaagt er elke keer
		
weer in om, samen met zijn redactieteam, een nog aantrekke
lidnummer (zie adressticker):
lijker en interessanter magazine te produceren.

machtigt dhr/mw:		

Ronald A.R. Kerkhoven

Othon Friesz (1879-1949) is voor de meesten van

Association les Amis de Drop of Stroopwafels
e enquête onder de leden die eind 2018 werd gehouden,
over de belangstelling voor deelname aan het 25-jarig
jubileum, was zo bemoedigend dat de jubileumcommissie
enthousiast voortging met het organiseren van een jubileum
programma voor 2 dagen.

Association Les Amis

Ledenwerving
Ledenwerving blijft hoog op de bestuursagenda staan omdat
de jaarlijkse uitstroom zorgen baart. Het jaar kon, zeker dankzij
de inspanningen van penningmeester Arie Sluimer, met een
bescheiden en zeer welkome plus worden afgesloten.
Laura Wille gaf de website een welkome facelift en de infor
matie over Vereniging en Magazine is nu transparanter. Het

afgeschermde ledendeel is komen te vervallen en alle infor
matie is nu ook zonder inlogcode te raadplegen. Het bestuur
kwam vier maal bijeen, telkens kort voor de sluiting van de
kopijdatum voor een komende Drop.
Het jubileum in 2020 was een terugkerend onderwerp dat de
aandacht vroeg.
Zonder de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en bestuur
ders zou l’Association Les Amis de Drop of Stroopwafels Drop
in z’n huidige vorm en omvang niet kunnen publiceren. Heel
veel dank daarvoor! •

dat je een beroemd kunstenaar bent, wanneer
je 15 minuten in het wereldnieuws bent. Othon
Friesz heeft daar, denk ik, wel aan voldaan.

Othon Friesz

Zelfportret, 1899, olieverf op doek, 37x34 cm,
Malraux Museum, Le Havre

en zijn begenadigde schilderjaren

G

eboren in Le Havre, gaat hij daar al op zijn dertiende
naar de plaatselijke kunstacademie, om zich zes jaar
later in te schijven bij die van Parijs. Meteen zit hij daar
tussen medestudenten die later naam zullen maken, zoals
Matisse, Dufy en andere. In 1899 schildert hij zelfverzekerd zijn
zelfportret. Rond 1900 leert hij Braque kennen.
In 1903 heeft hij zijn eerste werken tentoongesteld in de Salon
des Indépendants. Er ligt hem een artistieke toekomst in het
verschiet, die hem deelgenoot zal maken van de meest avant
gardistische kunststroming van dat moment: het Fauvisme.
In 1905 stelt hij met onder meer Matisse en De Vlaminck zijn
werken tentoon in de Parijse Salon d’Automne. Hun felgekleurde
schilderijen maken veel ophef. Zoveel zelfs, dat de toenmalige
kunstcriticus Louis Vauxcelles de tentoonstellingszaal (beroemd
geworden onder de naam zaal VII) cage des fauves (kooi met
wilde dieren) noemt. De naam voor een nieuwe richting in de
schilderkunst, ’het Fauvisme’ is geboren.
Wild onder de wilden
Onder het Fauvisme verstaan we een Franse expressionistische
kunststroming, die zich toelegt op het gebruik van felle, nauwe
lijks gemengde, kleuren naast elkaar. Het Fauvisme nam afstand
van het Impressionisme, zonder echter diens naturalisme te
negeren. Wel leidde het confronterend naast elkaar gebruiken
van deze felle kleuren tot een zekere abstractie. In Duitsland
ontstond ongeveer tegelijkertijd eenzelfde soort beweging, die

zich Die Brücke noemde. De grote voorbeelden voor al deze
jonge Franse en Duitse schilders waren Cézanne en vooral Van
Gogh en Gauguin. De belangrijke jaren van het Fauvisme lagen
tussen 1905 en 1907. Daarna werd de leidende kunststroming
het Kubisme.
In 1906 gaan Braque en Friesz samen naar Antwerpen, waar
een reeks van fauvistische havenschilderijen ontstaat. Le Port
d’Anvers is daar een voorbeeld van. Het gaat niet meer om de

Le Port d’Anvers, 1906, olieverf op doek, 81x100 cm.
Christie’s 2007. Collectie onbekend
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FINANCIEEL
Arie Sluimer
Landschap bij La Ciotat, 1907, olieverf op
paneel, 24x42 cm, Museum voor Moderne
Kunst, Parijs

natuurlijke en vluchtige indruk van vor
men en licht (zoals bij het impressionis
me), maar om met kleurtegenstellingen
gemoedsstemmingen in de compositie te
weerspiegelen. Of zoals de meester het
zelf zei: “Ik zoek boven alles expressie.
Deze expressie beheerst de gehele com
positie op het doek. Het omvat de ruimte
van de lichamen, de leegtes eromheen
en de proporties. Al deze elementen
nemen deel aan deze expressie.”
In datzelfde jaar 1906 maakt Othon Friesz
een reeks felkleurige (boom)landschap
pen bij Honfleur aan de monding van de

lisme trouw en richt zich op Cézannes
vlakvorming en sobere kleuren. Een
voorbeeld is Friesz’ Toits et Cathédrale
de Rouen, nu in de Hermitage. In 1909
reist hij naar München en maakt werk
dat enigszins doet denken aan de Duitse
expressionisten. Zijn reis naar Portugal
in 1911 brengt niet het licht en de felle
kleuren terug. Integendeel, vanaf 1908
wordt zijn vormgeving zwaarder en meer
soliede en zijn kleuren versoberen.
Nog steeds een gevierd schilder, is er
echter geen aansluiting meer met de
avant-garde.
Hij kan op zijn naam en zijn beste werk
de rest van zijn leven teren. In 1914 keert
hij terug naar Normandië en wordt vanaf
die tijd door mecenassen ondersteund.
Hij geeft les op academies en heeft ten
toonstellingen in onder meer Moskou,
St. Petersburg, Praag, Berlijn, Leipzig,
München, Keulen, Amsterdam, Brussel,
Londen, New York en Chicago. Hij ont
vangt tussen 1925 en 1933 de versier
selen voor Chevalier, Officier et Commandeur de la Légion d’Honneur. Hij sterft in
1949 in Parijs.
Tot slot
Drie jaar aan de absolute top van de
moderne kunst hebben Othon Friesz
verzekerd van een goed leven en een
plaats tussen de groten. Het is interes
sant te zien hoe deze erkenning zich ook
reflecteert in de waardebepaling van zijn
schilderijen. Deze brengen in het begin
van deze eeuw honderdduizenden, zelfs
miljoenen dollars op. Het is dus niet al
leen de naam; geld drukt ook k waliteit
en waardering voor het bijzondere van
de ’begenadigde’ jaren uit. Wat daar
buiten valt (hoe goed ook) kan zich
ondubbelzinnig daarmee niet meten. •

Stilleven, ca. 1940, olieverf op doek, 27x41 cm,
Expertisez.com. Collectie onbekend

Seine, terwijl hij in 1907 in Zuid-Frankrijk
geïnspireerd wordt door het (heuvel)
landschap van La Ciotat. Felle kleuren
worden vervangen door meer gematigde
en losse vormen door meer compacte.
Ook het naturalisme buigt voor een
meer abstraherende verbeelding. In het
schilderij La Baie du Bec d’Aigle, ook uit
1907, zien we eveneens een afname van
compromisloze kleurtegenstellingen.
Men zou kunnen zeggen dat de artistieke
positie van Friesz lag tussen die van
Matisse (evenwichtig, puur, sereen en
een zekere rust) en die van De Vlaminck
(onrustig, heftig, levenslustig, onbelem
merd). Friesz’ beste werk (1905-1907) is
een synthese van die twee en het brengt
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Toits et Cathédrale
de Rouen, 1908,
olieverf op doek,
119x95 cm,
Museum Hermitage,
St. Petersburg

hem in de voorhoede van het Fauvisme.
Drie jaar lang behoort hij tot de groten
van de moderne kunst.
Terug naar de g
 evestigde orde
In 1908 is het Fauvisme grotendeels
voorbij. De grote overzichtstentoonstel

ling uit 1906 van Cézanne heeft een fun
damentele invloed op veel kunstenaars.
Braque en Picasso trekken er de lessen
uit voor hun eigen ontwikkeling naar wat
het Kubisme zal gaan heten. Othon Friesz
kiest een andere richting dan veel van
zijn medeschilders. Hij blijft het natura

Dr. Ronald Kerkhoven,
Antropoloog en kunsthistoricus
Geraadpleegde literatuur: Christie’s, New York, 2002, Chris
tie’s, London, 2007, Christie’s, London, 2017, Galerie Alexis
Pentcheff, ongedateerd, Jean-Luc Chalumeau, Othon Friesz,
Paris, 2006, Sotheby, New York, 2016

Tarieven 2020 (van toepassing
op het inkomen over 2019)
De barème d’imposition 2019 is voor
inflatie gecorrigeerd en is nu als volgt:
Inkomsten
minder dan € 10.064
€ 10.064 – € 27.794
€ 27.794 – € 74.517
€ 74.517 – € 157.806
hoger dan € 157.806

tarief
0%
14%
30%
41%
45%

Voor lagere inkomens is evenals voor
gaande jaren een décote de la diminution
d’impôt van toepassing. Een gehuwd of
samenwonend stel (2 parts) betaalt pas
impôt bij een belastbaar inkomen hoger
dan € 28.560; voor ongehuwden be
draagt die grens € 15.303. In de barème
d’imposition, van toepassing op het in
komen vanaf 2020, is het tarief in de
eerste schijf verlaagd van 14% naar
11%. De echt hoge inkomens gaan van
af 2020 3 à 4 % extra impôt betalen.
Belasting voor niet-residenten
in 2020
Indien u als niet resident in Frankrijk
belastbare inkomsten geniet, zoals
inkomsten uit chambres d’hôtes of ver
huur van onroerend goed, dan bedraagt
het impôt tarief 20% bij een inkomen
niet hoger dan € 27.794; voor hogere
belastbare inkomens bedraagt het
tarief 30%. Indien het te verhuren
object geclassificeerd is, bedraagt het
belastbare inkomen 29% van de bruto
verhuur; indien niet geclassificeerd:
50%.
Voorschotbetalingen impôt
2020
Vanaf medio januari 2020 betaalt u
maandelijks, of op verzoek per kwar
taal, voorschotten op de over 2020
verschuldigde impôt. Indien uw om
standigheden zijn gewijzigd, kunt u de
voorschotten aanpassen via de site
impots.gouv.fr

Subsidies energiebesparende
investeringen
Vanaf 1 januari 2020 is de credit
d’impôt (Cite) op energiebesparende
investeringen nagenoeg geheel afge
schaft en vervangen door MaPrimeRénov
uitgevoerd door l’Agence nationale de
l’habitat (Anah). In tegenstelling tot de
Cite is de hoogte van de subsidie in de
nieuwe regeling onder meer inkomens
afhankelijk. De hoogte van de subsidie
is ook afhankelijk van de aard van de
investering. Hoe hoger het inkomen,
des te lager de subsidie.
Er zijn drie inkomensgroepen vast
gesteld; deze zijn afhankelijk van de
gezinssamenstelling (aantal parts) en
de regio waar u woont (Île de France of
Overige). Bij 2 parts in de Overige-
regio’s ontvangt u de maximale subsidie
bij een inkomen lager dan € 21.760; bij
een inkomen hoger dan € 44.124 wordt
er geen subsidie meer verstrekt. Een
uitzondering hierop geldt voor de aan
leg van een laadstation voor elektrische
auto’s en de isolatie van muren, voor
investeringen in deze categorie is de
Cite ook in 2020 nog van toepassing;
de maximale subsidies zijn echter fors
neerwaarts bijgesteld.
De hoogte van de subsidie is ook afhan
kelijk van de aard van de investering en
moet vooraf worden aangevraagd. Dit
kan uitsluitend via de internetsite van
Anah. Na het aanmaken van een toe
gangscode kunt u de offerte van de uit
te voeren werkzaamheden en uw fiscale
nummer scannen. Anah beoordeelt dan
uw recht op subsidie. Na akkoord van
Anah kunt u opdracht geven en de
werkzaamheden starten. •
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NATUUR

COMMENT ?

Tim Pavlicek

Marianne Rosenberg

C’est bon, of …

Als vervolg op het artikel ‘Over Rovers en Kannibalen’ (Drop 125) kan ik het niet laten nogmaals
over de boeiende insectenwereld te schrijven,
dit keer gaat het over Macho’s. De volgende keer
komen de lawaaimakers aan de beurt.

Macho’s

W
Vliegend hert

H

et vliegend hert (Lucanus cervus) is
in Nederland vrij zeldzaam. In zui
delijk Frankrijk kun je deze grote kever
van soms wel 8 cm lang in bosrijke ge
bieden wat vaker tegenkomen. Het zijn
sowieso onbeholpen vliegers maar in
de baltstijd, vanaf half juni, vliegen de
mannetjes je gewoon omver. Ze vliegen
verticaal waarbij hun donkerbruine rug
schilden horizontaal afstaan met daar
onder de oranjebruine, vliezige vleugel
tjes die als een petticoat wijd uitstaan.
De bruidsvlucht vindt plaats langs de
bosrand van bij voorkeur eikenbos.
Dat vliegen houden de mannetjes niet
lang vol. Ze laten zich op de grond vallen
of maken een noodlanding in de struiken
en klimmen dan in een boom omhoog om
hun vlucht voort te zetten. Als ze op de
grond een ander mannetje tegenkomen
is het vechten geblazen, waarbij ze hun
tot hertengewei vervormde kaken als
wapens gebruiken. Die kaken kunnen
qua grootte per individu enorm verschil
len. Als ze een rivaal met even groot ge

e hebben al een keer gezien dat
c’est bon gebruikt wordt bij iets
dat met de smaakpapillen te maken
heeft. Als u in een restaurant bent of bij
de Franse buurman, wilt u meer kunnen
zeggen dan c’est bon of c’est délicieux.
We laten voor het gemak negatieve op
merkingen van een gerecht weg, want
die gaat u niet gebruiken als u bij uw
Franse buren aan tafel zit…

Vliegend herten, rechts vrouwtje,
links twee mannetjes.

wei tegenkomen kan er flink gevochten
worden, maar meestal druipt een van de
macho’s al gauw af. Gegarandeerd zit er
een vrouwtje in de buurt om de winnaar
te verwelkomen.
De vrouwtjes worden zelden vliegend
waargenomen maar zijn wel degelijk
aanwezig als de mannetjes zich vliegend
en vechtend uitsloven. Hun kaken zijn in
tegenstelling tot die van de mannetjes
niet vergroeid, zij knagen gaten in eiken

schors en voeden zich met het uitstro
mende sap. De mannetjes kunnen zich
met die gewei-kaken niet zelf van voedsel
voorzien, niet alleen voor de paring zijn
ze dus op zoek naar een partner maar ze
hopen ook met haar hulp een slokje
plantensap te bemachtigen.
Na de paring worden de eitjes afgezet in
dood eikenhout. Na enkele weken komen
de eitjes uit waarna de larven zich voeden
met vermolmd, rottend hout. De bleek
witte larven kunnen wel 15 cm lang wor
den en er, afhankelijk van voedselaanbod
en temperatuur, wel 8 jaar over doen
voordat de verpopping plaatsvindt! De
verpopping duurt 2 tot 4 weken.
Het is van belang dat er na houtkap
altijd wat stobben en stammetjes achter
blijven in het bos. Door de bossen te
‘schoon’ achter te laten is de soort sterk
achteruitgegaan en ook een dikke laag
strooisel voor de verpopping van de larve
is onontbeerlijk voor het voortbestaan
van dit insect. •

U kunt synoniemen gebruiken van bon of
délicieux zoals excellent, divin (goddelijk,
heerlijk), exquis of sublime bij een gerecht,
een paar voorbeelden: ‘Ta blanquette de
veau est exquise’ of in de vous-vorm, als
u uw buren nog niet tutoyeert ‘Votre
tarte au citron est sublime’.
Als u wat verder wilt gaan in de compli
menten, kunt u zeggen dat ‘ce gâteau est
digne d’un pâtissier’ (een banketbakker
had de taart kunnen maken).
Of simpelweg, ‘j’adore ton risotto’ (ik vind
je risotto heerlijk).

Nog een manier, ‘quel régal, ce dîner !’
(wat is dit diner lekker zeg!) Letterlijk
betekent le régal een groot genoegen
of traktatie. Se régaler is het werkwoord
en daarmee kunt u zeggen dat ‘on s’est
régalés’ (we hebben ervan genoten).
Of als u het direct gebruikt op het mo
ment dat u aan tafel zit, ‘je me régale’
(ik geniet ervan). Dan is er nog une tuerie,
informeel gebruikt, bijvoorbeeld ‘ce
camembert est une tuerie’ (deze camem
bert is verschrikkelijk lekker).
Fransen wisselen graag recepten uit en
een ultiem compliment kan zijn dat u
naar het recept van het gerecht vraagt.
‘Il faut que tu me donnes la recette de ta
soupe aux oignons’ (Je moet me het re
cept van je uiensoep geven) of ‘comment
tu as préparé ce cassoulet ?’ (hoe heb je
de cassoulet bereid?) Het is een echt
tafelonderwerp om het gerecht tot in
detail te bespreken. ‘Cette mouse est
meilleure que celle de ma mère’, (deze

mousse is beter dan die van mijn moe
der), is een compliment dat Fransen
nauw aan het hart gaat.
Een paar regels tekst voor als u een app
of mail de remerciement (bedank-app/
mail) wilt sturen naar uw Franse gast
vrouw/heer: ‘Je te/vous remercie de nous
avoir préparé cet excellent repas de fête
rien que pour nous.’ of ‘Quelle belle soirée !
Quelle soirée superbe ! Merci encore pour
nous avoir invités !’ of ‘Je vous remercie
pour cette soirée absolument merveilleuse.
Le dîner était tout simplement délicieux !
Vous êtes deux hôtes incroyables, et nous
avons grandement apprécié passer du
temps avec vous.’ Hierop kunt u natuur
lijk eindeloos variëren. •
Voor suggesties, vragen:
Marianne Rosenberg mdrosenberg@me.com
www.lamaisondelasouque.fr

Jules Grün,
‘Fin du Souper’,
1913.

Sponsoring
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GESCHIEDENIS
Wil de Jong

Nadat Julius Caesar in 51 v.Chr. de laatste Galliërs had
verslagen, was het huidige Frankrijk vijf eeuwen lang een
onderdeel van het Romeinse rijk. In die Gallo-Romeinse
tijd romaniseerde de bevolking en het land veranderde
ingrijpend. Zo legden de Romeinen verharde wegen aan
en bouwden ze moderne steden. Nu, tweeduizend jaar
later, is daar nog opmerkelijk veel van over: amfitheaters,
muziektheaters, tempels, thermen en aquaducten.

Amfitheaters, tempels, thermen en aquaducten

De Arena van Arles.

Romeinse weg.

De erfenis van vijf eeuwen
Romeinen in Frankrijk

E

r kwam een netwerk van verharde wegen door het hele
land met Lyon (Lugdunum) als knooppunt. Want deze
stad was het culturele en bestuurlijke centrum van het
hele Gallo-Romeinse gebied. De weg van Lyon naar de Middel
landse Zee – een verre voorganger van de Autoroute du Soleil
– splitste zich bij Arles (Arelate) in wegen naar Italië en Spanje.
De weg naar Spanje had bij Narbonne een aftakking naar
Bordeaux (Burdigala). Vanaf Lyon liepen ook wegen naar het
westen en noorden. Naar Saintes (Mediolanum Santonum) in
Aquitania, naar B
 oulogne (Bononia) aan de Kanaalkust, naar
Metz (Bagacum Nerviorum) en zelfs helemaal naar Keulen

(Colonia Claudia Ara Agrippinensis).
Het bestuur over Gallië werd gecentraliseerd met Romeinen op
de belangrijkste posten. Maar gaandeweg werd ook de Gallische
elite opgenomen in de provinciebesturen en het grootste deel
van de Gallische bevolking romaniseerde. Ze trokken hun ge
ruite broeken uit, hulden zich in toga’s en namen de Romeinse
manier van leven aan. Er ontstond een Gallo-Romeinse meng
cultuur en de taal werd Gallo-Romaans, een volkse variant van
het latijn. Die Gallo-Romeinse beschaving was naar Romeins
voorbeeld een stadscultuur, geconcentreerd in en rond de
stedelijke centra.

Thermen van Cimiez bij Nice.

Aquaducten en thermen
“Wateren maken de stad.” Dat is een uitspraak van de Romeinse
geleerde en schrijver Plinius de Oudere, die nog enige tijd
procurator (bestuurder) van Gallia Narbonensis was. Bijna alle
steden in Gallië, ook de kleinste, hadden een waterleiding. Het
water kwam uit hoger gelegen bronnen en liep via kanalen en
over aquaducten naar de stad. Een van de bekendste Romeinse
monumenten in Frankrijk is de Pont du Gard, een vijftig meter
hoog aquaduct over het dal van de Gardon. Het was een onder
deel van de bijna vijftig kilometer lange waterleiding naar
Nemausus (Nîmes), waar het water werd verdeeld over de
huizen, fonteinen en thermen.

Pont du Gard.
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“Wateren maken de stad”

Die thermen, Romeinse badhuizen, waren
bijzonder belangrijk voor het leven in de
stad. Niet alleen om zich onder te dom
pelen in de koude, warme en lauwe baden,
maar vooral als ontmoetingsplaats voor
de stedelijke bovenklasse. Van de thermen
in Nîmes is nauwelijks iets overgebleven;
daarvoor moeten we naar Cimiez, de
noordelijke villawijk van Nice. Cimiez
heette in de Romeinse tijd Cemenelum
en was de residentie van de g ouverneur van de provincie Alpes
Maritimae. Toen het oude Cemenelum werd opgegraven kwam
een imposant complex van drie badhuizen tevoorschijn. De
Thermes du Nord was een luxe bad voor de gouverneur en zijn
gunstelingen, de Thermes de l‘Est was voor de gewone mensen
en de Thermes de l’Ouest alleen voor vrouwen.
Amfitheaters
Terug naar Nîmes. Daar staat in de stad het Maison Carrée, een
van de best bewaarde tempels van het Romeinse rijk. De tempel
werd rond het begin van onze jaartelling gebouwd en was ge
wijd aan twee jong gestorven aangenomen zonen van keizer
Augustus. Met zijn door Korintische kapitelen bekroonde zuilen
is Maison Carrée een gaaf voorbeeld van een klassieke Augus
tijnse tempel. Het gebouw bleef gespaard omdat het na het
vertrek van de Romeinen een christelijke kerk werd.
Ook de Arena van Nîmes (Les Arènes de Nîmes) ligt er nog
bijzonder goed bij. Dit amfitheater werd een halve eeuw na de
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acteurs en actrices op het antieke podium. Zelfs de legenda
rische Sarah Bernhardt was er te zien in een van haar glans
rollen. Tegenwoordig wordt iedere zomer in het theater het
operafestival Chorégies d’Orange gehouden.
Orange was oorspronkelijk een Romeinse kolonie, gesticht
door soldaten van het Tweede Legioen. Die militaire aanwezig
heid is nog duidelijk te zien aan de triomfboog over de Via
Agrippa, opgericht ter ere van de veteranen van dat legioen.

Maison Carrée, een van de
best bewaarde tempels
van het Romeinse rijk

tempel gebouwd voor de Romeinse spelen en de bouwers heb
ben daarbij duidelijk het Colosseum in Rome als voorbeeld ge
nomen. Twee niveaus van ronde booggewelven omsluiten een
ovale arena, waar meer dan twintigduizend toeschouwers de
spelen konden volgen. Tegenwoordig worden in de arena con
certen gegeven en Provençaalse stierengevechten gehouden.
Het amfitheater van Arles werd in dezelfde tijd gebouwd als
dat in Nîmes en het heeft dezelfde vorm met booggewelven
rond een ovale arena. In de onrustige eeuwen na de Romeinse
tijd werd het omgevormd tot een versterkte stad met binnen
de muren meer dan tweehonderd huizen. Dat bleef zo tot het
midden van de 19de eeuw, toen de schrijver Prosper Mérimée,
die tevens inspecteur van historische bouwwerken was, ervoor
zorgde dat het een nationaal monument werd. Het gerestau
reerde amfitheater werd vanaf toen gebruikt voor allerlei eve
nementen. In 1880 schilderde Vincent van Gogh de arena na
een bezoek aan stierengevechten en die worden daar, naast
openluchtconcerten en toneelvoorstellingen, nog steeds ge
houden.
De dodenweg
Arles, destijds een grote stad aan de Rhônedelta, heeft meer
interessante Romeinse monumenten. Op de Place de la Répu
blique staat een twintig meter hoge obelisk van rood graniet,
die werd opgericht ter ere van de in Arles geboren Romeinse
keizer Constantijn II. En langs een door bomen omzoomde weg

Triomfboog voor Tiberius in Saintes.
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Maison Carrée in Nîmes.

even buiten het centrum ligt de necropolis Alyscamps, de
befaamde dodenallee. In de Romeinse tijd werden de doden
buiten de bebouwde kom begraven, bij voorkeur langs een uit
valsweg. Rijke Romeinen lieten hun stenen grafkisten boven
gronds neerzetten langs deze weg, in die tijd de Via Aurelia van
Arles naar Italië en Spanje. Er staan nu hele rijen sarcofagen,
niet alleen Romeinse maar ook van later datum, want die tra

Heel bijzonder is de
triomfboog van Saintes

Tour de Vésone in Périgueux.

ditie werd tot in de Middeleeuwen voort
gezet. Zowel Vincent van Gogh als zijn
vriend Paul Gauguin schilderden deze
fascinerende dodenweg.

Muziek in het Odeion
Vanuit Orange bereikte men over de Via Agrippa de stad
Lugdunum, oftewel Lyon, en dat was het middelpunt van de
Gallo-Romeinse wereld. Vandaar dat Lyon een unieke combi
natie van twee culturele monumenten heeft. Tegen de helling
van de heuvel Fourvière liggen zowel een Romeins theater als
een Odeion, een overdekt muziektheater. Het antieke theater,
dat aan het begin van onze jaartelling werd gebouwd, is groot.
Tienduizend toeschouwers konden vanaf hun zitplaatsen op de
helling genieten van toneelvoorstellingen en muzikale komedies.
Het kleinere Odeion werd twee eeuwen later gebouwd en was
voor de echte liefhebbers. Er werden zang- en muziekvoor
stellingen gehouden, die wat minder
Vincent van Gogh:
populair waren bij het g ewone volk. Elke
de dodenallée Alyscamps (1888)
zomer vindt daar nu het muziekfestival
Nuits de Fourvière plaats.

Sarah Bernhardt
Van een geheel andere orde is het
Romeinse theater in Orange (Arausio).
Dat was een echt toneeltheater. Op een
overdekt podium met imposante decor
stukken werden eeuwenlang pantomimes
en komedies gespeeld en hielden dichters
voordrachten. Met de komst van het
christendom, eind 4de eeuw, was dat af
gelopen. De kerk maakte bezwaar tegen
die onzedelijke voorstellingen, het thea
ter werd gesloten en raakte in verval. Ook hier was het de
Provençaalse schrijver Prosper Mérimée, die in de 19de eeuw
het initiatief nam voor een restauratie. Daarna werd het weer
gebruikt waar het voor bestemd was en stonden talloze Franse

Tienduizend toeschouwers konden
vanaf hun zitplaatsen op de helling
genieten van toneelvoorstellingen en
muzikale komedies

Puur Romeins
Behalve in het zuidoosten zijn in andere
delen van Frankrijk nog wat minder
spectaculaire monumenten uit de GalloRomeinse tijd te zien.
Périgueux dat destijds Vesunna heette,
heeft veel te bieden. Naast het centrum
ligt een kleine Gallo-Romeinse wijk met
de opgegraven overblijfselen van een
amfitheater, delen van stadsmuren en de
deels gerestaureerde Tour de Vésone.
Die toren was het allerheiligste deel van
een Gallo-Romeinse tempel. Op de over
blijfselen van een Romeinse villa werd begin deze eeuw een
archeologisch museum gebouwd, waarin het oude Vesunna
weer een beetje herleeft.
Heel bijzonder is de triomfboog van Saintes (Mediolanum Santo
num), die een rijke inwoner van de stad omstreeks het jaar 20
over de weg naar Lyon liet oprichten. Het bouwwerk was opge
dragen aan keizer Tiberius en zijn zonen. De schenker liet er ook
zijn eigen naam en die van zijn vader en grootvader op aanbren
gen. Ze hadden alle drie de voornaam Julius, naar Julius Caesar,
maar de vader en grootvader droegen nog de Gallische achter
namen Gedemo en Otuaneumus. De zoon had echter gekozen
voor een puur Romeinse naam: Caius Julius Rufus. Daaruit
blijkt hoe de Gallische bovenlaag toen al was geromaniseerd. •
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LE TOUR DE...
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Jazz

Design Capital 2020

Als u van jazz houdt, zit u zeker goed
in Frankrijk. Vanaf mei wordt er op
dat gebied veel georganiseerd in het
land. Woont u in de Périgord Pourpre
dan is daar bijvoorbeeld Jazz en
chais: een diner op een wijndomein,
een proeverij van de wijnen van deze
wijnboer (kopen kan natuurlijk ook)
en vervolgens een jazzconcert. Maar
als u niet van jazz houdt, dan kan
alleen eten en wijn proeven uiter
aard ook en slaat u het muzikale
gedeelte over. Leuk om zo af en toe
eens te doen en aan tafel te zitten
met de lokale bevolking en een
andere wijn te proeven. Informatie
op de site van www.jazzpourpre.com
– u kunt zich abonneren op de
nieuwsbrief.

JUL

De Fransen houden van tradities. Belangrijke gebeurtenissen

2020

worden nog altijd herdacht, wat natuurlijk prima is.
Ook op het gebied van festivals en feesten heeft Frankrijk

Fête de la Mer

Lille

een behoorlijk dikke agenda. Dicht in de buurt kent u ze
vast wel: de nieuwjaarsreceptie, het
jaarlijkse dorpsfeest of een marché

Boulogne-sur-Mer
JUL

MAA

MAA

gourmand.

Festival de Loire

Fête du vin

Festival Chopin

Fêtes Maritimes

SEP
Alsace

Nohant

Brest
Orléans

Tour des
festivals
V

oor jong en oud zijn er door het hele jaar (pop)concerten en
festivals. Een agenda vindt u op sites zoals www.ticketmaster.
fr of www.skyscanner.fr. Wanneer u zoekt op festival of fête
de… en vult dan een plaatsnaam, artiest of zelfstandig naamwoord in,
dan staat u versteld van het aantal hits (mogelijkheden) die tevoor
schijn komen. Wij hebben een selectie gemaakt voor u. Misschien
eens leuk om te combineren met een korte of langere trip in uw eigen
Franse land. Sommige festivals zijn misschien net al geweest, maar
het wordt vanzelf weer januari… Verder benoemen we eveneens wat
permanente attracties. Er is genoeg te doen voor iedereen!

B

enieuwd wat er bij u in de buurt te beleven is, of nieuwsgierig
naar een regio waar u binnenkort naar toe gaat? Als u de
eerste twee cijfers van de postcode intypt op internet en dan
agendaculturel.fr dan vindt u alle activiteiten op een rij. Dus 		
voor bijvoorbeeld Parijs is het dan 75.agendaculturel.fr of voor de
Gironde: 33.agendaculturel.fr.
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Meer informatie
Fêtes des Lumières
La Machine

Meer informatie over de genoemde
festivals is heel eenvoudig online te
vinden. Google op de naam van het
festival, de plaatsnaam en 2020 en
u vindt veel informatie over het
evenement.

JAN
Lyon

Saintes

JUN/
JUL

Nantes

Stripfestival
Angoulème

JUL

OKT

Nuits de Fourvière

Foire de la pomme
et de l’oignon

Lyon

Festival de Jazz

Fête du Citron

Le Vigan

Marciac

agendaculturel.fr

Festival de Saintes

JUL

Festival des Lanternes

OKT

JAN

Festival du Piment
d’Espelette

FEB

JUN/
JUL

Menton

Fêtes de la Lavande
Tarn

Festival du Vent

JUL

Provence
Espelette

Een mooie (festival)zomer gewenst!

Calvi – Corsica
Drop 128 – Maart 2020
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rance.eu

PS
coördinaten:
45°42’44.9”N 0°35’01.2”E
rvering:
contact@golffrance.eu

BOMEN
Koos Slob

Te koop:
geluidsinstallatie

Een wandelpark van
bijna 5 km in Parijs
Tijdens onze laatste treinreis naar Nederland
hadden we ruim drie uur over om van het
Gare Austerlitz naar het Gare du Nord te komen.
Tussen haakjes… bij voorkeur nemen we de trein
naar Nederland. Mits tijdig gereserveerd is het vrij
goedkoop.

Joanna Bos Beëdigd vertaalster
Verbonden aan het Hof van Beroep van Toulouse
Vertalingen Engels, Nederlands,
Frans voor heel Frankrijk en
redactie van uw officiële documenten.

joannabos4@gmail.com

06 87 60 44 66

De Association Drop of Stroopwafels biedt
TE KOOP aan tegen elk aannemelijk bod (t.e.a.b.):
Alain STOM
DeJaques
geluidsinstallatie
(PA)
die is gebruikt
Agent
Commercial van den Berg
Immobilier
professionelle no CPI 1901 2017 0000 20449 CCI de Brive-la-Gaillarde
bijCarte
Ledenvergaderingen
in vorige
jaren.
Attestation
collaborateur ADC 1901 2017
000091027
siret no: 534 296 389 00016

FEU

IR GERT ROOK ARCHITEKT BNA
LA TAUPINIÈRE
16220 ROUZÈDE
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Joanna Bos Beëdigd Vertaalster
Haalbaarheidsstudies

Schetsplannen

Verbouwadviezen

Schitterend gelegen in het heuvelachtige grensgebied van
Bouwaanvragen
CHARENTE, DORDOGNE
EN LIMOUSIN
vindt U in de gemeente ROUZÈDE

joannabos4@gmail.com

06 87 60 44 66 05 53 40 05 28

Wij

In totaal nog geen 10 uren gedraaid,
zoeken
doorlopend huizen voor de verkoop
is als nieuw, zit in originele dozen.

m.b.t. ons gestaag groeiend klantenbestand !

Wij wonen en werken in de Dordogne.
Wij vinden wat U zoekt.
Korte lijnen en heldere adviezen
Begeleiden van A tot Z.
Blijvend aanspreekpunt, ook na de koop.
Wij zoeken doorlopend huizen voor de verkoop
m.b.t. ons gestaag groeiend klantenbestand.

T: 0033 (0)6 752154 55 E: alain.stom@gmail.com

FEU

IR GERT ROOK ARCHITEKT BNA
Kader Nicoverken
LA TAUPINIÈRE

Alain, dit is mijn probeersel aan de hand van de aangeleverde
siret: 51034091900010
16220 ROUZÈDE
T: 0545232576
gegevens. Ik vind zelf dat de makelaardij maar weinig uit
M: Vertaalster
0695560124
Joanna
Bos Beëdigd
Haalbaarheidsstudies
- een 18 holes Champions
Course
de verf komt! Dat is de reden dat ik Schetsplannen
het vignetje van Van den Berg
E:
gertrook@orange.fr
Verbonden
aan het
Hofand
vanPutt
Beroep van Toulouse
- een 18 holes
Pitch
e hadden gehoord van een
Biedingen per mail aan: Verbouwadviezen
Vertaling
Engels, Frans, Nederlands,
- voortreffelijke
oefenfaciliteiten
heb
gebruikt
lange oude spoorlijnwande
voor
heelofFrankrijk
- een troostrijke 19e hole voor
borrel
maaltijd
voorzitter@lesamisdedrop.fr
Bouwaanvragen
redactie van uw officiële documenten.
ling dwars door Parijs en we
www.golfdelapreze.com
Tel: 0033(0)545 232474
sluiting bieding 1 mei 2020
besloten dat eens te gaan verkennen.
06 87 60 44 66
05 53 40 05 28
siret: 51034091900010
19
Het betreft de Coulée verte René-Dumont
T: 0545232576
of Promenade plantée. Het is een wandel
In elk jaargetijde staan wij voor u en uw TUIN klaar !
M: 0695560124
park van 4,7 km lengte, in 1993 aange
18
E: gertrook@orange.fr
Jardins AV
legd grotendeels op een oud spoorweg
Les Tuilliéres
- aanleg
16310 Roussines
tracée van de Ligne de Vincennes uit de
arenorenderest@gmail.com
19e eeuw. Het loopt afwisselend over
- renovaties
viaducten, spoordijken, bruggen, gelijk
Fixe 0033(0)545 964268
- onderhoud
006259
SchitterendPortable
gelegen in0033(0)687
het heuvelachtige
grensgebied van
vloerse ruimten en door twee tunnels.
CHARENTE, DORDOGNE EN LIMOUSIN
- boomverzorging
De volgende informatie vond ik op inter
vindt U in de gemeente ROUZÈDE
- terrassen
net.

W

LENTE

22

- een 18 holes Champions Course
Drop 128 – Maart 2020
- een 18 holes Pitch and Putt
- voortreffelijke oefenfaciliteiten
- een troostrijke 19e hole voor borrel of maaltijd

FOTO’S: INEKE VINK
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• 2 draadloze microfoons met zender
UW MAKELAAR
………op lichtnet
• 2 grote luidsprekers

De Promenade is gezamenlijk ontworpen
door een landschapsarchitect (Jacques
Vergeley) en een architect (Philippe
Mathieux) en werd vanaf 1988 ingericht.
Voetgangers kunnen met trappen en
liften het viaduct bestijgen om vanaf de
Opéra Bastille in een afwisselende, als
park ingerichte omgeving over het viaduct
zo’n 10 meter boven de Avenue Daumesnil
te wandelen. De bogen onder het viaduct
zijn omgebouwd tot winkels, galerieën en
kunstnijverheidsateliers. Op de begane
grond volgt een fietspad het traject van
de Coulée verte. Na enkele kilometers,

bij de Jardin de Reuilly, daalt de Prome
nade tot op straatniveau en liggen de
wandel- en fietsroutes naast elkaar. Het
oude spoorwegtraject wordt gevolgd
tussen gebouwen, over opgeknapte
spoorwegbruggen door twee tunnels,
waarna de Promenade zich splitst.
Zover zijn we niet gekomen. Het was
koud en wat guur decemberweer. Ook
de vegetatie was in winterrust. Maar
toch was het een aparte ervaring en we
gaan de Coulée verte zeker nog een keer
lopen in het voorjaar of zomer.
Nog een weetje dat ik op internet vond:
het is niet meer het enige park ter wereld
op een viaduct: de High Line op Man
hattan in New York (de beplanting van
het park werd ontworpen door de Neder
landse ontwerper Piet Oudolf) en een
vergelijkbaar viaduct in Chicago, maar
daar ook voor fietsers, werden naar
voorbeeld van de Coulée verte aan
gelegd. •
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CAMEMBERT

WIJN

Nienke ten Hoor Aukema

Laura Wille

Appellation
d’Origine
Contrôlée
De waarde van de kwaliteitslabels
Kwaliteitslabel
of keurslijf
H

et is niet een verzonnen verhaal,
noch een mythe uit Asterix en
Obelix, maar sinds enkele jaren heerst er
in Normandië la guerre du camembert.
Deze stinkende kaasoorlog gaat tussen de
adepten van de fabriekscamembert die
gemaakt is van gepasteuriseerde melk
en de liefhebbers van de rauwmelkse
camembert voor de culinaire markt. Er is
een enorme polemiek ontstaan over het
kwaliteitskeurmerk van dit beroemde
exportproduct van Frankrijk, maar er
is meer te doen rond de bekende keur
merken.
Appellation d’origine Contrôlée
(AOC)
In 1935 werd het Institut National des
Appellations d’Origine opgericht (INAO)
dat nog steeds de keurmerken voor
agrarische producten uitgeeft.
Globalisering
Voor de Franse producten is de INAO hét
aangewezen instituut om te administreren
en te controleren, maar de EU onder
scheidt twee andere categorieën van
keurmerken: AOP – Appellation d’orgine
protégée (beschermde oorsprongs
benaming: BOB) en het IGP – Indication
géographique protégée (beschermde
geografische aanduiding: BGA). Hier
begint het al te wringen.
La guerre du camembert
Terug naar de camembertoorlog. Oor
spronkelijk werd camembert alleen in
Normandië gemaakt van vijf soeplepels
rauwe koemelk, niet meer en niet minder.
Het kaasje mag niet hoger zijn dan 3 cm,
moet een diameter hebben tussen 10,5
en 11 cm en verpakt worden in een doos
je van populierenhout.
De Franse zuivelgigant Lactalis produ
ceert echter sinds eind jaren zestig een
industriële camembert van gepasteuri
seerde melk en verpakt deze vrolijk in
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een kartonnen doosje. Kaasactivisten en
kleinere producenten lijden hier al jaren
onder en vinden dat het ten koste gaat
van de traditionele smaken. De boerin
Marie Harel zou zich in haar graf om
draaien als zij zou weten dat haar recept,
dat zij van een opstandige bij haar onder
gedoken priester uit de Brie-regio kreeg,
niet meer werd gebruikt.
Gewoon een tweede AOC
De marktdenkers van de gepasteuriseerde
camembert dachten praktisch. Zij zorg
den gewoon voor een tweede kwaliteits
label, dat in 2021 in werking treedt. Sim
pel toch? Als iets je niet bevalt, dan ont
werp je een eigen kwaliteitskeurmerk.
Vanaf 2021 zijn er gewoon twee soorten
AOP-camembert; de traditionele hand
gemaakte rauwmelkse en de fabrieks
camembert van gepasteuriseerde melk
die nog ternauwernood voor 30% van
Normandische koeien moet komen (sic).
Consumentenbedrog
De traditionele kaasmakers beweren dat
hiermee de betekenis van zo’n kwaliteits
keurmerk verkwanseld wordt en dat er
sprake is van consumentenbedrog. “Dit
is voor iedereen het voorbeeld van hoe
het niet moet”, zeggen fanatieke boeren.

Pasteurisatie doodt ieder leven in de
melk en daarmee elke smaak in de kaas.
Waarom zouden we die fout, die al eerder
met andere kazen is gemaakt wéér maken
met de camembert? Het is een symbolisch
Frans kaasje met wereldwijde bekend
heid. Zij verwijten de economische
denkers dat het hen alleen maar gaat
om de vergroting van de productie,
winstoptimalisatie, de Mammon dus.
Verder vinden zij dat het ministerie van
landbouw i.c. het INAO niet de moed
heeft om multinationals als Lactalis of
concurrent Sodiaal (2,6 miljard omzet in
2018) aan te pakken.
Elke waar heeft zijn prijs
Kaas van gepasteuriseerde melk is zeker
minder lekker, maar in het kader van de
volksgezondheid is er een grote markt
voor en die paar rauwmelkse topcamem
bertjes zijn gereserveerd voor fijnproevers
die er veel voor overhebben. De kleine
producenten bepalen hun eigen prijs en
hebben de fabriekskazen niet nodig om
de naam camembert bekend te houden.
Daar zorgt wereldwijd Lactalis wel voor
en als een bepaald keurmerk je niet be
valt, dan maak je zelf een nieuw. •
Bon Appétit, Nienke
info@uwdietist.eu

Frankrijk staat wereldwijd bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige wijnen. Sommige châteaux hebben
een bijna mythische status verworven en de oudere flessen gaan soms voor duizenden euro’s over de
toonbank. De meeste wijnliefhebbers houden wel van een beetje name dropping en de bekende AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) bewaarwijnen zoals Châteauneuf-du-Pape, Coteaux du Layon en
Meursault lenen zich hier uitstekend voor.

M

aar de Franse wijnmarkt vernieuwt, en steeds vaker
proef ik in wijnbars en restaurants ook wijnen zonder
AOC, met een kwaliteit die zeker niet onderdoet voor sommige
befaamde appellations. Het is een keurmerk dat de geografi
sche herkomst van het product én de kwaliteit van het produc
tieproces waarborgt: een fikse set aan strakke regels rondom
te gebruiken druivensoorten, de bewerking van de wijngaard
en smaak- en kleurkenmerken van de uiteindelijke wijn.

Kwalitatief hoogwaardige
wijnen maken zonder het
strakke keurslijf van de AOC

De oorsprong van de Franse appellations
Nergens ter wereld is het proces van wijnmaken zo vastgelegd
als in de Franse wijnwet. Frankrijk staat bekend om zijn patrio
tisme, en het AOC is daar een mooi voorbeeld van. De oorsprong
van dit kwaliteitslabel ligt in het beschermen van het gastro
nomische erfgoed. Na diverse frauduleuze praktijken is in de
jaren ’30 gedetailleerde regelgeving rondom het proces van
wijnmaken vastgelegd.
Is het daarmee een garantie van goede kwaliteit? Dat kan nog
wel eens mee- en tegenvallen.
Bij een AOC-Saint-Émilion Grand Cru kun je ervan uitgaan dat
je een verfijnde en gebalanceerde wijn zult aantreffen, maar
dat is niet bij alle AOC-wijnen het geval. Een AOC-Bordeaux kan
smaakvol zijn, maar ik heb er ook diverse geproefd die veel te
zurig waren, of zo nietszeggend dat het totaal geen indruk
heeft achtergelaten. Want in een goed glas wijn proef je naast
de smaken van het terroir ook de passie van de wijnmaker, de
liefde voor de wijngaard en de keuzes die gemaakt worden tijdens
de vinificatie (het gehele proces van druif tot de fles).
Innoveren zonder de appellation
Er staat een nieuwe generatie wijnmakers op in Frankrijk die
kwalitatief hoogwaardige wijnen willen maken, zonder het
strakke keurslijf van de AOC. Zij stappen doelbewust uit het
keurmerk en zijn daarmee genoodzaakt hun wijn te categorise
ren als Vin de France, een aanduiding die tot niet zo lang geleden
vooral stond voor de slobberwijnen die je in plastic flessen in
de supermarkt zag staan. Maar tegenwoordig kun je ook een
geweldige Vin de France tegenkomen, gemaakt door vernieu

wende wijnmakers en vaak met een biodynamische visie.
Dit is zoals Caro en Sean Feely dat doen. Zij hebben een wijn
domein in Saussignac en maakten wijn onder de AOC-Bergerac.
Een aantal jaar geleden hebben zij de keuze gemaakt om het
label los te laten en hun wijn te produceren als Vin de France.
Onder de appellation voelden zij zich beperkt in het maken van
hun eigen keuzes, hun visie op wijn maken en kwaliteit vonden
ze uiteindelijk belangrijker dan het naampje op hun wijnetiket.
Hun rosé zou bijvoorbeeld niet door de AOC-controles komen,
omdat zij ervoor kiezen om een lichtroze, droge rosé te produ
ceren terwijl een rosé onder de AOC-Bergerac een veel diepere
kleur vereist en meer fruitige aroma’s heeft.
De passie van de Feely’s proef je in hun wijnen die perfect in
balans zijn en een geweldige smaak hebben die je lang bijblijft.
En als je nog op zoek bent naar een heerlijke bubbel voor
een toekomstige feestelijke gebeurtenis, dan kan ik die van
Terroir Feely zeker aanraden. Ze zijn te vinden op internet
chateaufeely.com. Hun domein ligt nog net in Dordogne.
Proef en geniet. •
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GESCHIEDENIS
Wim Kruize

Madame de Pompadour smeekte op
een gegeven moment de koning om op
te treden en niet alleen maar te zuchten

We weten nauwelijks hoe de echtgenote
heette van Lodewijk XV, maar de naam van
zijn maîtresse, Madame de Pompadour, ja die
kennen we wel. Dat zegt iets over het gewicht
dat in Frankrijk werd toegekend aan m
 aîtresses.
En La Pompadour was een heel bijzondere.
Zonder haar zou de 18e eeuw anders ver
lopen zijn. De koning noemde haar ‘l’amie
nécessaire’ (‘de onmisbare vriendin’).

Madame de
Pompadour

de onmisbare vriendin

T

och was de jonge monarch heel verliefd op zijn vrouw
Marie, de dochter van de eerdere koning van Polen,
Stanislas Leczinski. Ze trouwden in 1725, hij 15 jaar en
zij 22! Voor de jonge koning, die tot dan toe helemaal geen
belangstelling had getoond voor de schone sekse, was zijn bruid
een openbaring. Hij gaf haar in de bruidsnacht, zo beweerde hij
zelf, sept preuves de sa tendresse (preuve = bewijs en tendresse
= tederheid). Marie stelde op haar beurt Lodewijk niet teleur en
schonk hem gedurende de eerste twaalf jaar van hun huwelijk
tien kinderen. Van de 142 maanden echtelijk leven was ze 90
maanden zwanger.
Lodewijk ging zich echter op den duur bij Marie vervelen en zijn
belangstelling richten op andere vrouwen. Daar was niets bij
zonders mee, want in die dagen hadden drie van de vier edel
lieden aan het hof een maîtresse. Het was dus bijzonder als
een heer van adel er geen een had. Koning Lodewijk groeide
naar een maîtresse en het werd Jeanne-Antoinette Poisson, de
latere marquise de Pompadour. Wie was zij?

Jeanne-Antoinette was een van
de knapste, bevalligste en
intelligentste vrouwen van Parijs
26
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Madame d’Etioles
Jeanne-Antoinette was op 29 december 1721 geboren in Parijs.
Haar biologische vader was de amant van haar moeder.
Madame Poisson stond erop haar dochter een uitstekende op
voeding te geven. En dat gebeurde ook. Studeren, musiceren,
acteren, tekenen, schilderen, reciteren; ze kon alles. Vooral
haar geheugen was opmerkelijk goed. De deuren van de salons
gingen voor haar open. Zij trouwde in 1741 met Charles
Guillaume Le Normant d’Etioles. Charles was dol op zijn jonge
vrouw, die in de huwelijksnacht bij wijze van grapje tegen hem
zei: ‘Ik zal je nooit verlaten, behalve natuurlijk voor de koning.’
Jeanne-Antoinette was een van de knapste, bevalligste en
intelligentste vrouwen van Parijs. Haar naam begon tot het hof
door te dringen…
‘Le mouchoir est jeté’
Het gebeurde in februari 1745.
Ter gelegenheid van het huwelijk van de dauphin met de infante
van Spanje werd een groots gemaskerd bal gehouden. Ook ge
wone burgers, die nog nooit een stap aan het hof gezet hadden,
mochten naar binnen. Precies om middernacht kwamen acht
gekostumeerde en gemaskerde mannen dansend binnen en
alras bleek dat een van hen de koning was. Uit een groep
bourgeoises kwam een jonge vrouw naar voren en dartelde
vrijpostig vóór Zijne Majesteit, die heel nieuwsgierig werd.

De vrouw deed haar masker af, het bleek de knappe mevrouw
d’Etioles te zijn. Na een buiging rende ze weer terug naar haar
vriendinnen, maar liet – zogenaamd per ongeluk – een zakdoek
vallen voor Lodewijk die hem opraapte en beleefd naar haar
toewierp. Onmiddellijk gonsde het door de rijen: ‘Le mouchoir
est jeté !’ (De zakdoek is geworpen).
De koning raakte geheel en al in de ban van de mooie, jonge
mevrouw d’Etioles. In maart 1745 werd ze zijn maîtresse. Haar
man zwichtte voor de druk die op hem werd uitgeoefend. In mei
werd de scheiding van tafel en bed door het Parlement uitge
sproken. Charles Guillaume zou zijn vrouw nooit meer terugzien.
Wie heeft het voor het zeggen?
De nieuwe relatie van de koning begon
bekend te raken. Het publiek had er geen
moeite mee. Ook de schrijvers en filosofen
deden niet moeilijk. Voltaire was opgeto
gen. Echter, Madame d’Etioles was een
bourgeoise. Ze diende officieel aan het
hof gepresenteerd te worden, wilde ze
aan de koninklijke banketten kunnen
aanzitten. Op 14 september 1745 vond
die ceremonie plaats. Louis’ maîtresse
kreeg de titel marquise de Pompadour.
Op politiek terrein ging de markiezin steeds
meer de dienst uitmaken. ‘La Poisson
(meisjesnaam!) fait la loi à Versailles’
(…maakt de dienst uit in Versailles),
mompelden de critici. Er circuleerden in
Parijs schotschriften die de maîtresse op

de korrel namen. Sommige van die poissonnades konden gerust
grof genoemd worden. Vooral Maurepas – minister van Marine
– was hardnekkig in het bedenken van poissonnades. Madame
de Pompadour smeekte de koning op een gegeven moment om
op te treden en niet alleen maar te zuchten. In 1749 kreeg de
minister een koninklijke brief waarin hij gesommeerd werd
Versailles te verlaten en zich onverwijld naar Bourges te bege
ven. Hij was ontslagen en verbannen. En dat bleef hij zolang
Lodewijk XV leefde.
Na 1749 zal de marquise nog veertien jaar lang haar heer ter
zijde staan en helpen met raadgevingen. De situaties waarvoor
de koning zich geplaatst zag, waren niet altijd makkelijk. In 1750
gaf Madame de Pompadour haar steun aan het heffen van een
belasting die maar liefst 20% bedroeg van de inkomsten. Het
parlement en de geestelijkheid stonden op hun achterste benen.
De marquise moest alles uit de kast halen om de koning ervan
te overtuigen dat hij geen ‘heidense maatregel’ nam, zoals van
kerkelijke zijde gesuggereerd werd.
Anders, maar niet uit elkaar
in 1751 kwam er een eind aan de lichamelijke geboeidheid van
de koning voor zijn maîtresse; hij ging niet meer met haar naar
bed. Andere, jongere vrouwen gingen voortaan de koning de
sexuele genoegens bezorgen die hij najoeg. Maar Madame de
Pompadour zal tot haar dood de favoriete vrouw, de vertrou
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gegevens. Ik vind zelf dat de makelaardij maar weinig
uit
op www.pasdeprobleme.eu en zoek ‘Bij
pan op en smelt de boter. Bak het vlees
M: 0695560124
Haalbaarheidsstudies
- een 18 holes Champions
Course
de verf komt! Dat is de reden dat ik Schetsplannen
het vignetje van de
Van
den
Berg
Franse
slager’
.
in porties rondom bruin en schep ze me
E: gertrook@orange.fr
- een 18 holes Pitch and Putt
teen in je wijnsaus als ze klaar zijn. Doe
Verbouwadviezen
- voortreffelijke oefenfaciliteiten
heb gebruikt
- een troostrijke 19e hole voor borrel of maaltijd
Bouwaanvragen
Bœuf Bourguignon (4 personen)
daarna hetzelfde met de spekjes. Laat
www.golfdelapreze.com
Tel: 0033(0)545 232474
-	 Geduld: neem 5 uur de tijd
het bakvet in de pan en bak daarin de
siret:
51034091900010
-	
600
gram
stoofvlees
in
blokjes
(de
la
uien goudbruin en doe deze ook bij de
19
T: 0545232576
viande á mijoter, paleron, bœuf bourwijnsaus. Als de bakresten niet te zwart

FEU

Kader Nicoverken

BEKIJK

contact@golffrance.eu

S

*

W

TER
WIN
FST
HER
ER
ZOM

FEU

FEU

Kader Nicoverken

18

28

Drop 128 – Maart 2020

M: 0695560124
E: gertrook@orange.fr
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PFAS

RAAD WAAR DIE STAAT

Nienke Ten Hoor Aukema

Wilma Duijvestijn
Sentinelles
de la nature

Het raadsel PFAS
Nu we het toch over koken
hebben gehad: kijk uit
welke pan je gebruikt.
De Pfas-discussie.

W

ie had er tot een paar maanden
geleden van PFAS gehoord?
Misschien kende een enkele chemicus de
stof, maar ik in elk geval niet. Tijd voor
meer onderzoek, want elke keer als ik
nu een pan met anti-aanbaklaag pak,
denk ik: oeps, is dit wel verantwoord?
Vermoord ik nu straks niemand?
Wat is PFAS
PFAS is de afkorting van poly- en per
fluoralkylstoffen. Nice to know, maar nu
weet ik nog niks.
Welnu, deze stoffen blijken fluor-koolstof
verbindingen te zijn. Teflon is een soort
plastic plaklaag die gebruikt wordt in
veel producten zoals o.a. brandwerende
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kleding, brandblusschuim en regenjassen.
De meest bekende toepassing is wel
voor de anti-aanbakpan die in 1954 door
de Franse ingenieur Marc Grégoire uitge
vonden werd. Hij ontdekte een methode
om teflon aan aluminium te hechten. Deze
vooruitstrevende ondernemer richtte in
1956 het bedrijf Tefal op. De merknaam
is een combinatie van teflon en alumi
nium en vele generaties bakten vrolijk in
de nieuwe slimme pannen waar je minder
vet in hoefde te gebruiken.
Koekenpannen
De anti-aanbaklaag was destijds een
wonder. Je kon er alles in bakken tot
temperaturen van 327°C. Helaas vertelde

Dit zuur is
kankerverwekkend
en milieubelastend

F

rance Nature Environnement is
de Franse federatie van vereni
gingen voor de bescherming van
natuur en milieu. Hun sentinelles
de la nature blijven kritisch en rap
porteren door heel Frankrijk onge
rechtigheden. Dit soort instellingen
houden de producenten wakker, want
ondanks de nobele doelen voelt de
gulle gift van Tefal aan Unicef een
beetje als het afkopen van eigen
geweten.

nooit iemand mij dat het materiaal al
van structuur verandert bij 150°C, alleen
dat je voorzichtig moest zijn en dat be
schadigingen gevaarlijk waren, maar
waarom?
Harde keukengereedschappen zoals
messen, gardes en vorken beschadigen
de anti-aanbaklaag waardoor giftig zuur
zoals perfluoroctaanzuur (PFOA) vrijkomt.
Dit zuur is kankerverwekkend en milieu
belastend.
Nieuwe pannen
Inmiddels zijn er nieuwe pannen met
thermolon (een nieuw soort
anti-aanbaklaag) in de handel.
Die zijn schitterend, maar
zwaar. De pan is van gelijke
kwaliteit als de teflon-pan,
alleen ontbreekt het discuta
bele en milieuonvriendelijke
perfluoroctaanzuur. Deze
nieuwe pannen met thermo
lon kun je zelfs verhitten tot
450°C, hebben een langere
levensduur en zijn milieu

vriendelijker geproduceerd en tja, wat je
natuurlijk al verwachtte: ze zijn niet
goedkoop. Zo is bijvoorbeeld de
Belgische GreenPan al snel zo’n € 70.
Wanneer is PFAS gevaarlijk
Het moge duidelijk zijn dat dit soort
synthetische stoffen niet van nature in
het milieu thuishoren, maar ze zitten er
nu wel in en wij zitten ermee. PFAS bindt
zich aan koolstof in klei en zand en sijpelt
zo de bodem in. Het stapelt zich op in het
water, de bodem, in organismen en uit
eindelijk komt het via het drinkwater in
de bloedbaan van de mens.
De aanvaardbare PFAS-concentratie in
de bodem is in Nederland bepaald op
grond van de risico’s voor de mens, milieu
en bodemgebruik. Zo lijkt het logisch dat
de maximale concentratie voor de cate
gorie landbouw-, natuur-, en moestuinen
het laagst is. Vervolgens komt de cate
gorie wonen en daarna de industrie. De
regels voor het verplaatsen van vervui
lende stoffen in de bodem hangen niet
alleen af van de schadelijke effecten die
deze stoffen op de gezondheid hebben.
Het is ook nodig dat de vervuiling zich zo
min mogelijk verspreidt. De norm die
gesteld was, bleek voor de bouw en het
grondverzet een catastrofe. Waar dan
ineens de nieuwe norm vandaan komt,
is mij een raadsel. Het gaat immers nog
steeds om allerlei veronderstellingen;
er is nog steeds niks 100% bewezen.
De gezondheidsgrens ligt bij 3 g per kg.
Het is mij een raadsel. In Frankrijk zijn
voor zover nu bekend nog een harde
normen vastgesteld
Gelukkig zit ook de fabrikant niet stil en
wordt deze zich gestaag meer bewust
van zijn maatschappelijke verantwoor
delijkheid. Tefal doet sinds 2010 ieder
jaar een grote gift ter ondersteuning van
UNICEF-voedingsprojecten. Van elk
verkocht product is € 1 of meer voor
UNICEF, die het geld kan benutten voor
projecten op het gebied van voeding,
zorg en training van de ouders. •

I

n ieder nummer van Drop plaatsen we drie foto’s van k erken met een
verschillend karakter. Aan u te raden waar ze staan. Herkent u ze? 		
De antwoorden staan op pag. 34.
Heeft u zelf misschien een mooie foto die we zouden kunnen gebruiken ?
Mail het ons (administratie@lesamisdedrop.fr). Voorwaarde is wel dat de
foto van goede kwaliteit is. Maar een tip doorgeven mag n
 atuurlijk ook,
dan zoeken wij er een passende foto bij.

1

2
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OLIFANTEN

DE LACH VAN GASCOGNE

Tony Verhulst

Walter Vroom

Een welverdiende oude
dag voor olifanten

... of hoe een telg uit een familie
die generaties verbonden was
aan de inmiddels ter ziele gegane
warenhuisketen V&D terecht
kwam in de poppenkast.

I

N

ee, geen geld of vastgoed, maar
een Oudhollandse POPPENKAST!
Mijn vader, Martin Vroom, was
een beetje een rebel in de V&D-familie.
Opa was oprichter van V&D Zaandam en
zat later in de directie van vestiging Arn
hem. Uiteraard was het de bedoeling dat
Martin daar ook zijn carrière zou maken,
maar nee, hij koos een andere weg buiten
het concern. Theatermaken was zijn grote

n Drop 110 (toen nog Drop of Stroopwafels), in september 2015, hebben we een ver
haal gehad over een opvang voor olifanten. Er leven zo’n 140 olifanten in circussen
en 540 in dierentuinen in heel Europa. Eén voor één voeren de Europese landen een
verbod in voor olifanten en andere wilde dieren in circussen. De olifanten terugsturen
naar hun land van herkomst is niet altijd realistisch, hen een veilige thuishaven bieden
in Europa is dat wel. Tony Verhulst en Soﬁe Goetghebeur werkten 20 jaar in Belgische
dierentuinen. Ze richtten ‘Elephant Haven’ op dat een rustoord moet worden voor
oude en zieke olifanten afkomstig uit circussen en dierentuinen die moeten of willen
stoppen met het houden van deze dieren. Hoe is het hen sindsdien vergaan? Hier
onder een ingekorte versie van hun relaas.

N

a diverse terreinen bekeken te
hebben, vonden we uiteindelijk
wat we zochten in Frankrijk, in
St Nicolas Courbefy, Bussière Galant.
In de eerste plaats moesten we de admi
nistratieve diensten overtuigen van de
haalbaarheid van ons project.
Tony werkte aan het Certificat de Capacité,
een zeer gedetailleerd dossier over Azia
tische en Afrikaanse olifanten en het
project. Dit diploma is vereist voor het
houden van niet-gedomesticeerde dieren.
Tony legde zijn examen af in Parijs en elf
maanden later ontving hij het certificaat.
Vervolgens hebben we EHEES (Elephant
Haven) geregistreerd als een goed doel
in Frankrijk (Association loi 1901).
Er is, met steun van diverse fondsen en
organisaties (waaronder de Fondation
Brigitte Bardot, die een aanzienlijk be
drag doneerde) met hulp van vrijwilligers
veel werk verzet.

32

Drop 128 – Maart 2020

In mei 2018 kon worden begonnen met
het grote werk.
Vrijwilligers helpen ons voortdurend bij
de bouw van de stal en het installeren
van de olifantenomheining. Een groot
deel van dit werk wordt uitgevoerd door
de Association MakiGo, een natuur
beschermingsorganisatie, die ons sinds
2017 ondersteunt.
De komst van de olifanten?
Begin 2019 werden we gecontacteerd
om olifant Flavia te bezoeken, al 40 jaar

Open dagen
Voor wie dit allemaal wel eens
met eigen ogen wil zien, zijn er op
21 en 22 maart open dagen.
Van 10 tot 17 uur zijn er
verschillende programma’s.
Voor meer informatie:
www.elephanthaven.com

alleen in een dierentuin in Spanje en in
een onrustwekkende gezondheidstoe
stand. Met de hulp van olifantenexperts
hebben we hard gewerkt om haar
onmiddellijke welzijn te verbeteren en
goedkeuring te krijgen voor haar trans
port naar Elephant Haven. Maar helaas
stierf ze in maart 2019, zonder dat ze
naar het opvangcentrum kon komen.
Ook een contact met Denemarken mis
lukte helaas.
Besluit
Met de hulp van professionelen en
vrijwilligers hopen we over een paar
maanden klaar te zijn.
We blijven vastberaden en zijn zeer
dankbaar voor de steun die we elke dag
krijgen, en die ons veel energie geeft. •

Mijn mooiste erfenis…
passie! Hij was medeoprichter van het
Noord-Hollands Cabaret, trad in diverse
revuegezelschappen op en werd als con
ferencier ook wel de ‘Prins van den Lach’
genoemd. In 1935 maakte hij een poppen
kast en sneed uit perenhout twaalf pop
pen met als hoofdfiguren uiteraard Jan
Klaassen en Katrijn. Tijdens de oorlogs
jaren gaf hij tijdens de bezetting vele voor
stellingen met in zijn verhalen geheime
boodschappen voor de meegekomen
ouders. De bezetter dacht immers: Ach
poppenkast is alleen voor kleine kinderen…
Een record vestigen
In 1960 is mijn vader op 46-jarige leeftijd
overleden. Ik was pas 14 jaar. Toen ik 28
jaar was en twee kleine kinderen had,
werd ik gebeld door een oom met de
vraag of ik mij de poppenkast van mijn
vader kon herinneren? “Natuurlijk!” zei
ik, “Wat was ik trots toen hij voor de
koninklijke familie moest spelen en ik
achter de kast zat om hem de attributen
aan te geven! Maar ik dacht, dat mijn
moeder het poppentheater allang ver
kocht had…!” Nee dus! Mijn oom had hem
speciaal voor mij bewaard en of ik hem
wilde hebben? Nog nooit had ik zo snel
de imperiaal op mijn auto! De kast,
decors, poppen, verlichting, attributen…
alles was nog compleet! Eenmaal thuis,

toen in ‘s-Heerenberg, de kast in tuin
opgebouwd, de hele buurt ervoor en ik
speelde mijn eerste voorstelling alsof ik
dit al jaren deed! Werd al snel ontdekt
door beroepspoppentheaters, waarvoor
ik in het begin freelance optrad en al gauw
met mijn poppenkast ‘De Zandrakker’
bekendheid kreeg. Deze passie breidde
zich, naast mijn baan als binnenhuis
architect, snel uit tot ver over de grens.
Op 13 september 1992 speelde ik op de
Korenmarkt in Arnhem op verzoek van de
burgemeester het Wereldrecord SoloPoppenkastspelen. Gedurende twaalf uur
speelde ik non-stop zonder herhalingen
en enige hulp van buitenaf: het record.
Er is nog steeds geen mafkees gevonden,
die het verbeterd heeft! Hierdoor kreeg
ik nog meer bekendheid. Diverse tv-
uitzendingen, uitzending voor Unicef,
SOS-Kinderdorf in Kleef, Artsen Zonder
Grenzen, enz. Met mijn zestien eigen
verschillende stemmen speel ik in het

Gedurende twaalf uur
speelde ik non-stop
zonder herhalingen
en enige hulp van
buitenaf: het record.

Nederlands, Frans, Duits en Engels
wereldwijd. Poppen, decors, attributen
en verhalen maak en schrijf ik zelf.
En nu lachen in de Gers
Ondertussen woon ik alweer 30 jaar in
Frankrijk in de Gers (32) en geniet met
volle teugen van het heerlijke ontspannen
leven tussen de wijn in de campagne.
Inmiddels heb ik meer dan 170 poppen
kastpoppen en heet mijn theater in
Frankrijk ‘Rire de Gascogne’. Op onze
boerderij heb ik ook een permanent
poppentheater, waar ik tijdens het zomer
seizoen op maandag en woensdag voor
stellingen geef voor toeristen.
Waar treed ik elders op? Overal waar iets
te vieren valt, maar ook educatief op
scholen en cursussen. Ieder jaar, eind
november/begin december, ben ik op
Sinterklaastournee in Nederland en
België met de originele Sinterklaas en
Zwarte Piet-optredens.
Destijds trad ik ook op de Dam in
Amsterdam en met de vele duivenpoep
op mijn schouders werd mijn voorstelling
o.a. bewonderd door Stephanie Noord
hoff, de oprichtster van Drop of Stroop
wafels. •
Drop 128 – Maart 2020
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BOEKEN
Barend de Ronden

Dit jaar wordt er teruggekeken
naar verschillende gebeurtenissen
uit het verleden. Ik haal er twee
uit: de overwinning op de nazi’s,
75 jaar geleden en de aanslag op
Charlie Hebdo, vijf jaar geleden.

Antisemitisme

E

r zijn niet veel vrouwelijke rabbijnen.
In Frankrijk drie. Een van hen, Delphine
Horvilleur (Nancy, 1974) – rabbijn bij de
liberaal-joodse gemeente in Parijs – heeft
een handzaam en goed leesbaar boek
geschreven over bestaan en geschiedenis
van het antisemitisme: Bespiegelingen
over het vraagstuk van het antisemitisme.
Ze gaat terug naar oudtestamentische
geschriften en de Talmoed, “…een grote
encyclopedie van het Jodendom tot aan
het begin van de middeleeuwen”, om de
oorsprong van redeneringen die leiden
tot antisemitische praktijken aan te geven
en te duiden.
Er is door de eeuwen heen gezocht naar
waarin de jood verschilt van wat ‘gewoon’
wordt gevonden en waaraan vervolgens
de conclusie wordt verbonden dat het
oppassen geblazen is met de joden.
Een scherpzinnige analyse van wat het
betekent om steeds weer met antisemi
tisme geconfronteerd te worden. Over

de staat Israël en de daarmee verbonden
actuele politieke discussie houdt Delphine
Horvilleur zich een beetje op de vlakte.
Ze studeerde aan de universiteiten van
New York en Jeruzalem. Na aanvankelijk
in de journalistiek te hebben gewerkt, be
sloot ze de opleiding tot rabbijn te volgen.
De beroemde journaliste Anne Sinclair,
die haar goed kent, beschreef haar als “…
buitengewoon intelligent en gecultiveerd
en ongelofelijk normaal. Een geleerde die
de Talmoed uitlegt maar de wasmachine
die bijna overstroomt, niet vergeet.” (Le
Parisien, 13 januari 2019).
Delphine Horvilleur, Bespiegelingen over het
vraagstuk van het antisemitisme, Arbeiderspers,
Amsterdam, € 18,50.
Oorspronkelijke titel: Reflections sur la question
antisemite, Edition Grasset & Fasquelle, Parijs,
€ 16.

Vijf jaar na
Charlie Hebdo

V

ijf jaar geleden werd Frankrijk op
geschrikt door de aanslag op de
redactie van het satirische weekblad
Charlie Hebdo.
Van twee leden van de redactie die het
overleefden, zijn recentelijk boeken ver
schenen waarin ze terugkijken op die
verschrikkelijke momenten die hun leven
verder zouden bepalen.
Oprichter en directeur/hoofdredacteur
Laurent Sourisseau, die in zijn schouder
geschoten werd, laat in zijn boek Une
minute quarante-neuf secondes (één
minuut en 49 seconden – zo lang duurde
de aanslag) zijn woede en scepcis zien.
Als we weer cartoons over de profeet
zouden plaatsen, zouden we er alleen
voor staan”.
Er is geen Nederlandse vertaling.
Zijn collega Philippe Lançon schreef Le
Lambeau (De Flard). Hij werd zeer ernstig
verwond bij de aanslag; zijn hele onder
kaak was weggeschoten. Na tientallen
operaties ziet hij er weer ‘normaal’ uit.
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Hij is – anders dan zijn collega – niet
kwaad, ook niet op de islam. Hij werkte
jaren als journalist in islamitische landen
en denkt terug aan de vele vredelievende
mensen die hij daar heeft leren kennen.
Hij ziet zijn lot als gevolg van de polarisa
tie in de samenleving; van het geschreeuw
over wat goed en kwaad is. Bij het ver
schijnen van deze Drop is de vertaling De
Flard bij uitgeverij de Geus verschenen.
Laurent ‘Riss’ Sourisseau, Une minute quarante-neuf secondes. Uitgeverij Actes Sud. Prijs tus
sen € 16,38 en € 21.
Philippe Lançon, De Flard. Uitgeverij De Geus,
€ 24,99. Oorspronkelijke titel: Le Lambeau, uit
geverij Gallimard, € 21.
Bronnen: Trouw, Wikipedia

RAAD WAAR DIE STAAT
1. Notre Dame Poitiers
2. Cathédrale Auch
3. Saint Servais Finistère

