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VOORAF

Helaas in deze Drop een droevig 
 bericht. Onze voorzitter Reinier 

 Sinaasappel staat stil bij het overlijden 
van ons bestuurslid Gert Rook.

In tijden van corona... dat komen we in 
deze Drop wel een paar keer tegen. Het is 
geleend van Liefde in tijden van cholera, 
de wereldwijde bestseller van Gabriel Garcia Marquez. In deze 
tijden van corona gaan de festiviteiten en andere evenementen 
die in de vorige Drop werden aangekondigd niet door.
Ik ga ervan uit, dat bij het verschijnen van Drop het virus nog 
onder ons zal zijn.
Corona, wat doet het met je werk, met je eten, met je reis per 
elektrische auto…? Het heeft mij ook parten gespeeld bij de 
voorbereiding van deze editie. Het interview moest ik nood-
gedwongen telefonisch doen. Ik houd daar niet van, ik wil mijn 
interviewgast graag in persoonlijk contact kunnen aankijken. 
Enkele foto’s zullen niet de kwaliteit hebben die we gewoon zijn 
toe te passen.
Ondanks dat is er veel interessants te lezen.
Het trieste lot van Louis XVII, de kleine koning zonder kroon, 
het protestantisme in Frankrijk en een persoonlijk verhaal 
daarover van een klein meisje dat vlak na de oorlog in een 
protestantse gemeenschap van Nederlanders terechtkwam.
We hebben mooie verhalen over La Samaritaine in Parijs, over 
een gevelde reus, over de Franse ambassade in Rome: het 
Palazzo Farnese.
Corona heeft ook de plannen voor het Jubileumfeest getorpe-
deerd; lees de mededelingen van het bestuur.
In de taalrubriek Comment ? worden we aan het werk gezet.
Hoe zijn de verhalen over de Gallische held Asterix ontstaan? 
Het antwoord vindt u in deze Drop.
En verder bekende rubrieken als Le tour de…, financiële tips, 
natuur, een mooi muziekstuk, boeken en weer een heerlijk 
 gerecht bereid door Peter.
En…hoe zeg je “Goede wijn is niet per se Frans” in het Frans?

En tot slot stelt mijn opvolger Berend 
Jan van den Boomen die in september 

VOORSTELLEN

zal aantreden, zich voor.

Ik wens u veel voldoening bij het lezen 
van deze Drop.

Barend de Ronden
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De nieuwe hoofdredacteur

Het bestuur van Drop heeft mij voorgedragen als 
adjunct-hoofdredacteur van dit blad met de be-

doeling Barend de Ronden in de herfst op te volgen. 
Daarom stel ik mij aan de lezers voor.

Ik ben Berend Jan van den Boomen, kort genaamd Beer. 
Ik woon nu al bijna vier jaar permanent in de Dordogne. 
Daarvoor had ik een huis in de Morvan en daarna een 
huis in de Gers. Ik ben dus al lang francofiel. 

Het grootste deel van mijn werkzame  leven woonde ik 
in Amsterdam en werkte ik in de politiek. Vanaf 1990 
als directeur van een politiek instituut (de Alfred Mozer 
Stichting) dat na de ineenstorting van het communisme 
trainingen gaf in alle Oost-Europese landen aan (aspi-
rant-)politici over het functioneren binnen een demo-
cratisch bestel. Ook in andere landen, in Afrika, het 
Midden-Oosten en Canada deed ik dat. In mijn werk-
zame leven heb ik regelmatig gepubliceerd en heb ik 
 diverse (kleinere) periodieken uitgegeven.

Ik hoop van harte dat het vertrek van Barend de Ronden 
geen gevolgen heeft voor de interesse in ons blad. 
 Integendeel, ik hoop die interesse nog verder aan te 
wakkeren. Ik houd me aanbevolen voor bijdragen en/of 
suggesties van de lezers. Graag hoor ik van u.

Berend Jan van den Boomen
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INTERVIEW
Barend de Ronden

Hij wilde niet meteen dominee worden in een Nederlands 
dorp en heeft toen contact opgenomen met de kerk in 
Frankrijk. Hij wilde zich voor een jaar beschikbaar 

 stellen als een soort hulppredikant. Dat kon in St Quentin in 
 Picardië (ca. 150 km ten noordoosten van Parijs, red.)

Wat hield het werk in?
Ik moest me vooral bezighouden met de diaspora, de verspreid 
wonende protestanten. Na een jaar zou ik teruggaan, maar het 
beviel me. Ik kon toen met een (in de Franse kerk gebruike lijke) 
proeftijd van anderhalf jaar als gewoon predikant aan de slag. 
Dat ging allemaal goed en toen ben ik daar vijf jaar gebleven.”

Voor kerken in veel landen is de Tweede Wereldoorlog een 
 belangrijke breuklijn geweest. Is dat in Frankrijk ook zo?
“Nee, die indruk heb ik niet. Er is een soort breuklijn geweest 
als je wilt in 1938, toen een aantal regionale hervormde kerken 
zich hebben samengevoegd tot de Église Réformée de France. 
Een theologische breuklijn was het niet, dat is anders dan in 
Nederland. Wel is het zo dat protestanten zich individueel zeer 
moedig hebben opgesteld.”

Je kunt niet zeggen: ‘de kerk’?
“In mijn ogen – ik ben nog steeds een beetje een buiten-
staander hoewel ik hier nu al dertig jaar ben – wordt de kerk 
gedragen door heel sterke persoonlijkheden. Dat komt voort 
uit de tijd van de vervolging. Een dominee hoefde zich maar te 
laten zien of hij werd opgehangen. 
In de oorlog waren er zeker activiteiten, werden joden verborgen, 
werd verzet gepleegd. Dat engagement zette zich na de oorlog 
in de jaren vijftig en zestig voort.
Er waren sterke persoonlijkheden die in hun theologie maat-
schappijkritisch waren. Er was veel contact met de Wereldraad 
in Genève. Dat was toch wel een beetje de gouden tijd.”

Is dat afgenomen door de jaren heen?
“Ja, daar hebben we het nog steeds over, daar wordt nog wel 
een beetje nostalgisch aan teruggedacht. In die tijd van de 
Tweede Wereldoorlog en daarna was er een opleving, dat kun 
je wel zeggen, ja.”

Dat maatschappijkritische, leefde dat in de kerkelijke 
 gemeenschap of was dat een kwestie van individuen?
“Ik denk dat het vooral een zaak van individuen was. Een paar 
voorbeelden.
Diaconesses de Reuilly, een communiteit van protestantse 
vrouwen, de hoofdvestiging is in Versailles, waar ik dominee 
ben geweest. Ik ken ze goed. Ze zijn bekend en worden erkend 
vanwege de palliatieve zorg, de stervensbegeleiding die ze 
 bieden. Ze waren de eerste die dat toepasten. 
Dan heb je Cimade, meer maatschappijkritisch, hulp aan 
 vluchtelingen e.d. stammend uit de tijd van vlak voor de oorlog, 
opvang van vluchtelingen uit Spanje die voor Franco vluchtten 
en hulp aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog; denk aan 
ACAT, strijd tegen aids en discriminatie; de Fondation John 
Bost, verzorging van geestelijk gehandicapten, heel bekend in 
Frankrijk, daar wordt naar opgekeken.
De initiatiefnemers waren vaak vrouwen, protestantse vrou-
wen met sterke persoonlijkheden, die vanuit hun christelijke 
overtuiging handelden.
De protestanten in Frankrijk vormen een kleine club die dingen 
hebben opgericht, die gezag geven.”

Caspar Visser ‘t Hooft (Straatsburg 1960) is  
predikant in de Église Protestante Unie de France. Zijn vader werkte als 
 jurist bij onder meer de Raad van Europa. Hij is kleinzoon van de befaamde 
theoloog Dr. W.A. Visser ’t Hooft (1900-1985), een van de initiatiefnemers 
van de oprichting van de Wereldraad van Kerken in Genève. Hij studeerde 
theologie in Leiden en werd in 1990 hulppredikant in St Quentin. Behalve 
predikant is hij ook schrijver. Hij is nu predikant in Arras (62). Daarvoor 
‘stond’ hij in St Quentin (02), Nancy (54), Agen (47), Versailles (78) en 
Orange (84).

Protestanten in Frankrijk
De ontwikkeling van de protestantse kerk sinds de Tweede Wereldoorlog

Dr. W.A. Visser 
’t Hooft 

De initiatiefnemers waren 

vaak vrouwen, protestantse vrouwen 

met sterke persoonlijkheden
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Je hebt me gezegd dat Nederlanders een heel verkeerde kijk 
 hebben op het Franse protestantisme.
“Ja, ze hebben er een beetje een indruk van tijdens hun vakanties 
als ze eens een kerkdienst meemaken. Weinig mensen in de kerk, 
vooral oude mensen en dat is het dan. Dat hoor ik wel. Ik denk 
dan: ‘dan heb je er weinig van begrepen’.
In het Franse protestantisme bestaat nog steeds de herinnering 
aan de tijd van de vervolging, de mensen moesten het zonder 
een kerkstructuur doen, ze moesten het zonder een dominee 
doen. Als ze wilden samenkomen was het op gevaar van eigen 
leven, dat gebeurde dan op heel verlaten plekken, dat noemden 
ze de désert, de woestijn. Die herinnering wordt onderhouden 
door de Assemblée du Désert, ieder jaar in de Cevennen. Ik ben 
er een paar keer geweest, het is inderdaad indrukwekkend.

Trots op verleden
Sommige mensen vinden die koestering van het verleden een 
beetje overdreven, maar ik zeg altijd: ‘Wees er nou trots op, 
het is wat je onderscheidt van anderen’. Er gaat toch wel een 
kracht vanuit.”

De protestantse kerk in Frankrijk is toch sinds een paar jaar een 
fusiekerk?
“In 2013 is de Église Protesante Unie de France ontstaan. De 
hervormde/gereformeerde richting heeft zich verenigd met de 
Lutheranen, die in Frankrijk wonen uitgezonderd in de Elzas.”

Waarom is dat eigenlijk?
“De kerk in de Elzas is zogenaamd concordatair. Dat stamt nog 
uit de tijd van Napoleon. Het was een staatskerk en dat zijn ze 
door de loop der jaren nog steeds. De dominees worden door 
de staat betaald.”

Dat is toch in strijd met de laicité, de scheiding van kerk en staat?
“Ja, dat is ook zo. Er gaan stemmen op, vooral uit de linkerhoek, 
dat dat afgeschaft moet worden. Maar het is nog steeds zo. 
Ook in de Elzas zijn de Lutheranen, die daar in de meerderheid 
zijn, samen gegaan met de hervormden/gereformeerden.”

Hoe stelt de kerk zich op in deze tijd van ongekende bedreiging 
door het virus?
“Ik ben lid van de nationale raad. We zijn met z’n twintigen. 
Alle grote bijeenkomsten zijn uitgesteld tot volgend jaar. Wat 
er gebeurt, speelt zich af op lokaal niveau. Je ziet ongelofelijk 
veel initiatieven, hoopvol en creatief. Dat moeten we als deze 
catastrofe voorbij is, goed evalueren. Ook wij zijn ervan over-
tuigd dat het niet meer zo zal zijn als daarvoor. De goede din-
gen die zijn ontstaan op lokaal niveau willen we proberen ook 
op regionaal en nationaal niveau vast te houden. Er zijn ook 
initiatieven samen met katholieken.”

Oecumene
Is het Oecumenisme, het grote project van grootvader 
Visser ’t Hooft, iets wat leeft bij de Franse protestanten?
“Nee, niet meer, nauwelijks meer. Er zijn verschillende gezamen-
lijke kerkelijke activiteiten. Het is zo vanzelfsprekend geworden 
dat de mensen er niet meer bij stilstaan.”

Ik bedoel ook het Oecumenisme op wereldniveau, leeft dat nog?
“Het is een kwestie geworden van belangstellenden. De kerk 
doet wat ze moet, lidmaatschapsverplichtingen en dergelijke, 
maar het enthousiasme van de jaren vijftig en zestig, nog een 
beetje jaren zeventig is weg. Helaas. We zijn er nog niet, er is 
nog steeds geen gezamenlijke communie mogelijk met de 
 katholieken. Het heeft ook te maken met het feit dat er nu 
meer belangstelling is voor interreligieuze contacten, met de 
moslims bijvoorbeeld.”

Wat hebben de terroristische aanslagen in Frankrijk daar voor 
 invloed op gehad?
“Niet zo veel. We hadden interreligieuze dialoog, die is voort-
gezet. Ook lokaal. In Orange waar ik, voor ik in Arras kwam, 

Enkele boeken van Visser ’t Hooft; uitgeverij IJzer, Utrecht

Ook wij zijn ervan overtuigd 

dat het niet meer zo zal zijn 

als daarvoor
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dominee was, hadden we een actieve interreligieuze gespreks-
groep, waar ik heel goede herinneringen aan heb overgehouden. 
Voor de moslims was het een plek waar ze hun eigen angst 
konden uiten. Ze zeiden: ’Jullie zijn bang, maar wij zijn nog veel 
banger. Wij zijn bang voor de reactie van de niet-moslims in 
Frankrijk.’ Ik denk dat het plekken zijn waar eerlijke gesprekken 
kunnen worden gevoerd. De vraag blijft wel in hoeverre ze de 
Islam in Frankrijk vertegenwoordigen. Is het niet een klein 
 vrijzinnig groepje?”

Hoe is het in Noord-Frankrijk, vlak bij Arras, de oude industriële 
gebieden die je daar hebt?
“Daar is het traditionele protestantisme nagenoeg verdwenen. 
Het is overgenomen door evangelikale groepen, maar die hebben 
het ook moeilijk. Extreem-rechtse bewegingen krijgen er echt 
voet aan de grond, vaak ook door de sociale misère die er is.
De protestanten hebben daar echt veel werk gedaan in ver-
schillende organisaties, maar dat is twee generaties geleden.”

Is het zo, dat het geloof – niet alleen bij de protestanten – steeds 
meer een privézaak is geworden, dat het weg is uit de samenleving?
“Het was officieel al lang weg uit de samenleving. In 1905 is 
de scheiding van kerk en staat bij wet ingevoerd en werden ze 
streng gescheiden – strenger dan in Nederland – waar er ook 
geen staatskerk meer is. Maar de katholieken, die zeer over-
heersend waren, zijn toch in sterke mate de moraal blijven 
 bepalen. En dat is nog steeds wel zo. Bij de protestanten is dat 
altijd anders geweest: een kleine minderheid, onafhankelijk en 
zeer voor de scheiding van kerk en staat. Het is ook veel per-
soonlijker, men staat niet met een spandoek: ‘Ik doe dit omdat 
ik christelijk ben’. Als mensen vragen ’Waarom doe je dat?’, dan 

kan ik het uitleggen. Maar het wordt 
 buiten de staatszaken  gehouden. Kijk, 
katholieken zijn anders dan protestan-
ten,  katholieken laten zich veel meer 
door de officiële kerk leiden.”

Marriage pour tous
Toen president Hollande het ‘mariage pour 
tous’ introduceerde, stond de katholieke 
kerk op de achterste benen, hoe was dat 
toen bij de protes tanten?
“Kort na het afkondigen van de wet is er 
een synode, een algemeen bestuur, bij-
een geroepen waar deze zaak op tafel 

kwam. Voor de wet er was, konden we geen  homohuwelijken 
bevestigen. Als ik een huwelijk van een stel bevestig zonder dat 
ze eerst op de mairie zijn geweest, ga ik de gevangenis in. Ja, 
het zou kunnen. Dat mag echt niet (nadrukkelijk).
Goed, toen kon het dus wel en vroegen wij ons af: ‘Hoe doen we 
dat?’. Er was al eerder uit de meer vrijzinnige hoek op aange-
drongen dat we daar toch echt iets mee moesten doen. Toen kon 
het wel en was er geen excuus meer om te zeggen: ‘Ja, het kan 
nu eenmaal niet’. Er is toen in den brede in de kerk, van onder-
op op verschillende niveaus in discussiegroepen aan menings-
vorming gedaan. De synode heeft toen uitgesproken dat homo-
huwelijken ingezegend kunnen worden, maar per geval is de 
beslissing aan de kerkenraad van de plaatselijke gemeente. 
Als die ‘ok’ zegt, maar als de dominee dat niet met zijn of haar 
overtuiging in overeenstemming kan brengen, moet de kerken-
raad dat  respecteren en voor een andere dominee zorgen.
Het is echt op zijn protestants, pragmatisch en verschilt niet 
erg van hoe het in Nederland toegaat.”

Houdt het protestantisme in Frankrijk op den duur het hoofd 
 boven water?
“Ja, ja hoor, daar ben ik sterk van overtuigd. De sterkste reden 
is de geschiedenis, een andere reden is dat je protestant kunt 
zijn zonder zo heel erg gelovig te zijn. De mensen zijn trots op 
het feit dat ze protestant zijn, dat gaat terug naar de tijden van 
de vervolging, naar heroïsche tijden, ze zijn trots op de protes-
tantse bewegingen, op persoonlijkheden, op het feit dat pro-
testanten verhoudingsgewijs veel belangrijke functies hebben 
gehad in de samenleving. Het feit dat ze een minderheid zijn 
en dat verleden hebben, maakt dat het een groep is die in de 
Franse samenleving altijd aanwezig zal zijn.”
“Het zijn vaak kleine groepjes. Een lokale kerk gaat over vijftig 
à zestig meelevende mensen. Ze kunnen niet steunen op een 
omvangrijk instituut of grote aantallen zoals in Nederland, 
waar het aan het afbrokkelen is. Getalsmatig blijft het stabiel 
in Frankrijk. Wat Nederlanders van de Franse protestanten 
kunnen leren, is dat je – ook al ben je met weinig en ben je 
verspreid – toch op een blijmoedige manier kerk kunt zijn.” •
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Temple in Arras

Als ik een huwelijk van een stel bevestig 

zonder dat ze eerst op de mairie zijn 

geweest, ga ik de gevangenis in
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HERINNERING 
Els Boeije-Karreman

Zo begonnen ze 
een kerkgemeente

Op ‘Dolle Dinsdag’, 5 september 1944 woonde 
ik met mijn ouders en broer in Kamperland 

in Zeeland. Onze boerderij werd beschoten en 
brandde volledig af. Na een paar jaar van ellende, 
inwonen en armoede, besloten mijn ouders te 
emigreren naar de Touraine in Frankrijk. 
We vertrokken in juli 1947. We waren drie dagen 
onderweg, met vier vrachtwagens vol Neder-
landse koeien en een beetje meubilair. 
Mijn ouders hadden een boerderij gepacht, 
met 35 ha. grond.
Nadat we alles een beetje op orde hadden, was 
het tijd voor een ontmoeting met de mensen uit onze omgeving. 
Omdat geen van ons de Franse taal beheerste, zochten we al 
snel andere Nederlanders op. We maakten kennis met zo’n 
twaalf gezinnen die al voor de oorlog naar Frankrijk waren 
 vertrokken. Niemand van hen sprak goed Frans. Mijn ouders 
helemaal niet en voor mij was het erg moeilijk, toen ik als 
9-jarig meisje naar een Franse school moest. Toen heb ik af en 
toe wel een traantje gelaten. Al snel ging de taal me goed af, 
zodat ik mijn ouders kon helpen als er zaken moesten worden 
geregeld op de boerderij.

Naast het interview met Caspar Visser ’t Hooft de 
herinnering van Mevrouw Boeije-Karreman, over 
het ontstaan van een Nederlandse protestantse 
 gemeente in de Touraine, vlak na de Tweede 
 Wereldoorlog.

Onze nieuwe kennissen waren 
 allemaal van Protestantse ’huize‘ 
en hadden het wat moeilijk in het 
Rooms-Katholieke Frankrijk, met 
het kunnen belijden van hun ge-
loof. Ze besloten daarom hun eigen 
kerkdiensten te gaan organiseren, 
waarvan de eerste samenkomst 
plaatsvond op onze boerderij. Er 
kwamen al meteen zo’n 35 mensen, 
jong en oud. Daarna ging het een 
tijdje zo verder. De ’kerkdiensten‘ 

vonden plaats op de diverse boerderijen. Er werden vanuit 
 Nederland preken gestuurd. Mijn vader was bij toerbeurt voor-
ganger in de dienst. Er werd veel gezongen zonder orgel, maar 
dat was geen probleem. Voor de kinderen werd er ook een 
 uurtje ’zondagschool‘ geregeld, met verhaaltjes en tekenen.
De mensen die regelmatig kwamen waren Nederlands Hervormd, 
Gereformeerd of Rooms-Katholiek. Alles kwam samen! Vanaf 
1950 kwamen er om de beurt Hervormde en Gereformeerde 
dominees uit, respectievelijk Nederland en Parijs.

En zo is het doorgegaan tot 1952, toen er door alle kerkgangers 
een kerkje is gebouwd. De grond werd geschonken door de 
 barones van Sainte Catherine de Fierbois. 
In de loop van de jaren is er natuurlijk ook daar veel veranderd. 
Zelf ben ik met mijn ouders in 1955* terug naar Nederland 
 verhuisd.
Inmiddels zijn de Nederlandstalige diensten weggevallen,  omdat 
de nakomelingen van deze families geen Nederlands spreken. 
In de maanden juli en augustus zijn er nog Nederlandstalige 
diensten voor de toeristen. De diensten zijn verder in het 
Frans, met als voorganger een Franse dominee uit Tours. •

*Korte tijd later is begonnen met de bouw van een kapel in 

Sainte- Catherine-de Fierbois (zie foto). Er ontstond een 

gemengde Frans-Nederlandse gemeente. (red)

De kapel in Sainte-Catherine-de Fierbois

Els Karreman in de begintijd



Op 3 maart over-
leed toch nog heel 
plotseling ons be-
stuurslid sponsor-
werving en mar-

keting, Gert Rook. De laatste maanden 
van zijn leven ging zijn gezondheid ach-
teruit en had hij het zwaar. Zijn zonnige 
en opgewekte humeur was gelukkig 
 onverwoestbaar en tot op het laatst 
maakte hij plannen om dingen samen te 

gaan doen met zijn familie en vrienden. 
Als architect had hij, na zijn succesvolle 
carrière in Nederland, een groeiende 
klantenkring in Frankrijk opgebouwd en 
daar was hij tot het laatst toe intensief 
bij betrokken. 
Voor Drop was hij van  onschatbare waar-
de; door de unieke combinatie van een 
innemende persoonlijkheid en een groot 
creatief talent kon hij sponsoren uit-
stekend bedienen. In het bestuur was hij 

zeer collegiaal en een hechte vriend-
schapsband met de overige bestuurs-
leden was al snel gesmeed. 
Gert vervulde een zeer belangrijke rol 
bij de Stichting De Schiedamse Molens. 
Tijdens zijn uitvaart in kleine familie-
kring op 11 maart in Angoulême stonden 
daarom alle zeven molens in Schiedam 
in de rouwstand. 
Wij wensen zijn echtgenote Nanda en 
hun (klein-) kinderen de kracht om dit 
grote verlies te dragen.
Reinier Sinaasappel, Voorzitter
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Als gevolg van de heersende coronaviruspandemie zijn de 
jaarvergadering en de viering van het 25-jarig jubileum op 

24 juni 2020 geannuleerd. Dat is per mail bekend gemaakt aan 
de leden die zich hadden aangemeld én gepubliceerd op onze 
website www.lesamisdedrop.fr. Dit jaar komt er geen alterna-
tieve datum voor deze evenementen en de eerstvolgende jaar-
vergadering is gepland op 26 mei 2021, wederom in Domaine 
d’Essendiéras. De viering van het 25-jarig jubileum is ook tot 
dan uitgesteld en over het programma van die viering wordt nog 
nader beraad gevoerd. De tweede dag zou dit jaar komen te ver-
vallen wegens gebrek aan belangstelling. Volgend jaar wordt 
dan ook geen tweede dag meer geprogrammeerd. Aan de leden 
die al hebben betaald vragen wij hun bijdrage te laten staan tot 
volgend jaar. Aan de penningmeester kan wel om terugbetaling 
gevraagd worden.

Verenigingszaken
Het bestuur wil graag aan enkele statutaire vereisten voldoen 
en vraagt de leden om ‘op afstand’ over het gevoerde beheer in 
2019 décharge te verlenen, benoemingen van bestuurs- en 
commissieleden goed te keuren en de contributie voor 2021 vast 
te stellen. Het verslag van de voorzitter vindt u op pag. 10 van 
Drop 128. De financiële jaarstukken en het verslag van de kas-
controlecommissie vindt u op de website.
Voorgedragen voor benoeming tot bestuurslid worden Willem 
Pleune (zie pag. 9 van Drop 128) en Berend Jan van den Boomen 
(zie pag. 4 in deze Drop). De kascontrolecommissie heeft op de 
gebruikelijke manier de financien geconroleerd. Haar conclusie 
is als volgt: De administratie is inzichtelijk en door de penning-
meester zijn alle relevante stukken ter inzage verstrekt. Voor-
zover toelichting nodig was is die naar tevredenheid verstrekt. 
Wij stellen daarom de leden voor het bestuur te déchargeren 

voor het gevoerde financiële beleid in 2019. Was getekend, 
de kascontrole-commissie Geert Scholte en Ton Wolffers.
(De volledige tekst is te vinden op de website).

Als lid en plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie 
worden voorgesteld respectievelijk Jan Henk Verhey en Huub 
Blom. Geert Scholte blijft in verband met de continuïteit nog 
een jaar lid. De contributie 2021 blijft ongewijzigd en omdat de 
viering van het 25-jarig jubileum naar 2021 verschuift, blijft de 
bijdrage van 1 euro voor het jubileumfonds gehandhaafd. Over 
deze punten kunnen leden vóór 1 augustus bij de voorzitter 
hun mening geven en als er meer dan 25 leden (de helft van 
de meestal aanwezige leden op een jaarvergadering) bezwaar 
 maken, wordt behandeling van dat punt of die punten uit-
gesteld naar de jaarvergadering van 26 mei 2021.

Franse Graantjes  
Ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van Drop is – in een be-
perkte oplage – een heruitgave 
van de ‘Franse Graantjes’ van 
Wim Kruize geproduceerd. Dit 
fraaie boekje wordt in augustus 
gratis toegestuurd aan de leden 
die zich hebben aangemeld 
voor de jaarvergadering van 
24 juni. Zij hoeven dit boekje dus niet 
aan te vragen. Alle overige leden kunnen Franse Graantjes tot 
1 augustus aanvragen bij de ledenadministratie o.v.v. hun lid-
maatschapsnummer. Daarna volgt gratis verzending aan de 
lidmaatschapsadressen. De oplage is beperkt; wie het eerst 
komt, het eerst maalt. • 

VAN HET BESTUUR
Reinier Sinaasappel

Feest 25-jarig bestaan uitgesteld

In memoriam Gert Rook (1942) 



… dat de Fransen zouden 
zegevieren stond voor niemand 

ter discussie

WIJN
Laura Wille

De proeverij
Het was Steven Spurrier, eigenaar van de befaamde wijnwinkel 
Les Caves de la Madeleine in Parijs, die met het idee kwam voor 
de blindproeverij. De Engelsman zag het als een ludieke actie 
om zijn wijnwinkel op de kaart te zetten. Hij reisde af naar 
 Californië om daar op zoek te gaan naar fatsoenlijke rivalen 
voor zijn beste Franse chardonnays en cabernet sauvignons. 
De boeren die hij ontmoette deden 
uiteindelijk mee, maar stonden 
niet meteen te springen om voor 
spek en bonen mee te doen aan een 
schijnbaar niet te winnen wedstrijd. 
Want dat de Fransen zouden zege-
vieren stond voor niemand ter 
 discussie. Wellicht waren het Franse 
wijnsnobisme en de Amerikaanse 
onzekerheid terecht; tenslotte 
 domineerden Franse wijnen tot 
dan toe de wereld met hun klas-
sieke smaakperfectie. 
Spurrier trommelde negen ge-
renommeerde Franse wijnexperts 
op voor het jurypanel: sommeliers 
van de beste restaurants, chef-
koks, eigenaren van befaamde 
châteaux en ook Odette Kahn – hoofdredacteur van het maga-
zine Revue de vin de France. Hoe voorspelbaar men de uitkomst 
vond bleek uit het feit dat er maar één journalist aanwezig was, 
George Taber, correspondent voor de Times in Parijs.
 
De winnende wijnen
Spurrier selecteerde vier van zijn favoriete Franse witte en rode 
wijnen. En dat waren (en zijn nog steeds) niet de minste: onder 
andere een witte Meursault van Charmes Roulot uit 1973 en 

een rode Château Mouton-Rothschild uit 1970. Met deze kwali-
tatief hoogwaardige line-up maakten de Fransen zich al hele-
maal geen zorgen meer over wie in deze strijd zou triomferen. 

Wat de juryleden, Spurrier noch de Californische underdogs, 
hadden gedacht gebeurde toch; na het tellen van de stemmen 
bleek dat zowel de winnende rode als witte wijn uit Nappa  Valley 

kwam: een chardonnay uit 1973 
van Château Montelena en een 
cabernet sauvignon uit 1973 van 
Stag’s Leap Wine Cellars. En dat 
niet alleen… maar liefst drie Napa 
Valley-wijnen stonden in de top 4 
van best beoordeelde witte wijnen. 
 
De Fransen waren not-amused 
door de uitkomst, en toonden 
zich geen goede verliezers. 
 Volgens Taber vroegen enkele 
 juryleden, waaronder Kahn, hun 
scoreblok terug zodat niemand 
zou weten hoe zij de wijnen 
 beoordeeld hadden. 
 
De effecten

De oude wereld had het nakijken, de nieuwe wereld kreeg 
hoop. De uitkomst gaf wijnmakers over de hele wereld het 
duwtje in de rug om te geloven dat ook zij fantastische wijnen 
konden  maken. Anno 2020 zijn nieuwe wereldwijnen met meer 
dan 40% marktaandeel grote concurrenten voor de Franse 
wijn productie. Warren Winiarsky, de maker van de winnende 
 cabernet sauvignon zei jaren later: “Voor ons was de Parijse 
proeverij een Copernicaanse revolutie. We hebben nooit meer 
op dezelfde manier naar onze wijnen gekeken.” •

The judgement of Paris: een proeverij 
die de wijnwereld op zijn kop zette

Op 24 mei 1976 veranderde de wijnwereld voorgoed. Die dag gingen de mooiste wijnen 

uit Bordeaux en Bourgondië de strijd aan met onbekende Californische wijnen. 

Een marketingstunt met een uitkomst die niemand had verwacht.
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Toch werd deze een van de winnaars.
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FINANCIEEL
Arie Sluimer

Financiële hulp in 
 tijden van corona

Wat zijn de mogelijkheden en 
waar aan te vragen? 

URSSAF
U verhuurt gîtes en/of chambres en 
u heeft een SIRET-nummer, raad-
pleeg dan de website van URSSAF 
voor de mogelijkheden van een 
 financiële tegemoetkoming. 

Solidariteitsfonds
De Franse staat en de regio’s heb-
ben een solidariteitsfonds opgezet 
om kleine, zwaargetroffen onder-
nemingen te helpen. Verzekerings-
maatschappijen hebben inmiddels 
400 miljoen euro toegezegd. Dit 
fonds is beschikbaar voor onder-
nemingen met:
- minder dan 10 werknemers;
- minder dan € 1 miljoen omzet 

per jaar en
- minder dan € 60.000 winst 
 per jaar.

U kunt een bijdrage aanvragen 
 indien uw omzet in maart en/of 
april 2020 50% lager was dan in 
maart en/of april 2019. De bijdrage 
uit het fonds bedraagt € 1.500. 
Voor zeer schrijnende situaties is 
er, onder voorwaarden, aanvullend 
een bedrag beschikbaar tussen 
€ 2.000 en € 5.000. 
U kunt de bijdrage aanvragen 
via de site: www.impots.gouv.fr

Verkoop via vide  greniers 
en/of internet

Wat wordt zoal belast en 
hoe geef ik dat aan?

Vanaf 2020 hebben alle online-
platforms de verplichting om de 
gerealiseerde omzet over het vorige 
jaar van elk van de in Frankrijk 
woonachtige gebruikers aan de 
 fiscus in Frankrijk door te geven. 

In ieder nummer van Drop plaatsen we drie 
 foto’s van  kerken 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 door geven mag  natuurlijk ook, dan 
 zoeken wij er een passende foto bij.

RAAD WAAR DIE STAAT
Wilma Duijvestijn

2

3

1

Het doet er niet toe in welk land 
het internetplatform is gevestigd. 

Wat is belast en 
wat is  vrijgesteld?
Belast zijn alle verkopen die u 
 professioneel realiseert met de 
verkoop van nieuwe- of tweede-
handsgoederen en zelfgeprodu-
ceerde producten. Vrijgesteld is 
de verkoop van goederen die tot 
uw privéhuishouden toebehoorden 
en incidenteel plaatsvindt. Indien 
u echter sieraden met een waarde 
van meer dan € 5.000 verkoopt, 
bent u onderhevig aan de taxe 
 forfaitaire sur les métaux précieux, 
aan te geven met formulier 2091. 
Over de verkoop van andere bezit-
tingen met een waarde van meer 
dan € 5.000 bent u 19% impôt 
verschuldigd volgens het regime 
plus-values de cession de biens 
meubles. U geeft dit aan met 
 formulier 2048-M. Uitzonderingen 
op de laatste categorie zijn de ver-
koop van huishoudelijke apparaten 
en auto’s. Indien de omzet per jaar 
minder bedraagt dan € 170.000 
heeft u twee mogelijkheden om 
die omzet aan de belastingdienst 
op te geven:
A Via het régime micro-bic
 U geniet dan een forfaitaire 

 kostenaftrek van 71%, dus 29% 
is dan belast of

B Via het régime réel
 De gehele omzet is dan belast 

onder aftrek van de werkelijke 
kosten. 

Indien de omzet meer bedraagt 
dan € 170.000 valt u automatisch 
in het régime réel. Omzetbelasting 
(TVA) bent u niet verschuldigd 
 indien de gerealiseerde omzet 
minder bedraagt dan € 82.800. •
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Bepalend voor dat succes was de samenwerking tussen 
Uderzo en de scenarist en tekstschrijver, René Goscinny. 
Eind jaren vijftig kregen ze van het nieuwe stripblad 

 Pilote de opdracht om een vrolijke strip te bedenken over een 
held uit de Franse geschiedenis. Tijdens een brainstorming op 
een Parijs caféterras werd Asterix geboren, de geschiedenis 
van de Galliërs tijdens de Romeinse overheersing. Het moest 
geen opvoedkundig werkje worden, wel enigszins historisch 
betrouwbaar, maar vooral met veel fantasie en humor. Goscinny 
verdiepte zich in De Bello Gallico (De Gallische oorlog) van  Julius 
Caesar, raadpleegde de encyclopedie Petit Larousse, liet zijn 
verbeelding spreken en schreef 
het scenario. Op die basis tekende 
Uderzo met zijn geestige pen de 
scènes, bevolkt door Galliërs, 
 Romeinen en vreemde volken.

Asterix-cultus
Het eerste verhaal, Asterix de Gal-
liër, verscheen in 1959 in afleve-
ringen in Pilote. Het gelijknamige 
album kwam anderhalf jaar later 
uit in een oplage van zesduizend 
exemplaren. Goscinny en Uderzo 
maakten daarna bijna elk jaar een 

nieuw album en de oplage steeg met sprongen. In 1965 had 
Asterix en Cleopatra al een oplage van honderdduizend, een jaar 
later gingen van De strijd der stamhoofden zeshonderdduizend 
albums de deur uit en daarna lag de oplage steevast boven de 
een miljoen.
Er ontstond een ware Asterix-cultus en dat was vooral te danken 
aan de komische genieën Goscinny en Uderzo, die een bijzon-
dere draai gaven aan de avonturen van de Galliërs. De albums 
staan vol vrolijke vechtpartijen, hilarische types, eigenaardig-
heden van vreemde volken, verwijzingen naar actuele situaties 
en karikaturen van bekende personen. 

Rare jongens
Dat begint al in het kleine dorpje, 
dat volgens de inleiding van elk 
 album “dapper weerstand bleef 
bieden aan de overheersers”. 
 Asterix, de held van de verhalen, 
is weliswaar dapper en slim maar 
ook klein. Geen grote ster dus. 
Meer een asterisk: een sterretje. 
Zijn niet al te snuggere vriend 
Obelix, menhirhouwer en lief-
hebber van everzwijnen, verbaast 
zich vaak over het gedrag van de 

ASTERIX
Wil de Jong

De avonturen van 
een kleine Gallische held

Uderzo en Goscinny maakten
van Asterix een wereldsucces

In maart dit jaar overleed op 92-jarige 

leeftijd Albert Uderzo, een van de geestelijke 

vaders en de tekenaar van Asterix de Galliër. 

De Asterix-albums over de kleine stripheld 

die tweeduizend jaar geleden tegen de 

 Romeinen streed, zijn zeer Frans getint. 

Toch werden ze internationaal een groot 

succes. Vertaald in meer dan honderd talen 

zijn er wereldwijd 325 miljoen van verkocht.

Albert Uderzo René Goscinny
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Romeinen. Ils sont fous ces Romains (Rare 
jongens die Romeinen) roept hij dan. Zijn 
naam doet denken aan de obelisk, een 
 slanke Egyptische zuil, maar Obelix is juist 
zeer dik. “Hoezo dik, alleen stevig gebouwd” 
vindt hij zelf. Het hondje van Obelix heet 
Idefix en dat is de enige hond ter wereld die 
spontaan gaat huilen als er een boom wordt 
omgehakt. 
De druïde Panoramix snijdt met een gouden 
snoeimes maretak en bereidt daarmee zijn 
befaamde toverdrank, die sterk en onkwets-
baar maakt. Regelmatig staan de Galliërs in 
de rij voor een slokje toverdrank en daarna 
vliegen weer hele Romeinse cohorten door 
de lucht. Het dorpshoofd Abraracourcix is 
een dappere strijder, alleen bang dat de 
 hemel nog eens op zijn hoofd zal vallen.  
De naam Abraracourcix is ontleend aan de 
Franse zegswijze se frapper à bras racourcis, 
vechten met verkorte armpjes. De bard, 
wiens kraaiende zang niet erg gewaardeerd 
wordt, heet Assurantorix. Zijn naam is een 
verbastering van assurance contre tous les 
risques, een allriskverzekering dus.

Ozewiezewoze
Die Franse woordspelingen zorgden bij de 
vertalingen uiteraard voor grote problemen. 
De Nederlandse vertalers losten dat meestal 
goed op. Assurancetorix heet in de Neder-
landse albums Kakafonix en Abraracourcix, 
die met die korte armpjes, werd Heroïx. 
 Ingewikkelder wordt het als Asterix op 
 Corsica komt en daar een verzetsleider ont-
moet, die Ocatarinetabellatchitchix heet. 

… daarna vliegen weer 

hele Romeinse cohorten 

door de lucht

Muurschildering 
Washuisstraat 
in Brussel.

Dat verwijst naar het refrein van een liedje 
van de Corsicaanse zanger Tino Rossi: 
Ô Catarinetta bella, tchi-tschi. In de Neder-
landse vertaling kreeg de Corsicaan de 
naam Ozewiezewozewiezewallakristallix, 
naar een oud vaderlands kinderliedje.

Alles is ijdel
Asterix en Obelix zijn veel op reis, vooral 
om bevriende volken te helpen in hun verzet 
tegen de Romeinen. Steevast komen ze 
 onderweg de zeerovers van Barbe Rouge 
(Roodbaard) tegen en brengen ze het piraten-
schip tot zinken. Triple Patte (Driepoot), een 
oude piraat die met een stok loopt, heeft dan 
altijd wel een Latijnse spreuk voorhanden. 
Zoals Vanitas vanitatum, omnia vanitas 
 (IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdel). 
Het wemelt trouwens van de al dan niet 
 verdraaide Latijnse gezegdes in de verhalen, 
want er komen uiteraard nogal wat Romei-
nen in voor. De grote Julius Caesar verschijnt 
ook vele malen ten tonele, getooid met een 
gouden lauwerkrans. De Galliërs zijn echter 
niet onder de indruk en spreken hem fami-
liair aan met Jules.

Franse politici
Uitermate bedreven zijn Goscinny en Uderzo 
in het wat verstopt opvoeren van bekende 
personen. Het gaat dan soms om karikaturen 
van Franse politici en voor niet-Franse lezers 
is het even zoeken. Zo is Giscard d’Estaing, 
destijds minister van financiën, in De kope-
ren ketel te herkennen als de belasting-

Ozewiezewoze-

wiezewallakristallix
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ontvanger, die een onbegrijpelijke ambte-
narentaal spreekt. Zes jaar later, als Giscard 
d’Estaing president is, wordt zijn premier 
Jacques Chirac het mikpunt. In Obelix en Co, 
een satire op het kapitalisme, treedt Chirac 
op als de senator-econoom Adolescentes, 
die het Gallische dorpje het belang van geld 
probeert bij te brengen. Ook figuren uit de 
muziek- en filmwereld duiken op in de avon-
turen van de Galliërs. Kirk Douglas als de 
opstandige gladiator Spartakis, Jean Gabin 
als Pontius Pilatus en Yves Montand als een 
oude Romeinse veteraan.

Thee en frieten
In de verhalen die buiten Gallië spelen wordt 
volop gestoeid met de eigenaardigheden 
van andere volken en met zaken die twee-
duizend jaar geleden nog niet bestonden. 
De dikke Obelix beklimt in Asterix en Cleo-
patra de Sfinx van Giseh en gaat op de neus 
staan. Die breekt af en het schijnt dat de 
sfinx daardoor geen neus meer heeft. In het-
zelfde album zegt Asterix tegen Cleopatra 
dat hij haar wel wil helpen bij het graven van 
een kanaal van de Middellandse Zee naar de 
Rode Zee. Het Suezkanaal dus, dat in 1869 
door een Frans bedrijf werd aangelegd. 
 Premier Harold Wilson is zeer herkenbaar 
als het Britse stamhoofd in Asterix en de 
Britten en ook de Beatles, die dat jaar (1966) 
op het toppunt van hun roem staan, treden 
erin op. De Britten vertellen dat ze een tunnel 
willen aanleggen tussen Gallia en Britannia 
maar dat het nog wel even zal duren voor 
die klaar is. Inderdaad, pas eind vorige eeuw 
was de Kanaaltunnel een feit. En thee, de 
nationale drank van de Britten, wordt afge-
daan als warm water met een wolkje melk. 
Manneken Pis en De Boerenbruiloft van 
 Pieter Bruegel zijn uiteraard present in 
 Asterix en de Belgen, evenals een voorbode van de Belgische 
taalstrijd. In dit verhaal raadt een Belg zijn vrouw aan om de 
aardappelen in reepjes te snijden en in hete olie te bakken.  
Zo ontstonden de frieten, wil men suggereren. Een dubbel 
 anachronisme want in die tijd waren aardappelen nog niet 
 bekend in Europa, laat staan frieten.

Uderzo alleen
In 1977, toen ze de laatste hand legden aan Asterix en de Belgen, 
overleed René Goscinny plotseling aan een hartaanval. Samen 
hadden ze vierentwintig albums gemaakt en voor Uderzo bete-

kende de dood van Goscinny niet alleen het 
einde van een creatieve samenwerking, 
maar ook het verlies van een dierbare 
vriend. Uderzo was echter vastbesloten om 
alleen verder te gaan. Hij brak met uitgever 
Dargaud en richtte een eigen uitgeverij op, 
die als hommage aan Goscinny de naam 
Éditions Albert René kreeg. 
Albert Uderzo bedacht, schreef en tekende 
nog negen albums, die volgens sommigen 
het oude niveau niet haalden maar toch in 
miljoenenoplagen over de wereld gingen. 

Oude meesters
Uderzo stopte in 2011 met tekenen en 
schrijven. Hij was toen 84 en kon terugzien 
op een omvangrijk oeuvre, dat in de loop 
van de jaren ook was verfilmd. Die acht 
 animatiefilms en vier speelfilms waren, net 
als de albums, een groot succes. Uderzo 
hield er dus mee op maar dat betekende 
niet het einde van Asterix. Er kwamen twee 
opvolgers, scenarist Jean-Yves Ferri en 
 tekenaar Didier Conrad, die nog vier albums 
uitbrachten. Het laatste, De dochter van de 
veldheer, verscheen vorig jaar. Na zestig 
jaar nog steeds in de stijl van twee oude 
meesters: Albert Uderzo en René Goscinny. •

Dit is het laatste verhaal dat Wil de Jong aan Drop  
of Stroopwafels en later aan Drop heeft geleverd.  

Al met al heeft hij 32 stukken voor Drop geschreven.  
Hij vindt het zo langzamerhand welletjes geworden.
Het bestuur van Drop of Stroopwafels en zeker uw die-
naar en hoofdredacteur zijn Wil veel dank verschuldigd 
voor zijn inzet, trouw en loyaliteit aan ons aller lijfblad. 
Wil, het ga je goed, we komen elkaar ongetwijfeld weer 
tegen. (BdR)

In dit verhaal raadt 

een Belg zijn vrouw aan 

om de aardappelen

 in reepjes te snijden en 

in hete olie te bakken.

Door Uderzo alleen

Door de opvolgers
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In Drop 118 (september 2017) schreef ik 
een verhaaltje over de Libanonceders 

bij vliegveld Charles de Gaulle. De meeste 
mensen die met de auto heen en weer 
reisden van Nederland naar Frankrijk en 
vice versa kennen deze opvallende ver-
schijningen. Het betrof grote bomen, 
zo’n 20 m hoog en circa 250 jaar oud. 
De bomen waren onderdeel van een oud 
park rond het kasteel van Roissy. Het 
park is grotendeels verdwenen maar met 
de bouw van het vliegveld waren de 
twee Libanonceders bewaard gebleven. 

Het verhaal gaat dat President Pompidou 
er persoonlijk voor heeft gezorgd dat bij 
de aanleg van de autoroute en de spoor-
lijn de bomen werden gespaard. In 2014 
werden de Libanonceders door een 
 speciale jury onderscheiden met het 
 etiket Coup de cœur (Favoriet).

Ik schrijf in de verleden tijd want tot onze 
schrik zagen we afgelopen maart dat een 
van de bomen, direct langs de snelweg, 
was omgezaagd. Op de terugweg namen 
we ons voor foto’s te maken en was ik 

BOMEN
Koos Slob

van plan uit te zoeken wat er was 
 gebeurd en waarom. Voor de foto’s 
 parkeerden we de auto met aanhanger 
(we hadden weer een lading bomen 

meegenomen voor ons arboretum) én 
knipperlichten aan langs de kant van de 
weg en werden snel wat foto’s gemaakt.

Waarom?
Thuis aan het uitzoeken op internet wat 
er was gebeurd en waarom. Dat uit-
zoeken viel mij niet mee. Ik vond wel een 
kleine foto van de omgezaagde boom 
(te weinig pixels om te plaatsten), maar 
verder heel beperkte informatie. Het 
blijkt dat de boom ziek was (had je kun-
nen verwachten), boven de hoogte van 
4 m was hij dégradé (verrot). Eind mei 
2019 is de boom omgezaagd. De grote 
stam ligt in een aantal stukken op zijn 
oude groeiplaats als trieste herinnering 
aan de eens zo majestueuze reus.
Gelukkig is er nog een van de twee reu-
zen over, maar die staat aan de andere 
kant van de weg en is niet echt goed 
zichtbaar. Wel zichtbaar als je het weet.
Het laat weer eens zien dat bomen heel 
erg oud kunnen worden, maar dat ook 
zij niet het eeuwige leven hebben. •

De grote stam ligt in 

een aantal stukken op 

zijn oude groeiplaats

Een grote 
reus geveld…



 Blé Épautre Seigle Avoine Orge Millet Riz

Drop 129 – Juni 202016

LE TOUR DE...
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Frankrijk is binnen de EU de grootste landbouwproducent 

en heeft 32 miljoen hectare aan cultuurgrond; dat is zo’n 

60% van het totale landoppervlak. In 2018 werd 63 miljoen 

ton graan geproduceerd, voornamelijk voor meel. Als je 

door het Franse land rijdt, is het misschien eens leuk om 

te weten wat waar verbouwd wordt. In deze Drop veel 

 aandacht voor de granen en enkele andere gewassen; 

de volgende keer in deel twee een vervolg.

Tour des cultures (1)

Suikerbieten • De afgelopen 
decennia heeft de sector van suiker-
bieten zich ontwikkeld tot een duur-
zame keten. De suikeropbrengsten 
zijn in 20 jaar gestegen met 40%. 1 
ha suikerbieten fixeert 40 ton CO2 
per jaar, de input van stikstof-
mest is in 10 jaar met 30% afge-
nomen. Meer dan 95% van het 
water uit de suikerbiet wordt 
gerecycled. Ook alle bijproduc-
ten zijn nuttig: diervoeder, gist, 
bemesting en bijvoorbeeld bio-
ethanol.

Mais • Wordt op veel plekken in Frank-
rijk geteeld en beslaat zo’n 3 miljoen ha 
van het Franse land, naast tarwe het meest 
gekweekt. De helft wordt gebruikt als vee-
voer, de rest is voor maisconsumptie en 
nieuw kweekzaad. Maar mais wordt ook 
gebruikt voor biobrandstof, afbreekbare 
kunststoffen, in cosmetica en briefpapier.

Rogge • De Franse rogge-
productie op 24.000 ha 
 bedraagt 110.000 ton. Rogge-
brood heeft een echte voedings-
waarde en is rijk aan vitamine B, 
kalium en fosfor. Het wordt ook 
 gegeten in de vorm van zaden: gekookt 
zoals rijst, risotto of pilaf of verwerkt als geplette zaden 
om een tabouleh of couscous te maken. Verder wordt 
het gebruikt bij de productie van alcoholische dranken 
zoals bier, whisky en bepaalde wodka’s. De stengels 
 worden gebruikt voor het maken van rietdaken, deur-
matten of het bekleden van stoelen.

Koolzaad • We kennen ze 
allemaal door het hele land: 
de prachtige velden met gele 
bloemen, maar wat is het? 
Koolzaad wordt gebruikt voor 
koolzaadolie en dit dient als 
 biobrandstof. De vezels die na 
persing overblijven, worden ge-
bruikt als krachtvoer voor vee.

Soja • Van de peulvruchtenfamilie 
staan sojabonen bekend om hun unieke 
voedingskwaliteiten met een hoog gehalte 
aan essentiële vetzuren en plantaardige 
 eiwitten. En niet onbelangrijk: ze halen 
 stikstof uit de lucht. Het insect stikbug, 
 beter bekend als punaise, is een liefhebber 
van soja dus zien we dit insect vaker; kan 
soms zelfs een plaag zijn in de sojateelt.

 Tarwe Spelt Rogge Haver Gerst Gierst Rijst
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Manger son blé en herbe
Zijn verdiensten al van tevoren opmaken

Se faire du blé
Geld verdienen

Etre fauché comme les blés 
Op zwart zaad zitten

Avoir sa part du gâteau
Een graantje meepikken

Rijst • Zo’n 20.000 ha rijstvelden treffen we aan in de Camarque en 
sinds 2000 met het IGP keurmerk, een beschermende geografische 
aanduiding. Er zijn verschillende soorten, zoals ronde en zachte rijst 
voor desserts, halflange rijst geschikt voor paella of risotto, lange rijst 
voor  salades en zeer lange rijst is bijvoorbeeld heerlijk bij vlees en vis.

Bron o.a.: www.passioncereales.fr

Gerst • l’Orge wordt voornamelijk 
verbouwd in noordoost Frankrijk. Het 
is het derde graan in Frankrijk 
met circa 2 miljoen hectare. 
Ontkiemde gerst (mout) 
wordt gebruikt bij de 
productie van bier.

Zachte tarwe • Met 37 miljoen ton op 
5 miljoen ha landbouwgrond is Frankrijk in de EU de 
belangrijkste producent. 40% van de productie is 
bestemd voor menselijke voeding (meel) en 46% 
voor dierlijk voedsel. De resterende 14% wordt 
   gebruikt voor papierwaren, in de apotheek of voor 
alcohol (inclusief biobrandstoffen). De grote graan-
schuren zijn voornamelijk in Hauts-de-France, 
Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire en een groot 
deel van Bourgogne-Franche-Comté en Grand-Est. 
Wist u dat de elke Fransman gemiddeld een half 
stokbrood per dag eet?

Rogge • De Franse rogge-
productie op 24.000 ha 
 bedraagt 110.000 ton. Rogge-
brood heeft een echte voedings-
waarde en is rijk aan vitamine B, 
kalium en fosfor. Het wordt ook 
 gegeten in de vorm van zaden: gekookt 
zoals rijst, risotto of pilaf of verwerkt als geplette zaden 
om een tabouleh of couscous te maken. Verder wordt 
het gebruikt bij de productie van alcoholische dranken 
zoals bier, whisky en bepaalde wodka’s. De stengels 
 worden gebruikt voor het maken van rietdaken, deur-
matten of het bekleden van stoelen.

Spelt • Dit vinden we steeds meer in de Franse schappen; 
pain d’épautre, maar ook speltkoekjes bijvoorbeeld. Een zeer 
oude tarwesoort; de eerste sporen dateren al van 9000 voor Chr. 

Het is een graansoort die rijk is aan magnesium, zink en ijzer.

Harde tarwe • Durumtarwe 
wordt voornamelijk geteeld in de warme 
en droge streken. Het hoge eiwitgehalte 
maakt deze tarwe geschikt voor de 
         productie van pasta. Het is ook 
buiten de grenzen gewild; 75% van de 
 productie van durumtarwe wordt geëx-
porteerd en  gebruikt voor de productie 
van gries meel, bulgur, pilpil en pasta.

 Tarwe Spelt Rogge Haver Gerst Gierst Rijst
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HUIZEN MET EEN VERHAAL
Ronald A.R. Kerkhoven

Franse Ambassade
Palazzo Farnese in Rome is zo’n voorbeeld: Frankrijks ambassade 
in Italië. Daarom dit keer het verhaal van een ’Frans’ huis buiten 
Frankrijk en een huis, dat niet alleen tot de oudste en meest 
atypische ambassades van het land van Marianne behoort maar 
bovendien bekend staat als een van de vier wonderen van Rome. 
Dat moet wel een huis zijn met meer verhalen dan twee/drie 
bladzijden kunnen bevatten.
Palazzo Farnese kan gerekend worden tot de belangrijkste 
 paleizen in Rome uit de tijd van het hoogtepunt van de 
 Renaissance (15e en 16e eeuw). Het paleis werd voor de Farnese- 
familie ontworpen vóór 1515. De Farneses waren een geslacht, 
met een geschiedenis die teruggaat tot de 10e eeuw en die 
tussen de 15e en 16e eeuw op het hoogtepunt van zijn macht 
was. Zij hadden belangrijke adellijke titels als Hertog van Parma 
en Piacenza, Hertog van Castro en Graaf van Ronciglione en 
meerdere leden van de familie waren kardinalen. De belang-
rijkste vertegenwoordigers waren wel Alessandro Farnese 
(1468-1549 kardinaal en de latere Paus Paulus III), Alexander 
Farnese (1545-1592 en Gouverneur van de Spaanse Nederlan-
den) en Elisabeth Farnese (1692-1766 en koningin van Spanje). 
Door haar toedoen kregen haar Bourbon- 
nazaten de Farnese-erfenis. De familie 
was opdrachtgever van belangrijke ar-
chitectonische werken en bezat een over-
weldigende kunstcollectie, waaronder 
de beroemde Farnese marbles (archeo-
logische topstukken), nu voor een deel in 
het Nationaal Archeologisch Museum te 
Napels te bewonderen. Wereldberoemd 
uit deze collectie zijn bijvoorbeeld de 
 Farnese-beker (uit de tweede eeuw voor 
Chr.) en de Farnese-Hercules (een drie 

meter hoog marmeren beeld uit de derde eeuw na Chr., ge-
baseerd op een Grieks voorbeeld uit de 4e eeuw voor Chr.). 

Het begin
Alessandro Farnese, een kardinaal die er een vorstelijke levens-
stijl op nahield, vroeg de architect Antonio da Sangallo de Jonge 

(1484-1546) een huis overeenkomstig 
zijn status te bouwen. De werkzaam-
heden begonnen in 1515, maar werden 
onderbroken door de verovering van 
Rome in 1527 door muitende troepen 
van Keizer Karel V. In 1534, kardinaal 
Alessandro werd toen verkozen tot Paus 

We denken daar niet altijd bij na. Het lijkt zo vanzelfsprekend: 

Nederlandse huizen staan in Nederland, Franse in Frankrijk. 

Maar ambassades vormen daarop een uitzondering. 

In principe is het onschendbaar nationaal bezit in een 

ander land. Toen ik in een kringloopwinkel in Den Haag 

het boek Ambassades de France tegenkwam, werd ik me 

daar opnieuw van bewust.

Palazzo Farnese, gravure, 18de eeuw. (Alamy Stock Photo)

Alessandro Farnese als Paus Paulus III, 
werk van Titiaan, Museo di Capodimonde, 
Napels. (Public Domain)

Palazzo Farnese 
een Italiaans huis met ook een Franse geschiedenis
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en Volterra. De plafondschilderingen in 
de Farnese-kunstgalerij (door Carracci) 
waren gebaseerd op Raphael en vooral 
op Michelangelo’s Sixtijnse Kapel. Een 
toonaangevende bibliotheek kwam tot 
stand, met wel 238 Griekse manuscripten 
en meer dan duizend zeldzame drukken. 
Kortom, hier ontstond een huis, dat 
 alleen maar beschreven kan worden in 

superlatieven. Het zou in de komende eeuwen zijn invloed 
doen gelden op allerlei architectuur, wereldwijd. 

De Italiaanse geschiedenis van Palazzo Farnese
Dit prachtige paleis diende bij uitstek de macht en de roem van 
het Huis van Farnese. Maar werd ook gezien als archeologisch 
museum, kunstgalerij en architectonisch hoogstandje. Het was 
niet Alessandro, maar een van zijn nazaten, kardinaal Odoardo 
Farnese (1573-1626) die het majesteitelijke huis voltooide. Tot 
1626 woonden hier Farneses, daarna woonden zij elders.

De geschiedenis van al de hoogadellijke families (al of niet met 
pauselijke leden) in Renaissance Italië, was er een van lust, 
 bedrog, manipulaties, intriges en geweld. De Farneses waren 

Linksboven: Palazzo Farnese aan de Piaz-
za Farnese in Rome. (Sygic Tavel)

Middenboven: Het bureau van de ambas-
sadeur, met erboven een fresco voorstel-
lende Ranuccio Farnese. (Livia Hengel)

Rechtsboven: Kamer in het Palazzo Farne-
se. (Editions internationales du Patrimoi-
ne)

De Carracci Gallerij uit 1600. (Livia Hengel)

Paulus III, vond een wezenlijke vergroting van het palazzo plaats. 
De reden was: Alessandro was nu opgeklommen tot de absolu-
te pauselijke status en dat betekende macht en geld. Niemand 
minder dan Michelangelo (1475-1564), toen reeds zestig jaar 
oud, werd daarvoor benaderd. Deze introduceerde ingrijpende 
veranderingen aan het gebouw (waaronder een derde verdie-
ping); hij bracht groots op de voorgevel de pauselijke wapens 
aan in een formaat dat de Romeinen nog niet eerder hadden 
gezien en hij ontwierp opnieuw de tuinen. De zalen en ruimtes 
in het interieur werden voorzien van fresco’s met allegorische 
afbeeldingen, onder anderen met het thema Hercules. Een keur 
van schilders was hierbij betrokken. Ik noem slechts Carracci 



Drop 129 – Juni 202020

daarop geen uitzondering. Wie de tv-serie over de 
Borgia’s heeft gezien, kan zich er een voorstelling 
van maken. Een dochter uit de Farnese-familie was 
de maîtresse van de Borgia-paus Alexander VI en 
bewerkstelligde voor haar broer Alessandro (en de 
latere paus) het kardinaalschap. Hij werd dan ook 
spottend de rokken kardinaal genoemd, vanwege zijn 
zus en zijn amoureuze escapades. Zijn eigen onwet-
tige zoon Pier Luigi (1503-1547) was berucht om zijn 
gewelddadigheid, gewetenloosheid en decadentie. 
Hij werd ooit beschuldigd een jonge bisschop te heb-
ben verkracht die uit schaamte zich het leven benam. 
Dat weerhield Alessandro niet hem tot hoofd van de 
Farnese-familie te benoemen. De drie zonen van 
Pier Luigi werden onder meer bisschop en hertogen 
van Parma. Een onwettige zoon, Orazio, huwde de 
Hertogin van Angoulême, die een dochter van de 
Franse koning Henri II was. Ondertussen zijn er 
mooie portretten van de paus en zijn onwettige zoon bekend, 
geschilderd door niemand minder dan Titiaan. 

De Franse geschiedenis van Palazzo Farnese
Na 1626 gingen de nazaten opzien tegen de torenhoge onder-
houdskosten van deze veel te grote en veel te dure Farnese- 
residentie. Het paleis werd verhuurd en de nieuwe huurder was 
Frankrijk, dat daar zijn eerste ambassade vestigde. De elkaar 
opvolgende ambassadeurs gaven in de schitterende salons en 
zalen van dit gebouw exorbitante feesten. Kardinaal Alphonse 
de Richelieu (de oudere broer van de beroemde kardinaal en 
eerste minister de Richelieu onder Lodewijk XIII) streek hier 
neer. Hij was goed voor de import van 150 tonnen van de beste 
wijn uit zijn moederland voor diplomatieke activiteiten. Ook 
andere ambassadeurs leefden er op veel te grote voet, zoals de 
hertogen van Créqui, Chaulnes en Estrées en de Markies van 
Lavarin. Diplomatieke onschendbaarheid leidde echter ook tot 
geweld, misbruik en wandaden. Het gebouw verloor zijn luister 
en faam. Zelfs koningin Christina van Zweden (1626-1689) die 
er in 1655 kwam te wonen, kon met haar mondaine literaire en 
artistieke levensstijl de intriges en misdaden op de achtergrond 
niet verbloemen. Zij weigerde te huwen, deed afstand van de 
Zweedse troon, smeet met geld, was biseksueel, liet haar tegen-
standers vermoorden en kreeg ten slotte een praalgraf in de 
Sint Pieter. Er ontstond een gokhal op de begane grond, pros-
tituées gebruikten de toiletkamers en meubelen, boeken en 
kunstvoorwerpen verdwenen. Palazzo Farnese werd omschreven 
als een roversnest. Ten langen leste haalde de familie het paleis 
leeg. Toen in 1731 het geslacht Farnese uitstierf, kwam via de 
Spaans koningin Elisabeth Farnese het palazzo in bezit van de 
Bourbons van Napels. Het paleis werd niet bewoond en verviel 
in toenemende mate; onderhouds- en restauratiewerken vonden 
niet plaats. De broer van Napoleon, Joseph Bonaparte, en 
 generaal Joachim Murat (de door Napoleon respectievelijk 

 benoemde nieuwe koningen van Napels) betrokken het paleis 
in het begin van de 19e eeuw.

In 1871 huurde Frankrijk het gebouw opnieuw en vestigde er de 
École française de Rome, die een beetje het idee van de vroegere 
Farnese-bibliotheek herstelde. In 1911 werd de huur omgezet in 
de verkoop aan Frankrijk voor drie miljoen francs, met het recht 
van afkoop door Italië binnen een periode van 25 jaar. Precies 
in het jaar 1936 stond Mussolini erop dat dit recht werd toege-
past. Het Palazzo Farnese kwam weer aan de Italiaanse staat, 
die het voor een periode van 99 jaar tegen een symbolisch 
 bedrag aan Frankrijk teruggaf. Zwitserland en de Verenigde 
Staten beschermden het gebouw tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. In juni 1944 ontving Generaal de Gaulle er de legerstaf 
van Generaal Juin, de Franse geestelijken in Rome en het verzet. 
Met behulp van het (Franse) Ministerie van Buitenlandse Zaken 
werd in 1998 aan een uitgebreide restauratie begonnen. 

Men kan Palazzo Farnese bezoeken op de online booking calendar 
door minstens één week van tevoren een afspraak te maken; 
het bezoek is aan voorwaarden gebonden. De rondleiding duurt 
een uur en men bezoekt Sangallo’s atrium, de binnenplaats, 
de tuin, de Hercules-salon en de Carracci-galerij die tussen 
2014-15 geheel gerestaureerd is. Een kaartje kost € 11. Op de 
vrijdag is er een rondleiding door de bibliotheek, dan komt er 
€ 13 bij. Gezien Covid-19 is voor rondleidingen de Franse am-
bassade tot nader order gesloten. •

Dr. Ronald Kerkhoven, antropoloog en kunsthistoricus

Geraadpleegde literatuur: 

• Carlo Cresti en Claudio Rendina, Villa’s en Palazzi in Rome, Keulen, 1999

• Jean-Georges Lavit, Rome, le palais Farnèse, in: Ambassades de France, 

Paris, 2000

Presentatie van 
modern (Frans)
design in het 
Palazzo Farnese. 
(frag.it)
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CORONA
Jan en Frieda de Jong

Je denkt: nu maar eens weg met die 
fossiele brandstof, we gaan voor 

elektrisch. Zo gezegd, zo gedaan. De keus 
viel op een KIA Niro e. Mooie ruime auto; 
precies wat we wilden. De actie radius zou 
400 kilometer zijn. Vanuit Dordogne dus 
in drie etappes naar  Enschede in Neder-
land. Op internet  voldoende laadpunten 
gezien, dus: en voiture Simone (vooruit 
met de geit).
Alles ging goed, eerste laadpunt bij  Salbris 
prima. Tweede bij het Akena  hotel bij  
St Witz, vlakbij het corona-uitbraakgebied 
boven Parijs, meerdere laadstations; 
 alles ok. Voor het slapen de hond uitlaten 
en nog even kijken naar het opladen.
Oeps, laadstation deed het niet. Wat 
bleek? Laadstation was niet aangezet, 
schakelaar om en hij werkte, leek het.
De volgende morgen bleek dat de lader 
het toch niet had gedaan. We hadden nog 
150 km in de batterij. Op naar Roye, 
 nadat we eerst nog bij een laadstation 
waren geweest dat nog in aanbouw was. 
De batterij begon het eind te naderen, 
dus een dépanneur gebeld. Na de nodige 
omzwervingen in Roye een lader gevon-
den, wel een langzaamlader. Op zondag-
morgen om kwart voor twaalf stonden we 
op een koud en verlaten industrieterrein. 
We moesten vijf uur wachten tot de 
 batterij voldoende zou zijn bijgeladen.
Op naar de snellader bij Wancourt.
Wat bleek? Van de vijf laadpassen die we 
bij ons hadden, bleek geen de juiste te 
zijn. Dankzij hulp van een medeslacht-
offer konden we laden en hadden we 
voldoende brandstof in de ‘tank’ om, om 
23.50 uur ons logeeradres in Enschede 
te bereiken.

Pasje en nog eens pasjes
Na een verblijf van twee weken in Neder-
land, waar ook veel laadpalen het niet 
bleken te doen of waar we de juiste pas 
niet voor hadden, moesten we terug 
naar Frankrijk.
Gezien onze ervaring langs de A1 in 

Frankrijk, besloten we via Luxemburg en 
Duitsland terug te rijden. Goed geïnfor-
meerd waar laadstations waren, maar… 
geen rekening gehouden met de corona-
perikelen. De hotels waar we hadden 
 gedacht te kunnen overnachten en laden 
waren dicht evenals de laadstations. 
Langs de snelweg hetzelfde liedje: 
Pas disponible, nos excuses.
In Metz met hulp van de gendarmerie een 
lader gevonden in een parkeergarage, een 
langzaamlader en weer niet het goede 
pasje. Na enig aandringen wilde een 
werknemer zijn pasje beschikbaar stellen. 
We dachten na vier uur laden verder te 
kunnen tot een snellader langs de snel-
weg. Helaas, om de auto te kunnen ont-
koppelen heb je weer een pasje nodig, 
maar de werknemer was vertrokken. 

Elektrisch rijden in tijden van corona

Midden in de nacht de beheerder gebeld 
en zowaar; er kwam iemand die ons hielp.
Langs de snelweg geen snellader. Nood-
gedwongen zijn we uitgeweken naar een 
buitenwijk van Nancy, waar we bij een 
Auchan een langzaamlader vonden. Daar 
hebben we in een ijzige kou de nacht in 
de auto doorgebracht. De volgende dag 
konden we langs de weg alleen staand 
een kop koffie drinken. Gelukkig hadden 
we voldoende te eten meegenomen.
Via een parkeergarage in Troyes, acht 
uur laadtijd, wel een goed pasje, verder 
richting zuiden.

We hoopten dat het ten zuiden van Pa-
rijs wel beter zou gaan. Maar wat dacht 
je wat? Dat was niet zo. In een buiten-
wijk van Orléans een langzaamlader 
 gevonden en na twee uur laden op naar 
Salbris, waar het bij de heenreis allemaal 
goed gegaan was. Met nog 25 kilometer 
voorraad bij het laadstation aangekomen. 
Alleen de snellader deed het niet. Na zes 
uur laden verder richting huis, waar we 
met nog 20 km in de ’tank’ om vier uur 
’s nachts aankwamen. Een reis van 67 uur 
om nooit te vergeten.

We zijn een week in quarantaine gegaan. 
We hebben tenslotte door zwaar besmet 
gebied gereden. We bleken niet besmet, 
dat is ook niet verwonderlijk, we hebben 
onderweg zo’n vijf mensen ontmoet, 
 alleen op afstand. •

Van de vijf laadpassen die 

we bij ons hadden, bleek 

geen de juiste te zijn

Oeps!
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GESCHIEDENIS
Wim Kruize

Louis-Charles de France, geboren in Versailles op 27 maart 
1785 was de tweede zoon van Lodewijk XVI en Marie- 
Antoinette. Hij kreeg de titel van hertog van Normandië. 

Zijn oudere broer, Louis de France, overleed op 4 juni 1789 aan 
tuberculose. Voortaan ging alle aandacht uit naar Louis-Charles, 
de nieuwe Dauphin de France. In hem was alle hoop samen-
gebald op de voortzetting van de Bourbon-dynastie, die sinds 
de 16e eeuw op de Franse troon had gezeten.
Wat voor een jongen was Louis-Charles? Hij kon opvliegend zijn, 
in woede uitbarsten en was ingenomen met zichzelf. Maar hij 
kon ook heel aardig zijn, teder zelfs, gevoelig en vooral trouw. 
Zijn eerste levensjaren had hij doorgebracht in de veilige cocon 
van het schitterende paleis van Versailles, niet ver van Parijs.

Van prins tot paria
In 1789 barstte de bom van de Grote 
 Revolutie. Aan de gelukkige jaren van 
de droomprins kwam abrupt een einde. 
De vijfjarige knaap zou voortaan alleen 
maar onzekerheid, tranen en angsten 
kennen. Hij maakte zeer heftige gebeur-
tenissen van nabij mee. Een paar voor-
beelden: de hongerige vrouwen uit Parijs 
die in de herfst van 1789 naar Versailles 
trokken om het koninklijk gezin daar weg 
te halen en het onder gehoon naar Parijs 
te dirigeren; de wanhoopsvlucht in 1791 

van de koning en zijn gezin, die jammerlijk vastliep in Varennes; 
de uitbarsting van woede van het Parijse gepeupel in 1792 toen 
het merkte dat de koning en de koningin buitenlandse troepen 
hadden gevraagd in Parijs orde op zaken te stellen... De kleine 
Louis-Charles begreep er allemaal niets van, maar hij had wel 
de haat in de ogen van de revolutionairen gezien.
De koning moest afstand doen van al zijn bevoegdheden en 
werd voortaan ‘burger Louis Capet’ genoemd (naar de aller-
eerste Franse koning uit de 10e eeuw). Hij werd met zijn gezin 
opgesloten in de Temple-gevangenis. 

‘L’enfant du Temple’
De familie Capet werd dus gevangengezet in de Temple-toren. 
De familie, dat wil zeggen: koning Lodewijk XVI, koningin  Marie- 

Antoinette, de kroonprins Louis- Charles, 
Marie-Thérèse (de oudere zus van de 
kroonprins) en Madame Elisabeth (de 
zuster van de koning).
De Temple was een middeleeuws fort 
in Parijs, waarvan delen als gevangenis 
werden gebruikt. Voor de dauphin, le 
 petit Capet, zou het de plaats worden die 
hij niet meer levend zou verlaten. Later 

Lodewijk XVII? We kennen Lodewijk XVI, die 

tijdens de Franse revolutie op tragische wijze 

stierf onder de guillotine. En we kennen zijn 

broer Lodewijk XVIII, die – na de ondergang 

van Napoleon – van 1815 tot 1824 koning was. 

Zat daar nog een koning tussen? Jazeker, dat 

was het zoontje van Lodewijk XVI en Marie- 

Antoinette. Dat ventje, dat was  Lodewijk XVII. 

Hij werd tien jaar en stierf in de lugubere 

Temple-gevangenis in Parijs, onder vreemde 

omstandigheden. Zelden is iemands dood 

zo in twijfel getrokken.

Lodewijk XVII 
De gedoemde koning

Louis in zijn gevangenis
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lieten Napoleon Bonaparte en nog weer later zijn neef Napo-
leon III het fort met de grond gelijkmaken. Nu herinnert alleen 
de metrohalte Temple, tussen het Île-de-la-Cité en het Place de 
la République, nog aan die fatale plek. 
In december 1792 werd de koning van de andere gevangenen 
gescheiden; zijn proces ging beginnen. Pas op 20 januari 1793, 
nadat hij ter dood veroordeeld was en de executie aanstaande 
was, mocht hij nog een nacht doorbrengen bij zijn geliefden. 
Dat werden momenten van niet te beschrijven wanhoop en 
verdriet. De volgende morgen werd Louis Capet gehaald. Na 
zijn vertrek hoorden de gevangenen artilleriesalvo’s en trom-
geroffel in de verte. Op een gegeven moment stond Marie- 
Antoinette op, knielde voor haar zoon en sprak de oude zinnen 
van de monarchie: “Le Roi est mort! Vive le Roi!” Door zijn 
 moeder, zijn tante en zijn zus zou het kind voortaan als koning 
Lodewijk XVII behandeld worden. Bovendien werd de jonge 

Le Temple

De kathedraal van Saint-Denis

Er is een nauwe band tussen de kerk van Saint-Denis 
(die in 1966 van basiliek kathedraal is geworden) en 

de koningen van Frankrijk. Er liggen daar 42 koningen 
begraven, 32 koninginnen, 63 prinsen en prinsessen en 
ook nog 10 andere belangrijke mensen uit het Franse 
koninkrijk. Zeventig van de begraven vorsten worden 
voorgesteld als gisants, dat wil zeggen beelden van lig-
gende personen. Indrukwekkend!

 koning al snel overal in het buitenland als soeverein vorst erkend. 
Trouwe royalisten in Frankrijk, vooral in de Vendée, streden en 
stierven in naam van koning Lodewijk XVII. 
Vele complotten werden beraamd om het kind en zijn familie 
te bevrijden uit de gehate Temple-gevangenis. Ze strandden 
 allemaal. De revolutionairen beseften de waarde van het 
 gevangen kind. De kleine Capet werd de meest zorgvuldig 
 bewaakte gijzelaar van de nieuwe republiek.
Op 3 juli 1793 voltrok zich een drama in de gevangenis. 
De  dauphin werd bij zijn moeder weggehaald. Als een leeuwin 
wierp Marie-Antoinette zich voor haar kind. Tevergeefs. De 
 jongen huilde twee dagen zonder ophouden.

Helemaal alleen
Op 1 augustus 1793 werd Marie-Antoinette overgebracht naar 
een andere gevangenis, de Conciergerie. Tijdens haar proces 
werd haar zoon geprest toe te geven dat zijn moeder incestu-
euze handelingen bij hem had gepleegd. Op 16 oktober werd 
ze op een mestkar vervoerd naar de guillotine en geëxecuteerd. 
Na de dood van zijn moeder (het jongetje was er helemaal niet 
van op de hoogte gesteld) begon voor Louis-Charles de zwart-
ste periode van zijn leven. De jongen leefde opgesloten in een 
donkere kamer. Geen hygiëne, geen verzorging, de ontlasting 
werd niet weggehaald. Hij kreeg zijn voedsel door een luikje, 
niemand kwam op bezoek. Hij was een prooi van de angst en 
zijn verwarring was totaal. Hem werd geleerd zijn koninklijk 
verleden te vergeten, hij moest boeten voor de fouten en uit-
spattingen van zijn voorouders. De jonge koning mocht zijn 
 oudere zus, Marie-Thérèse, het enige lid van zijn naaste familie 
dat was overgebleven, niet meer zien.

De kleine Louis-Charles begreep 

er allemaal niets van, maar hij had 

wel de haat in de ogen van de 

revolutionairen gezien 
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Naar het einde
Zijn gezondheid holde achteruit, hij 
kreeg schurft en kon niet goed meer op 
zijn benen staan. Nadat in juli 1794 
 Robespierre, de motor van de terreur, 
ten val was gebracht, werd het lot van 
de jonge prins iets beter. De verbetering 
kwam te laat. Waarschijnlijk werd een 
tuberculeuze buikvliesontsteking hem 
fataal. Hij ging steeds meer achteruit. 
In de nacht van 7 op 8 juni 1795 vroeg 
hij alsmaar om zijn moeder. Hij geloofde dat zij in een van de 
andere torens zat en wilde haar vreselijk graag zien; hij begreep 
niet waarom ze niet kwam. De volgende dag, in de loop van 
de middag, verloor het kind langzaam zijn bewustzijn. Rond 
drie uur eindigde het zware ademen van de jongen in een lang-
gerekte zucht. Zijn lichaam werd slap. De wees van de Temple 
was dood.
Het nieuws lag zo gevoelig dat het niet meteen openbaar werd 
gemaakt. Op 9 juni werd er een onderzoek gehouden om de 
doodsoorzaak vast te stellen. Vier artsen verrichtten dat onder-
zoek: Dr. Philippe Pelletan, hoofdchirurg van het Hôpital 
 d’Humanité en drie andere. Pelletan heeft een nauwkeurige 
 beschrijving gegeven van het onderzoek. Hij liet daarbij weten, 
met gepaste wetenschappelijke voorzichtigheid, dat hij niet kon 
bevestigen dat de overleden jongen de zoon van Lodewijk XVI 

was. De enige die het had kunnen beves-
tigen zat in de  kamer erboven. Dat was 
Marie-Thérèse, maar niemand kwam haar 
vertellen dat haar broer was gestorven.

Gelukkig was er het hart
In alle stilte werd Louis-Charles Capet 
begraven in een ongemerkt armengraf op 

het kerkhof Sainte-Marguerite. Eén  lichaamsdeel kwam niet in 
dat massa graf terecht. Dr. Pelletan had namelijk tijdens de lijk-
schouwing, toen de drie collega’s even afgeleid waren, het hart 
van de jongen gepakt, snel in een zakdoek gedaan en in zijn 
zak gestoken. Pelletan had dus het hart gestolen! Waarom? 
Waarschijnlijk was hij ervan overtuigd dat de dode jongen echt 
de koningszoon was. En hij wist dat het al eeuwenlang de tra-
ditie was het hart van een overleden koning te balsemen en bij 
te zetten in de crypte van de basiliek van Saint-Denis. Pelletan 
was geen royalist maar zijn instinct dreef hem zo te handelen.
Pelletan smokkelde het hart uit de Temple, stopte het thuis in 
een vaas en vulde die met gedestilleerde alcohol. Na een paar 
jaar was de alcohol vervlogen en het kinderhart opgedroogd. 
De dokter borg het hart op in een lade van zijn bureau.
Toen de leiders van de Franse Revolutie de dood meldden van 
de kroonprins, deden meteen geruchten de ronde dat hij nog 
in leven was en toen naderhand het koningschap in Frankrijk 
weer hersteld was, meldden zich tientallen mannen met de 
claim dat zij de verloren gewaande Lodewijk XVII waren. Was 
een van hen de echte Lodewijk XVII? Of was het die jongen die 
in 1795 in de Temple-gevangenis was overleden? Die vragen 
hebben een tweehonderd jaar gespeeld. 
Het hart, dat Dr. Pelletan bewaard had, zou uiteindelijk de 
doorslag geven. Het was na vele omzwervingen terechtgekomen 
in de chapelle des Princes in de kerk van Saint-Denis. DNA- 
onderzoeken begin 2000, onafhankelijk van elkaar in België 
en Duitsland uitgevoerd, toonden aan dat er een perfecte 
match was tussen het hart en bewaard gebleven haarlokken 
van een directe verwant van Lodewijk XVII; de zuster namelijk, 
van zijn moeder Marie-Antoinette.
Het hart werd op 8 juni 2004 bijgezet in het familiegraf van de 
Bourbons in de kerk van Saint-Denis. Hoe bijgezet? In een 
muur, achter glas, daar hangt het hart van Lodewijk XVII, 
de kleine Franse koning zonder kroon. •

Dit artikel is een verkorte weergave van de tekst van de 
 presentatie die Wim Kruize tijdens de viering van het 
25-jarig jubileum van Drop of Stroopwafels zou geven. 
Wim heeft te kennen gegeven van een optreden tijdens 
de uitgestelde bijeenkomst volgend jaar af te zien.

Het hart van Lodewijk XVII.

Gisants in St Denis
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MUZIEK
Barend de Ronden

Ik ben een trouwe kijker van Podium Witteman in de vroege 
zondagavond op NPO 2: een uitzonderlijk programma over 

klassieke muziek, zonder gewichtigdoenerij, met de nodige 
 relativering. Ik kan naar de Nederlandse televisie kijken via 
Canal Digitaal. 
Vlak voor de beperkingen die ten gevolge van de uitbraak van 
het coronavirus werden ingevoerd, zag ik een uitvoering van 
het Cantique de Jean Racine. Dat kon toen nog live in de studio, 
met publiek: een werk voor vierstemmig koor dat Fauré schreef 
toen hij 19 jaar was. 
De tekst is van Jean Racine, een toneelschrijver uit de 17e eeuw, 
die zich aansloot bij de Jansenisten*, een stroming in de Rooms- 
Katholieke kerk waar de paus niet veel mee ophad. 
De tekst getuigt van een grote vroomheid en ingetogenheid.
Van het werk zijn drie versies bekend: met piano-, orgel- of 
 orkestbegeleiding. De variatie met orkest is waarschijnlijk later 
door Fauré geschreven.
Het is in Nederland in de drie variaties 
veel uitgevoerd. De uitvoering die ik bij 
Podium Witteman zag, was door Capella 
Amsterdam – een professioneel kamer-
koor – met pianobegeleiding. Ik vond 
het van een uitzonderlijke schoonheid.
Ik ging verder zoeken op YouTube.
Daar is van dit stuk veel te vinden. Ik 
kwam een uitvoering tegen van het 
Groot Omroepkoor met begeleiding van 
het concertgebouworgel, maar ook een 
meezingconcert in TivoliVreedenburg 
met orkest in november 2017.

Dit laatste was curieus. Het publiek in de volle zaal werd 
 verdeeld in de vier stemgroepen: sopraan, alt, tenor en bas. 
 Iedereen had tekst met bladmuziek gekregen en daar gingen 
ze. Het ging nog redelijk goed ook. Persoonlijk hecht ik meer 
aan een kleinschalige uitvoering zoals door Capella. Er zijn ook 
veel uitvoeringen te vinden door Franse koren en orkesten.
Het stuk is m.i. goed door een amateurkoor uit te voeren. Er is 
wel een heel goede pianist of organist bij nodig, want de bege-
leidingspartij klinkt eenvoudig maar is het niet.

Idee
Mij bekroop een idee. In de aanloop naar de voorbereiding van 
het jubileumfeest is er ook gesproken over ‘samen zingen’. Als 
er in het nieuwe programma voor het feest volgend jaar ruimte 
gemaakt kan worden, zou een aantal mensen hun partij thuis 
al kunnen instuderen. Op de feestdag kunnen dan onder leiding 

van een dirigent(e) en met begeleiding 
van een goede pianist(e) de puntjes op 
de i worden gezet. Aan het eind van de 
middag het concert. Het stuk duurt on-
geveer zeven minuten. Met zo’n 25 à 30 
zangers moet het te doen zijn. Er moet 
wel iemand zijn die op een gelijkmatige 
verdeling van de vier stemgroepen let.

Fauré maakte een gevarieerde carrière. 
Hij werd organist van de Madeleine in 
Parijs. Hij had veel contacten met jongere 
collega’s als Debussy en met, die later 
zijn beroemdste leerling zou worden, 
Maurice Ravel. Zijn bekendste werk, het 
Requiem, wordt vaak uitgevoerd. •

* Voor de volgende Drop zal Wim Kruize 

een artikel over het Jansenisme schrijven.

Jean Racine

Cantique 
de Jean Racine
In de negentiende eeuw en begin twintigste 

eeuw waren in Frankrijk een aantal belangrijke 

componisten actief. Een aantal van hen, zoals 

César Franck, Camille Saint Saëns en ook Gabriel 

Fauré, was ook actief als kerkorganist. In de 

 Nederlandse muziekpraktijk is er veel aandacht 

voor hun composities.

Fauré op het orgel van de Madeleine.

Ik vond het van 

een uitzonderlijke 

schoonheid



Drop 129 – Juni 202026

Oprichter Ernest Cognacq start in 1870 een bedrijfje op 
een kamer bij een café. Het succes komt snel en de 
winkel wordt uitgebreid. Naastgelegen panden worden 

aangekocht en verbouwd. Samen met zijn echtgenote Marie- 
Louise Jaÿ weet hij het tot een commercieel succes te maken. 
Het warenhuis, gelegen aan – hoe toepasselijk – Rue de la 
Monnaie, lanceert de slogan ”We vinden alles bij La Samaritaine”. 

RESTAURATIE
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Samaritaine: op chique 
en sociale woningbouw

La Samaritaine, ooit het grootste warenhuis 

van Parijs, staat al 15 jaar in de steigers. 

Een heropeningsdatum is net zo vaak aan-

gekondigd als weer uitgesteld. De laatste 

planning zou zijn april 2020, maar toen 

kwam het coronavirus langs.

Het ’douchegordijn’ 
aan de Rue de Rivoli
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La Samaritaine zal straks 

meer weg hebben van 

een miniatuurstad

Kosten noch moeite zijn gespaard om 
monumentale elementen te behouden en 
gerestaureerd terug te plaatsen. Zo zijn 
bijvoorbeeld de in Jugendstil uitgevoerde 
balustrades en balkons in volle glorie 
hersteld door het Atelier d’Oeuvres de 
Forge in Hautefort (24). Ook de schitte-
rende geëmailleerde lavaplaten uit 1920 
zijn voor een deel gerestaureerd en 25 
panelen zijn zelfs identiek nagemaakt. 
Maria da Costa, een van de laatste 
emailleurs op lava, heeft hierbij een zeer 
indrukwekkend stukje werk geleverd. 
Per paneel moet worden gerekend op 15 
dagen werk en ieder paneel moest vier 
keer worden gebakken in de oven.

La Samaritaine zal straks meer weg 
 hebben van een miniatuurstad met een 
oppervlakte van 70.000 m2 verdeeld 
over 10 etages en met werkgelegenheid 
voor zeker 5.000 mensen. U vindt hier 

een winkel van 20.000 m
2
 onder de merknaam La Samaritaine, 

96 sociale woningbouw-appartementen, een crèche met 80 
bedjes, 15.000 m2 kantoorruimte, een hele verdieping met  cafés, 
theesalons en restaurants, en de grootste spa- en schoonheids-
afdeling in Parijs van 3.000 m2. Verder komt er een vijfsterren-
hotel met zwembad (Cheval Blanc). Alle 72 kamers hebben zicht 
hebben op de Seine, uniek voor Parijs. Goedkoopste kamer: 
€ 1.150 per nacht!
De nieuwe gevel aan de Rue de Rivoli getuigt van een staaltje 
vernuft, maar ook van durf en uitdaging. Een bijnaam is er ook 
al: het douchegordijn. Het resultaat van 343 gebogen glas-
panelen van 2,7 x 3,5 meter die samen onregelmatige golven 
vormen en zo de indruk van een gordijn wekken. Het Japanse 
architectenbureau Sanaa tekende voor de uitdaging van de 
 uitvoering van het project.
La Samaritaine zal naar schatting in het eerste jaar vijf miljoen 
bezoekers trekken, voornamelijk internationale toeristen. 
 Voorwaarde is natuurlijk wel dat we ons moeten kunnen blijven 
verplaatsen…•

FOTOGRAFIE FERRY VAN DER VLIET – WEBLOG PARIS FVDV
(TENZIJ ANDERS VERMELD)

In 1885 ontstaat na vele verbouwingen het idee voor een 
 ambitieus project en zo wordt in 1910 de vernieuwde winkel – 
van een metaal- en glasconstructie – geopend. Het warenhuis 
beleeft zijn hoogtijdagen in de jaren zestig met zo’n 80.000 m2 
aan verleidingen. In de jaren zeventig wordt La Samaritaine 
omgevormd tot een kantoor/winkelgebouw. Het concern blijft 
lange tijd in familiehanden maar wordt in 2001 verkocht aan 
de LVMH-groep (Louis Vutton, Moët, Hennessy). Deze sluit het 
warenhuis in 2005 om het te moderniseren met een geplande 
opening voor 2015.

Prachtig restauratiewerk
Er is jaren over gedaan om tot een compromis te komen over 
de herstructurering. Vervolgens waren er vele twisten over het 
architectonisch erfgoed en werden afgegeven bouwvergunnin-
gen weer ingetrokken omdat tegenstanders beroep hadden 
aangetekend. De uiteindelijke goedkeuring voor het project 
kwam in 2015. Het oorspronkelijke budget van € 400 miljoen 
is inmiddels opgelopen naar € 750 miljoen en het eind is nog 
niet in zicht. Door de inzet van 280 gespecialiseerde bedrijven 
gedurende 15 jaar zal de voltooiing binnenkort een feit zijn. 

Gerestaureerde 
ijzeren 
balustrades

Het ’douchegordijn’ 
aan de Rue de Rivoli
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Eten doen we elke dag een paar 
keer, vaak ongemerkt en soms 

heel bewust en in een bepaald ritme. 
Nu, tijdens het confinement het ritme 
voor velen is veranderd en iedereen 
in Frankrijk maar 1 km bewegings-
vrijheid had, zijn er verschillende 
 aspecten aan het licht gekomen. Het 
was verbazingwekkend om te aan-
schouwen hoe de totale wereld plots-
klaps tot stilstand kwam door zo’n 
minuscuul klein ziekmakertje als het 
Covid-19-virus en hoe de mens in op-
gelegde isolatie, hierop reageerde.  

Het leven was in Frankrijk duidelijk 
beperkter dan in Nederland en na 
 zeven weken in isolatie te hebben 
 gezeten, is de eerste vlucht van deze 
gekooide vogel naar een goed restau-
rant; mijn fantasie laat mij na 7x7 
verantwoorde, verse lunches in de 
steek. Ik wil weer nieuwe ideeën op-
doen en geïnspireerd raken, ondanks 
al die nieuwe recepten die ik uitpro-
beerde in tijden van quarantaine.

Traktaties
Nu iedereen thuis moest blijven zonder 
sociale verleidingen, waren er geen 
plakjes koek meer bij de koffie bij een 
boekbespreking, geen borrelhapjes bij 
gezellige compatriotten, geen drankje 
na een middagje golf of spelletje 
 tennis, maar ook geen lustrumfeest 
van Drop of etentjes met vrienden of 
een bioscoopje met een grote emmer 
popcorn en zeker geen reizen met 
‘honderdjaarvers’ benzinepomp-
broodjes. Dit alles kan zomaar een 

DIËTETIEK
Nienke ten Hoor Aukema

Eten in tijden van corona

Het zijn niet alleen IC-patiënten die een langdurig 

hersteltraject voor de boeg hebben

paar kilo’s schelen gedurende dit confine-
ment. 

Het tegenovergestelde doet zich ook 
voor. Er zijn gezelligheidsaanbidders en 
verslaafden die haken naar video-borrels 
met kaasjes rond de klok van vijf. Soms 
wordt het kletsende met een kind of 
vriendin in Nederland zo laat, dat de face-
timers samen besluiten tot diepvries-
pizza’s (> 1000 Kcal.). De ‘frustievreters’ 
onder ons knagen zich een slag in de 
rondte om door de dag heen te komen 
en de feeders maken het steeds gezellig 
voor anderen. De kilo’s vliegen eraan. 

(Partiele) ondervoeding 
Een andere categorie mensen wordt snel 
over het hoofd gezien. Deze mensen zijn 
niet ziek, maar wel kwetsbaar en veelal 
alleen. Ogenschijnlijk zijn zij redelijk fit, 
komen graag naar gezamenlijke borrels 
en bijpraatlunches, maar waren nooit 
gretige eters. Zij doen wel boodschappen, 
maar worden in deze coronatijd gestimu-
leerd om binnen te blijven. Gestaag sluipt 
er een soort gemakzucht in hun eet-
patroon en de eenzijdigheid slaat toe. 
Een gebakken eitje wordt een maaltijd, 
evenals een kopje soep uit een pakje. 
Hongersignalen nemen af en de kilootjes 
verdwijnen ongemerkt. Conditie en weer-
stand nemen sluipenderwijs af en het zijn 
juist deze mensen die steeds vatbaarder 
worden voor infecties. 

Gewichtsverlies 
Ondanks mondkapjes, thuisisolatie en 
beperkte actieradius zijn velen geveld 
door het virus en velen zijn met long-, 

en ademhalingsproblemen op de IC 
 beland. Dit is echt een noodmaatregel, 
want IC-patiënten kunnen in korte tijd 
wel tien tot vijftien kilo spiermassa 
 verliezen door het stilliggen en niet zelf 
ademen. Spiermassa neemt af, terwijl de 
energiebehoefte toeneemt. Dit leidt tot 
gewichtsreductie en afname van spier-
kracht en -weefsel. 

Het zijn niet alleen IC-patiënten die een 
langdurig hersteltraject voor de boeg 
hebben, ook mensen die thuis van het 
Covid-19-virus uitzieken, hebben het 
zwaar. Het herstel is geen sinecure; zelfs 
zitten in een stoel, eten aan tafel of een 
kort wandelingetje achter de rollator 
kost extreem veel energie. 

Medicatie, zoals antibiotica, heeft invloed 
op de eetlust en smaak; reuk is verminderd 
of zelfs tijdelijk weg en het bacterieel 
evenwicht in de darm is ontregeld. Door 
slikproblemen kan voedsel in het ver-
keerde keelgat komen en in de longen 
 infectie veroorzaken. Daarom is soms 
(langer) sondevoeding vereist totdat 
 iemand voldoende is aangesterkt om zelf 
weer te kunnen eten en slikken. Dunne 
vloeistoffen zoals water en dranken geven 
meer verslikproblemen en aanleiding tot 
hoesten. Volle yoghurt, kwark en vla zijn 
dan prettiger en leveren proteïnen: ook 
niet te veronachtzamen na spierverlies. 
Bovendien is gebleken dat mensen die 
volle zuivel gebruiken niet minder infectie-
gevoelig zijn, maar wel sneller genezen. 

Probiotica (hapje goede darmbacteriën) 
zijn in deze fase van herstel onmisbaar. 
Het kan even duren voordat de darmen 
weer goed functioneren, omdat antibio-
tica zonder pardon alles doden: ook de 
nuttige darmbacteriën die bijvoorbeeld 
vitamine-K synthetiseren, dat nodig is 



Drop 129 – Juni 2020 29

voor de bloedstolling en bijdraagt 
aan de elasticiteit van de bloedvaten 
en longweefsels. Niet onbelangrijk 
bij ademhalingsproblemen.

Vitamine-K
Kaas bevat vitamine-K, maar oude 
kaas – in geconcentreerde vorm – 
nog meer. Dus mensen met long-
problemen: massaal aan de oude 
kaas! Verder komt vitamine-K voor 
in kiwi, groente, sojaolie en cashew-
noten: essentieel om de bloedvaten 
elastisch en de longen soepel te 
 houden. Dagelijks een kiwi in de 
 verse, volle fromage blanc bij het 
ontbijt en bij de lunch een schep 
 extra groene groente is alleen maar 
lekker. Gelukkig zijn de meeste dorpen 
hier nog gezegend met een goede 
markt waar zelfgekweekte groenten 
worden verkocht. Verser en smake-
lijker kun je het niet krijgen. 

Hittegevoelig
Het Franse voedselagentschap 
 (ANSES) adviseert om je eten op te 
warmen tot zeker 63°C gedurende 
vier minuten. Dat was doeltreffend 
bij andere coronavirussen, dus hope-
lijk ook bij covid-19, want virussen 
zijn gevoelig voor hitte. De afwas-
machine wast de vaat op 65°C, dus 
dat is een rustig idee. 

Eet liever gekookte groenten. Als je 
sla, paprika’s, tomaten of radijsjes 
wilt eten, zorg dan dat je ze grondig 
wast met stromend water. 

Voor specifieke vragen mag u mij 
 altijd mailen op: info@uwdietist.eu

Bon Appétit, Nienke

Diederik vertelde me dat het 
werk eigenlijk een tijd heeft 

stilgelegen. Vrijwel alle ritten met 
patiënten naar ziekenhuizen en 
specialisten vielen weg. Men wilde 
capaciteit vrijhouden voor corona-
patiënten. Dat betekende in de 
maand april een omzetverlies van 
80%. Er moesten drie salarissen 
betaald worden en ze wilden nie-
mand ontslaan. Door de regeling 
van de chômage partielle is het te 
doen. De staat betaalt mee. Het 
bedrijf kon het zo hebben. 
Doordat hij dagen geen enkele rit 
kon maken, kreeg hij tijd om aan 
acquisitie te doen en zo 
nieuwe vaste klanten te 
werven. Het gaat nu 
weer wat beter, maar de 
ritten voor de ANWB 
– vervoer van Nederlan-
ders met pech – en ritten 
naar het vliegveld liggen 
nog steeds stil.
Ook in de taxi moet af-
stand worden gehouden; 
de passagier moet diago-
naal achter de chauffeur 

CORONA
Barend de Ronden

(Niet) werken in tijden van corona

Hoe zou het ze zijn vergaan?, vroeg ik me af. Ik dacht aan 

mijn twee laatste interviews voor Drop, respectievelijk met 

 Julia  Graveland en Diederik Ausems. De een danseres in de 

Moulin Rouge in Parijs, de ander taxichauffeur in het noorden 

van Dordogne. Alle twee beroepen waarin je veel met mensen 

in contact bent.

zitten en alleen een 
eventuele partner mag 
mee. Meer dan een 
klant per rit is verboden, 
er komt een scherm in 
de auto dat na elke rit 
moet worden gereinigd 
en er zijn reinigings-
middelen in de auto zo-

dat het vervoer hygiënisch is en de pas-
sagier zich ook veilig voelt. En: masker is 
verplicht voor passagier(s) en chauffeur.

Julia wist net op tijd Parijs te verlaten 
– voor Frankrijk op slot ging – om naar 
haar familie in Nederland te gaan. Ge-
lukkig voor haar wordt ze doorbetaald. 
Ze wilde geen vragen aan de telefoon 
beantwoorden. Dat moet eerst met de 
werkgever worden kortgesloten en “die 
heeft wel wat anders aan zijn hoofd” 
mailde ze me. De Moulin Rouge is dicht, 
« jusqu’à nouvelle ordre ». Laten we hopen 
dat het bedrijf deze catastrofe overleeft. •

Diederik Aussems

Julia Graveland
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Info:
www.golffrance.eu

Reservering:
contact@golffrance.eu

OPEN HUIS
2e PAASDAG, maandag 22 april

*

HET IS ZOVER!
De drie nieuwe en comfortabele “loftappartementen”

in de gerenoveerde, authentieke melkboerderij “La Haute Prèze”
zijn vanaf begin mei 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.

U bent welkom tussen 15.00 en 20.00 uur.
Iedereen die benieuwd is: kom kijken, proeven en luisteren (drankjes, hapjes &muziek)

Los de prijsvraag op en maak kans op een gratis verblijf voor 2 personen.
GPS coördinaten: 45°42’44.9”N  0°35’01.2”E

*

www.golffrance.eu

De eerste gasten reviews zijn ronduit lovend: “nous étions ravis!”
“félicitations pour cette réussite”
“wat een superplek!”

De drie nieuwe en comfortabele loftappartementen in de gerenoveerde, authentieke melkboerderij
“La Haute Prèze” garanderen een onvergetelijk verblijf. De ligging in het hart van de prachtige
internationale Golf de la Prèze, belooft een unieke ervaring. Zeer geschikt voor korte, sportieve
vakanties en voor bezoekjes aan familie en vrienden.

                           info en reservering: contact@golffrance.eu

ervaringen…

www.golffrance.eu

WELKOM
op Ferme La Haute Prèze, de volledig gerenoveerde, authentieke melkboerderij
in het hart van de prachtige internationale Golf de la Prèze,
op de grens van Charente, Dordogne en Haute Vienne.
De drie nieuwe en comfortabele ‘loftappartementen’ garanderen een onvergetelijk verblijf.
Zeer geschikt voor korte, sportieve vakanties en voor bezoekjes aan familie en vrienden.

BEKIJK
de prachtige video-impressie: ‘Un séjour à La Haute Prèze’ op www.golffrance.eu
Info en reservering: contact@golffrance.eu
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www.golffrance.eu

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

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

siret no: 534 296 389 00016

Jaques Alain STOM
Agent Commercial van den Berg Immobilier
Carte professionelle no CPI  1901 2017 0000 20449 CCI de Brive-la-Gaillarde
Attestation collaborateur ADC 1901 2017 000091027

Alain, dit is mijn probeersel aan de hand van de aangeleverde
gegevens. Ik vind zelf dat de makelaardij maar weinig uit
de verf komt! Dat is de reden dat ik het vignetje van Van den Berg
heb gebruikt

UW MAKELAAR ………
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.

Wij zoeken doorlopend huizen voor de verkoop
m.b.t. ons gestaag groeiend klantenbestand !

Kader Nicoverken

Schitterend gelegen in het heuvelachtige grensgebied van
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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
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Haalbaarheidsstudies
Schetsplannen

Verbouwadviezen
Bouwaanvragen

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

- aanleg
- renovaties
- onderhoud
- boomverzorging
- terrassen

Z
O

M
E
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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

H
E

R
FS

T

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

W
IN

T
E

R

Jardins AV
Les Tuilliéres

16310 Roussines
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Joanna Bos Beëdigd Vertaalster
Verbonden aan het Hof van Beroep van Toulouse

Vertaling Engels, Frans, Nederlands,
voor heel Frankrijk

 redactie van uw officiële documenten.

06 87 60 44 66     05 53 40 05 28

Joanna Bos Beëdigd Vertaalster

06 87 60 44 66   05 53 40 05 28joannabos4@gmail.com

Verbonden aan het Hof van Beroep van Toulouse
Vertalingen Engels, Nederlands,

 Frans voor heel Frankrijk en
                                                redactie van uw officiële documenten.

Joanna Bos Beëdigd vertaalster

joannabos4@gmail.com 06 87 60 44 66
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de verf komt! Dat is de reden dat ik het vignetje van Van den Berg
heb gebruikt
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Wij vinden wat U zoekt.
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Begeleiden van A tot Z.
Blijvend aanspreekpunt, ook na de koop.
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Wij zoeken doorlopend huizen voor de verkoop
m.b.t. ons gestaag groeiend klantenbestand !

Uw Nederlandse contact per e-mail is: mauk.koch@leggett.fr   |   www.leggett-immo.com

Leggett heeft een mooie sortering 
woningen beschikbaar in ‘Haute Charente 

en Nord Dordogne’.

Voor koop en verkoop kunt u 
vertrouwen op onze bekende 

service en expertise.

104096MKO24 104500MKO16 105853MKO16 102461MKO24102713MKO16€289.950,- €228.713,- €172.800,- €328.600,- €199.800,-

Sponsoring
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Lijkt het u iets om een Franse film te 
kijken én uw Frans bij te schaven? 

Dat kan!
Er is niets tegen gebruik van een Frans 
lesboek om Frans te leren, zeker niet, 
maar het kan inspirerend zijn om een 
Franse film te kijken, uw vocabulaire uit 
te breiden, een inkijkje te krijgen in een 
Franse omgeving en tegelijkertijd wat 
Franse cultuur op te doen. 

COMMENT ?
Marianne Rosenberg

Tip 3 • Activeer de ondertitels. Bij 
voorkeur natuurlijk in het Frans, dat kan 
bijna bij iedere Franse serie of film. Als u 
mee kunt lezen met de ondertitels, zal 
het eenvoudiger zijn om de woorden en 
uitdrukkingen beter te onthouden. Als u 
nog débutant bent in het Frans, is er niets 
op tegen om de Nederlandse of  Engelse 
ondertitels in te schakelen, zoals dat kan 
bij Netflix. Op z’n minst kijkt u een Franse 
film en dat is altijd een goede reden. 

Tip 4 • Kies films of series uit die bij 
uw niveau passen. Als u beginner bent, 
kies dan een korte film: bijvoorbeeld op 
Youtube met een onderwerp dat u inte-
resseert. Houdt u erg van tuinieren, dan 
zoekt u tuinfilmpjes op Youtube.

Tip 5 • U kunt een aantal Franse tele-
visiezenders gratis online bekijken. In 
sommige gevallen moet u zich aanmelden: 
bij https://www.tf1.fr/. Als u gaat naar 
https://www.france.tv/, kunt u bij 

Frans verbeteren met behulp van film
Een paar tips: 

Tip 1 • Maak aantekeningen: als u naar 
een Franse film, serie of het journaal kijkt, 
schrijf direct op wat u niet begrijpt. 
Later kunt u dit opzoeken. Zo breidt u uw 
woordenschat uit. Of u kunt tegelijkertijd 
een abonnement op het Van Dale online- 
woordenboek nemen (of een andere ver-
taalsite natuurlijk) en tijdens het kijken 
direct het woord opzoeken.

Tip 2 • Herhaling is de manier om 
een taal te leren. U kunt dezelfde scène 
meerdere keren kijken, in de herhaling 
(replay op de Franse zenders) of bij een 
streamingdienst, zoals Netflix of Amazon 
Prime. U kunt u bijvoorbeeld concentreren 
op scènes die u aanspreken of die u 
moeilijk vond. Bij Netflix kunt u een  scène 
30 seconden terugspoelen. Als u de 
 scène goed heeft begrepen, kunt u be-
paalde zinnen – hardop – herhalen om 
uw uitspraak te verbeteren.

chaînes uw keus voor de zender maken. 
Op M6 (https://www.6play.fr/m6), een 
commerciële zender, zijn de buitenlandse 
series te vinden maar ook culinaire 
 programma’s als Topchef. In bijna alle 
 gevallen heeft u de mogelijkheid om 
Franse ondertitels in te schakelen.

Een van mijn favoriete series op Netflix is 
de Netflix Original Dix Pour Cent of Call 
my Agent in het Engels. De serie draait 
rondom een bureau dat acteurs en actri-
ces vertegenwoordigt in Parijs. Er wordt 
in gewoon Frans, dat wil zeggen argot, 
gepraat en de serie geeft een beeld van 
de theater- en filmwereld in Parijs. Maar 
er zijn zoveel meer goede series en films. •

Voor suggesties, vragen: 
mdrosenberg@me.com
www.lamaisondelasouque.fr

Een winnaar van ‘Top kok’ uit het Amerikaanse leger.
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Ik heb dit gerecht veel gemaakt voor 
het gezin, voor vrienden en in Frank-
rijk voor onze gasten. Door het gebruik 

van verschillende ingrediënten maak je 
het zo eenvoudig of luxe als je zelf wilt. 
Iedereen vindt het lekker en je kunt het 
serveren met puree, rijst, pasta, stokbrood, 
of in een pasteibakje (bouchée) of een 
 ramequin met bladerdeegdakje (chique) 
en met of zonder groenten of salade, 
dus oneindig variëren.

Geschnetzeltes betekent letterlijk fijn ge-
sneden, in reepjes gesneden (kalfs)vlees. 
Oorspronkelijk dus met reepjes kalfsvlees, 
maar je kunt ook variëren met reepjes 
kalkoen of kip. Ik gebruik sot l’y laisse, 
dat zijn kiphaasjes. Ik koop het bij mijn 
groothandel en de vertegenwoordiger 

daarvan legde mij uit dat het woord/de 
uitdrukking komt vanuit de tijden dat 
 koningen en edellieden zich tegoed deden 
aan overrijke maaltijden en het keuken- 
en bedienend personeel de restjes opat. 

CULINAIR
Peter Hootsen

Zoals die kiphaasjes, twee kleine stukjes 
superieur vlees aan weerszijden van de 
ruggengraat. Ik ben gaan zoeken naar de 
juiste vertaling, want sot betekent dwaas, 
dus het is zoiets als ’wat de dwaas ervan 

Geschnetzeltes 
en uienjam

* Quatre épices is een typisch Frans specerijen-

mengsel uit de traditionele keuken, het bestaat 

uit gemalen peper, nootmuskaat, kruidnagel en 

gedroogde gember

** Chicorée liquide is een soort koffiestroopje, vrij 

sterk van smaak. Je zou het kunnen vervangen 

door een vingerhoedje aangemaakte Buisman 

zo je dat nog in huis zou hebben, anders zou ik 

het ook niet weten. Weglaten kan ook!

Uienjam of op z’n frans: 
confiture d’oignons

Benodigde ingrediënten:
- 1 kilo schoongemaakte witte ui
- 600 gram kristalsuiker
- 1 wijnglas appel-azijn
- 1/2 wijnglas sherry-azijn
- 1 koffielepel balsamico-azijn
- 1 soeplepel citroensap (bij voorkeur 

 limoensap)
- 1 mespuntje peper
- 1 mespuntje quatre epices*
- 3 gram zeezout
- 2 koffielepeltjes chicorée liquide** De ui in kleine stukjes snijden en met 

ongeveer een halve liter water (zo-
veel dat de uien net onder water staan) 
en het zout en de peper zachtjes aan de 
kook brengen tot ze glazig zijn. Vervolgens 
uit laten lekken in een vergiet, ik zet er 
al tijd even een gewicht op (bijvoorbeeld 
een pan of een kom met water) en laten 
afkoelen.

De uien gaan nu terug in een schone pan 
en we voegen de suiker en de beide 

azijnsoorten toe. Als het vocht is opge-
nomen, zachtjes en al roerend aan de 
kook brengen. Als de massa aan de kook 
is gebracht, dan voegen we de balsamico- 
azijn toe, de quatre épices en het citroen-
sap. Blijven roeren en inkoken tot het 
een hechte massa is die een zekere vis-
cositeit (stroperigheid) heeft. Dit kun je 
testen door even een beetje op een 
schoteltje te doen en te laten afkoelen, 
je kunt dan zien/proeven/voelen of het 
voldoet aan je gedachten over een 
 confiture van uien.

De massa heet in jampotjes doen die je 
eerst hebt gesteriliseerd met kokend 
 water. Deksel erop en omgekeerd laten 
afkoelen. (Dat omkeren kun je beter met 
een ovenhandschoen doen anders brand 
je je vingers!!). Op deze manier zeer lang 
houdbaar!

Ideaal te combineren met (eendenlever-)
paté of gegrild vlees, maar ook op een 
gegrild stukje stokbrood (bruschetta) 
met verse geitenkaas is het heerlijk.
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NATUUR
Tim Pavlicek

Lawaaimakers

Op de hele wereld komen wel 
40.000 cicadensoorten voor. 

Een klein aantal hiervan wordt ook 
wel schuim- of spuugbeestjes 
 genoemd.
Zangcicaden komen voornamelijk in 
de tropen voor, maar enkele soorten 
van deze groep maken ook ‘lawaai’ 
in zuidelijk Frankrijk.
De grande cigale commune (Lyristes 
plebejus) ook wel cigale plébienne 
 genoemd is de grootste in Europa 
voorkomende zangcicade. Hij kan een 
spanwijdte van 5 cm makkelijk halen. 
Het gedrongen lijf is vaak donkerbruin 
van kleur en de vleugels zijn door-
zichtig met duidelijke aders. De ogen 
in de kop staan ver uit elkaar. Het zeer 
luide lokgeluid dat de mannetjes 
voortbrengen om vrouwtjes te verlei-
den, draagt wel 1,5 km ver. Ze maken 
dit geluid door membranen aan hun 
achterlijf in trilling te brengen. Dit 
 geluid wordt nog eens versterkt door 
schilden die zich onder hun lijf be-
vinden en als klankkasten fungeren.
Eitjes worden tussen het schors op 
een boom afgezet.

Vier jaar onder de grond
Cicaden hebben een onvolledige 
 gedaanteverwisseling; het popstadium 
ontbreekt. De ontwikkeling van ei tot 
imago (volwassen insect) gaat middels 
een aantal vervellingen waarbij de 
nimfen die uit de eitjes zijn gekomen, 
na iedere vervelling meer op het imago 
gaan lijken. De nimfen leven tot de 
laatste vervelling in de grond. Ze voe-
den zich met plantensappen uit de 
wortels van bomen en struiken en 
worden bij de vertering hiervan ge-
holpen door bacteriën; een zeldzame 

vorm van symbiose (een evenwichtig 
 samenwerkingsverband), want de bacte-
riën hebben hier ook baat bij. Na een 
 leven van vier jaar ondergronds, kruipen 
de nimfen de grond uit en een boom in 
voor de laatste vervelling.
De grande cigale commune die tevoor-
schijn komt heeft opeens vier vleugels 
gekregen en ook – als enige onder de 
niet zoogdieren – heeft de zangcicade 
zweetklieren waarmee hij zijn lijf koel 
kan houden!
De volwassen cicade heeft maar een 
doel en dat is de voortplanting. Ze leven 
maar enkele weken.
Dit houdt in: Zo’n vier weken lang sner-
pend lawaai! Dus met oordoppen de 
hangmat in, want van lekker ontspannen 
bungelen kan anders geen sprake zijn.
Of beleef deze zang als het ultieme 
 zomergeluid.

Sinds een jaar of 10 worden zangcicaden 
gesignaleerd in Amsterdam. Men ver-
moedt dat ze als verstekelingen zijn 
meegelift vanuit Zuid-Europa in o.a. 
 caravans, vouwwagens of campers.

over/liggen laat’. De dwaas bekommerde 
zich niet om die twee kleine stukjes 
vlees, het personeel vocht er om.

Terug naar het recept: ik combineer dus 
kiphaasjes met reepjes kalfsvlees en wij 
rekenen aan vlees 80-150 gram per 
 persoon, afhankelijk van wie er komt eten, 
je standpunt met betrekking tot vlees 
eten en of je nog een voorgerecht serveert 
met vlees bijvoorbeeld ham met meloen, 
paté… Daarbij blokjes spek (± 25 gram 
p.p., ook al vlees), champignons of pad-
denstoelen (125-150 gram p.p.), en ik 
combineer altijd met gedroogde cèpes 
(te koop in de supermarkt) die ik in warm 
water laat weken – want dat vocht is zo 
smaakvol en bruikbaar, rode uien in halve 
maantjes gesneden, knoflook, witte wijn 
en room of crème fraîche.
De champignons en/of andere padden-
stoelen bak ik apart in kleinere porties 
want die verliezen veel vocht en dat wil 
ik er niet bij hebben, ook de uien bak ik 
apart met het spek (eerst spek, dan de 
uien erbij) met de knoflook, niet te veel. 
Vlees dus apart bakken, dan de cham-
pignons en het spek met de uien erbij 
voegen, witte wijn erbij, vocht van de 
gedroogde cèpes erbij, lekker laten in-
koken (waarmee ook de alcohol uit de 
wijn verdampt, dus het gerecht wordt 
ook geschikt voor kinderen) en afmaken 
met room of crème fraîche. Gehakte 
 peterselie erdoor mengen of eroverheen 
strooien bij het opdienen.
Voor onze gasten serveer ik het met 
zwarte pasta (het oog wil ook wat) en 
een salade (bijvoorbeeld van haricots 
verts) erbij, op de foto had ik gebroken 
spaghetti gekookt waar ik op het laatste 
moment diepvriesdoperwtjes bij heb ge-
voegd. Allemaal lekker. •

Succes ermee en bon appétit!

Peter Hootsen heeft 

gîtes, chambres- en 

 table d’hôtes en mini-

camping ‘Rastaillou’ 

in Salles de Cadouin. 

www.rastaillou.com

Zo’n vier weken lang 

snerpend lawaai!
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BOEKEN
Barend de Ronden

14 juli 1789, we leerden het op school: 
bestorming van de Bastille, begin van de 
Franse revolutie.
Er was eerder van alles aan de gang in 
Frankrijk. De mensen hadden onvol-
doende te eten, de prijzen stegen en 
 stegen. In die context eist Jean-Baptiste 
Réveillon ten overstaan van de kies-
mannen van zijn district de lonen van 
zijn personeel te verlagen van 20 naar 
15 stuivers en dat in een tijd van ernstige 
hongersnood. De opmaat tot weken van 
oproer en onrust tot…14 Juillet.
De woede onder de werknemers van 
Réveillon was groot en verspreidde zich 
als een olievlek in het water. Het in 
 weelde badende huis van Réveillon 
werd bestormd en in brand gestoken. 
En toen was er geen houden meer aan.
Het deed me denken aan de protesten 
van de Gele Hesjes. Schijnbaar niet meer 
te stoppen, steeds kwamen ze terug, 
steeds werden de protesten geweld-
dadiger en de reactie van de autoriteiten 
navenant.
Stel je voor dat de Franse ordetroepen 
net zo gereageerd hadden op de Gele 
Hesjes. Het aantal doden zou niet te 
 tellen zijn geweest. Dat was het geval 
nadat de kruitdampen op de avond van 
14 juli 1789 waren neergedaald.

Éric Vuillard heeft alles nauwgezet 
 beschreven, alsof hij er met z’n neus 
 bovenop heeft gestaan. Hij heeft ze zien 

komen uit de faubourgs, uit de dorpen 
rond Parijs, maar ook uit het centrum 
van de stad: touwslagers, wijnverkopers, 
koperslagers, schoenmakers, lantaarn-
opstekers… In een meeslepende mix van 
feit en fictie leidt hij de lezer naar een 
onvermijdelijke apotheose: een bloedbad 
voor, en later binnen de muren van de 
Bastille, het gevangenisfort waar de massa 
zich op concentreerde als symbool van 
alles wat bij de heersende klasse hoorde.
Het ging er ruig aan toe. Het fort werd 
verdedigd door onder meer Zwitserse 
huursoldaten die weinig anders aan hun 
hoofd hadden dan het vege lijf te redden. 
Ondertussen lezen we over slachtoffers 
buiten, gevallen onder de kanonschoten 
uit het fort, die beantwoord zouden wor-
den met kanonvuur van elders gestolen 
kanonnen. Alleen… ze konden er niet 
mee omgaan, wat voor extra slacht-
offers zorgde.
Er werden vergeefse pogingen gedaan 
te bemiddelen tussen het volk en de 
gouverneur van het fort maar het ging 
door tot het bittere eind.
En toen was het voorbij. Het nieuwe 
 regime stelde een uitkeringsregeling in 
voor nabestaanden van slachtoffers. Dat 
is waar het boek mee eindigt: de bureau-
cratie die de slachtoffers zich moesten 
laten welgevallen. Het verhaal van Marie 
Bliard. Haar man, een lantaarnopsteker, 
ging weg om te kijken wat er in de stad 
aan de hand was. Ze heeft hem nooit 
meer teruggezien. En nu zat ze tegen-
over een groezelige klerk die haar voor-
las uit verschillende rapporten van de 
politie en tot in de kleinste details niet 
alleen de kledingstukken van gevonden 
overledenen, maar ook de verwondingen 
waar ze aan bezweken waren – minutieus 
beschreef. Ze herkende de kousen die ze 
had gebreid. “…er ging een huivering door 
haar heen. Haar lippen verstrakten. Ze 
keek op, staarde met ontzet gezicht naar 
de man tegenover haar. Hij zag haar niet. 
Hij schreef.”

Eric Vuillard, 14 juli, Meulenhoff, € 19,99
In het Frans: 14 Juillet, Actes Sud, € 19,00 
(indicatief)

Zij namen 
het woord

Naast 14 juillet, wil ik nog kort de aan-
dacht vestigen op het nieuwste boek van 
Margot Dijkgraaf: Zij namen het woord.
Margot Dijkgraaf is literatuurcriticus. 
Ze schrijft recensies over met name 
Franse literatuur voor NRC Handelsblad. 
Begin 2019 interviewde ik haar voor 
Drop (124) over haar vorige boek Lezen 
in Frankrijk.
In Zij namen het woord worden tien Franse 
schrijfsters geportretteerd die volgens 
Dijkgraaf één ding gemeen hebben: ze 
zijn rebels, ze weiger(d)en zich neer te 
leggen bij de gangbare opvattingen over 
burgerfatsoen: bij wat een vrouw wel of 
niet heet te mogen doen in het dagelijks 
leven en met name ook in de literatuur.
Van de tien portretten vind ik die van 
 Simone de Beauvoir, Françoise Sagan en 
Maryse Condé het boeiendst. Bij ieder 
hoofdstuk is een literatuurlijst gevoegd. 
Er is nog zo veel te lezen…

Margot Dijkgraaf: Zij namen het woord. 
Atlas contact, € 19,99

RAAD WAAR DIE STAAT
1 St Pierre, Rennes

2 Ste Ségolaine, Metz
3 Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité, 

Nîmes
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