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VOORAF

BESTUUR

E

en nieuw jaar, een nieuw
begin met dit eerste
nummer van 2019.
We begroeten onze docente
Frans, Marianne Rosenberg,
die de draad van overdracht
van de kennis van de Franse
taal oppakt onder het motto
‘Comment ?’
In Drop 122 besprak ik ‘een literaire tour de France’. Nu een
interview met de schrijfster Margot Dijkgraaf.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog voltrok zich in Spanje
een drama, de Spaanse burgeroorlog, waar veel Fransen en
ook enkele honderden Nederlanders bij betrokken waren.
Een verhaal over een relatief onbekend stuk geschiedenis.
Wie had gedacht dat kroketten altijd mooie rolletjes zijn,
heeft zich vergist. Dat zou ook kunnen gelden voor wie
denkt dat Frankrijk een enorme luchtmacht heeft, het is in
ieder geval wel een snelle.
Op sabbatavond doen Joden een druppeltje water bij de
wijn, als symbool van barmhartigheid. Soms, sporadisch,
wordt er ook in Frankrijk suiker bij de wijn gedaan. Waartoe
dient dat? We kunnen weer raden waar welke kerk staat.
We begroeten een nieuw kandidaat-bestuurslid, Paulien Klein
Bog. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur
haar voordragen. Voor de ALV in dit nummer ruime aandacht.
De natuur rukt op in de stad, in een park in Vichy staan heel
bijzondere bomen. De van oorsprong Belgisch-Nederlandse
schilder Corneille werd volledig Parijzenaar, hij had grote
bewondering voor Afrikaanse kunst.
Op sommige Franse Euromunten staat een mooie jonge
dame afgebeeld: La Semeuse. Is het echt zo, dat een leven
zonder bereik voor de mobiele telefoon mogelijk is?
Zoals gebruikelijk worden weer enkele financiële kwesties
belicht, en boeken besproken.
En… jaarlijks wordt op 4 mei een herdenking gehouden op
het Nederlandse ereveld in de gemeente Orry-la-Ville ten
noorden van Parijs.
Ik hoop dat u voldoening zal beleven
met het lezen van deze Drop.

Mededelingen

H

et bestuur spant zich in om het aantal leden van onze
vereniging te vergroten. Het bestuur kan dat niet alleen.
Daarom doen wij een oproep aan alle leden om een nieuw lid
aan te brengen. Laat Drop eens lezen aan Nederlandstalige
kennissen die nog geen lid zijn. Je weet maar nooit.
Contributiebetaling
Bij het ter perse gaan van dit nummer heeft een aantal leden
de contributie voor het jaar 2019 nog niet voldaan. Wij doen,
voor zover van toepassing, een oproep de contributie voor dit
jaar ad € 25 te voldoen op bankrekening IBAN NL39 INGB
0007 5453 36 t.n.v. Association Les Amis de Drop of Stroopwafels, 24470 St. Saud Lacoussière Frankrijk. Vermeld altijd
uw lidnummer (op de adresdrager van DROP) en/of uw adres.
Contact met leden
Het blijkt dat we van een aantal leden géén of niet het juiste
e-mailadres hebben. Met de verzending van de factuur per mail
is weer gebleken dat nieuwe e-mailadressen niet bij ons bekend
zijn. Als u de factuur per post ontvangen heeft, dan betekent het
dat wij geen e-mailadres van u hebben terwijl u dat misschien
wel heeft! U kunt dit doorgeven via het formulier ‘wijziging
persoonlijke gegevens’ op de site, óf via een mail aan:
administratie@lesamisdedrop.fr Wij kunnen daarmee tijd en
geld besparen.Bij voorbaat hartelijk dank!

Van de jubileumcommissie

N

og ruim 1 jaar en dan...... Het Jubileumfeest van Les Amis
de Drop of Stroopwafels op het Domaine d'Essendiéras.
Het lijkt ver weg, maar de tijd gaat snel. In het decembernummer van Drop meldde de feestcommissie dat er diverse plannen voor het feest in de grondverf stonden. Die zijn inmiddels
droog! We hebben toen ook een oproep gedaan om actief deel
te nemen aan dit feest, wat geleid heeft tot aanmeldingen van
enkele kunstenaars en kaasboeren. Onze dank daarvoor.
Maar we hebben u nog steeds nodig!
Er zijn nog plaatsen beschikbaar op de kunstmarkt. We zijn
ook nieuwsgierig naar uw ideeën om er mooie dagen van te
maken. Schroom niet, meldt U aan, mail ons uw website of
foto's van uw werk, mail ons uw ideeën! Ook suggesties voor
een goed doel voor het geld dat we hopen in te zamelen met
de boekenmarkt zijn van harte welkom... wie oh wie?

Barend de Ronden
De tijd gaat snel, de tijd voor definitieve keuzes breekt aan! De
feestcommissie heeft er zin in, U ook? Wilt u exposeren of
heeft u nog ideeën voor het jubileumfeest, mail dat naar:
lowell@christiaanse.fr

Wij doen ons best, uw aanwezigheid doet de rest!
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LEZEN
Barend de Ronden

In mei vorig jaar verscheen Lezen in Frankrijk. Een literaire tour
de France van Margot Dijkgraaf, zie Drop 122. Meer dan genoeg
aanleiding voor een interview met mevrouw Dijkgraaf.

Lezen in Frankrijk

E

“

en jaar of veertien geleden heb ik mijn eerste boek
gemaakt over Franse literatuur, dat heette Franstalige
literatuur van nu. Een vreemd soort geluk. Een dik boek.
Het was mijn visie op de Franse literatuur van de tien jaar
daarvoor. Het is een studieboek. Het wordt heel veel gebruikt
op de universiteit en in docentenopleidingen.”
“Mij werd steeds gevraagd: ‘Margot, wordt het geen tijd voor
deel twee?’ Maar ik had geen zin om weer hetzelfde te doen.
Ik wilde iets anders doen, een ander publiek bereiken, waarmee
ik toch mijn visie kon geven op de Franse literatuur. Dat werd
een reisboek én een boek over Franse literatuur.”
“Iedereen gaat op vakantie naar Frankrijk, vindt het leuk om
nieuwe plekken te ontdekken. Dat vind ik zelf leuk als ik ergens
naartoe ga. Zomaar ergens naartoe gaan, vind ik niet bevredigend. Ik wil een excuus hebben, een reden hebben en liefst een
reden hebben om iets te schrijven.”

Toen kwam dat boek voor een breder publiek. Daar heeft u
twintig schrijvers voor geselecteerd, waarom deze twintig?
“Ik wilde een beeld geven van wie er in de Franse literatuur toe
doet. Het is niet voor mij een keuze van de schrijvers die het
mooiste schrijven, het is een selectie van schrijvers waarvan
ik vind dat ze een bepaalde herkenbare stem hebben in het
literaire landschap van nu. Het zijn ook niet speciaal vrienden
van me, het is mijn keuze, iedereen blaast zijn partijtje mee, ze
hebben iets te zeggen over Frankrijk. Dat is de rode draad.”

Op de middelbare school goed in talen. De keuze ging tussen
Engels en Frans. “Engels spreekt iedereen al, dus het werd
Frans.” Er was geen bijzondere aanleiding om voor Frans te
kiezen. “Ik ging niet met mijn ouders op vakantie naar Frankrijk.” Wat meespeelde, was dat ze opgroeide in Zuid-Limburg.
Vanuit Limburg ben je heel snel in het buitenland. Het drie
landenpunt maakte indruk: aan de ene kant spreken ze Nederlands, aan de andere kant Duits en Frans.

FOTO: CHRIS VAN HOUTS

Margot Dijkgraaf is literatuurcriticus, schrijft recensies in onder meer de NRC.
Ze is Intendant ‘literatuur en debat’ bij de Nederlandse Ambassade in Parijs,
waar ze invulling geeft aan de literaire en culturele strategie van de ambas
sade. Ze organiseert, samen met een breed scala aan Franse partners,
literaire ontmoetingen en andersoortige debatten in het kader van de
culturele, wetenschappelijke en intellectuele uitwisseling tussen
Frankrijk en Nederland. Daartoe behoren ook professionele ontmoetingen van uitgevers, vertalers en andere actieve organisaties uit het
boekenvak, zowel in Frankrijk als in Nederland (zoals het Nederlands
Letterenfonds). Het doel is om in Frankrijk bekend te maken dat
in Nederland ook literatuur wordt geschreven. Ze woont in
Amsterdam, maar is bijna wekelijks in Parijs of
elders in Frankrijk. (margotdijkgraaf.nl)

Drop 124 – Maart 2019

5

“Als je mensen die buiten Frankrijk
zijn geboren niet meeneemt,
heb je een onvolledig beeld.”
Is de keuze voor een aantal allochtone schrijvers bewust geweest
om dat toe te voegen?
“Als je de mensen die buiten Frankrijk zijn geboren niet meeneemt, heb je een onvolledig beeld. Een van de mooie dingen
van de Franse literatuur is nou juist, dat het niet alleen over
de hexagone gaat, maar ook over literatuur die in Zwitserland
wordt geschreven of in Afrika, in Quebec. Dat vind ik nou juist
het mooie.”
In Parijs: Frans;
in Amsterdam: Nederlands of Engels
U stelt dat de Franse literatuur een internatio
naler blik geeft dan de Nederlandse.
“Als je in Frankrijk bent, zeker in Parijs, dan zie
je, dan hoor je allemaal verschillende mensen,
met verschillende achtergronden, die allemaal
Frans spreken. Als je in Amsterdam loopt, hoor
je mensen Nederlands spreken; dat zijn Nederlanders, alle andere mensen spreken Engels. In
Frankrijk merk je aan den lijve, zie je om je heen,
dat Frankrijk internationaal is omdat de taal
door veel meer mensen wordt gesproken. Er
zijn zo’n 420 miljoen mensen die Frans spreken,
tegen 23 miljoen die Nederlands spreken.
Ik vind dat inherent aan Frankrijk, aan de literatuur; die brede
blik is een venster op de wereld, dat hebben wij minder.”
Ziet u dat ook terug in de Franse samenleving?
“Ja zeker, dat zie je overal, in de kranten, de radio, de televisie,
die bredere blik.”

Hoe beïnvloedt dat de Franse samenleving, heeft de literatuur
echte invloed in Frankrijk?
“Dat is een vraag die al eeuwen wordt gesteld, die is niet zomaar
te beantwoorden. Kijk, literatuur zal nooit een revolutie ver
oorzaken. Literatuur is een kunstvorm waar je voor open moet
staan. Als je niet leest, wordt je ook niet beïnvloed. Maar mensen
die lezen in de samenleving, die openstaan voor andere geluiden,
die buiten de eigen ‘bubble’ lezen, ja dan kan het een mening
veranderen of bijstellen, op zijn minst aan het denken zetten.”
Beïnvloedt het de mensen die aan de touwtjes trekken?
“Dat weet ik niet, dat zou je aan hen moeten vragen. Wat ik wel
weet, is dat in Frankrijk een engagement bestaat in de literatuur,
wat je met een kaarsje in de Nederlandse literatuur moet zoeken.
Neem een man als Edouard Louis. (zie boekenrubriek in dit
nummer op pag. 17 en in Drop 118, red.) Hij zegt
zelf: ‘Waartoe dient literatuur, misschien bereik
ik er niemand mee’. En over de mensen voor wie
hij dat boek schrijft, zeker zijn laatste: ‘Ik weet
dat ze het niet lezen’. En toch heeft hij het idee
dat hij het moet doen. In dat laatste pamflet,
Ze hebben mijn vader vermoord richt hij zich direct
tot Macron en nog een hele reeks, die er ongenadig van langs krijgen. Maar ik denk niet dat ze
zich er ook maar iets van aantrekken. Macron
heeft erop gereageerd, die heeft hem willen
omarmen en Eduard Louis heeft gezegd dat hij
daar niet van gediend was.
Misschien heeft hij Macron bewust gemaakt van

“Iedere schrijver heeft een
antenne voor de samenleving,
daarom vind ik schrijvers zo leuk.”

Met een vooruitziende blik verbeeldt Houellebecq in zijn
nieuwe roman de protesten in zijn land. Zijn Frankrijk ontploft,
uit onbehagen over de EU, de elite en de globalisering…
De protesten zijn vele malen grimmiger dan die van de gele
hesjes die we de afgelopen tijd in Frankrijk zagen. Zijn boeren
voelen zich niet gehoord, niet gezien, wanhopig en woedend.
Hun onbehagen, door ‘Brussel’ en door de ‘elite’ weggezet
als irrationele angst voor de globalisering, ontploft. (Margot
Dijkgraaf in NRC d.d. 3 januari 2019 in een bespreking van
Houellebecq’s nieuwste roman Sérotonine. De Nederlandse
vertaling verschijnt op 21 maart).
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iets, waar hij zich niet bewust van was. Dat zou natuurlijk
kunnen.”
Is het geen literatuur?
“Nee, het is een pamflet, niet eens een literair pamflet, ik vind
het slecht geschreven. Ik was teleurgesteld. Als je zijn eerste
twee boeken hiernaast legt, ja dan is er toch echt een verschil,
dat zijn verhalen, daar is tijd voor genomen. Dit is een manifest,
dat is met een andere intentie geschreven.”
Het nieuwste boek van Houellebecq, ‘Sérotonine’, is dat ook
een manifest?
“Nee, nee, dat is echt literatuur. Hij doet waar hij goed in is.
De maatschappij onder het vergrootglas leggen, kijken waar
de wonden zitten en er eens even lekker in drukken. Nee,
Houellebecq is een groot schrijver, op dit moment
de belangrijkste schrijver, vanwege de inhoud
van zijn boeken. Politiek gezien heeft hij geen
invloed, maar hij wordt heel veel gelezen en ik
denk dat veel mensen, wat hij beschrijft herkennen. Hij heeft een reactionair imago, maar daar
kijk ik niet naar. Ik kijk naar hoe hij het heeft
opgeschreven; is het een goed boek, wat zegt
het over de wereld waarin wij leven?
Hij is een provocateur, hij zal het vuurtje blijven
aanwakkeren, daar is hij voor.”
Er wordt wel eens over Frankrijk gepraat als dat
bange land, pessimistisch, achterdochtig naar wat
komen gaat, angst voor veranderingen. Is dat
terug te zien bij de schrijvers?
“Iedere schrijver heeft een antenne voor de samenleving, daarom vind ik schrijvers zo leuk. Ze staan er meestal een beetje
buiten, ze kijken van een atypische plek naar wat er gebeurt.
Daarom kunnen ze zo goed observeren.
Neem Hélène Cixous, die heeft een heel atypische geschiedenis:
geboren in Algerije, Joodse achtergrond, vader – arts – jong
overleden, grootmoeder in Duitsland. Ze komt op een gegeven
moment naar Frankrijk en hoewel ze Frans-Algerijns is, wordt
ze niet door Frankrijk geaccepteerd.
Daar heeft ze tot op de dag van
vandaag last van. Daar heeft ze
over geschreven, op z’n ‘Hélène
Cixous’.
Alain Mabanckou ook. Hij is een
enorm strijdbare man, de woord-

“Ik wil Fransman
zijn, geen Fransman
voor de francofonie.”

voerder van Afrika in Frankrijk.
Macron heeft hem gevraagd ambassadeur te worden voor de franco
fonie. Hij wilde dat niet: ‘Ik wil
Fransman zijn, geen Fransman
voor de francofonie’. Iedereen heeft daar zijn rol.
Bij Philippe Claudel is dat ook heel duidelijk. Hij kijkt naar de
maatschappij vanuit de ‘underdog’. Hij schrijft
over Lorraine in het noordoosten van Frankrijk,
waar het de hele tijd regent en waar mensen
moeite hebben zich overeind te houden. Daar
gaan zijn boeken over.
Schrijvers zijn de spiegel van de maatschappij.”
Nogmaals, heeft het invloed bij de mensen die
aan de touwtjes trekken?
“Schrijvers zijn geen bestuurders, geen politici.
Schrijvers observeren en die vinden ergens wat
van en schrijven dat op. Ze hopen dan dat het
ergens doorsijpelt en dat het invloed heeft.
Een schrijver schrijft niet omdat hij invloed wil
uitoefenen, dan was hij wel politicus geworden
of baas van een grote onderneming.”
In de inleiding van uw boek stelt u: ‘schrijvers vormen de cultu
rele identiteit van een land’, maar er zijn toch ook componisten,
schilders, uitvoerende kunstenaars… Doen die daaraan mee of
staan die er toch een beetje anders in dan schrijvers?
“Die doen daar zeker aan mee, maar ze hebben een ander
middel om zich te uiten. Een schrijver is nu eenmaal veel zichtbaarder. Je kunt naar een concert gaan van Fauré of Poulenc
en dan kun je dat plaatsen in een bepaalde tijd, een biografie
lezen, wat gebeurde er in zijn leven. Denk aan List in de periode
met George Sand. George Sand kun je gewoon vandaag lezen,
als je een componist wilt ervaren, moet je naar een concert
gaan.
Schrijvers geven vorm aan de culturele identiteit, maar dat
doet niets af aan het belang van andere kunstenaars.” •

“Schrijvers zijn geen bestuurders, geen politici.
Schrijvers observeren en die vinden ergens wat van
en schrijven dat op.”
Drop 124 – Maart 2019
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ALV

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
22 mei 2019

Inschrijven
tot uiterlijk
1 mei 2019!

Hierbij nodigen wij u uit voor de 24e jaarvergadering van de Association Les Amis de Drop of Stroopwafels
op WOENSDAG 22 mei 2019 in Domaine d’Essendiéras, Saint-Médard d’Éxcideuil (24).

Programma
10.45 – 11.15 uur: Registratie en Ontvangst.
11.15 uur: Algemene Ledenvergadering
Agenda
1 Opening, vaststelling ingebrachte voorstellen kandidaatbestuursleden.
2 Verslag ALV d.d. 16 mei 2018 (op de site)
3 Binnengekomen post/stukken.
Hierna zal het formele gedeelte van de vergadering worden onderbroken voor een voordracht door Peter van Dijk, schrijver
en journalist (NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en NCRV),
onder meer over zijn recente boek De Beste Krant van Europa
(zie boekbespreking op pag. 29).
Ca. 12.00 uur: Voortzetting Algemene ledenvergadering.
4 Mededelingen van het Bestuur:
- van de voorzitter
- van de hoofdredacteur
5 Benoeming bestuursleden: Het bestuur draagt ter her
benoeming voor: Reinier Sinaasappel als voorzitter en lid

6
7

8
9
10

van het bestuur. Voorts draagt het bestuur Pauline Klein
Bog voor als nieuw lid van het bestuur; zij stelt zich hiernaast
voor. We nemen afscheid van Hans van Driel, die aftreedt
als lid van het bestuur en webmaster. Eventuele tegen
kandidaten kunnen tot aan het begin van de vergadering
bij de voorzitter worden aangemeld.
Het 25-jarig jubileum in 2020:
Een korte presentatie door de Jubileumcommissie.
Financiën:
7.1 Verslag penningmeester (op de site)
7.2 Verslag kascontrolecommissie (mondeling)
7.3 Voorstel tot décharge penningmeester
7.4 Begroting 2019 (op de site)
7.5 Contributie 2020 (mondeling)
7.6 Benoeming kascontrolecommissie
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

12.45 uur: Aperitief
13.30 uur: Lunch

Praktische informatie

D

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

De eigen bijdrage voor deze dag, inclusief de lunch, bedraagt
€ 30 per persoon. U kunt zich aanmelden vóór 1 mei 2019 d.m.v. het
Locatie ALV
aanmeldingsformulier op pag. 9 of
Domaine d’Essendiéras
door rechtstreekse overschrijving van
St Médard d’Exideuil
hettotaalbedrag op IBAN NL39INGB
GPS: N45º21’19” E1º05’28”
0007 5453 36 t.n.v. Drop of Stroopwafels, onder vermelding van Jaar
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EVEN
VOORSTELLEN

Peter van Dijk
Peter van Dijk, oud correspondent
voor de NRC in Parijs, zal tijdens
de Algemene ledenvergadering een
lezing geven. Hieronder enkele
fragmenten uit zijn website.

H

oewel ik een lange journalistieke loopbaan achter de rug
heb, werkte ik voor slechts twee kranten en een radio
station. De kranten waren NRC Handelsblad en Algemeen
Dagblad, de radio was de NCRV.
Voor NRC Handelsblad heb ik bijna alles gedaan wat een journa
list bij een krant kan doen, buitenland, economie, verslag
geverij, sport, management. Vele buitenlandse reizen, ver
kiezingscampagnes in Schotland, Zweden, Oostenrijk, Frankrijk,
reportages over afscheidingsbewegingen, verslagen van de
Anjer-revolutie in Portugal, de Videla-dictatuur in Argentinië.
Vijf jaar heb ik voor de NRC het Franse nieuws gevolgd en
beschreven. Het was de tijd van de eerste terroristische aan
slagen, het falen en het succes van de eerste naoorlogse socialistische president, François Mitterrand, de val van de Berlijnse
muur en uiteraard van vele stakingen.
Aan mijn laatste boek over Johan Luzac en het begin van de
kwaliteitsjournalistiek in Nederland en Europa heb ik zes jaar
gewerkt (zie bespreking op pag. 27, red.). Naast boeken schrijf
ik tweemaandelijkse kunstbeschouwingen, naar aanleiding
van tentoonstellingen, in het digitale tijdschrift hetbeeldende
kunstjournaal.nl.
Uit: petervandijk.nu

vergadering en uw lidmaatschapsnummer en/of adres
(zie de adresdrager van deze Drop).
Speciale wensen voor de lunch (dieet, vegetarisch,
vlees of vis) a.u.b. opgeven bij uw aanmelding.
Routebeschrijving
Ga naar Exideuil, ten noordoosten van Périgueux, gelegen
aan de D705. In Exideuil borden naar St Médard d’Exideuil
volgen, door het dorp rijden, het Domaine ligt ca. twee
kilometer verderop aan de D705 en is duidelijk aangegeven.
Op het Domaine d’Essendiéras kunt u, als u dat wilt,
overnachten. Kijk voor de verschillende mogelijkheden
op www.essendieras.fr. Bel voor de verschillende
mogelijkheden naar +33 (0)553 55 34 34.

Paulien Klein Bog
Kandidaat Bestuurslid

I

n 2012 verruilde ik met Ytje het
stadse leven in Amsterdam voor
een ruraal bestaan in de Périgord
Vert. Met onze plattelandsroots
voelden we ons hier meteen thuis en
ontstond de wens om een oude liefde
op te halen, voor het IJslandse paard.
Inmiddels zijn we verhuisd naar een nabij gelegen oude
boerderij die we de afgelopen drie jaar geheel hebben
gerenoveerd. Omringd door onze IJslanders. En met onze
twee teckels en bastaard, Bauke.
Nu de verbouwing zo goed als klaar is, heb ik weer energie
en ruimte voor andere activiteiten. Toen ik werd benaderd
voor Drop hoefde ik dan ook niet lang na te denken…

Aanmelding

Algemene Ledenvergadering
Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Wij zullen met 		
personen aanwezig zijn
op de Algemene Ledenvergadering, te houden op
woensdag 22 mei 2019 op Domaine d’Essendiéras,
24160 St Médard d’Exideuil.
Wij maken € 		
over (€ 30 per persoon inclusief
de lunch) op IBAN NL 39 INGB 0007 5453 36
t.n.v. Les Amis de Drop of Stroopwafels.

Dhr/mw:

lidnummer (zie adressticker):
		
Wensen voor de lunch (vegetarisch, vlees of vis) a.u.b.
opgeven bij uw aanmelding of vermelden als opmerking
bij uw overschrijving.
De aanmelding vóór 1 mei 2019 zenden naar:
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton,
24470 Saint Saud Lacoussière, France
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VOORZITTER
Reinier Sinaasappel

Jaarverslag 2018
Association les Amis de Drop of Stroopwafels

N

adat vorig jaar het 25-jarig jubileum in 2020 in de steigers
was gezet, de jubileumcommissie voortvarend aan het
werk ging en het Stephanie Noordhoff Jubileumfonds was
ingesteld, lag de focus in 2018 op de werving van leden.
Het nieuw aangetreden bestuurslid ledenadministratie en
-werving, Wilma Duijvestijn-Baljeu nam contact op met online
platforms van en voor Nederlanders in Frankrijk en daaruit
vloeide een succesvolle werving voort. Tezamen met de actie
‘leden maken leden’ en de cadeau-abonnementen was een
ruime 10% aanwas het resultaat. Dit heeft alles te maken met
de nog steeds groeiende waardering voor Drop. Hoofdredac-

Machtiging

teur Barend de Ronden slaagt er elke keer weer in, om samen
met zijn redactieteam, een nog aantrekkelijker en interessanter
magazine te produceren.
De webmaster, Hans van Driel bracht het ‘besturen-op-afstand’
in praktijk door het grootste deel van het jaar met een camper
door de VS en Canada te trekken en toch ‘digitaal’ verbonden
te blijven met de DROP basis. De AVG (in Frankrijk: RGPD) die
eind mei van kracht werd kreeg veel aandacht in het bestuur
en mede dankzij de inbreng van Hans van Driel werd een werkwijze vastgelegd die de privacy van de leden van waarborgen
voorziet. Internet, website en e-mail ontwikkelen zich steeds
verder. Steeds meer leden en lezers weten de weg naar de
digitale Drop te vinden.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 mei in Domaine
d’Essendiéras trad Ans Roelofs terug uit het bestuur, zij werd
Ondergetekende:
opgevolgd door Wilma Duijvestijn. Ans werd heel hartelijk
bedankt voor haar jarenlange inzet voor de Vereniging.
		
Penningmeester Arie Sluimer en hoofdredacteur Barend de
lidnummer (zie adressticker):
Ronden werden herbenoemd. Meta Boreel-Rost Onnes, voorzitter van de Vereniging van 2008 tot 2014 werd benoemd tot
erelid.
machtigt dhr/mw:		
Jeroen Bakker, eigenaar van Domaine d’Essendiéras hield een
leerzame en informatieve inleiding over zijn inspanningen en
investeringen om zijn domaine energieneutraal te maken.
lidnummer:
Penningmeester Arie Sluimer zag toe op een zorgvuldig beheer
van de financiën, keek mee met financiële gevolgen van de
plannen van de jubileumcommissie en sloot het jaar af met
om zijn/haar stem uit te brengen tijdens de Algemene
een bescheiden en zeer welkome plus. Secretaris Erna Froeling
Ledenvergadering, te houden op woensdag 22 mei 2019.
onderhield contacten met externe verenigingen en relaties,
bereidde de bestuursvergaderingen voor en zorgde voor verWilt u dit formulier als u iemand wilt machtigen voorzien
slaglegging en archief. Sponsorwerver Gert Rook bewaakte de
van de tekst ‘bon pour pouvoir’, de datum en uw handbalans tussen gesponsorde en redactionele pagina’s op zijn
tekening vóór 1 mei 2019 zenden naar:
vertrouwde, solide manier. Dankzij de sponsoring kon de
Penningmeester Drop of Stroopwafels, Lieu-dit Mouton,
contributie voor 2018 en 2019 onveranderd blijven. In de
24470 Saint Saud Lacoussière.
laatste vergadering van het jaar meldde Gert Rook dat de
Vereniging van Eigenaren van Village Le Chat in Écuras
Tekst (Bon pour pouvoir):
(Charente) belangstelling heeft in een vorm van samenwerking
die ertoe kan leiden dat de oplage van Drop in één keer met
200 exemplaren stijgt naar 950 (+26%). Een proef van die
Datum:
Handtekening:
samenwerking heeft plaats begin 2019, met Drop nummer 124.
Zonder de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en bestuurders
zou l’Association Les Amis de Drop of Stroopwafels Drop in z’n
huidige vorm en omvang niet kunnen publiceren. Heel veel
dank daarvoor! •

10

Drop 124 – Maart 2019

MUNTEN
Wim Kruize

La Semeuse
De kracht van Frankrijks
landbouw en economie.

stemd voor het Ministerie van Landbouw, zou gaan sieren.
Het plan ging echter niet door. Maar het beeld
van de zaaiende vrouw ging niet verloren
want, op verzoek van het Ministerie
van Financiën, werd het in 1897
aangebracht op munten van 50
cent, 1 en 2 frank. De Zaaister
oogstte onmiddellijk een
groot succes.
Oscar Roty heeft voor zijn
creatie een meisje als
model gebruikt. Een jonge
Italiaanse van vijftien jaar.
Ze heette Rosaline Pesme.
Roty kwam haar in de wijk
waar hij woonde, bij toeval
tegen op straat. Ze was bereid om voor 100 stuivers
(ongeveer 1 euro!) te poseren
voor zijn fototoestel. Latere
verzoeken van Rosaline om te delen
in de opbrengsten van Roty’s werk
Citroën
19 super
1973
werden DS
niet gehonoreerd.
Ze kon
dus geen
Ingraantje
goede meepikken!
staat. Contrôle Technique tot 2020
Het succesFrans
van Lakenteken.
Semeuse was, zoals gezegd, groot en
bleef dat. De Gaulle
maakte haar in 1958 tot symbool van het
€ 12.000,–
nieuwe Frankrijk. Ze kwam toen terecht op de nieuwe frankstukken van de Vijfde Republiek.
La Semeuse overleefde ook de overgang van de frank naar de
euro. Dat is heel bijzonder! •

TE KOOP

I

n de Drop van september 2018 (nummer 122) heb ik een
artikeltje gewijd aan Frankrijks symbool Marianne. Het ging
om die jonge vrouw, met haar Frygische muts, die zo fier
de Franse vrijheidsgedachte gestalte geeft. Zo af en toe kan
het bij de Fransen niet op, want er is nóg een vrouwenbeeld
dat ook een icoon is geworden van de Franse republiek. Dat
is La Semeuse (De Zaaister). Ze is vooral te zien
op munten en postzegels.
Kijk maar eens in uw portemonnee
en haal de euromunten van tien,
twintig en vijftig cent maar eens
tevoorschijn. Als die geldstukken uit Frankrijk afkomstig
zijn (dus niet uit een ander
euroland), dan zie je La
Semeuse. Een prachtige
tekening van een jonge
vrouw, met weer die Frygische muts. Vastberaden
en elegant loopt ze voorwaarts, de zon is net aan
het opkomen, met de linkerhand houdt ze de graanzak
vast, met de rechterhand werpt
ze de graankorrels uit. Met dat
gebaar illustreert ze de kracht van
Frankrijks landbouw en economie. Ze
loopt tegen de wind in, want je ziet haar
haren achter haar wapperen en haar lange jurk
speels opwaaien. Natuurlijk hebt u de beeltenis al vele malen
gezien, maar ik vlei mij met de hoop dat u er dankzij dit
artikeltje voortaan nog meer genietend naar zult kijken.
De schepper van La Semeuse is de graveerder Oscar Roty
(1846-1911). Hij heeft zijn kunstwerk in 1887 het licht doen
zien. Het was de bedoeling dat La Semeuse een medaille be-

Info: 0031 64 50 68 606

Sponsoring

TE KOOP

Citroën DS 19 super 1973

In goede staat. Contrôle Technique tot 2020
Frans kenteken.

€ 12.000,–

Info: 0031 64 50 68 606
Drop 124 – Maart 2019

11

LA RETIRADA
Wil de Jong

Onze buurvrouw heet Carmen Pintos en de
elektricien die we laatst nodig hadden, stelde
zich voor als José Sanchez. Fransen met een
Spaanse naam, je komt ze vooral in het
zuidwesten veel tegen. Tien tegen een zijn
het nakomelingen van de Spanjaarden, die
tachtig jaar geleden massaal over de Pyre
neeën naar Frankrijk vluchtten. De Spaanse
Burgeroorlog dreef ze voor zich uit.

D

ie burgeroorlog begon in juli 1936 met een staatsgreep
door een groep rechtse generaals onder leiding van
Francisco Franco tegen de nieuwe Volksfront-regering
van de republiek. Die regering van socialisten en communisten
was al direct begonnen met ingrijpende sociale hervormingen,
de afschaffing van het grootgrondbezit en de scheiding van
kerk en staat. Dat laatste was een belangrijke factor want de
rooms-katholieke kerk had altijd een grote rol gespeeld in de
Spaanse politiek. Franco en de zijnen, die zich nationalisten
noemden, wilden die rode republiek omver werpen.

La Retirada - tachtig jaar geleden

De vlucht van een half miljoen
Spanjaarden naar Frankrijk
Fascisten en vrijwilligers
Drie jaar lang was het Spaanse volk verdeeld in een vreselijke
oorlog, die vele honderdduizenden slachtoffers maakte. De
nationalisten, die door hun tegenstanders werden beschouwd
als fascisten, steunden op het leger en de kerk. Bovendien
kregen ze hulp van nazi-Duitsland en het fascistische Italië.
Mussolini stuurde een vrijwilligersleger naar Spanje en Hitler
hielp een handje met het gevreesde Condor
Legioen, een onderdeel van de Luftwaffe, dat
het land plat bombardeerde. De andere westerse
landen bleven neutraal, maar de republikeinen
stonden niet alleen. Uit de hele wereld en vooral
uit Europa trokken socialistische en communistische vrijwilligers naar Spanje om te vechten tegen
het fascistische gevaar. Ze vormden de Internationale Brigades, die tenslotte uit 32.000 strijders
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bestonden - afkomstig uit vijftig landen. Onder hen waren 700
Nederlanders; meest ongeoefende burgers van wie meer dan
de helft sneuvelde.
Er waren meer Nederlanders te vinden op de Spaanse slag
velden. Enkele oorlogscorrespondenten deden verslag en de
cineast Joris Ivens maakte al in 1937 de film The Spanish Earth
(Spaanse aarde). Het commentaar bij de film werd geschreven
door de toen al beroemde Amerikaanse schrijver
Ernest Hemingway, die als journalist voor een
nieuwsagentschap werkte. Ivens en Hemingway
bevonden zich uiteraard aan de kant van de republikeinen, evenals de Hongaars-Amerikaanse
fotograaf Robert Capa, wiens foto van een sneuvelende republikeinse soldaat legendarisch werd.
Affiche film Ivens en Hemmingway.

Men vreesde dat horden
rode revolutionairen
het land zouden overspoelen.

weerbarstige republikeinse noorden. De gevechten in Baskenland en het bombardement op Guernica dat Pablo Picasso vereeuwigde in een aangrijpend schilderij, brachten in de zomer
van 1937 de eerste grote vluchtelingenstroom naar Frankrijk
op gang. De vele tienduizenden Basken werden daar met open
armen ontvangen door de linkse Volksfrontregering van Léon
Blum. Die regelde de opvang, geholpen door socialistische,
communistische en antifascistische organisaties. Een deel van
die Baskische vluchtelingen keerde terug naar Spanje, naar
Catalonië dat nog in republikeinse handen was. Maar ook daar
ging het spoedig mis.

Spaanse vluchtelingen

Bombardement op Guernica
De strijd was gruwelijk en trof vooral de burgerbevolking. De
nationalisten vermoordden in de door hen veroverde gebieden
alle republikeins-gezinde of communistische burgers en de
republikeinen hadden het vooral voorzien op de met de nationalisten sympathiserende burgers en op de katholieke geestelijkheid. De troepen van Franco en hun bondgenoten veroverden
steeds meer delen van Spanje en bereikten na een jaar het

La Retirada
In de winter van 1938-1939 veroverden de nationalisten Catalonië. Toen de hoofdstad Barcelona in januari viel, ontvluchtte
de Catalaanse bevolking de laatste restanten van de republiek.
Een lange stoet mannen, vrouwen en kinderen trok over de
Pyreneeën naar Frankrijk. Bij die burgers voegden zich een
deel van het republikeinse leger op terugtocht en leden van
de Internationale Brigades die ontbonden waren. Het was een
barre tocht in de winterkou. De bergpassen waren besneeuwd,
de vluchtelingen waren daar niet op gekleed en hadden weinig
leeftocht mee kunnen nemen. Onderweg werden ze regelmatig
beschoten door nationalistische en Duitse vliegtuigen. Tijdens
La Retirada, zoals die exodus werd genoemd, zochten bijna een
half miljoen Spanjaarden een veilig heenkomen in Frankrijk. Vaak
moesten ze dagenlang wachten voor ze werden toegelaten, want

Picasso:
Guernica
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Vallende strijder, foto Robert Capa
de Fransen waren niet voorbereid op zo’n enorme vluchtelingen
stroom. Na het passeren van de grens werden ze gefouilleerd,
geïdentificeerd en naar opvangcentra langs de grens gestuurd.
Daar werden ze gevaccineerd en kregen ze te eten.
De Spaanse vluchtelingen waren niet erg welkom in Frankrijk.
Er dreigde een oorlog met Duitsland en de nieuwe regering van
Édouard Daladier was weliswaar links, maar stond door de
toenaderingspogingen van Hitler en Stalin zeer argwanend
tegenover de communisten. Men vreesde zelfs dat horden rode
revolutionairen het land zouden overspoelen. De Spanjaarden
werden dan ook gezien als ongewenste vreemdelingen, die
gevaarlijk waren voor de veiligheid van het land en vooral de
mannen moesten worden geïnterneerd.
Concentratiekampen
Al direct werden de gezinnen gescheiden. De vrouwen, kinderen
en bejaarden werden per trein naar departementen in het binnen
land gestuurd, ver van de Pyreneeën. Daar brachten de com
munes (gemeenten) ze onder in leegstaande gebouwen, kloosters, kastelen en bij families. De kwaliteit van die opvang was
sterk afhankelijk van wat de communes te bieden hadden en
van de medewerking van de lokale bevolking.
De mannen werden afgevoerd naar interneringskampen, die
inderhaast waren opgetrokken op de stranden langs de Middel
landse Zee in de Rousillon en in het zuidwesten van Frankrijk.
Maar soms was er nog geen enkel gebouw en bivakkeerden de
vluchtelingen in het winterweer op het kale zand. Zo was het in
Argelès-sur-mer, Barcarès en Saint-Cyprien, waar de mannen
zelf hun kamp moesten opbouwen. Ontsnappen was vrijwel on
mogelijk, want aan de ene kant lag de zee en aan de landzijde
werden de kampen bewaakt door militairen van het Franse leger
en koloniale troepen. De levensomstandigheden in die inter
neringskampen – de Franse autoriteiten noemden ze concentra
tiekampen – waren ronduit slecht. De hygiëne liet zeer te wensen over en er was gebrek aan voedsel en schoon drinkwater.
Daardoor werden veel vluchtelingen ziek en vielen er doden.
Geëmigreerd of terug
Binnen- en buitenlandse hulporganisaties trachtten wat verbetering te brengen in deze mensonwaardige situatie. Bovendien
hielpen ze de vluchtelingen die dat wilden, bij de emigratie naar
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een Spaanstalig land. Zo voeren twintigduizend mannen,
vrouwen en kinderen met het stoomschip Winipeg, een Franse
vrachtboot, naar Chili. Ook andere Zuid-Amerikaanse landen
namen Spaanse vluchtelingen op.
Het had weinig effect. Die zomer zaten de concentratiekampen
en interneringscentra nog overvol. De Franse autoriteiten probeerden nu de vluchtelingen terug te laten keren naar Spanje,
vrijwillig en soms gedwongen. De meesten wilden dat ook wel
maar konden niet, want onder het regime van Franco moesten
ze voor hun leven vrezen. Na het einde van de burgeroorlog
waren daar tienduizenden communisten, socialisten en republikeinen afgeslacht. Toch namen velen het risico en eind 1939
was ongeveer twee derde van de vluchtelingen uit Frankrijk
verdwenen. Geëmigreerd of terug naar Spanje.
Compagnies de Travailleurs
De meeste mannen konden niet terug en bleven in de kampen.
Aangezien daar veel republikeinse ex-strijders bij waren en er
een oorlog dreigde, werd er driftig geronseld voor het Vreemdelingenlegioen. Veel Spanjaarden meldden zich en gingen
dienen in dat fameuze legioen, ondanks het wantrouwen van
de Franse officieren jegens die “rooien”. Vanuit de kampen
werden ook groepen mannen tewerkgesteld op boerderijen,
in wijngaarden, in werkplaatsen en fabrieken. Er was een grote
behoefte aan werkkrachten want de Franse mannen werden
die zomer gemobiliseerd. Het merendeel van de mannelijke
kampbewoners kwam echter terecht in de Compagnies de
Travailleurs Étrangers. Die eenheden buitenlandse arbeiders
gingen overal in het land aan het werk bij de bouw van militaire
versterkingen. In het voorjaar van 1940 zaten er nog slechts
enkele tienduizenden geïnterneerden in de concentratie
kampen. Toen brak de oorlog uit.
Mauthausen en de Atlantikwall
Frankrijk was tijdens de Tweede Wereldoorlog een verdeeld
land. Het grootste deel – het noorden en de Atlantische kust –
werd een Duitse bezettingszone, maar in het midden en zuiden
mochten de Fransen zelf de restanten van hun staat besturen.
Dat sterk van de Duitsers afhankelijke Frankrijk werd vanuit het
kuuroord Vichy geleid door de bejaarde oorlogsheld maarschalk

Naar het kamp

FINANCIEEL
Arie Sluimer

Pétain. Het Vichy-regime was uitermate rechts, had een hekel aan
communisten en socialisten en collaboreerde met de Duitsers.
De Spaanse vluchtelingen, meest socialistisch of communistisch gezind, kregen het dus zwaar te verduren. Ze werden
door de Duitsers opgespoord en gedeporteerd of tewerkgesteld.
In totaal zijn tijdens de oorlog twaalfduizend Spanjaarden af
gevoerd naar concentratiekampen en weinigen keerden terug.
Pétain deed daar ijverig aan mee. Al in augustus 1940 stuurde
Vichy 7.500 mannen van de Compagnies de Travailleurs
Étrangers naar het Duitse concentratiekamp Mauthausen. Bijna
vijfduizend van hen kwamen daar om. Naarmate de oorlog
vorderde en een invasie dreigde, hadden de Duitsers veel
arbeiders nodig voor de aanleg van verdedigingswerken. Daarom werden de meeste Spaanse mannen die waren opgepakt,
niet gedeporteerd maar overbracht naar werkkampen. Tussen
1942 en 1943 werden 26.000 Spanjaarden ingezet bij de bouw
van de Atlantikwall, de fortificatie langs de Atlantische kust.
In het verzet
Om aan de klauwen van de Duitsers en Vichy te ontkomen,
doken sommigen onder. Een groot aantal ging echter in het
verzet. Tienduizenden Spanjaarden sloten zich aan bij de Maquis,
de Franse verzetsbeweging, en speelden vooral in de Midi en
het zuidwesten een belangrijke rol in de ondergrondse strijd
tegen de bezetter. Er was zelfs een hele Spaanse compagnie
van 350 man. Ze waren bijzonder gemotiveerd want ze hoopten
na de oorlog, met behulp van de geallieerden, het regime van
Franco omver te kunnen werpen. In 1943 werden de Spaanse
brigades met alle andere verzetsgroepen opgenomen in het
Franse binnenlandse verzetsleger, dat op bevel van generaal
De Gaulle was gevormd. Het jaar daarop – na de invasie – had
den ze een fors aandeel in de bevrijding van dorpen en steden.
Zo werd de stad Foix geheel en al door Spanjaarden bevrijd.
Volkomen geïntegreerd
Na de Tweede Wereldoorlog zijn vrijwel alle Spaanse vluchtelingen die de bezetting overleefden, in Frankrijk gebleven.
Volgens de officiële cijfers moeten het er meer dan honderdduizend zijn geweest. Want zo lang Franco aan het bewind was,
werden ze beschouwd als verraders en waren ze in Spanje niet
gewenst.
In het naoorlogse Frankrijk vonden ze werk, werden de gezinnen
herenigd en konden ze verder leven in een vreemd maar vrij land.
Vooral de kinderen en kleinkinderen namen in de loop van de
jaren de Franse nationaliteit aan en raakten volkomen geïntegreerd. Tachtig jaar na La Retirada is waarschijnlijk geen enkele
vluchteling die toen volwassen was, nog in leven. En hun nakomelingen zijn helemaal verfranst, zoals onze buurvrouw Carmen
Pintos en de elektricien José Sanchez. •
In het volgende nummer van Drop gaat Wil de Jong in op de Nederlanders
die in de Spaanse burgeroorlog vochten. Zij konden niet om Frankrijk heen.

Prélèvements
sociaux

I

n Drop 123 van december 2018 heb ik aandacht besteed
aan de mogelijkheid om de onterecht betaalde sociale
lasten van de Franse staat terug te vorderen. Inmiddels is
artikel 26 van de Wet op de financiering van de sociale
zekerheid aangepast. De heffing van sociale lasten (17,2%)
voor inkomsten uit onroerend goed en lijfrenten e.d. vervalt
per 1 januari 2018; voor rente- en dividendinkomsten vervalt
de heffing per 1 januari 2019. Een voorwaarde is dat u niet
ten laste komt van het Franse sociale zekerheidstelsel. De
in de premie sociale lasten begrepen solidariteitsbijdrage
van 2% wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018
verhoogd naar 7,5%, deze bijdrage blijft u wél verschuldigd!
De Franse overheid blijft dus sociale lasten heffen. Af
wachten of tegen deze aanpassing wordt geprocedeerd.
Aangifte impôts sur le revenu
De aangifte inkomstenbelasting moet u in Frankrijk indienen
in de maand mei. Voor de heffing van de impôt en sociale
lasten verwijs ik u naar het artikel in Drop 123. Een van de
verplichtingen is de opgave van buitenlandse bankrekeningen. U dient de bankrekeningen te declareren op aangifteformulier 3916. Bij geen of onvolledige opgave riskeert u
een boete van € 1.500 per bankrekening per jaar.
Vanaf het aangiftejaar 2018 is iedere belastingplichtige verplicht elektronisch aangifte te doen, een uitzondering is gemaakt voor belastingplichtigen zonder internetverbinding.
Voor de aangifte 2018 heeft de Franse fiscus vier jaar de
tijd om de aangifte te controleren, dit was drie jaar.
Tarieven 2019
(van toepassing op het inkomen over 2018)
De barème d’imposition 2019 is met een inflatiepercentage
van 1,6% aangepast en is nu als volgt:
Inkomsten minder dan € 9.964
0%
Inkomsten van € 9.964 - € 27.519
14%
Inkomsten van € 27.519 - € 73.779
30%
Inkomsten van € 73.779 - € 156.244
41%
Inkomsten hoger dan € 156.244
45%
Voor lagere inkomens is evenals voorgaande jaren een
décote de la diminution d’impôt van toepassing.
Taxe d’habitation
In 2019 wordt op de taxe d’habitation een korting verleend
van 65% indien het inkomen van een ongehuwde niet hoger
is dan € 27.000; de inkomensgrens voor gehuwden bedraagt
€ 43.000. Vanaf 2020 is deze korting 100%. De fiscus regelt
de kortingsbeschikking, u hoeft dus zelf geen actie te
ondernemen. •
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TAAL
Marianne Rosenberg

Comment ?
D

e Franse taal is lastig, vinden de meeste Nederlanders. Een groot deel van de
Fransen is het daarmee eens. Minister Jean-Michel Blanquer van onderwijs heeft
une dictée par jour ingevoerd in l’école primaire, het Franse basisonderwijs, om de
spelling op een hoger niveau te brengen. Op de website http://dictee.tv5monde.com
kunt u aan de slag met dictées op verschillende niveaus. De website unedicteeparjour.fr
is een andere site om uw spelling beter onder de knie te krijgen; er zijn verschillende
niveaus, ingedeeld in kleuren en thema’s. Het zijn Franse websites, de uitleg is in het
Frans maar in minder dan 20 minuten per dag kunt u uw spelling verbeteren.

Les noms/zelfstandig naamwoorden

H

etzelfde woord maar dan
met een mannelijk of
vrouwelijk lidwoord, le of la:
Une tour: toren (la Tour Eiffel),
Un tour: een ronde (le Tour
de France), omvang
Un poêle (à bois): (hout)kachel,
Une poêle: koekenpan
Un greffe: griffie van een
rechtbank, déposer un acte
au greffe, een akte ter griffie
deponeren, Une greffe (du
coeur): (hart)transplantatie
Un poste: functie, vacature,
Une poste, of eigenlijk la Poste:
het Franse postkantoor

la tour

le tour

In sommige gevallen verandert het zelfstandig naamwoord als het vrouwelijk wordt gebruikt.
Enkele voorbeelden:
Un ami: vriend, une amie, vriendin
Un apprenti: leerling, stagiair, une
apprentie: vrouwelijke leerling, stagiaire
In deze gevallen verandert de uitspraak
niet: ami of amie spreekt u op dezelfde
manier uit.
Un candidat: kandidaat, une candidate:
vrouwelijke kandidaat
Un voisin: buurman, une voisine:
buurvrouw
In deze gevallen verandert de uitspraak:
bij voisin spreekt u de ’n’ uit als de
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 ederlandse ‘ng’-klank en
N
de ‘i’ spreekt u uit als de
Franse ‘è’; dat geeft [voizaing]. In de vrouwelijke
versie wordt de laatste lettergreep als [ien] uitgesproken omdat er nu een klinker
achter de laatste medeklinker staat. Bij ‘candidate’
spreekt u de laatste lettergreep uit als [daat], terwijl
bij de mannelijke versie de
’t’ niet wordt uitgesproken
[da].

De medeklinker wordt verdubbeld
Un chat: kat, une chatte:
poes
Un paysan: boer, une paysanne: boerin
In de vrouwelijk vorm spreekt u de
dubbele ’t’ uit maar ook de ‘a’-klank
wordt een dubbele ‘a’, u spreekt [chaat]
uit. Dit geldt ook voor paysanne, hier
spreekt u de laatste lettergreep uit als
[peizaan]
Het zelfstandig naamwoord krijgt een
andere laatste medeklinker
époux: echtgenoot, épouse: echtgenote
Vanzelfsprekend verandert de uitspraak; bij époux spreekt u de [x] niet
uit en épouse spreekt u uit als [epouz].

Boire un coup
Un coup…
Un coup betekent een slag, een stoot
een onverwachte beweging, maar
un coup komt in vele uitdrukkingen voor;
ik noem er een aantal:
tout à coup: ineens, plotseling
tout d’un coup: plotseling
du coup: dus, daarom (informeel gebruik)
un coup de fil: telefoontje, passer un
coup de fil: telefoneren (informeel)
jouer à coup sûr: zonder risico spelen
(figuurlijk) op safe spelen
À tous (les) coups: telkens, iedere keer
Donner un coup de main: een handje
helpen
Boire un coup: iets drinken
Avoir un coup de bol: geluk hebben
(informeel gebruik)
Avoir un coup de coeur pour: persoonlijke
voorkeur voor iets hebben
Un coup de folie: onbezonnen daad
Un coup de foudre: plotselinge
verliefdheid
Un coup du lapin: whiplash, nekslag

Frans/Frans
woordenboek
De 9e nieuwe versie van het
F ranse woordenboek van de
Academie Française is online
beschikbaar op deze link
www.dictionnaire-academie.fr,
tot de letter S. De toegang is
gratis, de woorden worden in het
Frans uitgelegd.

BOEKEN
Barend de Ronden

Wat is het verschil tussen...

bon en bien?
Bon is een bijvoeglijk naamwoord en bien is een bijwoord,
kort gezegd. Bon zegt iets over een zelfstandig naamwoord
en een bijwoord, zoals bien iets zegt over een werkwoord,
een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord.
Bon - bijvoeglijk naamwoord
Pierre est un bon acteur; Monique est une bonne actrice.
Les bons élèves sont Pierre et François; les bonnes choses
Monique est bonne en anglais: Monique is goed in Engels.
Bon past zich aan het zelfstandig naamwoord aan naarmate het mannelijk, vrouwelijk, enkelvoud of meervoud is. Bon
komt vóór het zelfstandig naamwoord. Bon wordt gebruikt
bij werkwoorden als être, sembler, paraître, avoir l’air.
Bien - bijwoord
Il joue bien, hij speelt goed (bien zegt iets over het werkwoord)
La soupe est bien chaude: de soep is flink warm
(bien zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord)
Il va en France bien souvent: hij gaat nogal vaak naar
Frankrijk (bien zegt iets over een ander bijwoord)
Bien is onveranderlijk, bien wordt niet vervoegd.
Hoe zeg je…?
C’est bon wordt gebruikt bij een sensatie van geur en
gevoel; c’est bien in de overige gevallen.
C’est bon, le chocolat, Het is lekker, de chocolade.
Maar daarentegen, c’est bien, le film. Het is goed, de film, of
u kunt ook zeggen: c’est un bon film (het is een goede film),
hier gebruikt u bon als bijvoeglijk naamwoord bij film.
Ook is het mogelijk om te zeggen: Il fait bon aujourd’hui:
het is mooi weer vandaag. Of tu sens bon: jij ruikt lekker.
Andere voorbeelden in Franse uitdrukkingen:
Tu peux venir demain ? - Oui, c’est bon,
Kan jij morgen komen? Ja, dat is oké.
Le boulanger est fermé le lundi - Ah bon ?
De bakker is op maandag gesloten - Oh ja? (verrassend)
Ça fait bien 10 euros ? - Oui, c’est bien ça.
Het is toch € 10? Ja, dat is zo (bevestiging)
Et bien - welnu, aan het begin van een zin.
Bon, qu’est-ce que nous allons faire ?
Oké, wat gaan we doen. •

Literaire woede

H

et is maar een klein boekje, het derde boek van de
jonge Franse schrijver Édouard Louis. Na de bejubelde
Weg met Eddy Bellegeuele en Geschiedenis van geweld is
Ze hebben mijn vader vermoord verschenen.
Het boek is een felle aanklacht tegen de Franse staat en de
heersende politieke elite. De oorspronkelijke Franse titel is:
Qui a tué mon père, Wie heeft mijn vader vermoord. De
vertalers hebben kennelijk hun conclusie getrokken en
hebben in de Nederlandse vertaling de vraag veranderd in
een uitroep. Na lezing kan ik me daar wel in vinden.
Het bestaan in een Noord-Frans industriestadje wordt
ingrijpend beschreven aan de hand van het leven van de
vader van de schrijver, als arbeider.
Het was altijd armoede thuis. Als vader na een bedrijfs
ongeval voor een tijd arbeidsongeschikt raakt, zet het
verval/de aftakeling in. Maar hij moet weer aan het werk
van de instanties. Tot woede van de schrijver moet hij afval
rapen in de openbare ruimte, waarbij hij veel moet bukken
met zijn kapotte rug.
Stap voor stap neemt hij het leven van zijn vader door; van
de slechte verhouding, of misschien wel het ontbreken van
een verhouding met hem.
Dit loopt uit in een tirade tegen presidenten en ministers
die maatregelen genomen hebben om te bezuinigen, die
– zonder uitzondering – de mensen aan de onderkant
raken. Ook Macron krijgt er ongenadig van langs.
Met de relatie met zijn vader is het goed gekomen. Hij
constateert dat zijn vader is veranderd. De woede over de
desinteresse van de bovenklasse in wat er met zijn vader is
gebeurd, beheerst het boek. Als slotzin citeert hij zijn vader:
“... er zou eens een goeie revolutie moeten komen.”
Toen het boek naar de drukker ging, was er nog geen
sprake van gele hesjes… •
Ėdouard Louis: Ze hebben mijn vader vermoord.
Bezige Bij, € 17,99. Oorspronkelijke titel:
Qui a tué mon père, Editions du Seuil, € 12,00

Voor suggesties, vragen
Marianne Rosenberg mdrosenberg@me.com
www.lamaisondelasouque.fr
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COLUMN
Fons Hermus

De valstrik
I

k ben een smartphone-weigeraar.
Tenminste, ik heb zélf niet zo het
gevoel dat ik iets weiger, als wél dat ik
merk, dat ik, door NIET zo’n apparaat
tot mijn beschikking te hebben, een bepaalde sociale positie inneem. Ik ben dus
geen lid van een WhatsApp-groepje, dus
ik ben van heel veel dagelijkse belevenissen van al mijn familieleden en vrienden
niet automatisch op de hoogte. En dat
‘automatisch’ impliceert dat ‘mijn contacten’ dat ook weten: hij weet dit niet.
Ik kan ook niet altijd en overal treintijden,
buienradar en restaurants in de buurt
opzoeken, maar daar heb ik geen last van.
Gelukkig heb ik, door niet vanzelfsprekend
een routeplanner altijd bij me te hebben
al een aantal keren een leuke ontmoeting
gehad met heel diverse mensen en dan
was het feit, dat ik dus NIET een smart
phone had goed voor een flink deel van
het genoegen. Ja, leuk, zo spreek je nog
eens iemand! Dat bevestigt.
Bovendien wordt mijn draadloze status
nog eens sterk beïnvloed door het feit,
dat ik in (en rond!) mijn woning GEEN
BEREIK heb. Ik heb op behoorlijk extreme
plekken gestaan op de wereld: Boom
hotel Azerbeidzjan, Kaukasus Georgië,
maar GEEN BEREIK? Dat had ik al lang
niet meer meegemaakt. Maar goed:

géén bereik dus.
Geen probleem, want ik heb een goed
abonnement voor de telefoon, dus on
beperkt vast en mobiel bellen. En dan
kan het bellen of appen gewoon via de
wifi, wat men om me heen dan ook doet.
Dus voor niemand een probleem.
Tot!
Ik Vice Versa van Richard (red.: van Tienhoven, zie Drop 123, pag 28) overneem,
en Outlook opeens confronteer met de
wens om zo’n 320 mails TEGELIJK voor
me te versturen! Dan wordt eerst ingegrepen in het idee, dat je zo maar bestanden van adressen in zou kunnen
voeren en die lekker in mapjes zou kunnen
onderbrengen, door het vrijwel onmogelijk te maken om lijsten te bewerken en
wordt er doorlopend ernstig op gewezen
dat ’upgraden naar premium’ wel verstandig is! En dan werkt het alleen maar
door alle 320 adressen meteen (op-

GEEN BEREIK ?
Dat had ik al lang niet
meer meegemaakt.

ViceVersa

U

it de column van Fons Hermus wordt duidelijk, dat hij het beheer van de
meerijdservice ‘Vice Versa’ heeft overgenomen van Anne Marie en Richard
van Tienhoven. In Drop 123 staat het bericht dat ‘Vice Versa’ is gestopt. Het
besluit tot overname en het ter perse gaan van Drop 123 hebben elkaar gekruist.
We hadden, als we het iets eerder geweten hadden, kunnen volstaan met de
terugblik van Anne Marie en Richard. Het is mooi dat hun wens dat iemand het
zou overnemen is vervuld.
Fons Hermus vindt het belang van het verminderen van de inzet van transportmiddelen zo belangrijk, dat hij dacht: ik ga ermee door. Hij wil een jaar bijhouden
wat het rendement van de bemiddeling is en dan verder zien.
Aanmelden kan op: hermusbatdur@hotmail.com
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nieuw) aan te maken in de mapjes.
Dát lukt dan weer wel.
Maar...
Dus de 320 leden van Vice Versa krijgen
hun kennismakingsmailtje.
Als die verstuurd zijn komt het: de mailbox wordt uit veiligheidsoverwegingen
door Microsoft geblokkeerd. En of ik maar
even een MOBIEL nummer wil invullen
om via SMS een code te ontvangen. En
die code: dáár hangt vanaf of ik weer
toegang krijg tot mijn eigen mailbox!!
Dus ik denk: dát wordt het niet, want
GEEN BEREIK voor SMS. Dus zoeken
naar een manier om die code gewoon
via de vaste lijn te ontvangen, of anders
in een mail. DE VALSTRIK. Dát lukt dus
niet als je geen toegang hebt tot je mailbox: dáárin moet je dat aangeven! Dus...
tóch maar mijn Samsung-‘openklap’-
mobieltje aan het stopcontact gelegd om
te laden, en dan in de omgeving gaan
zoeken voor het beste bereik, dán even
hulp inzetten om de opdracht ‘verzenden
telefoonnummer’ na een paar minuten
aan te klikken, en dan als een haas de
weg op naar: BEREIK. En hij dóét het,
twee streepjes en dan na enkele minuten:
vier cijfers! Het is bijna een anticlimax,
en het enige spannende is nog of na het
invoeren van die cijfers de weg naar mijn
mailbox weer écht vrij zal zijn.
Inderdaad. Een maximaal aantal mailtjes
als reactie op mijn kennismakingsmail
aan de leden van Vice Versa!
70% enthousiasme en 30% afmeldingen.
Even opnieuw onder de aandacht, neem
ik aan. En: ik ontdek, nu ik weer in mijn
mail box kan, hoe ik DE CODE wél via de
vaste lijn kan ontvangen. Echter, om veiligheidsredenen pas over een maand:
even kijken of het wel klopt. Maar DE
CODE om dat in wérking te zetten, komt
dan na een paar seconden al binnen op
de huistelefoon: ring, ring, 4 cijfers!!! •
Fons Hermus
hermusbatdur@hotmail.com

BIJEN
Karin Adam

Bijen in
de lente
Alles gericht op voedsel halen
en voorbereiden op zwermen

E

n dan is het weer lente. De natuur ontwaakt,
de hazelaar, paardenbloemen en wilgen openen
het bloeiseizoen met alle geur en kleur van dien.
De imker slaakt een zucht van verlichting bij het
zien van de eerste bijen ‘Pfieuwww, de bijen hebben
de winter overleefd, de eerste korrels stuifmeel
worden weer binnengebracht.’

Het binnen zien komen van stuifmeel is voor de imker het signaal dat het volk de winter goed heeft overleefd en de koningin
weer is begonnen met het leggen van eitjes. Om de jonge larven
te kunnen voeden, is stuifmeel nodig. Hazelaar is meestal de
eerste bron van voedsel en hoewel geen kwalitatief hoogwaardig stuifmeel, helpt het de bijen om op gang te komen. In het
voorjaar van 2017 sloeg het noodlot toe, toen het maar bleef
regenen. De katjes verregenden volledig en de bijen konden
niet vliegen. Het betekende voor veel bijenvolken een dramatische start die ze helaas niet overleefden. Als er geen nieuwe
bijen geboren worden, of als er niet voldoende bijen opgroeien
terwijl de winterbijen onderhand aan hun eind zijn, dan komt
de voortgang van het volk op zeer directe wijze in gevaar.
Pure magie: het zwermseizoen
Gelukkig werkt de natuur meestal als een groot samenwerkend
geheel en bloeien de eerste bloesems juist als de bijen dat nodig
hebben. Het is belangrijk dat het volk nu in rap tempo kan
groeien. De koningin komt weer op haar aantal van 2.000 eitjes
per etmaal. Met die explosieve groei zal het volk al snel zo in
omvang toenemen dat het zal gaan zwermen. De huidige bijenkast is te klein geworden; het aantal bijen in het volk is dusdanig
groot dat van een volk er twee kunnen worden. Natuurlijke
vermenigvuldiging van het volk: het ultieme doel. Het zwermseizoen start meestal zo rond eind april en duurt tot eind juli.
De oude koningin zal, met ongeveer 60% van de bijen de
kast verlaten om een nieuw onderkomen te zoeken om daar
een nest te bouwen. In de kast worden na enkele dagen enkele
prinsessen (nog onbevruchte koninginnen) geboren, waarvan
er uiteindelijk een de nieuwe koningin wordt. Na haar bruidsvlucht waarbij ze in volle vlucht met verschillende darren
paart, zal zij de taak oppakken waar de oude koningin dat
heeft achtergelaten.

Natuurlijke nestholtes
De zwerm heeft in de tussentijd hopelijk een goed nieuw
onderkomen gevonden nadat
ze eerst in een trosvorm dicht
bij de kast heeft gehangen. In
die tijd, van enkele uren tot
enkele dagen, werd er gezocht
naar een nieuwe plek. Zodra
die is gevonden, verlaat de
zwerm haar tijdelijke plek
‘en masse’ en vliegt naar het
nieuwe nest. Er wordt dan
direct begonnen met het
bouwen van raat en de haalbijen gaan eropuit om voedsel
te halen, zo kan de koningin
in no time de draad weer oppakken en eitjes leggen en is het
voortbestaan van het volk gegarandeerd.
Zo’n nestholte moet aan een aantal specifieke eisen voldoen.
Inhoud, vorm en hoogte van de grond af, zijn daarbij het belangrijkste. Van nature leven honingbijen in boomholtes. Bijen
zijn echter zeer goed in aanpassen en zullen ook andere holtes
accepteren. Zeker met het verdwijnen van natuurlijke holtes
door de verregaande bomenkap komen bijenzwermen nogal
eens terecht op plekken waar de mens ze liever niet heeft. In
Frankrijk zie je met regelmaat zwermen in schoorstenen, in
luchtkanalen in muren, onder het dak of tussen raam en
(dicht!) luik. Op deze plekken zijn ze niet altijd levend te ver
wijderen en moet de insectenverdelger eraan te pas komen.
Een zwerm een goed onderkomen bieden
Door het plaatsen van een bijenkast die voldoet aan de eisen
van de bijen, en waarin de bijen op natuurlijke en ongestoorde
wijze kunnen leven, voorkom je dit soort nodeloze trieste situaties. Je helpt er de bijen mee en je helpt jezelf door hopelijk te
voorkomen dat ze niet in je schoorsteen gaan zitten én door te
garanderen dat er bijen in je omgeving zijn zodat bloesem,
fruit en groentes worden bevrucht. Wij plaatsen iedere lente
een flink aantal kasten in de natuur (voor onze klanten, maar
ook in ons ‘rewilding-programma’) en ‘vangen’ zo veel zwermen.
Niet iedere kast wordt op deze wijze bevolkt; als er geen bijenzwerm in de buurt is, houdt het op. Echter weten wij, dat mócht
een zwerm wel op zoek zijn, dan zal deze de kast, mits geplaatst
op de juiste wijze, vinden. De aankomst van een zwerm geeft
ons iedere keer weer opnieuw enorm veel voldoening. Want wij
weten: weer een zwerm ‘gered’ van verdelging, en weer een
gezond bijenvolk dat op natuurlijke wijze zal helpen bij het
versterken van de lokale bijenstand. •
www.custosapium.com
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KUNST
Ronald A.R. Kerkhoven

Franse kunstschilders behoren in het algemeen
tot de Franse kunstgeschiedenis. Uiteraard, er zijn
buitenlandse kunstschilders, die ook tot die Franse
kunstgeschiedenis gerekend worden. Bijvoorbeeld
Vincent van Gogh, Nederlander; Picasso en Miro,
beide Spanjaarden; Chagall, Rus; Foujita, Japanner;
enz. Al vanaf de 16e eeuw werkten Nederlandse
kunstenaars in Frankrijk voor koningen, adel en rijke
burgers. De Nederlandse kunstenaar Corneille
woonde het grootste deel van zijn leven in Parijs.
In 1992 maakte ik een tentoonstelling over hem.
Ook schreef ik een boek over hem met als titel ‘Het
Afrikaanse Gezicht van Corneille’. Het had als onder
werp de relatie tussen zijn werk en zijn collectie
Afrikaanse kunst. Dit artikel laat zien dat Corneille,
hoewel hij behoort tot de Nederlandse kunstge
schiedenis, ook een opvallend Frans gezicht heeft.

Het Franse gezicht van Corneille
De blik naar Parijs

C

orneille (1922-2010), werd in Luik (België) geboren, als
Guillaume Cornelis van Beverloo, uit Nederlandse ouders.
Als jonge man veranderde hij zijn naam in Corneille
(kraai); zijn kunstenaarsnaam. Het gezin was sterk Franstalig
georiënteerd. Verhuisd naar Amsterdam en daar ondergedoken
tijdens de oorlog, kwam hij via de kunstacademie en via reproducties in kunstboeken onder invloed van Cézanne, Picasso en
Matisse. Bij COBRA, was hij de enige Nederlandse kunstenaar
die steevast Franse titels aan de onderwerpen op zijn schilderijen gaf. Zoals: Les fruits de la mer (1947), Femme et oiseau
(1948), Le rythme joyeux de la ville (1949). Hij hield van Franse
poëzie en vooral van Baudelaire en Rimbaud. In 1948 schreef
Corneile in het eerste nummer van het blad COBRA zijn
Franstalige gedicht Copenhague:

De eerste Cobra-tentoonstelling, in het Stedelijk Museum van
Amsterdam in 1948, was een artistiek succes. Directeur Sandberg had een vooruitziende blik bij deze merendeels (piep)jonge
kunstenaars. De architect Aldo van Eyck gaf de tentoonstelling
een bijzondere vormgeving, maar de conservatieve Nederlandse
pers kon dit wilde expressionisme niet waarderen. Verketterd
en weggehoond, was het duidelijk dat in Nederland niet hun

Et partout dans Copenhague qui dort
Qui dort d’un sommeil de chien
Esseulé dans un cage étroite
Des yeux de lumière chantent la nuit
Exaltent la nuit
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Corneille, Femme et oiseau, 1948, particulier bezit.

Foto links: Corneille met Afrikaans beeld.
Parijs 1959-60. Foto Cor Dekkinga ;

toekomst als kunstenaar lag. Daarom zocht al snel een deel
van hen hun toevlucht in de toenmalige kunsthoofdstad van de
wereld: Parijs. Daar waren ze al eerder geweest met hun gelijkgezinde kunstbroeders uit België en Denemarken.
In Parijs gebeurde het! Hun beïnvloeding door het surréalisme
kwam daarvandaan: de ideeën over een vrije toegang tot de
fantasie en het onderbewustzijn. In Parijs kwamen Corneille en
Karel Appel de toen al beroemde Jean Dubuffet tegen, die hen
in contact bracht met de Art Brut. Dat wil zeggen met de, toen
nog niet als kunst geaccepteerde, uitingen van psychiatrische
patiënten. Zij bezochten in 1947 de psychiatrische inrichting
St. Anne in Parijs. Even later zou Appel in een brief aan Corneille
de beroemde zin schrijven: “Ik maak nu een krachtig primitief
werk krachtiger dan negerkunst en Picasso.”
‘Monsieur l’artiste’
In 1950 vestigde Corneille zich definitief in Parijs. Hij zou er zijn
leven lang blijven. Hij heeft vele adressen gehad in Parijs, maar
het langst woonde hij in de wijk Marais. Nico Koster, fotograaf
en galeriehouder in Amsterdam, maakte in 1990 een mooie foto
van Corneille, als Parijzenaar onder de Parijzenaars. Franser kon
het niet! In de jaren tachtig en negentig zocht ik hem vaak op.
We liepen door de Marais, vroeger een joodse wijk, na de oorlog
in verval geraakt en daarna populair bij kunstenaars en yuppies.
Eten in een klein restaurant, wat drinken in een cafeetje. Iedereen in de buurt kende Corneille en… hij kende hén. ‘Monsieur
l’artiste’, ja, in Frankrijk heeft een kunstenaar status.
In 1992 adviseerde ik Jos Wassink bij het maken de van televisie
film Het Afrikaanse Gezicht van Corneille (Rêve d’Afrique),
genoemd naar mijn boek. Er waren opnames in Parijs, Mali en
Ivoorkust. Corneille werd gefilmd in zijn atelier in de Rue Vieille
du Temple (Marais). Iets later bedacht de televisiecrew dat het
misschien leuk was om het raam van Corneilles atelier ook van

Corneille, Vol des Oiseaux, litho, particulier bezit.

Corneille in Afrika.

buitenaf te filmen. Ze gingen naar een appartement aan de
overkant en vroegen de eigenaar of ze vanaf diens balkon
opnames mochten maken. Toen Corneille hier achter kwam, was
hij zeer ontstemd. Zoiets doe je niet zomaar bij wildvreemde
mensen, vond hij, althans niet in Frankrijk.
Een Afrikaans masker als ‘een gladde opgepoetste kast’

Corneille verzamelde sinds zijn jonge jaren Afrikaanse tribale
kunst. Eerst kocht hij een enkel beeldje in Nederland en België
en later ook in Parijs. Toen hij wat beroemder werd en meer
financiële armslag kreeg, was natuurlijk Parijs een Mekka voor
Afrikaanse kunstliefhebbers. Veel galerieën (duur en goedkoop),
maar ook veel ‘runners’ (dat wil zeggen Afrikanen die privé in
maskers en beelden handelden, via eigen netwerken in hun
land van herkomst), waren zijn leveranciers. Zo groeide de collectie over de jaren. Rond 1990 had Corneille meer dan 1.000
objecten. Met de mooiste en meest interessante stukken heb ik
meerdere tentoonstellingen gemaakt in binnen- en buitenland
(Denemarken, België en Duitsland).
Corneille had een opvallend kleurrijke collectie Afrikaanse
kunst, ook in letterlijke zin. Hij hield van het opgesmukte, het

Corneille met masker van het Nigeriaanse volk de Yoruba.
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MUZIEK
Barend de Ronden

Het Berliozjaar
Mozaiek op graf Corneille naar een werk van hem.

glanzende en het bonte uiterlijk. Ooit zei hij eens over een
masker: “het patine van dit masker is prachtig. Als een gladde
opgepoetste kast. Dat hoort ook bij de Franse smaak.” Zijn
kleurige vogels van de Baga (Guinee) tonen eveneens die ‘Franse
smaak’; niet te schreeuwend, het moet aangenaam blijven.
Ook zijn Yoruba-masker uit Nigeria laat diezelfde gewenste
kleurenrijkdom zien.
Weg uit de weelderige eentonigheid
Corneille had een voorkeur voor de Franse kunstenaars; veel
minder voor bijvoorbeeld de Duitse expressionisten. Vergeleken
met Karel Appel, was zijn werk gedempter van kleur, minder
contrasterend. Niet de kleuren van Mondriaan, maar veel meer
die van Cézanne, Picasso, Matisse en de École de Paris waren
zijn voorbeeld. Na de kleurrijke Cobra-periode versombert
Corneilles werk. Schuldig hieraan is zijn reis naar het Hoggargebergte (Algerije) in 1951. Hij noemt die streek: De Tademait
of de weelderige eentonigheid. Aardkleuren en grijs-zwart
geblakerde stenen beheersten zijn doeken. Aan dat dominerende landschap moest hij zich later ontworstelen. Corneille: “Ik
moest weg uit die overweldigende steenmassa. De billen moesten
terugkomen, de buiken, de borsten, de monden.” Met de figura
tie kwam ook de kleur terug. En opnieuw waren die kleuren niet
schreeuwerig, maar meer in een aangenaam contrast. En dat is
de Corneille die wij sinds de jaren zestig kennen.
Op 5 september 2010 overleed Corneille. Hij werd begraven op
het kerkhof van Auvers-sur-Oise. Zijn graf is niet ver van die
andere Franse Nederlander, Vincent van Gogh. Die werd daar
precies honderd en twintig jaar eerder ter aarde besteld. •
Ronald Kerkhoven is kunsthistoricus en antropoloog
Literatuur:
Bibeb, Vrij Nederland, jaargang 46, 16 maart 1965.
Corneille, De Tademait of de Weelderige Eentonigheid, in: Tijd en Mens,
XIV,1952, no. 2.
Ronald A.R. Kerkhoven, Het Afrikaanse Gezicht van Corneille, Abcoude,
1992.
Ronald A.R. Kerkhoven, Corneille und Afrika, Frankfurt-am-Main, 1998.
Ronald A.R. Kerkhoven, Beauties, Beasts and Birds, Corneille and his
Collection of African Art, Amsterdam/Abcoude, 1998.

22

Drop 124 – Maart 2019

Op 8 maart 1869, 150 jaar geleden,
overleed Hector Berlioz, componist van
romantische muziek, dirigent, muziekrecensent en schrijver. Hij was in 1803
geboren als zoon van een plattelands
dokter. Dit jaar wordt zijn werk op vele
plaatsen uitgevoerd.

A

ls kind werd hij gepest met zijn grote rode haardos.
Kinderen met roodhaar zijn kennelijk in alle tijden
en omstandigheden de pineut.
Zijn ouders hadden ook voor hem een carrière als arts in
gedachten, maar dat zou anders lopen. Al bij een van de
eerste colleges anatomie vluchtte hij de zaal uit, weg van
het lijk.
Hij wist door te dringen tot het conservatorium, de opstap
voor een omvangrijk oeuvre. Berlioz zelf heeft daar weinig
van kunnen genieten. Zijn werk werd niet erg gewaardeerd.
Men vond het te wild, te ongestructureerd, te chaotisch
soms.
De keurige Mendelssohn, die Berlioz als persoon graag
mocht, heeft eens over zijn muziek geschreven: “het is als
zijn haardos, wild en vormeloos”.
Paganini
Het oeuvre van Hector Berlioz hebben we deels aan Niccolò
Paganini te danken. Na afloop van de succesvolle première
van Harold en Italie, een symfonie voor orkest en altviool,
had Berlioz een griepje te pakken. Op zijn ziekbed werd hij
verrast door de twaalfjarige zoon van Paganini, die hem
een brief vol lof kwam brengen. ‘Beethoven is dood, en
alleen Berlioz kan de muziek doen herleven.’ Er zat een
cheque bij van twintigduizend francs, genoeg om een paar
jaar rustig te kunnen componeren.
Toch zou Berlioz’ bestaan roerig blijven. Hij trad op in vele
landen, maar vaak met grote financiële verliezen. Als criticus
maakte hij vijanden die hij in zijn eigen muziekloopbaan
eigenlijk niet kon gebruiken. Zijn monumentale opera

‘Beethoven is dood, en
alleen Berlioz kan de
muziek doen herleven.’

Had hij maar geweten dat de door
hem zo hartstochtelijk verlangde
blijvende erkenning later dubbel
en dwars zou komen.

Les Troyens kreeg hij maar niet uitgevoerd. In de liefde vond hij
niet veel rust en in 1867 stierf zijn enige zoon – hij zou er nooit
overheen komen. De laatste jaren van Berlioz’ leven waren
somber en teruggetrokken. Had hij maar geweten dat de door
hem zo hartstochtelijk verlangde blijvende erkenning later
dubbel en dwars zou komen.
Tumultueus begin
Het Berliozjaar beleefde op 25 januari j.l. de aftrap in de Opéra
Bastille in Parijs met de uitvoering van de opera Les Troyens.
Een in veel opzichten tumultueus begin. De Russische regis-

seur Dmitri Tsjerniakov had ervoor had gekozen enkele aktes
te situeren in een activiteitenruimte van een kliniek voor
geestelijk en lichamelijk getraumatiseerde oorlogsslachtoffers,
compleet met pingpongtafel en snoepautomaat. Geen mooie
paleizen en tuinen dus.
Het Parijse publiek trok er vele minuten voor uit om hem uit te
joelen. De chef-dirigent van de Opera Bastille, Philippe Jordan,
werd daarentegen met de musici en solisten hartstochtelijk
toegejuicht. Groter kon het contrast niet zijn.
Berlioz wordt dit jaar op veel plaatsen over de hele wereld geëerd met uitvoering van zijn werken. Niet alleen in de Phiharmonie in Parijs, maar in veel steden in Frankrijk en de rest van
de wereld zal in de loop van dit jaar zijn muziek te horen zijn.
Voor de echte liefhebbers wordt ook dit jaar weer het Berliozfestival gehouden in zijn geboorteplaats La Côte-Saint-André, ten
noordwesten van Grenoble, van 18 augustus tot 2 september.
Wie toevallig begin mei in Nederland is, kan terecht in het
Concertgebouw in Amsterdam, waar het Koninklijk Concert
gebouw Orkest met koren en de tenor Javier Camarena de
Grande Messe des Morts zal uitvoeren. Niet lang wachten met
reserveren. •
Meer informatie:
www.francemusique.fr; www.trouw.nl;
www.festivalberlioz.com; www.philharmoniedeparis.fr
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VERHAAL
Peter Schoenmaker

Hoe groot is de Franse luchtmacht?
D

e Franse luchtmacht bestaat uit
twee straaljagers. Tenminste, dat
denk ik. Om de veertien dagen zijn ze
even te zien. Zo hoor en zie je niets, en
opeens vliegen ze over. Heel laag, heel
snel en vooral heel luid. Ik maak het al
tien jaar mee en elke keer schrik ik me
weer de tandjes.
Ze doen het expres. Denk ik. Om de
bevolking rustig te laten slapen, want
kijk, we hebben een luchtmacht! Om
terroristen uit hun slaap te houden.
Want die hebben natuurlijk ’s nachts hun
heimelijke ontmoetingen en proberen
overdag te slapen.
Ook een terrorist wordt wel eens moe en
net als hij zijn ogen sluit, slaat de luchtmacht toe door met die twee Mirages die
net niet door de geluidsbarrière gaan.
Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in
elk departement.
Op vakantie in Frankrijk heb je het vast
zelf ook wel eens meegemaakt. Je geniet
van de stilte en opeens gooi je de hete
koffie over je broek omdat je schrok van
twee overscherende straaljagers. In welke
région je ook was. Ik hoor het ook van
vrienden met een huisje in andere delen
van dit grote land.
Want het land ís wel groot, maar zo’n
straaljager gaat zo snel dat ze er ook maar
twee nodig hebben om alle tweeën
zeventig miljoen inwoners en vijf miljoen
toeristen (plus een handjevol terroristen)
flink te laten schrikken. Hoe hard zou
zo’n ding gaan? De topsnelheid is 2.570
kilometer per uur, fluistert Google me in.
Helikopters en nog boos ook
Daar ga je al. Het parcours van de Tour
de France leggen zij binnen no time af.
Dan even terug om te tanken, koffie te
drinken en over de rest van het land
vliegen. Dat zal niet veel langer duren.
Ze hebben ook een paar helikopters.
Weet ik. Die deden laatst een paar keer
per week een duikvlucht op ons huis.

Omdat ze boos waren.
Dat zit zo: eerst vlogen ze gewoon voorbij. Om te oefenen, denk ik. Of om te zien
of een stoute boer marihuana teelt, midden in een maïsveld. Dat is van de weg
af niet te zien, maar vanuit de lucht wel
natuurlijk. Of ze kijken of er terroristen
wakker zijn geworden van de straaljagers.
In ieder geval, ze vlogen gewoon op afstand voorbij. Niemand die er last van had.
Behalve blijkbaar onze buurman, die
vierhonderd meter hoger op de heuvel
woont. Daar heeft hij twaalf jaar geleden
een huis gebouwd en, sinds hij met pensioen is, is hij overal tegen.
Tegen zendmasten voor mobiele telefonie
en internet.
Tegen wegverbredingen. Tegen… alles
eigenlijk. Waarbij je moet weten dat hij
zijn pensioen heeft verdiend in de olieindustrie. Toen mocht alles, maar nu vindt
hij dat alles bij het oude moet blijven. Dus
stoorde het hem dat de helikopters af en
toe de stilte in onze vallei doorbraken.
Waarop hij met brieven en telefoontjes
de kolonel van de basis ging bewerken.
Die zich van geen kwaad bewust was,
want zijn mannen moeten toch ergens
oefenen, nietwaar?
Maar die kolonel zal het wel even hebben
aangekaart bij zijn manschappen. Iets in
de trant van ‘Mannen. Jullie vliegen toch

Het parcours van de
Tour de France leggen
zij binnen no time af.

niet te laag en te dicht bij huizen, hè?
Hou het netjes.’
En die mannen gingen verder met wat
hun was opgedragen: oefenen. Werden
waarschijnlijk wel een beetje pissig. Dus
die namen zich voor om de klager een
lesje te leren. Op een dag dat de kolonel
even bij de generaal is, kijken ze op zijn
bureau naar de klachtenbrieven.
Buurman kennende is dat een hele stapel,
dus die vinden ze zo. Ze noteren zijn
adres en zoeken het op een stafkaart op.
Wat zij niet weten, is dat buurman zijn
huis pas twaalf jaar geleden heeft gebouwd en toen een naam voor dat huis
nodig had. Want de straat heeft geen
naam en er zijn ook geen nummers. De
post bezorgt op de naam van het huis.
Het huis heet naar het stukje land waar
het op staat.
‘Ons’ land heet Bruzou en dus is het huis
‘à Bruzou’. Toen buurman een stukje land
kocht grensde hij ook aan Bruzou. Ons
huis was toen een leegstaande ruïne
en buurman heeft toen ‘ons’ naambord
gejat en daarom hebben onze huizen
dezelfde naam. Voor de postbode geen
probleem.
Maar als je die naam opzoekt op een
stafkaart kom je niet bij het huis van
boze buurman, maar bij ons. Als je de
coördinaten intoetst in de computer van
je helikopter, vlieg je linea recta naar
ons. Om daar dreigende duikvluchten te
gaan maken en de pannen op het dak te
laten rinkelen. Wat dus gebeurde en zo
weten we dus dat de Franse luchtmacht
ook twee helikopters heeft.
De burgemeester heeft namens ons even
met de kolonel gebeld en wat ons betreft
is de rust weergekeerd.
Tot volgende week de straaljagers weer
komen, natuurlijk. •
Een verhaal uit het boek Je maakt wat mee
als hotelier van Peter Schoenmaker.
www.peterschoenmaker.nl. Hij schreef ook.
De hotelier maakt weer wat mee.
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NATUUR
Karel Pavlicek

Stadse Fratsen
Natuur in de stad? Hoezo? Dit strookt niet
met onze romantische opvattingen over
natuur en wildernis. Natuur en stad zijn
toch twee zaken die elkaar uitsluiten?

N

ou nee! Als je er goed over nadenkt, kunnen ze heel
goed samengaan; sterker nog, ze gaan hoe langer
hoe meer samen. Het gaat er alleen om welke
invulling men aan het begrip natuur geeft. Laten we wel
wezen, de waardering voor de natuur is in feite een romantische ‘uitvinding’ van de gegoede burgerij die het leven in
de stad begon te verafschuwen en het arcadische platteland
begon te verheerlijken.
Voor plattelanders (campagnards) was, en is, de natuur om
hen heen zo vanzelfsprekend dat ze er niet over nadachten.
Wildernis was toentertijd nog helemaal niet in de mode,
niet voor de stedeling en al helemaal niet voor de boeren
en buitenlui. Zeker voor de laatste groepen was ‘natuur’
bedreigend (denk aan Roodkapje en de Wolf). Voor hen was
de stad ‘het andere’, iets magisch, iets wat kansen bood.
Dat is het nu nog steeds; de ontvolking van het platteland
is een wereldwijd gebeuren. In Frankrijk begon na la Grande
Guerre het platteland in heel rap tempo leeg te lopen. Nu
al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in
stedelijke gebieden en over zo’n 10 jaar zal dat rond de
70% liggen. Het zijn vooral de (kans)armen die naar de
stad migreren terwijl, net als vroeger, vooral de ‘gegoede
burgerij’ de stad ontvlucht.
Waar blijf nu de natuur in dit verhaal?

…het oorspronkelijke
landschap optimaal ingepast:
sneller, beter en goedkoper
dan ‘groenknutselen’.
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Trek naar de stad: niet alleen mensen
Welnu, het zijn niet alleen de mensen die naar de stad trekken,
ook wilde planten en dieren doen dat. Het milieu van een stad
is in veel opzichten anders dan dat van het omliggende platteland. Water, bodem en lucht zijn in de stad (vaak) vuiler, maar
het is er vooral veel dynamischer, warmer en steniger. Echte
stadssoorten zijn dan ook soorten die zich thuis voelen in
milieus van zuidelijke en/of bergachtige gebieden, zoals rots
vogels, muurplanten en subtropische soorten.
Planten en dieren waren er in de stad altijd al (vlooien en ratten!)
maar het lijkt erop dat vooral de laatste decennia de ‘wilde
natuur’ het voorbeeld van de plattelander volgt. Het voer en 		
de relatieve veiligheid heeft sinds lang dieren naar de stad
doen trekken.
Bij dieren komt zelfstandige immigratie waarschijnlijk vaker
voor dan - al dan niet - bewuste import door mensen. De merel
is nu een van de meest algemene stadstuinvogels, maar werd
niet zo erg lang geleden nog ‘een schuwe boschvogel’ (Thijsse)
genoemd. De vos is aan een ware zegetocht bezig. Water- en
moerasvogels trekken in de winter naar de stad, omdat daar
het water langer open blijft en omdat mensen ze voeren in het
park. Het aandeel van ontsnapte of losgelaten huisdieren, denk
aan de vele halsbandparkieten in Amsterdam en elders, wordt
echter in toenemende mate belangrijk.
Stadsecologie
Door de vele transportmogelijkheden zijn steden buitengewoon
rijk aan soorten van vreemde oorsprong. Omdat men denkt dat
deze soorten een bedreiging voor ‘inheemse’ flora en fauna
zouden kunnen zijn, stellen sommige natuurgroepen zich op

breiding waardevolle groenelementen van het oorspronkelijke landschap optimaal worden ingepast. Dit levert sneller,
betere en vooral goedkope resultaten op dan achteraf ‘groen
knutselen’. Het blijk mogelijk om te bouwen met natuur en
dat blijkt “essentiële en positieve bijdragen te leveren aan
het welbevinden van de bewoners van de stad”(2).
Een niet onbelangrijke taak van een stadsecoloog is natuurlijk de natuureducatie. Er is een grote mate van vervreemding
van de natuur ontstaan die natuurprogramma’s van de tv
maar zeer gebrekkig weten op te vangen. Het is gelukkig
uit tal van voorbeelden ge
bleken dat een stadsecoloog
in de binnenstad een geïnteresseerd publiek van alle leeftijden trekt. Natuur is niet
alleen ver weg maar zeker ook
dichtbij.

Daktuinen in Parijs.
als een ‘anti-immigratie partij’.
Hoe het ook zij, het moderne stedelijk gebied “omvat een rijkdom
aan habitats, organismen en gemeenschappen die vaak groter
is dan die van het stedelijk achterland” (1). Dit verschil zal in de
nabije toekomst alleen maar groter worden door de snelle vervlakking en verarming van het agrarisch gebied. Tijdens een
stadsecologisch congres was een van de opzienbarende motto’s:
“The battle of diversity will be won or lost in the cities.”
In de economisch ontwikkelde landen is sinds een jaar of 30 de
stadsecologie in opkomst. De moderne stad is ontworpen voor
de mens, maar daarin speelt tegenwoordig de natuur ook een
niet onbelangrijke rol. In veel Europese steden heeft de stadsecoloog een stemhebbende plaats in de besluitvorming van
(gemeente)besturen. Na Parijs en Lyon volgen diverse Franse
steden dit voorbeeld. Een stadsecoloog heeft zeer uiteenlopende taken die allemaal te vangen zijn onder het motto “wat goed
is voor de natuur in de stad is ook goed voor de mens”. Stadsecologen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij stadsuit-

Stadslandbouw
Een interessante ontwikkeling
die ik niet onvermeld wil laten,
is de opkomst van de stads
landbouw. Vanaf de middeleeuwen was landbouw geïn
tegreerd in de stad, maar na
de tweede wereldoorlog is
dat beeld in West-Europa verdwenen et voilà… terug van
weggeweest. Ook, en misschien
wel vooral, de stadsmens wil
weten waar zijn voedsel
vandaan komt en hoe dat geproduceerd wordt. In Parijs
en Bordeaux staan boven op huizen in het centrum talloze
bijenkasten.
Moestuinen zijn een zeer kleinschalige vorm van landbouw,
maar je vindt ze werkelijk overal. Eén kanttekening hierbij:
in privé-moestuinen wordt/werd per vierkante meter meer
pesticiden gebruikt dan in de gangbare landbouw.
Stadslandbouw moet meestal woekeren met grondoppervlakte en daarom is verticale tuinbouw een van de meestbelovende ontwikkelingen.
In zijn nieuwe vorm, moderner en meestal biologisch, heeft
stadslandbouw naar mijn mening een grootse toekomst.
Al met al razend interessante ontwikkelingen die ik met
grote interesse volg; van een afstand! •
Geraadpleegde literatuur.
(1) Stadsecologie, een verkenning. WLO. J.N.M. Dekker, 2006
(2) 25 jaar stadsecologie. vakblad Groen. Juni, 2016
(3) Stadsecologie. Raadsinformatie Zaanstad. Nynke Sminia, 2016
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DIETETIEK
Nienke Ten Hoor Aukema

Geen water, maar suiker bij de wijn
Water bij de wijn
Als op sabbatavond bij de Joden de
maaltijd wordt gezegend, wordt er een
beker met wijn gevuld met ten slotte een
paar druppels water. De wijn staat voor
gerechtigheid, terwijl het water symbool
is voor barmhartigheid. Daarover wordt
een zegen uitgesproken waarna men
verder gaat met handen wassen en een
zegen over het brood. Hiervandaan komt
dus ‘water bij de wijn doen’; een oeroud
symbolisch begrip.
Suiker bij de wijn
Franse wijnboeren doen al sinds het
begin van de 19e eeuw suiker bij de wijn.
Het chaptaliseren is het toevoegen van
suiker aan nog niet vergist druivensap om
een wijn met een hoger alcoholpercentage te creëren. Een andere term is amélio
ration of wel gewoon het verbeteren van
de wijn. In het Duits wordt deze handeling met Anreicherung of Verbesserung
aangeduid. Het is voor de wijnboeren
ieder jaar weer een hele kunst om een
evenwichtige wijn met hetzelfde alcoholpercentage te creëren. Hiervoor is een
gelijkmatig klimaat nodig en de natuur
wil wel eens grillig zijn. Zo hebben de
boeren in 2017 gebeden om regen en
vorig jaar zijn de wijnstokken bijna verdronken in de regen. Men heeft druiven
nodig die gezond zijn en voldoende rijk
zijn aan suiker. Na een te droog voorjaar
blijven de druiven klein en hebben ze een
hoog suikergehalte, maar is de opbrengst
gering. Dan moet er water bij de wijn en
andersom geldt, dat als het te nat geweest is het alcoholpercentage laag is en
dan moet de wijnbouwer soms overgaan
tot kunstgrepen zoals aanzoeten. Het
chaptaliseren van de wijn is in Frankrijk
bij hoge uitzondering toegestaan voor
bepaalde appellations en alleen met
toestemming van het Institut national
de l’origine et de la qualité als er
door de klimatologische omstandigheden sprake is van
onvoldoende alcoholvolume
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papillen streelden. Het gewone volk was
’s avonds allang blij met een eenvoudige
doch voedzame maaltijd.

Jean Antoine Chaptal

gehalte op het einde van de gisting om
te voldoen aan de eisen van de AOC4.
Smaken steeds zoeter
Al langere tijd bestaat het vermoeden
dat er een verband is tussen smaakvervlakking en obesitas. Onderzoekers van
de Cornell-universiteit (VS) hebben aangetoond dat mensen met een verminderde smaakzin, voor zoetere, calorierijke
voeding kiezen. Hoe sterker de gevoeligheid voor zoet verminderde, hoe meer
suiker de mensen in hun eten nodig
hadden voor dezelfde smaaksensatie.
Smaakontwikkeling
Smaakontwikkeling is lange tijd een behoorlijk elitaire aangelegenheid geweest.
De Franse keuken staat bekend om de ver
fijning van smaken, terwijl de Italiaanse
keuken een eenvoudige keuken voorstaat.
Alleen de Franse elite kon tot ver in de
negentiende eeuw beschikken over
bijzondere producten die hun smaak

Smaakvervlakking
Door het reizen maakten mensen kennis
met nieuwe smaken en smaakcombinaties en sinds de introductie van de snelle
hap zijn steeds meer mensen gaan profiteren van voor hen nieuwe smaken. Deze
nieuwe smaken moesten vooral niet te
excentriek en te pregnant zijn, anders
bliefde de massa dit niet. Verkoopcijfers
waren en zijn leidend. Vervolgens kreeg
men te maken met massaproductie en
verdwenen diverse oude groenterassen
en vruchten. Groente- en fruitteelt was
niet langer seizoensgebonden en fabrieken namen hun toevlucht tot smaakversterkers, die smaken gestaag veranderden. Smaken werden steeds flauwer,
minder uitgesproken en zout en suiker
zijn de vaste dragende en schragende
punten in de gemaksvoeding-industrie.
De meeste fabrieksproducten zijn tegenwoordig reukloos, kleurloos en smaakloos. Hoe minder smaakpapillen zich
hebben kunnen ontwikkelen, hoe meer
smaakstoffen je nodig hebt.
Ons eten versuikert
In het onderzoek werden tijdelijk de
zoetreceptoren op de tong van de proefpersonen verdoofd, door thee met
Gymnema Sylvestre – een natuurlijk
kruid. Vervolgens mochten de proefper-

BOEKEN
Barend de Ronden

sonen drankjes met verschillende suikerconcentraties drinken. Zij bepaalden zelf hun ideale zoetheid. Bij wie
de zoetreceptoren verdoofd waren, lagen de ideale suikerconcentraties hoger dan bij de andere proefpersonen.
De proefpersonen die 20 procent
minder goed zoet konden proeven,
wilden een theelepel extra suiker in
hun softdrink van een halve liter.
Ons eten versuikert, want sinds de
moedermelk al is iedereen dol op
zoet. De industrie speelt hier handig
op in en maakt alles steeds een ietse
pietsie zoeter. Suiker in de vleeswaren,
mayonaise, ketchup, ravigottesaus,
groenten in glas en knakworst in blik.
Tot mijn stomme verbazing en ergernis zelfs in de wijn! Sinds enkele jaren
heb ik de stellige indruk dat vele van
de door mij zeer geliefde sauvignonwijnen niet meer zo strak en droog
zijn, maar een tikje zoetig.
Niks nieuws onder de zon,
of toch wel?
Op het etiket hoeven de toegevoegde
suikers niet vermeld te worden, dus
het zou best kunnen dat de wijnboeren
de tong van het jonge-dames-publiek
willen strelen en de doordrinkbaarheid
willen stimuleren met een beetje
zoetigheid. Suiker mag dan officieel
niet worden toegevoegd, maar een
bevriende wijnboer verklapte dat een
scheutje likeur soms wonderen doet.
Het lijkt Nederland wel met breed
uitgemeten teksten zoals ‘geen toegevoegde suikers’, terwijl er vrolijk druivensap is toegevoegd. Ook hier geldt:
nep de massa, spek de kassa. De
kruik gaat net zo lang te water tot hij
barst en de fraudeur gesnapt wordt. •
Bon Appétit, Nienke
info@uwdietist.eu

De beste krant
van Europa

H

et is de achttiende eeuw.
De lage landen zijn een beetje in de
versukkeling, stadhouder Willem V maakt
een indruk die bij weinigen zal beklijven.
In die context verschijnt er in Leiden een
krant in het Frans, die in die tijd als de
meest invloedrijke in het Europa van die
dagen gezien werd: Nouvelles Extra
ordinaires de Divers Endroits of wel de
Gazette de Leyde.
We moeten ons daarbij niet een dagblad
van vandaag de dag voorstellen. De krant
verscheen niet dagelijks; het nieuws was
niet van gisteren, laat staan van vandaag.
Berichten deden er in de 18e eeuw lang
over om de redactie te bereiken. De krant
op haar beurt, deed er ook lang over de
lezers, zeker die in het buitenland, te
bereiken. En dat waren niet de geringste.
De Gazette de Leyde werd door de politieke
wereld in heel Europa gelezen, soms
gevreesd, gehaat en bekritiseerd. Maar
zij was een nieuwsbron van formaat. De
politieke elite van Europa nam dankzij de
Gazette kennis van wat er gebeurde tijdens de Amerikaanse vrijheidsstrijd, die
van grote invloed is geweest op de Franse
revolutie, om maar wat te noemen.
Peter van Dijk, oud-correspondent in
Frankrijk en oud-hoofdredacteur van het
AD heeft er een interessant boek over
geschreven. Hij plaatst de krant in de
politieke en maatschappelijke context
van het eind van de 18e/begin 19e eeuw.
Een professor in de journalistiek
Wie zat er achter deze krant? Johan Luzac,
hoogleraar Grieks en Vaderlandse geschiedenis. Luzac is de directe voorvader
van de gelijknamige familie van het opleidingsinstituut Luzac. Wie in Nederland
weleens een radioreclame heeft gehoord,
kan het niet gemist hebben.
Hoewel je de functies van Luzac niet
direct met een nieuwsjager associeert,
drongen de berichten, dankzij de nieuws
gierigheid en vooral het netwerk van

L uzac, toch door tot de Gazette en via
de Gazette door tot wie er toedeed in
Europa in die dagen.
Geliefd en gevreesd
De Gazette werd door hen ook veelvuldig
op de huid gezeten wanneer er iets was
gepubliceerd wat hun niet aanstond.
Luzac hield de rug recht en verdedigde
de vrijheid van informatie met verve.
De invloed van de ontwikkelingen in
Frankrijk waren ook in de Republiek van
de verenigde Nederlanden merkbaar.
Het was de tijd van de Patriotten. Zij
wilden een eind maken aan het bewind
van de kwakkelende stadhouder en
koesterden grote sympathie voor wat er
in Frankrijk gaande was, zo ook Johan
Luzac. Hij was een gematigd Patriot, wars
van geweld en dictatoriaal gedrag. Dat
kwam hem nog duur te staan. Zijn zwager,
Wybo Fijnje, een radicale Patriot en de
enige dictator die Nederland gekend heeft,
beroofde hem van zijn krant en van zijn
positie. Luzac vocht lang voor zijn eerherstel. Hij kreeg zijn baan als hoogleraar
terug, maar niet zijn krant.
Het liep niet goed met hem af. In de middag van 12 januari 1807 was hij op het
verkeerde moment op de verkeerde plek.
De Leidse kruitschipramp voltrok zich.
Luzac was vlakbij. Van hem zijn slechts een
bril en een handschoen teruggevonden.
Op 29 november vorig jaar werd het
eerste exemplaar van De beste krant van
Europa door de schrijver overhandigd
aan Eric Luzac, de achter-achter kleizoon
van Johan Luzac. •
Peter van Dijk: De beste krant van Europa,
Johan Luzac (1746-1807) en de Gazette de Leyde.
Amsterdam University Press (AUP.nl), € 22,00
Ook verkrijgbaar via Amazon.fr.
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CULINAIR
Peter Hootsen

Ik zal deze keer wat tricks
en tips met u delen die
leiden tot het maken van
de allerlekkerste kroketten
die er bestaan, namelijk
die van uzelf.

Bouillon > soep > saus > ragout > kroket

M

ijn voorbeeld is een wildkroket
die ik kortgeleden gemaakt heb,
maar via dit stappenplan kunt
u alle soorten kroketten maken zoals bijvoorbeeld: kipkroketten, vleeskroketten,
garnalenkroketten, kaaskroketten en mis
schien heeft u zelf nog wel een culinaire
trouvaille. Zo zag ik ooit op tv iemand een
kookwedstrijd winnen met een lasagne
kroket; u ziet, alles kan.

We beginnen met bouillon en die heeft
iedereen wel eens gemaakt c.q. maakt
iedereen altijd zelf zoals oma of moeder
die maakte en waar van die vetparels op
dreven die het hele huis bezwangerde
met die heerlijke lucht van soep maken.
Je begint te allen tijde met koud water.
Daarin gaat het vlees, de kip, het wild of
als je visbouillon wilt trekken: visgraten.
Daarbij altijd wortel, prei en ui (in z’n geheel met schil of zwart geblakerd op een
bakplaat), ik doe er altijd bleekselderij
(celeri branche) met veel blad bij en vervolgens alle groenten die u maar kunt
vinden (lees: kwijt wilt). Ik denk dan aan
courgette, harde groenten zoals knol
selderij, meiknol (navet), knolraap (ruta
baga) of pastinaak (panais), alles in grove
stukken. Ook lekker in de bouillon is natuurlijk een groot bot of mergpijp waar
de oliebolletjes door ontstonden in
oma’s of moeders soep.
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De soep passeren
Nu zou u er een kant-en-klaar kruidenbuiltje in kunnen hangen, maar u kunt dat
ook zelf maken door in een stuk kaasdoek
(of koffiefilter) kruiden, zoals fijn geplette
peperkorrels, marjolein, takjes rozemarijn,
takjes tijm, laurier, macis (foelie, het huisje
van de nootmuskaat) e.d. te knopen. Je
kunt de kruiden ook allemaal los in het
water gooien, maar dan wordt de soep
‘vuil’, wat je later wel weer kunt corrigeren met eiwitten (clarifiëren), maar dat
is niet makkelijk. Je kunt de bouillon ook
passeren door een passeerdoek (kaas
doek is ook goed). Eerst schep je alle
groenten en het vlees eruit, dan passeer
je de bouillon. De gegaarde groenten
(en de eventuele botten) gooi je weg, het
vlees sorteer je uit en bewaar je voor de
soep of ragout of kroketten. Natuurlijk
moet er ook zout in, en wel 7-8 gram
per liter; een afgestreken eetlepel (el in
recepten) is 10 gram, een volle 20. Ik
gebruik daarvoor nog liever bouillonblokjes die meestal voor 50% uit zout
bestaan. Een super smaakmaker voor
bouillon is de maggiplant; gebruik ruim
de stelen en de bladen, dat geeft een
heerlijke pittige smaak aan je soep. Een
goede bouillon is het uitgangspunt voor
het vervolgtraject voor heldere soep, gebonden soep, saus, ragout en salpicon:
de basis van de kroket.
En waarin zit het verschil dan? In de hoe-

veelheid vocht die je toedient. Je maakt
een roux van boter en bloem 1:1 (houd je
boter blank dan krijg je een blanke roux,
laat je de boter licht bruineren, dan krijg
je een bruine roux), de roux goed door
laten garen en dan in kleine hoeveelheden de koude bouillon toevoegen. LET
OP: een koude roux moet je mengen met
een warme bouillon, een warme roux
met een koude bouillon. Dit ter voorkoming van klontjes. Steeds goed blijven
roeren met de garde, net zolang tot de
klontjes weg zijn, maak er een mooie
homogene, gladde massa van.
Weinig bouillon geeft salpicon, beetje
meer bouillon een ragout en nog meer
bouillon een gebonden saus, en dan,
als je nóg meer bouillon toevoegt heb je
een gebonden soep.
En nu: de kroket
Voor de kroketten ga ik uit van 90 gram
boter en 90 gram bloem op een halve liter
bouillon (sla je de boeken erop na dan vind
je hoeveelheden tussen de 50 en 90 gram
maar ik speel graag op safe) en 12 gram
gelatine (gebruiksaanwijzing volgen!).
Dit laatste ingrediënt is een trucje maar
zorgt wel voor een stijve salpicon waar je
makkelijk kroketten van kunt draaien.
PAS OP want gelatine gebruikt u alleen
voor kroketten en niet voor de vervolgproducten zoals de ragout en de soep.

RAAD WAAR DIE STAAT
Wilma Duijvestijn

Je hebt dus een dikke salpicon en daar voeg
je nu ingrediënten naar wens aan toe, in
mijn geval wildvlees waarvan ik het hert uitgekookt had in de bouillon en het wild zwijn
zacht gegaard had in de oven (6 uur). In beide gevallen is het eindresultaat draadjesvlees. Ik doe er ook gebakken champignons
bij (als je ze rauw in de salpicon doet, dan
komt er veel vocht vrij en dat verdunt dus je
salpicon) en gewelde cêpes die ik gedroogd
koop en dan laat wellen in lauwwarm water,
het vocht voeg ik toe aan de bouillon, omdat het heel veel smaak heeft. Lekker in alle
kroketjes is altijd gehakte peterselie.
Van de salpicon kun je op twee manieren
naar een kroket: 1) je doet hem bijna koud
maar nog kneedbaar in een spuitzak en spuit
daar lange rollen van, zo dik als je de kroket
later wilt hebben of 2) je doet de salpicon in
platte bakken. De rollen zowel als de bakken
zetten we minstens een nacht in de koelkast
om de salpicon goed op te laten stijven. De
volgende dag snijden we de rollen in kleine
stukken, of we storten de bakken (even in
warm water buitenkant verwarmen) en snijden daar lange repen van die we óf in stukken
snijden voor rechthoekige kroketten (zie foto)
óf we rollen die repen zodat we weer ronde
kroketjes kunnen maken. Ik adviseer niet te
veel handwerk want de salpicon smelt (langzaam, maar toch) en plakt heftig en dat
maakt verwerken steeds moeilijker.
Nu kunnen we pas de kroketjes (rond of
rechthoekig) afwerken en dat betekent eerst
door de bloem, vervolgens door het geklopte ei en dan door het paneermeel. En dan
zijn ze klaar om in te vriezen.
Afhankelijk van de grootte (vooral dikte)
6-8 minuten frituren op 190°C. Ik leerde
ooit dat je een kroket serveert met ge
frituurde peterselie, best spannend.

O

ok in deze Drop:
raad waar de kerk,
kathedraal of abdij staat. 		
Er zitten inkoppers bij, maar
sommige hebben een hogere
moeilijkheidsgraad. Herkent
u de plek ? De antwoorden
vindt u elders in Drop, in deze
uitgave op pagina 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 een bestandsgrootte van
minimaal 2MB moet hebben.
Maar een tip doorgeven mag
natuurlijk ook, dan zoeken wij er
een passende foto bij.

1

2

3

Veel succes en bon appétit! •
Peter Hootsen heeft
gîtes, chambres- en
table d’hôtes en minicamping ‘Rastaillou’
in Salles de Cadouin.
www.rastaillou.com
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2e PAASDAG, maandag 22 april

*

ALBATROS
ALBATROS

BIRDIE
ALBATROS EAGLE
N

OPEN HUIS

Reservering:

Info:

contact@golffrance.eu

www.golffrance.eu

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

BOMEN
Koos Slob

Vichy, een stad om – ook
botanisch – van te houden
I

nmiddels een traditie: een weekendje
flitsvakantie met vrienden. Deze keer
was Vichy uitgekozen. Wij hadden een
vakantieherinnering van zo’n 45 jaar
geleden: oude dametjes met bekertjes
waarmee ze onaangenaam ruikend bronwater tapten om gezond oud te worden
of te blijven… en ook het Vichy waar – in
de Tweede Wereldoorlog – het met de
Duitsers samenwerkende ‘Régime de
Pétain’ zetelde.

Indrukwekkende bomen
Er bevinden zich vele soorten van meer
dan 30 m hoog met een stamomtrek van
enkele meters. Enkele voorbeelden: een
Libanon ceder van 31 m, stamomtrek
van bijna 5 m en takken de grond rakend
circa 15 m rondom de stam; een plataan

Osagedoorns

Standbeeld van Napoleon III

FOTO’S: INEKE VINK

Maar wat was het een aangename verrassing! Een prachtige stad met schitterende gebouwen die hun oude grandeur
in volle glorie toonden. Veel hotels met
hun fraaie semi-klassieke gevels, inmiddels verbouwd tot appartementen en
een heel bijzondere kerk in Art Déco-stijl:
Église Saint-Blaise. Hoewel de grijs betonnen buitenkant niet bijster fraai is, is
de binnenkant een absolute ‘must’ om te
bekijken.
Voor ons het meest bijzondere (immers,
het ‘bloed kruipt waar het niet gaan
kan’) waren de twee stadsparken: Parc
Napoléon III en Parc Kennedy, gelegen
in elkaars verlengde langs de rechter
oever van de rivier Allier. Op instigatie
van Keizer Napoléon III werd tussen 1862
en 1865 een park aangelegd van 7 ha,
met in het verlengde hiervan in 1867 een
tweede park (Parc Kennedy) van 5 ha.
In totaal staan er vele honderden bomen,
zowel autochtone als geïmporteerde
soorten. De bomen hebben echt de
ruimte zodat ze van alle kanten kunnen
worden bekeken.

Vrucht van de Osagedoorn

van 35 m hoog, een linde met een stam
omtrek van ruim 3 m met een hoogte
van ruim 30 m; of een Corsicaanse den
van meer dan 30 m hoog en een stam
omtrek van bijna 2,5 m. Indrukwekkend
is ook een groep van 16 Osagedoorns
(Maclura pomifera, Oranger des Osages),
ruim 23 m hoog (zie foto). Opvallend is
verder dat zeer veel bomen een fraai
houten bordje hebben met daarop de
Franse en de wetenschappelijke naam.

Dat is iets dat je in gewone parken vrijwel
niet tegenkomt.
Veel bomen in deze parken zijn in 2010
officieel erkend als ‘arbre remarquable’.
Dit is een Franse onderscheiding die
gegeven wordt aan heel bijzondere b
 omen
die met extra zorg behandeld en bewaard
dienen te worden. Een aantal van deze
zijn ook duidelijk met stevige onder
steuning versterkt;. een illustratie van
de zorg die aan het in stand houden van
deze parken wordt besteed.
Behalve bomen vind je ook een buste van
Napoléon III, een bord met alle namen
van de arbres remarquables, een vijver
met eendjes en ganzen en veel ruimte
om te recreëren.
Hoewel het een wat donkere, sombere
herfstdag was, konden we toch van deze
imposante parken genieten. Het was
overduidelijk dat op een mooie, zonnige
voorjaarsdag wandelen in deze parken
een fantastische belevenis moet zijn.
Het leuke is dat alle soorten bomen uit
de beide Vichy-parken ook bij ons in het
arboretum zijn te bekijken, weliswaar in
véél kleiner formaat… (www.tuilliere.nl) •
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4 MEI
Barend de Ronden

Nederlands ereveld
in Frankrijk
Doordat we in Senlis een verkeerde afslag namen, kwamen
we op de oude route nationale N17, tegenwoordig D1017,
terecht en reden richting Parijs. Vlak na het gehucht Pontarmé
in de gemeente Orry-la-Ville staat een bord: Nederlands
ereveld. Ik wist niet van het bestaan.

H

Eenvoud karakte
riseert dit ereveld.

et is een klein veld, waar 114
Nederlanders liggen begraven
die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk zijn omgekomen.
In een portaal op het veld hangen vier
gedenkplaten met de namen van 108
Nederlanders die niet in Orry-la-Ville
konden worden (her)begraven.

Op 20 mei 1940, na de terugtrekking
van Franse en Nederlandse troepen uit
Zeeland naar Duinkerken, werden 1.430
Nederlandse militairen ingescheept aan
boord van het Franse schip ss Pavon. Net
buiten de haven werd het midscheeps
getroffen door een Duitse vliegtuigbom.
Zeventig soldaten kwamen om in de
vlammenzee, vele andere sprongen overboord; de meeste van hen verdronken.
Er zijn ook Nederlandse verzetsstrijders
omgekomen in Frankrijk bij hun deelname
aan het Franse verzet of tijdens hun door
tocht door Frankrijk. Ook kwamen 35
Nederlandse burgers om door oorlogsgeweld.
Tijdens D-day en de bevrijding van
Noord-Frankrijk sneuvelden Nederlandse
militairen van de Prinses Irene Brigade.
In 1958 is het ereveld ingewijd, nadat
een aantal Nederlanders daar konden
worden herbegraven.
Het straalt eenvoud uit, een wit kruis op
elk graf en in het midden een afgietsel
van het beeld ‘De vallende man’ van Cor
van Kralingen. Afgietsels van dit beeld
staan ook op erevelden in andere landen.
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Het veld wordt onderhouden door de
Franse zusterorganisatie van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, l’ Office
National des Anciens Combattants.
Ieder jaar organiseert de Nederlandse
Ambassade in Parijs op 4 mei op het
ereveld een herdenkingsplechtigheid,
om 14.00 uur. Het is niet zeker of dit
jaar, zoals gebruikelijk, scholen zullen
meedoen. Vier mei valt dit jaar in de
schoolvakantie in Frankrijk.
Neem onderweg naar of vanuit Nederland de moeite eens om even van de
weg te gaan en een bezoek te brengen.
Route: Naar het noorden: Neem op de
A1 de afslag Suvilliers (afslag 7), ga
linksaf over de A1 heen naar de D 317,
later D 1017. Rijd richting Senlis, na

La Chaepelle-en-Serval ligt links van de
weg het ereveld.
Naar het zuiden: Neem op de A1 de
afslag Senlis (afslag 8), in Senlis even
richting Chantilly, dan de D 1017 op
richting Parijs, na het dorp Pontarmé
ligt het veld rechts van de weg.
Het veld staat op de Michelin detailkaart
aangegeven.
Wie op 4 mei in de buurt is en zou willen
deelnemen aan de herdenking, wordt
verzocht een half uur van te voren aanwezig te zijn. •

RAAD WAAR DIE STAAT
1 Kathedraal Albi
2 Abbaye de Senanque, Gordes
3 Kathedraal Rouen

