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VOORAF

Drop 130, aan het eind van weer een 
hete zomer. Dat heeft de schrijvers 

niet weerhouden van het maken van 
 opnieuw mooie,  interessante verhalen.

Het interview deze keer met Jan Willem 
Jansen. Hij is al vele jaren werkzaam 
als organist en klavecinist in Frankrijk, 
docent aan het conservatorium van Toulouse op beide 
 instrumenten en concertorganisator.
We komen nog een keer terug op 75 jaar na de Tweede Wereld-
oorlog, de verwoestende bevrijding van Royan (17).
Wetenschappelijke instituten waken over ons aller gezondheid, 
in Frankrijk en in Nederland. Ze zijn anders georganiseerd en 
werken anders. Het jachtseizoen is weer open; en het is weer 
tijd om tuinafval te verbranden: oppassen!
In de Vogezen maken ze nog altijd mooie textiel; waar in 
 Frankrijk wordt welk fruit en worden ons aller piepers geteeld 
en waar groeien welke bloemen?
In de vorige Drop kwam het protestantisme in Frankrijk ter 
sprake, nu een andere, nagenoeg verdwenen geestelijke 
 stroming: het jansenisme. En we maken kennis met anonieme 
middeleeuwse kunstenaars van wie in verschillende kerken 
prachtige beelden te bewonderen zijn. 
De orchidee, een kunstwerk van de natuur, in zijn vele prachtige 
gedaanten; laat de geplaveide wegen eens links liggen en zoek 
de ongebaande paden én er is aandacht voor een prangende 
kwestie: hoe moet het verder met de kus?
En verder de bomenrubriek, boeken, financiële tips, en de taal 
van het prachtige land waar de meesten van ons wonen, het 
Frans.

Deze Drop is de laatste die onder mijn hoofdredactie verschijnt. 
In de vorige werd mijn opvolger Berend Jan van den Boomen al 
voorgesteld.
Ik wil allereerst u – lezers van Drop – bedanken voor uw trouw 
en aandacht, de vereniging ‘Association Les Amis de Drop of 
Stroopwafels’ en haar bestuur voor het in mij gestelde vertrou-
wen en de zeer plezierige en positieve samenwerking.
Bovenal bedank ik de medewerkers, die me met grote trouw 
en kwaliteit hebben bijgestaan bij het produceren van Drop. 

VAN HET BESTUUR

Zonder hen: geen Drop. Vol vertrouwen 
zie ik de samenwerking tussen hen en 
Berend Jan tegemoet.

Ik wens u allen het allerbeste en… 
wie weet tot ziens.

Barend de Ronden
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INTERVIEW
Barend de Ronden

De laatste Drop onder de 
leiding van hoofdredacteur 
Barend de Ronden

In september 2015, bij aflevering 110 van wat toen 
nog Drop of Stroopwafels heette, werd al meteen heel 

duidelijk dat Barend een helder en bovenal professioneel 
stempel op ons periodiek zou gaan drukken. Met een 
pakkende, veelkleurige cover, een professionele vorm-
geving en correctie en nog meer boeiende artikelen 
werd een nieuw tijdperk ingeluid. 
Nu, in september 2020, 5 jaar en 21 nummers later 
 nemen wij afscheid van Barend als hoofdredacteur.   
De naam werd veranderd in kortweg Drop om recht 
te doen aan de frissere aanpak en de verruimde doel-
groep. Drop staat er nu (na 25 jaar!) uitstekend voor en 
dat is bijna helemaal alleen te danken aan  Barend en 
zijn team, bestaande uit heel goede redacteuren, een 
nauwgezette tekstcorrector en een prima vormgever. 
De ledenvergadering benoemde Barend in 2018 tot 
erelid van de vereniging omdat toen al duidelijk was hoe 
groot zijn positieve bijdrage aan Drop was. Hij draagt 
nu het stokje over aan Berend-Jan van den Boomen die 
vanaf Drop 131 het hoofdredacteurschap op zich neemt. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen om  terug te kunnen 
 kijken op een fantastische samen werking. Onze waar-
dering voor – en dank aan –  Barend is groot. Wij hopen 
dat hij en Marijke nog lang ‘vanaf de zijlijn’ van Drop 
blijven genieten. •

De keus voor het orgel als hoofdbezigheid is gebleven?
“Ja.”

Waarom?
“Ik denk dat ik mijn vader een plezier wilde doen. Die was veel 
afwezig door zijn werk. ‘s Morgens om vier uur het bed uit, 
brood maken en dan met de bakfiets gaan bezorgen bij de 
klanten. Door zijn vele afwezigheid wilde ik hem plezier doen 
door iets te doen waar hij trots op kon zijn. Hij heeft zelf nooit 
gezegd: ‘je moet dit of dat doen’. Hij liet me volkomen vrij.”

Naar Frankrijk en toen?
“Ik kreeg een beurs om verder te studeren voor de Prix d’Excel-
lence, maar die heb ik een beetje laten lopen. Ik ben toen voor-
al bezig geweest met het restaureren van ons appartement in 

Toulouse. Ik heb wel veel geluk gehad. De docente voor klave-
cimbel ging weg in januari, midden in het schooljaar. Er werd 
toen iemand gezocht om het over te nemen en ze vroegen mij. 
Zo ben ik begonnen met lesgeven op het officiële conservato-
rium. Dat heb ik kunnen uitbouwen tot een volledige baan als 
docent voor orgel en klavecimbel.”

Die prijs voor uitnemendheid is er niet meer gekomen?
“Ik heb wel nog moeten voorspelen, maar dat was onvoldoen-
de. Het was voor mezelf ook niet nodig. Ik had mijn toekomst 
geregeld en voor wat ik wilde, was die prijs niet nodig.”

Is die wel nodig als je een concertpraktijk wilt opbouwen?
“Ja, vooral als je in Nederland woont.”

Jan Willem Jansen werd in april 1950 geboren 
in Holten. Vader was bakker. Hij vond dat zijn zoon 
een karakter had als het weer op de dag dat hij 
 geboren werd: een ‘biester’ (ruig) karakter.

In de familie werd veel aan muziek gedaan, vader 
speelde net als andere familieleden op het harmo-
nium. Dankzij een muziekleraar kwam er een piano 
in huis want op een harmonium leer je geen tech-
niek. Dezelfde leraar regelde dat hij mocht voor-
spelen voor een commissie van het conservatorium 
in Enschede: hij werd toegelaten. Hij studeerde 
 orgel, met als bijvak piano.
Een voorbeeldige student was hij niet. Hij zegt daar 
lachend over: “Ik ben altijd door de mazen van het 
net geglipt.”

In Enschede werd na vier jaar het onderwijsdiploma 
gehaald, daarna naar het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag voor de solistenopleiding – voor nog 
eens vier jaar. Al met al acht jaar gestudeerd. Hij 
ontmoette zijn latere echtgenote, een Française, 
en vertrok naar Frankrijk. Hij heeft in Nederland 
nooit als organist gewerkt.

In Toulouse is hij organiste titulair van het Musée 
des Augustins en de Basilique de la Daurade.

Jan Willem Jansen, 
organist in ToulousedropEen uitgave van de Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Franse 
graantjes
Alle Graantjes van Wim Kruize gebundeld

Er zijn nog 
wat Graantjes 
te krijg!

In Drop 129, pag. 9, 
 maakten we bekend dat 

ter gelegen heid van het 
25-jarig bestaan van Drop 
een heruitgave van de 

‘Franse Graantjes’ van Wim Kruize is 
 geproduceerd. Als u zich niet had opgegeven voor het 
feest, had u tot 1 augustus de tijd om een exemplaar 
aan te vragen. Er zijn nog een aantal boekjes over. 
Als u voor 1 oktober er een aanvraagt bij de leden-
administratie (administratie@lesamisdedrop.fr), o.v.v. 
uw lidmaatschapsnummer, wordt het u in de loop van 
oktober gratis toegestuurd. Dit alles onder het motto: 
wie het eerst komt, het eerst maalt. De voorraad is 
 beperkt. •

Aan het koororgel van La Daurade.
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Samen spelen
Ik heb wel als solo-organist een concert-
praktijk gedaan en vooral veel kamer-
muziek gespeeld met verschillende 
 ensembles als organist en klavecinist. 
Dat was een ongelofelijk plezier, denk 
aan werken van Schütz, Bach; vooral de 
cantates en de passionen. Het was in 
het begin met de Chapelle Royale en het 
Collegium Vocale uit Gent onder leiding 
van Philippe Herreweghe.”

Dat zijn niet de minsten.
“Nee, dat is een prachtige periode geweest. Later heb ik met het 
Ensemble Baroque uit Limoges gespeeld, hetzelfde repertoire. 
Het spelen met andere mensen is veel leuker dan alleen boven 
in een kerk aan het orgel te zitten.”

Ton Koopman
Aan het conservatorium in Toulouse heb je een afdeling voor oude 
muziek opgericht.
“Ja, het was heel nieuw in Frankrijk. De oude muziek begon te 
leven, dat is ook mijn kans geweest. Ik kwam uit Nederland, uit 
Den Haag, waar een afdeling voor oude muziek was met in die 
tijd uitstekende docenten: de beste musici die er waren. Daar 
kwamen mensen uit verschillende delen van de wereld. De beste 
musici in dat genre van Nederland gaven daar les. Het laatste 
jaar dat ik in Nederland was, was er een zomercursus voor 
 barokmuziek in Brabant en daar heb ik Ton Koopman leren 
kennen. Dat was fantastisch voor mij. Ton is een beetje extra-
vagant. Dat vond ik heel mooi: zijn actie, creativiteit en energie. 
Toen heb ik gevraagd of ik klavecimbel-les bij hem zou kunnen 
nemen. Dat was geen probleem. Het was aan het toenmalige 
Muzieklyceum in Amsterdam. Hij was altijd heel druk bezet, de 
lessen waren bij hem thuis of bij de school in Amsterdam. Een 
les duurde drie uur. Ik heb daar ongelofelijk veel geleerd over 
hoe je een klavecimbel goed kunt laten klinken en wat je kunt 
doen met het juiste toucher van het klavecimbel.
Met die bagage ben ik naar Frankrijk gegaan en ik had daarmee 
een voorsprong van tien à vijftien jaar voor wat betreft de ont-
wikkeling van de oude muziekpraktijk in Frankrijk.”

Een voorsprong van vijftien jaar op collega’s in Frankrijk?

“Ja, op wat hier gebeurde. Er was vraag onder jonge mensen om 
barok te leren spelen op instrumenten uit die tijd, op originele 
instrumenten. Wij hebben dat ontwikkeld. De eerste leerlingen 
die hier kwamen, kwamen uit Spanje, Italië en zeker ook Frank-
rijk. We hadden uitstekende leraren, onder andere Monica 
Hugget, die eerste viool speelde in het orkest van Ton Koopman. 
Eerst waren er acht weekenden voor oude muziek, nog buiten 
het conservatorium om. Het was een vereniging met geld van 
de staat. Dankzij Monica Hugget kwam iemand uit New York 

acht keer per jaar een weekend naar Toulouse, ze was zo be-
roemd… Het ging heel goed met die afdeling en later is het een 
privé-instituut geworden binnen het conservatorium.”

Heb jij dat helemaal opgezet?
“Samen met Xavier Darasse, die hier docent was voor orgel.”

Cavaillé-Coll
Als je in Frankrijk ‘orgel’ zegt, zeg je ‘Cavaillé-Coll.’ Is dat het of is 
er nog meer?

Cavaillé-Coll

“Cavaillé-Coll was misschien wel de grootste orgelbouwer aller 
tijden in Frankrijk. Hij leefde in de 19e eeuw. Met een heel 
 belangrijke artistieke en commerciële visie. Na Cavaillé-Coll is 
er niemand meer geweest die zijn niveau gehaald heeft. Er zijn 
heel goede orgelbouwers in Frankrijk, nu nog steeds, maar die 
statuur en kwaliteit vind je niet meer. Maar vóór hem waren er 
ook hele goede orgelbouwers in Frankrijk.”

Kun je als liefhebber van oude muziek uit de voeten op een 
 Cavaillé-Coll orgel?
“Nee, nee.”

Is er in Frankrijk belangstelling voor orgelmuziek vergelijkbaar 
met de Elzas, Noord-Duitsland, Nederland voor een deel?
“Ik denk over het algemeen niet, minder. In Nederland is er op 
dit moment ook heel weinig belangstelling voor orgelmuziek, 
veel minder dan veertig jaar geleden. Niemand weet meer wat 
een orgel is. Het vak bestaat nog steeds. Maar als cultuurin-

“Het spelen met andere 

mensen is veel leuker dan 

alleen boven in een kerk 

aan het orgel te zitten”

“Er was vraag onder jonge mensen 

om barok te leren spelen 

op instrumenten uit die tijd”

Het orgel van Jürgen Ahrend.

Ingebruikname ‘orgue pédagogique’ met aan 
de blaasbalg de bouwer Jean Daldosso.

Voorbereiding voor de mis met de zangleidster.

Aristide Cavaillé-Coll (1811 tot 1899)
kwam uit een familie van orgelmakers. 

Zijn vader bouwde orgels evenals zijn broer 
Vincent.
Aristide werd de beroemdste. Behalve een 
begenadigd orgelbouwer was hij ook een 
prima ondernemer en directeur van zijn be-
drijf. Hij vroeg het beste van het beste van 

zijn werknemers, ook voor wat betreft kwali-
teit van hout en het mechaniek van een orgel. 
Op veel plekken in de wereld staan orgels 
van hem. Zijn grootste en beroemdste orgel 
staat in de St. Sulpice in Parijs, dat nog vrij-
wel geheel in oorspronkelijke staat is. In de 
ogen van velen is er na hem niemand meer 
geweest die zijn niveau gehaald heeft.

“Niemand weet meer 

wat een orgel is”

strument waar mensen in een dorp of stad trots op zijn; dat 
gaat achteruit. Dat is in Frankrijk ook zo. Ik denk dat de orgel-
cultuur nog steeds een vaste bodem heeft in de Elzas, Bretag-
ne en het noorden. Daar is nog steeds een binding met het in-
strument, maar in het zuiden helemaal niet meer.”

In Toulouse hebben de orgellefhebbers geluk gehad met Pierre 
Baudis, burgemeester van 1971 tot 1983. Hij hield van Bach en 
heeft ervoor gezorgd dat in het Musée des Augustins dat in 
restauratie was een nieuw orgel werd geplaatst. Het werd ge-
maakt door Jürgen Ahrend, een orgelbouwer uit Noord-Duits-
land. Het orgel is er gekomen en gebouwd in de Noord-Duitse, 
ook Noord-Nederlandse stijl. Jan Willem Jansen werd titulair 
organist en is dat tot vandaag de dag, hij is nu 70 jaar.
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COMMENT ?
Marianne Rosenberg

In het Frans wordt nog veel vous gezegd, 

gevousvoyeerd, meer dan in Nederland.

Maar het blijft lastig omdat wij gewend zijn 

veel sneller over te stappen op tu. 

De algemene regel is dat u in principe 
vousvoyeert tenzij u met uw 

Franse gesprekspartner afspreekt dat 
u tutoyeert. « On se tutoie ? » is dan 
meestal de vraag. Kinderen kunt u 
 tutoyeren, tot welke leeftijd is niet 
 helemaal duidelijk maar houd een jaar 
of 16 tot 20 aan. 

Ook in Frankrijk is er een overgang te merken naar ‘je en jij’
(le tutoiement): Fransen tot een jaar of 35/40 tutoyeren met 
meer gemak.  
Het vous wordt gebruikt als respect naar de ander, creëert 
 afstand, geeft een hiërarchische scheiding (op het werk of in 
leeftijd) en zoals de Fransen zeggen: het is beschaafd, het valt 
onder de goede manieren. Fransen maken een verschil tussen 
de mensen die ze kennen en die ze net tegenkomen en met wie 
dus nog geen relatie is opgebouwd.
Op school is het in principe eenvoudig: de docent tutoyeert de 
leerling en de leerling vousvoyeert. In het voortgezet onderwijs 
kan het alweer anders liggen, net als in Nederland, al was het 
maar dat de docent hier de student vousvoyeert.

Fransen kunnen u ook bij de voornaam noemen en toch 
 vousvoyeren; dat is in Nederland ondenkbaar. Of, een ander 
voorbeeld: op het werk kan een Fransman zijn/haar chef 
 vousvoyeren om afstand te creëren, ondanks dat ook nu in 
Franse bedrijven meer wordt getutoyeerd. 
Of, in mijn geval, toen ik laatst tegen een Française van rond 

de 30 voorstelde om te tutoyeren, zei ze dat ik haar ‘avec grand 
plaisir’ mocht tutoyeren maar zij hield het toch bij ‘vous’ want 
zo was ze opgevoed.

Ik merk in mijn chambres d’hôtes dat – na een 
paar dagen logeren – de jongere Fransen 

in de leeftijd van 35-60, elkaar en mij 
gaan tutoyeren nadat de vraag « On se 
tutoie ? » langs is gekomen.
Nog iets ondenkbaars: U bent al op 
 basis van tutoiement, en een week later 

kan uw Franse gesprekspartner terug-
schakelen naar vous, dat is voor ons 
slecht te volgen.

Laten we het voorbeeld niet vergeten dat Macron in 2018 werd 
aangesproken door een jongen (van een jaar of 18) met « Ça va 
Manu ? » en Macron de tijd nam om de jongen de les te lezen 
met « Non, non, tu m’appelles Monsieur le Président de la Répu-
blique ou Monsieur. » Een duidelijk geval van afstand scheppen 
van de président. Dit fragment is terug te kijken op Youtube, 
met zoekterm Ça va Manu?.

“Ik hoop dat nog een paar jaar te 
kunnen doen. Het orgel staat in 
een museum, daar zijn geen kerk-
diensten. Ik heb besloten om elke 
woensdagavond een halfuur een 
 concert te geven. Ik speel zelf, 
maar ook studenten, vrienden of 
 organisten die van elders komen. 
Sinds veertig jaar is de toegang gratis en speelt iedereen pro 
deo. Ze kunnen dan op dinsdagavond voorbereiden en het is 
zo’n plezier voor die mensen om op dat orgel te kunnen spelen, 
dat ze dat graag doen.”

Waarom werd er gekozen voor een Duitse orgelbouwer en niet 
voor een Franse?
“Om het repertoire uit de Duitse barok te kunnen spelen, Bach, 
Buxtehude, maar ook uit Nederland, Sweelinck. Dat kun je niet 
op een Frans klassiek orgel spelen. We hebben er veel succes 
mee gehad.”

Jaarlijks orgelfestival
Heeft dat de aanzet gegeven tot de organisatie van Toulouse les 
Orgues? (zie kader)
“Ten dele. Pierre Baudis werd opgevolgd door zijn zoon 
 Dominique als burgemeester. Mijn collega en ik gingen bij hem 
op bezoek om geld te vragen voor de orgelzaak, restauraties 
en onderhoud en om hem te informeren over ons werk. Hij had 
oog voor het werk van zijn vader, behoud van patrimoine.
Hij zei: ‘Ik krijg elke week een voorstel voor een festival op mijn 
bureau, maar ik wil een orgelfestival.’ Er is zo’n variëteit aan 
prachtige orgels in de stad uit zoveel verschillende tradities. 
We kregen een zak geld en hij zei: ‘Nodig 
de tien beste organisten van de wereld 
uit en vraag ze een concert te geven.’ 
Wij zeiden toen: ‘Niet orgel puur, maar 
het orgel te midden van de muziek, 
dus met koor, met kamerorkest, met 
symfonie orkest.’ Dat is een geweldig suc-
ces geworden. Hij wilde het ieder jaar.
Ik heb het eerst vier jaar samen met een 
collega gedaan en daarna tien jaar alleen.”

Heb je nog een concertpraktijk?
“Nog wel, maar het wordt minder. 
Ik heb overal in Frankrijk gespeeld, meestal word je gevraagd 
door vrienden van het orgel of een organisatie en dan hangt 
het een beetje af van de context hoeveel mensen er zijn. Als 
het deel uitmaakt van een festival of zo, is er meer belangstel-
ling. De meeste belangstelling is in Japan. Daar zit 3.000 man 
in een concertzaal voor een orgelconcert en je kunt een speld 
horen vallen. Daar heb ik ook gespeeld.”

Behalve veel concerten ook cd’s gemaakt?
“Ja, soms in eigen beheer, veel samen met anderen. De program-
ma’s die ik alleen gespeeld heb, zijn heel vreemde programma’s. 
Bijvoorbeeld orgelwerken van Juan Cabanilles – een Spaanse 
componist – en werken van onbekende componisten.”

Welke cd moeten de mensen opzetten als ze willen weten 
hoe Jan Willem Jansen speelt?
“De volgende.” (hard gelach) 

Je hebt tegen me gezegd: ‘Ik ben 70 jaar’, 
wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Ik zou graag een plaat willen maken 
met stukken van een Engelse componist, 
Thomas Tomkings; die stukken zijn ge-
baseerd op een deel van een gregoriaan-
se melodie In Nomine. Er zijn verschillen-
de bewerkingen van, een zelfs in een 
vreemde maatsoort, een beetje als in 
Take Five van Dave Brubeck, maar dan 
veel trager. Het is heel vreemde muziek, 
heel moeilijk om in te komen. Ik heb het 
kunnen spelen op het orgel van het 
Musée des Augustins en het werkt als 
een drug. Toen ik klaar was dacht ik: nog 
een keer. Dat heb ik met stukken van an-
dere componisten niet. Als je dat hebt 
ingestudeerd en gespeeld dan is het 
klaar, maar dit niet. Ik zou het heel graag 
willen opnemen”. •

Toulouse is een orgelstad. Sinds 
1996 wordt ieder jaar in oktober 
een festival rond de orgels in de 
stad gehouden met deelname 
van een keur van artiesten uit 
 verschillende disciplines. Dit jaar 
voor de 25e keer van 8 tot 18 

oktober. Zie voor het volledige programma: 
https://toulouse-les-orgues.org

Tu ?

Vous ?

Sponsoring

Tu of vous: c’est compliqué !

Voor suggesties, vragen: Marianne Rosenberg,

mdrosenberg@me.com, www.lamaisondelasouque.fr
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‘Nodig de tien beste 

 organisten van de wereld 

uit en vraag ze een 

 concert te geven.’
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75 JAAR BEVRIJDING
Barend de Ronden

Werd het lot van Royan bezegeld in de winter van 
1944? Toen het debacle aan het oostelijke front zich 
voor de Duitsers had voltrokken, vaardigde Hitler een 

order uit om een eventuele invasie vanuit Groot Brittannië te 
voorkomen. Een lijst van havens, “te verdedigen tot de laatste 
man”. Met Brest, Saint Nazaire en La Rochelle was Royan een 
van zijn vestingen die koste wat kost behouden moesten worden 
om de geallieerde opmars in bezet Frankrijk te dwarsbomen.

De geallieerde troepen die op 6 juni in Normandië aan land 
 waren gegaan, hebben tot het laatst veel, vaak dodelijke tegen-
stand ondervonden van verzetshaarden 
van de nazi’s ten  noorden van de Loire. 
Sommige daarvan als Duinkerken en 
 Lorient gaven zich pas over bij de onder-
tekening van de defi nitieve capitulatie 
op 8 mei 1945. 
Drie weken daaraan voorafgaand is 
 Royan, vanaf 17 april – na een beleg van 
meerdere maanden – getroffen door 
zware bombardementen van de gealli-
eerden. In twee luchtaanvallen werd 
de stad aan flarden gebombardeerd. 
Er  vielen heel veel slachtoffers.

5 januari 1945: 
1.600 ton bommen
De nacht van 5 januari 1945 was een 
koude nacht, het vroor tien graden en 
er vielen verspreid wat sneeuwvlokken. 
Door één operatie die in die nacht werd 
uitgevoerd, vielen 500 doden en onge-
veer 1.000 gewonden onder de burgers 

die nog in de stad aanwezig waren. De lucht vertoonde rode 
en groene lichtkringen door de oplichtende explosies.
Boven het doelwit klonk het gebrom van een vloot van 340 
Lancasters van de RAF. In twee aanvalsgolven viel een stort-
vloed van explosieven en brandbommen. Op de grond vernie-
tigde een vuurstorm het hart van Royan. In minder dan een 
uur werd een periode van zorgeloos kusttoerisme weggevaagd.
5.000 huizen lagen in puin, winkels en monumenten werden 
voor meer dan 80% verwoest. Van de kerk Notre Dame, die 
een kleine eeuw eerder was gebouwd, was niet veel meer over 
dan een berg geblakerde stenen. De resten van de gevels en 

brokstukken van de neo-gotische bogen 
staken erboven uit, ontdaan van hun 
monumentale deuren en glas-in-lood-
ramen. In deze chaos van stof en brok-
stukken zijn alleen de Duitse fortificaties 
ontsnapt aan de totale verwoesting.

Spookstad
Deze luchtaanval had moeten worden 
gevolgd door een actie op de grond, 
 Indépendance genoemd, die zou worden 
uitgevoerd door de FFO (Forces Françaises 
de l’Ouest) van generaal Edgard de 
 Larminat. Maar de operatie werd afgelast.
In de stad of wat daarvan over was, 
was de eerste prioriteit het redden van 
gewonden en onderdak zoeken voor 
 degenen die geen dak meer boven hun 
hoofd hadden.
Met toestemming van de bezetters werd 
een eerste hulppost ingericht op het 
 terrein van de kliniek Sainte Marthe in 

Pontillac, voordat de patiënten naar een nog in tact gebleven 
gebouw in Saint-Palais-sur-Mer konden worden overgebracht. 
De andere overlevenden kregen onderdak aangeboden in op-
vangcentra in de omgeving van Royan.

In de drie maanden die volgden, was La Perle de l’Atlantique 
een spookstad. In twee wijken waren nog enkele bewoners. 
Overdag zochten groepen families in de puinhopen naar 
 persoonlijke spullen.  Tijdens de hele bezetting is het aantal 
 inwoners van de stad van 12.000 naar 2.000 gedaald.

De beslissende klap
De Duitse commandant die de ‘zak’ nog 
stevig in handen had, verwachtte in de 
lente een nieuwe aanval, die Vénérable 
moest gaan heten. Het was de bedoeling 
daarmee de beslissende klap uit te delen. 
Deze was gepland voor 14 april. De gene-
raals hadden veel materiaal beschikbaar: 
30.000 manschappen werden aan gene-
raal Larminat beschikbaar gesteld, ver-
sterkt met 200 tanks van de tweede 
pantserdivisie van generaal  Leclerc. 
Het Franse verzetsleger (FFI – Forces 
Françaises de l’Intérieur) en de Amerikanen 
zorgden nog eens voor 200  kanonnen. 
Dit alles werd ondersteund door een 
vloot van 25 kruisers, die de monding van 
de Gironde moest bewaken.
Op de ochtend van zaterdag 14 april 
wierpen B17- en B24- bommenwerpers 
onder leiding van de Amerikaanse gene-
raal Boyle 3.200 ton explosieven af, be-

Royan is een badplaats in Charente-Maritime aan de 

 monding van de Gironde. In twee luchtaanvallen door de 

geallieerden in 1945 werd Royan verpulverd. De bedoeling 

was de vijand uit de ‘zak van Royan‘ – een belangrijke 

 toegang tot de Atlantische kust – te verdrijven. De nazi’s 

hadden dat eiland van verzet stevig in handen.

April 1945: 
Royan bevrijd

doeld voor de Duitse bunkers. De volgende dag volgde een 
nieuwe aanval door een armada van 1.350 vliegtuigen die nog 
meer explosieven gooiden en 725.000 liter napalm: een nieuw 
brandbaar product van verdikte benzine*. Met dit wapen was 
eerder geëxperimenteerd in augustus 1944 bij de inname van 
Saint-Malo. Op 17 april drongen geallieerde troepen de ruïnes 
van de stad binnen. Na korte schotenwisselingen rond het 
Duitse hoofdkwartier gaf vice- admiraal Michahelles – terugge-
trokken in zijn bunker – zich over. Het is kwart voor een: Roy-
an is officieel bevrijd van de nazi-bezetting.

De badplaats in Charente-Maritime werd in de jaren ‘50 
 herbouwd in avant-gardistische stijl.
Royan is nu een levendige, welvarende en een tikkeltje mondaine 
badplaats met een kleine 20.000 inwoners. •

Dit is een bewerking van een artikel op royanatlantique.fr. Lees in dit ver-

band ook het boek Tot de laatste man van de Britse historicus Ian Kershaw. 

*Het is massief ingezet in volgende conflicten, met name in Indochina. 

In 1980 werd het door de Verenigde Naties verboden.

In twee luchtaanvallen 

werd de stad aan flarden 

gebombardeerd.

De nieuwe Église Notre Dame. De huidige haven van Royan.

Église Notre Dame na het bombardement.
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RUBRIEK
Naam Auteur

In Drop 129 spreekt onze 
hoofdredacteur Barend 
de Ronden zijn bewon-

dering uit voor het door 
Gabriel Fauré in 1865 
 gecomponeerde Cantique 
de Jean Racine. De 
19- jarige componist 
 baseert zich daarbij op 
de tekst van Jean Racine, 
een Frans toneelschrijver 
uit de 17e eeuw. In de 
tekst van het Cantique (= 
loflied) staat de genade van 
God in het middelpunt. Een 
citaat: « Divin Sauveur, jette sur 
nous les yeux. Répands sur nous le 
feu de ta grâce puissante » (Goddelijke 
Redder, richt Uw oog op ons. Spreid het 
vuur van Uw machtige genade over ons uit). 
Barend vermeldt dat Jean Racine behoorde tot de 
jansenisten en heeft aan mij (WK) gevraagd daar eens wat 
meer over te vertellen.

Port-Royal en Jean Racine
Eerst maar iets over Racine en zijn verknochtheid aan het 
 jansenisme.
Jean Racine (1639-1699) is een beroemde Franse toneelschrijver. 
Met Pierre Corneille (1606-1684) en Molière (1622-1673) be-
hoorde hij tot de grote drie toneelschrijvers van het zeventien-

de-eeuwse Frank-
rijk. Deze drie 
klassieken, de 
fine fleur van de 
Franse literatuur 
uit die tijd, wor-
den nog steeds 

bewonderd en 
 gespeeld. Corneille 

en Racine hebben 
vooral tragedies 

 geschreven, terwijl 
Molière bekend is om zijn 

komediestukken.
Jean Racine, al op jonge leeftijd 

wees, volgde zijn grootmoeder die 
zich teruggetrokken had in het cisterciënzer 

klooster voor vrouwen – Port-Royal des Champs. 
Het klooster, dat ten zuidwesten van Parijs in het Chevreuse-dal 
ligt, had in 1637 een aantal scholen opgericht die de naam 
 Petites Écoles de Port-Royal kregen. Er werd onderwijs van hoog 
niveau gegeven. Het onderwijssysteem heeft gefunctioneerd 
tot 1660. De jonge Jean werd leerling op de school van Port- 
Royal des Champs en kwam in aanraking, via zijn leermeesters, 
met de jansenistische ideeën die in die tijd in zwang waren en 
werd er zeer door beïnvloed. Op een gegeven moment kwam 

het tot een breuk tussen Racine en 
Port-Royal. Racine wilde theaterstukken 
schrijven en de port-royalisten waren 
 felle tegenstanders van het theater. Na-
dat Racine een aantal topstukken, onder 
andere Phèdre en Andromaque, had ge-
schreven verzoende hij zich weer met 
Port-Royal en bleef hij voortaan trouw 
aan het port-royalisme, ook toen hij in 
hofkringen kwam te verkeren omdat hij 
historiograaf (geschiedschrijver) was 
 geworden van koning Lodewijk XIV. Hij 
schreef nog twee beroemde Bijbelse 
 tragedies (Esther en Athalie) – dat mocht 
wel! – en aan het eind van zijn leven de 
vier Cantiques spirituels. De poëzie van 
de lofliederen is van een buitengewone 
schoonheid.

De visie van Jean Racine op het leven is 
pessimistisch. De mens is een slaaf van 
zijn eigenliefde, hij is niet in staat om zijn 
verstand en zijn wil te beheersen. De 
personages van zijn tragedies zijn dan 
ook een prooi van hun hartstochten. De 
mens is reddeloos verloren tenzij God 

hem genadig is. Daar kan hij zelf niets aan af- of toedoen; hij 
moet maar gelovig afwachten of hij mag delen in dat heil.

Jansenius
De in de 16e eeuw opgekomen protestantse Reformatie (= Her-
vorming), met als voormannen Maarten Luther, Johannes Calvijn 
en Huldrych Zwingli, had de rooms-katholieke kerk op zijn 
grondvesten doen trillen. Al snel kwam een contra-reformatie 
op gang, die uitmondde in het Concilie van Trente (1545-1563). 
In 126 stellingen werden delen van de protestantse leer als 
dwaling aangemerkt. In de contra-reformatie ging de door 
 Ignatius de Loyola opgerichte jezuïetenorde een belangrijke rol 
spelen. In heel het katholieke Europa vestigden zij hun colleges.
Binnen de genoemde contra-reformatie ontstond in Frankrijk 
een beweging die als een soort tegenhanger van de jezuïeten 
gezien kan worden. De stroming kreeg de naam jansenisme, 
genoemd naar Cornelius Jansen (1585-1638), een professor in 
Leuven, die later bisschop van Ieper in West-Vlaanderen werd. 

Ook Jansenius wilde het katholieke geloof hervormen. 
Hij beriep zich op de kerkvader Augustinus. Zijn 
 bekendste werk Augustinus kwam in 1640 postuum 
uit. Met dat werk doorbrak Jansenius het middel-
eeuwse  collectieve denken. De gelovige moest indi-
vidueel zijn weg naar het Goddelijke heil vinden. 
Precies  zoals de protestanten ook een persoonlijke 
relatie tussen God en mens najoegen. De invloed-
rijke  jezuïeten kwamen in verzet tegen deze visie, 
wierpen Jansenius op één hoop met de protestanten 
en  beschuldigden hem van ketterij. Intussen werd 
het klooster Port-Royal bij Parijs het middelpunt 
van de jansenistische beweging. De naaste vriend 
van  Jansenius was namelijk de abt Saint-Cyran, 
leidsman van Port-Royal. Nóg twee bekende namen 
van  personen die betrokken waren bij Port-Royal: 
 Angélique Arnauld, abdis van het klooster, en haar 
broer Antoine Arnauld, een van de leidende theo-
logen binnen en vaak woordvoerder van de groep. 
Uit de kring van Port-Royal is ook de beroemde 
 wiskundige en religieuze denker Blaise Pascal (1623- 
1662) voortgekomen. De aanhangers van het janse-
nisme werden vaak port-royalisten genoemd in 
plaats van jansenisten, omdat de laatste benaming 
vanwege de jezuïetenaanvallen een negatieve lading 
had gekregen.

>

Het jansenisme
De genade van God centraal

Het jansenisme is een religieuze beweging binnen het 

katho licisme in het Frankrijk van de 17e en de 18e eeuw. 

Voor jansenisten is het verkrijgen van Gods genade het 

 centrale geloofspunt. De gelovige, die in zonde ontvangen 

en geboren is, moet maar afwachten of God hem die 

 genade wil verlenen. De tegenhangers van de jansenisten 

zijn de jezuïeten, die meer betekenis 

hechten aan de vrije wil van de 

mens.

De visie van Jean Racine op het leven 

is pessimistisch.

Gezicht op het klooster van Port-Royal des Champs

Jansenius

Blaise Pascal
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CORONA
Barend de Ronden

FINANCIEEL
Arie Sluimer

Financiële hulp 
in  tijden van corona

URSSAF
Indien in de maand juli van dit jaar vanwege de coronacrisis 
de huurinkomsten lager waren dan in juli 2019, kunt u ook 
voor díé maand een tegemoetkoming aanvragen. Kijk voor 
meer informatie op de site van URSSAF. 

Solidariteitsfonds
De Franse staat en de regio’s hebben een solidariteitsfonds 
opgezet om kleine zwaar getroffen ondernemingen te helpen. 
Tot en met juli zijn er 1 miljoen aanvragen ingediend, waar-
van inmiddels 700.000 aanvragen zijn afgehandeld. Voor 
verdere informatie en de voorwaarden voor het aanvragen 
van een bijdrage uit het solidariteitsfonds verwijs ik u naar 
Drop 129. 

Correctie van de aangifte 
sur le revenu

Aangifte Impôt sur le revenu 2019
Dit voorjaar heeft u de aangifte impôt sur le revenu 2019 
 ingediend. Wellicht heeft u later geconstateerd dat de 
 aangifte niet geheel correct is gedaan. Indien de aangifte 
is ingediend via het portaal van impots.gouv.fr kunt u de 
aangifte via die applicatie aanpassen. Dit is mogelijk tot 
15 december van dit jaar. Verder heeft u tot eind 2022 de 
tijd om een bezwaarschrift in te dienen.  

Wanneer is een bankrekening 
professionnel verplicht?

Bankrekening voor ondernemers
Er is nogal wat verwarring over de verplichting om voor uw 
ondernemersactiviteiten een bankrekening professionnel te 
openen. Indien u uw ondernemersactiviteiten uitoefent via 
een juridische entiteit, zoals een EURL, SA, SAS of SARL, 
dan bent u verplicht om een bankrekening professionnel te 
openen. Als micro-entrepreneur heeft u keuzevrijheid: indien 
uw omzet niet meer bedraagt dan € 10.000 per jaar mag u 
uw privé-bankrekening gebruiken, indien uw omzet hoger is 
dan € 10.000 moet u voor de micro-entreprise een eigen 
bankrekening openen (dit behoeft geen bankrekening 
 professionnel te zijn). •

“Men zoent, doet er niet toe wie, 

doet er niet toe wanneer en 

doet er niet toe waar.”

Wat is de kerngedachte van het jansenisme?
De jansenisten eisten een verdieping en zuivering van het 
godsdienstige leven. Hoe kun je de goddelijke genade deel-
achtig worden? Bij dat verlangen moet je niet gedreven worden 
door angst voor de hel maar door berouw over je zonden. God 
beschikt: de een wordt uitverkoren, de ander wordt verworpen. 
De zondaar kan in dat proces zelf niets, hij moet afwachten of 
het wonder van de genade zich bij hem voltrekt. Dat lijkt een 
pessimistische visie, maar Pascal vindt dat dat absoluut niet 
het geval is; de uitverkiezing van een zondig schepsel is een 
daad van oneindige goedheid en kan niet anders leiden dan tot 
eerbied voor de almachtige God.
De uitverkiezing, die voor de jansenisten een bron van vreugde 
is, wordt door de jezuïeten gezien als de grootste ketterij. De 
mens heeft een vrije wil en kan, als hij zijn best doet, mee-
werken aan zijn eigen heil.
De jansenisten mogen echter beslist niet vereenzelvigd worden 
met de protestanten. Zeker, ze hebben gemeen dat ze vinden 
dat de mens zondig is en tot niets goeds in staat, dat voor zijn 
heil goddelijke genade nodig is, dat er een persoonlijke relatie 
is tussen God en mens, maar daar houdt het wel mee op. 
 Jansenius, Saint-Cyran en Arnauld verafschuwden het calvinis-
me, vereerden Maria en zagen in de heilige hostie het lichaam 
van Christus.

Veroordeling en vervolging
Vanaf 1640, het verschijningsjaar van Augustinus, kwamen de 
debatten op gang tussen de jansenisten en de jezuïeten. In alle 
scherpte en hevigheid. De paus veroordeelde diverse malen de 
stellingen die geponeerd werden door Jansenius. Arnauld 
sprong voor de bisschop van Ieper in de bres, bijgestaan door 
Blaise Pascal. Uiteindelijk moest Jansenius vluchten naar zijn 
vaderland: de Nederlanden, want hij was van Nederlandse 
komaf.
Lodewijk XIV (1638-1715), de Zonnekoning, heeft lang geaarzeld 
voordat hij tot de beslissing kwam hoe om te gaan met Port- 
Royal. De jezuïeten deden er alles aan om de jansenisten in een 
kwaad daglicht te stellen. Uiteindelijk ging de koning over tot 
vervolging. Hij liet zich daarbij niet zozeer leiden door religieuze 
overwegingen als wel door politieke. Hij wantrouwde min of 
meer de jansenisten, vond hun gedragingen geheimzinnig en 
verdacht hen ervan zich te willen verzetten tegen zijn absolute 
macht.
In 1713 riep paus Clemens XI het jansenisme officieel uit tot 
ketterij.
De meeste jansenisten weken uit naar het buitenland. In Neder-
land hebben volgelingen van de beweging meegewerkt aan de 
oprichting van de oudkatholieke kerk, een Nederlandse katho-
lieke kerk die vele leerstellingen van Rome verwerpt. •

XXX

Wat te doen
Na de crisis
Met de zoen?
Velen maken zich zorgen over deze 

 kwestie. Er worden discussie over 

 gehouden en artikelen geschreven.   

Maar een antwoord?

Enige tijd geleden vond op France Info een discussie 
plaats over bovengenoemde prangende kwestie.
Er werd een tweet voorgelezen van een luisteraarster: 

“Een van de goede kanten van de crisis is het eind van de 
kus. Ik haat deze ‘gewoonte’ en altijd als ik me terugtrek om 
een iets te vochtige mond op mijn wang te ontwijken die 
niets gevraagd heeft, toont men zich geschokt.”
Er kwam een heuse geleerde aan te pas: professor in de 
 antropologie David Le Breton maakte de opvallende obser-
vatie: “Men zoent, doet er niet toe wie, doet er niet toe 
wanneer en doet er niet toe waar.”
Het is voorstelbaar dat hierna de conversatie even stilviel.

Toch was er voor de crisis al verzet tegen het ongeremde 
zoenen. In 2017 maakte de burgemeester van Motette (Isère) 
bekend dat ze ermee stopte om tientallen keren per dag de 
wang toe te steken aan onbekenden. “De zoen vind ik ver-
drukkend. Het is een automatische gewoonte geworden 
die niets meer betekent. Hij brengt ook het risico mee om 
virussen over te brengen, vooral in een griepperiode.” sprak 
ze in een vlaag van helderziendheid. “Het wordt onver-
draaglijk, om maar te zwijgen over de luchtjes van allerlei 
lotions. En dan nog, mannen zoenen elkaar niet elke 
 ochtend als ze op kantoor komen.”

Hoe vaak werd er waar in Frankrijk gekust bij een 
ontmoeting?
Ook om deze vraag te beantwoorden is er een wetenschap-
per aan te pas gekomen. De taalkundige Mathieu Avanzi 

heeft een inventarisatie gemaakt van de talen en gewoonten in 
de verschillende regio’s in Frankrijk. Voor wat betreft ‘het kus-
sen’ maakte hij een kaart met daarop een overzicht van hoe 
vaak er waar in Frankrijk, Wallonië en Suisse Romande gekust 
wordt.

Zelfs een econome, Marie-Claire Villeval, specialist in 
 experimentele economie (?) heeft zich over het vraagstuk ge-
bogen. Zij komt tot de volgende conclusie: “De kus onder colle-
ga’s of onbekenden zal ongetwijfeld minder gepraktiseerd wor-
den. We gaan ons misschien conformeren aan noordelijke mo-
dellen, of we kussen niet meer. De mensen hebben andere 
middelen om zich tot elkaar te verhouden.”

Volgens David Le Breton hangt het van de lengte van de pan-
demie af of de kus zal overleven. De gewoonte kan terug keren 
als het gevaar van het virus zal zijn verdwenen. Hij gaat erven-
uit dat de kus in sterke relaties, onder vrienden en in families, 
niet zal verdwijnen.

De moraal van dit verhaal? Luister vaker naar France Info! •

Bronnen: La Newsletter ACTU, France Info; Contrepoints Sujets de Société, 

18 oktober 2019

Qu’est-ce qu’on fait

après la crise

avec la bise... ?
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LE TOUR DE...
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Se déranger pour les prunes 
Zich voor niks de benen uit het lijf lopen

Compter pour les prunes 
Niks voorstellen, niet meetellen, 

voor spek en bonen meedoen

Tomber dans les pommes 
Flauwvallen

Être haut comme trois pommes 
Drie turven hoog

Les problèmes, 
c’est pour ma pomme 
Problemen, dan moet je bij mij zijn

Noix: 
Sukkel, oen

In de vorige Drop besteedden we aandacht 

aan Frankrijk als grote graanschuur in Eu-

ropa. Als je door het Franse landschap rijdt, 

is het misschien leuk om te weten wat 

waar staat en waarvoor het wordt gebruikt. 

In deze Drop aandacht voor bloemen, 

vruchten en piepers.

Tour des 
cultures (2)

Bronnen: www.planetoscope.com,

www.museedelalavandeardeche.com

Appels • Maar liefst 
400 variëteiten aan appels 
worden in Frankrijk ge-
kweekt over 41.000 ha 
waarvan een groot aandeel 
in Pays de la Loire. De 
 appel is de meest gegeten 
fruitsoort in Frankrijk. 
 Helaas staat de appeloogst 
behoorlijk onder druk in 
Frankrijk; het aantal hecta-
ren daalt dan ook jaarlijks.

Lavendel • Denk 
je aan lavendel, dan denk je aan de 
Provence. Lavendel heeft vele eigen-
schappen: krachtig antiseptisch, 
 helend, kalmerend en zorgt voor 

 welzijn dankzij het ontspannende 
 effect. Vroeger werd het door snij-
plotters met de hand gesneden, 
maar sinds de jaren ‘60 gebeurt het 
machinaal. Door middel van stoom-

destillatie wordt de beste kwaliteit 
etherische olie verkregen en deze is 
niet  goedkoop. Meer weten en mooie 
routes van de lavendel? 
http://www.routes-lavande.com

Aardappelen • In Noord-Frankrijk wordt 
64% van de aardappelen geteeld. Jaarlijks 6 
miljoen ton waarvan 43% voornamelijk naar 

Spanje, Italië en Portugal wordt 
geëxporteerd. Werd 

in 1960 nog gemiddeld 
95 kg per jaar per 

 persoon gegeten, 
 tegenwoordig is dit 
nog maar 52 kg.

Walnoten • De herfst is aantocht en dat 
 betekent dat het weer tijd wordt straks om noten 
te rapen. Bewerkelijk? Ja! Maar oh zo heerlijk en 
gezond zijn ze: de walnoten. Een groot deel van de 
Périgord staat er vol mee, maar ook delen van de 
Lot, Charante en Corrèze en maar liefst 612 ge-
meenten mogen de beschermde naam Noix du 
 Périgord voeren. Kijk eens op onze site voor een 
heerlijk vegetarisch recept met (wal)noten. Voor 

meer informatie en recepten: https://
www.noixduperigord.com

Meloenen • De 
 melon Charantais heeft de 
naam, maar ook in andere 
delen van het land  worden 
meloenen gekweekt. Zo 
zijn Deux-Sèvres en Vienne 
goed voor 55.000 ton per 
jaar. Verschillende soorten 
hebben een AOC-keurmerk. 
Op jaarbasis wordt totaal 
300.000 ton geproduceerd. 
 Meloen is een groente en 
maakt net als de pompoen 
en courgette deel uit van 
komkommerfamilie 
 (cucurbitaceae).

Olijven • Olijfbomen kunnen wel 
150 jaar oud worden en zijn pakweg tussen 

het 20e en 30e levensjaar op volle kracht. 
Ze gedijen het best in de warme medi-

terrane gebieden. Bloeit een boom wel 
maar komen er geen olijven, dan is 
meestal sprake van een bestuivings-
probleem. 
De streek rond Nyons (Drôme) staat 

bekend om de beste olijven.

Zonnebloemen • De teelt van zonnebloemen vindt voor-
namelijk plaats in Nouvelle-Aquitaine, Occitanië en de Loirestreek 
en bestrijkt totaal 553.000 ha. De tournesol is rijk aan antioxi-
danten en omega 6 en 9 en daarom gezond en gewild voor mens 
en dier. Uit de zonnebloem worden de pitten gewonnen waaruit 
ook de zonnebloemolie kan worden geperst. Het loof wordt 
 gebruikt als veevoer, de stengels kunnen gedroogd dienen als 
brandstof en de bloemen kunnen worden gekookt om kleurstof 
te verkrijgen. Verder bevat het sap van de zonnebloem azolitmine. 
Dit wordt gebruikt in lakmoespapier (papier de tournesol) en 
hiermee kan men bepalen of een oplossing zuur of basisch is.

Saffraan • In de top 10 van duurste etenswaren ter wereld staat ook saffraan: 
een geweldige specerij uit de krokus-plant. Voor een kilo zijn 150.000 bloemen nodig 
en betaal je zo’n € 5.000. Zomaar langs de weg vind je ze niet, wel in speciale kweke-
rijen bijvoorbeeld in de Quercy (Lot en noordelijk deel Tarn et Garonne). Meer weten, 
producten kopen of een kwekerij bezoeken? http://www.safrandefrance.fr

Pruimen • De stad Agen (Lot et Garonne) kennen we van de gedroogde 
pruimen. De pruim komt oorspronkelijk uit China en kwam via de zijderoute 
(1e eeuw) in het Middellandse Zee-gebied terecht. In de 12e eeuw kwam een 
Benedictijnse monnik uit Clairac op het idee om lokale pruimenbomen te 
 enten met meegebrachte pruimenbomen uit Damascus. Zo ontstond een 
nieuw ras: Prune d’Ente (van het werkwoord enter wat enten betekent). 
De pruimen worden uit de bomen getrild zodat alleen de rijpe vallen, dus niet 
allemaal tegelijk. Ze worden in ovens gedroogd tot er nog 20% vocht in de 
pruim is overbleven. Vervolgens kunnen ze 2 tot 3 jaar worden bewaard en 
dan opnieuw gedurende 20 minuten gehydrateerd worden in een waterbad 
zodat het vochtpeil weer 35% is, wat de pruimen zachter maakt. 

Abrikozen • De belangrijkste kweek-
gebieden van de abrikoos liggen rond 
 Roussillon, de Rhône vallei, Gard en de 
 vlakte van Crau (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur). Met 13.000 ha is Frankrijk een 
grote producent. Het leeuwendeel is 
 bestemd voor verse consumptie; 14%
wordt industrieel verwerkt. De oogst 
    varieert per jaar want de abrikoos is 
gevoelig voor klimaatinvloeden.
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KUNST
Ronald A.R. Kerkhoven

REGELS
Barend de Ronden

De Heilige Maagden 
van de Auvergne

In november 2019 was ik uitgenodigd 
om de grote presentatie van pas 
 gepubliceerde boeken (Foire du Livre) 

in Brive-la-Gaillarde bij te wonen. Ieder 
zichzelf respecterend schrijver in Frank-
rijk – en gepromoot door zijn uitgever – 
presenteert daar zijn laatste werk. Na-
tuurlijk kende ik niet ál het aanstormend 
talent in de Franse literatuur, maar wel 
een interessante vertegenwoordiger van 
de al wat oudere garde: ex-president 
François Hollande die daar zijn nieuwe 
politieke boek onder de aandacht bracht. 
Ik kocht het en had een aangenaam 
 gesprek met hem. 
Meer kunsthistorisch vond ik een ander 
talent: de fotograaf en uitgever Francis 
Debaisieux die in zijn stand zijn nieuwe 
boek Vierges Romanes had tentoongesteld. 
Een prachtig overzicht over de Romaanse 
Mariabeelden van de Auvergne en over 
de kerken waarin zij nog steeds staan. 
Al meer dan 900 jaar! 

Een alternatieve pelgrimage
Iedereen gaat naar Santiago de Compos-
tella. Ik dacht, laat ik met mijn vrouw een 
kleine, onofficiële bedevaartstocht langs 
een aantal van deze kerken maken, niet 
gehinderd door een stroom van pelgrims/ 
toeristen met hetzelfde doel. 
De ‘Heilige Maagden van de Auvergne’, 
gezeten op een troon en majesté, afstan-
delijk en frontaal neergezet met op hun 

en meegedragen in processies. Deze 
 Romaanse sculpturen vormen een be-
langrijk thema in de kunst van die tijd. Zij 
behoren tot een oude iconische traditie 
en als symbool van Maria en het kindeke 
Jezus ondersteunden zij de Maria-cultus 
tijdens de 12e eeuw. De Auvergne is een 
van de gebieden waar men deze beelden 
vindt, maar men treft ze ook in Zuid- 
Frankrijk en Spanje aan; weliswaar in 
een stijl, aangepast aan de eigen regio. 

Ditmaal geen artikel over één speciale kunstenaar, maar over meerdere kunstenaars; in hun tijd beroemde 

beeldhouwers in hout en gezocht om hun kwaliteit. Nadien vergeten en helaas zijn hun namen niet 

overgeleverd. We praten over kunstenaars van bijna duizend jaar geleden en een aantal van hun kunst-

werken kunnen we terugvinden in de grote musea over de gehele wereld. Maar gelukkig ook nog steeds 

in de kerken, waarvoor zij destijds waren bedoeld. Die kerken vinden we ruwweg rondom Clermont- 

Ferrand, in de Auvergne. Het zijn Mariabeelden met het Christuskind op schoot. De ‘Heilige Maagden 

van de Auvergne’. Zij behoren tot het belangrijke culturele erfgoed van Frankrijk. 

Fikkie stoken

De herfst nadert. Bij velen begint het dan te krie belen.  
Het jachtseizoen is weer open en het is zo mooi om het 
tuinafval op een hoop te gooien en in de fik te steken.

Met betrekking tot het laatste zijn er wel wat beren op de weg.
Het is namelijk in het algemeen verboden.
De regels zijn kort maar duidelijk:
• Het is verboden in de open lucht te verbranden;
• Het is verboden een vuilverbrander in de tuin te gebruiken.

Zoals bij nagenoeg alle regels zijn ook hier uitzonderingen:
Als er in je gemeente geen déchetterie is of een aparte ophaal-
dienst voor tuinafval, óf als er een verplichting bestaat om 
 hinderlijke struiken op te ruimen (débroussaillement).
Het is ook mogelijk dat er een plan ter voorkoming van bos-
brand van toepassing is in de gemeente waar je woont.
Als je iets wilt verbranden, vraag dan informatie bij de mairie. 
Per gemeente kunnen aanzienlijke verschillen bestaan in wat 
wel of niet mag. Maar… de hoofdregels zijn in beginsel van 
 toepassing.
Het is ook mogelijk om, als zich een bepaalde plantenziekte 
voordoet of er sprake is van ernstige overwoekering, bij de 
 prefectuur een vergunning om te verbranden aan te vragen.

Waarom is het eigenlijk verboden?
De buren kunnen er last van hebben en er kan gevaar voor 
brand zijn.

Drop wordt uitgegeven door l’Associ-
ation les Amis de Drop of Stroop-

wafels, een ideële vereniging naar Frans 
recht. Het bestuur regelt de formele 
gang van zaken en is verantwoordelijk 
voor de inhoud, de administratie en de 
financiën. De hoofdredacteur zorgt voor 
de inhoud van Drop en is lid van het 
 bestuur. Daarnaast zijn er een voorzitter, 
een penningmeester, een lid dat de leden-
administratie regelt, een sponsorwerver 
en een deskundige op het terrein van 
 digitale communicatie (internet en web). 
Alle bestuursleden vervullen hun taken 
vrijwillig, d.w.z. ongehonoreerd. Sinds 

OPROEP
van het bestuur

Maar belangrijker is dat er bij het verbranden van tuinafval – 
zeker als het nat is – giftige stoffen kunnen vrijkomen die 
schadelijk zijn voor mens en vegetatie.
Bij het verbranden van 50 kilo tuinafval in de open lucht komt 
evenveel fijnstof vrij als wanneer met een auto – die op nieuwe 
benzine rijdt – 14.000 kilometer word afgelegd.

Je mag ook nooit wat. Ik zou me toch maar aan de regels hou-
den: overtreding wordt bestraft met een boete van ten hoogste 
€ 450. Kun je toch leuk een keer van uit eten. •

Bron: Direction de l’information légale et administrative

Wie wordt secretaris in het Drop-bestuur?

Renée van Lohuizen om persoonlijke 
 redenen dit voorjaar het secretarisschap 
beëindigde, bestaat de vacature van 
 secretaris. Tot de taken van de secretaris 
behoren onder meer:
- toezien op de uitvoering van bestuurs-

besluiten;
- verzenden van de agenda voor 

 bestuursvergaderingen;
- verslaan van de Algemene Ledenver-

gadering en bestuursvergaderingen; 
- verzenden van aanmaningen per 

e-mail, per post of in een Drop-uitgave
- distribueren van ingekomen stukken;
- bijhouden van een overzichtelijk archief; 

- en voorts alles doen wat nodig is 
om de Vereniging adequaat admi-
nistratief te beheren.

Het bestuur komt ca. vier maal per 
jaar bijeen, de laatste maanden ook 
wel online per ‘Zoom’.

Nu de algemene ledenvergadering is 
uitgesteld tot mei 2021 was er nog 
geen gelegenheid om de vacature open 
te stellen. Daarom nu hier de oproep 
om u bij de voorzitter te melden voor 
deze boeiende uitdaging. •

Drop 130 – September 202018

Meestal zijn deze 

beelden van hout

Notre-Dame de Cheylat
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Het is in de Auvergne, waar men de 
meeste van deze Mariabeelden in deze 
stijl kan aantreffen, alle daterend uit de 
12e tot 13e eeuw. Dit is te danken aan het 
feit dat dit deel van Midden-Frankrijk 
grotendeels ontsnapte aan de invallen 
van de Vikingen en Moslims in de 9e en 
10e eeuw. Rond 1000 kende het gebied 
een sterke Mariaverering, teruggaand op 
de oude Mariacultus van Clermont uit de 
6e eeuw. Een nieuwe stimulans vond 
plaats toen bisschop Étienne II een nieuwe 
kathedraal in Clermont ging bouwen in 
946. In de kerk moest een met goud 
 beslagen en van edelstenen voorzien 
beeld van een zittende ‘Maria met Kind’ 
komen. Dit Mariabeeld had als voorbeeld 
de reliekhouder van Sainte-Foy de 

schoot de Verlosser van de Wereld (quel-
que chose d’un sphinx, avec son secret sur 
les genoux). Meestal zijn deze beelden van 
hout, minder vaak van steen; geschilderd, 
soms van kronen en edelstenen voorzien 

1
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 Conques, een zittende figuur op een troon. 
Dit beeld uit Conques behoort tot de eer-
ste grote werken van de Franse Romaanse 
kunst. De tronende Mariasculptuur uit 
Clermont rekent men tot de oudst be-
kende in zijn soort in de Westerse cultuur. 
Het stond model voor de zittende Maria’s, 
die in de daarna gebouwde kerken en 
 kapellen in de regio en ver daarbuiten 
zouden worden geplaatst. Hoe revolutio-
nair kan men zijn… de oorspronkelijke 
Maria uit Clermont werd tijdens de 
 Franse revolutie volledig vernield!   

Mariaverering
Deze oude verering van Maria als Moeder 
Gods interpreteert men tegenwoordig 
als (gekerstende) voorzettingen van nog 
oudere vruchtbaarheidscultussen en een 
verering van de aarde uit de tijd van de 
Gaulois en Gallo-Romeinse periode. De 
kunst uit die tijd laat ook zittende moeder-
godinnen zien, met op schoot een of twee 
kinderen. Al in de 3e eeuw kwamen Maria 
met Kind-afbeeldingen voor in de cata-
comben en op sarcofagen. In Noord- 
Frankrijk werden na het Romeinse Rijk 
bijna al dergelijke sculpturen vernietigd 
door de noordelijke invasies van Vikingen, 
Goten en Vandalen. Zuidelijker, in meer 
geïsoleerde gebieden, overleefden deze 
sculpturen in grotere mate deze van 
 buitenaf komende invallen.  

Theologisch betekent de tronende Maria 
dat zij de Moeder Gods is. Maar tegelijker-
tijd ‘troont’ het goddelijke Christuskind 
op haar schoot en daarmee wordt zij als 
‘troon van de wijsheid’ gezien. Bij uitstek 
is zij hier de bemiddelaar tussen gelovige 
en God en daarmee het symbool van de 
Kerk. Symbolisch drukt zij zowel geeste-
lijk als fysiek, zuiverheid en vrede uit, maar 
vooral ook innerlijke vrede. De strenge 
symmetrische houding duidt op perfectie. 
Deze beelden willen geen gevoelens en 
moederliefde laten zien. Geen psycholo-
gie en sentimentaliteit, maar stabiliteit, 
strengheid en macht. Lichamelijkheid en 

vrouwelijke kenmerken zijn volledig ver-
meden. In de ogen van de Kerk is deze 
vorm van Maria-afbeelding de ideale 
(hoofse) middeleeuwse vrouw en vooral 
niet het idee van een aantrekkelijk (en 
daarmee zondig) vrouwenlichaam (de 
controverse Eva-Maria). De gestileerde 
gezichten van moeder-en-kind zijn dui-
delijk geïdealiseerd en vaak min of meer 
hetzelfde. De blik van beiden richt zich 
op de einder, maar is in feite (spiritueel) 
naar binnen gericht. Van een kroon voor-
zien stelt zij de Koningin van de Hemel 
voor en het gekroonde Christuskind de 
Heerser van het Al.
Met Christushemelvaart vinden bij deze 
kerken in de Auvergne nog allerlei pro-
cessies plaats. Het Mariabeeld wordt 
dan op draagbalken geplaatst. Op blote 
voeten (nederigheid) volgen acht dragers 
de af te leggen route, voorafgegaan door 
kerkelijke vaandels en met achter hen 
notabelen, dorpelingen en anderen.  

Onbekende kunstenaars
De kunstenaars van deze Mariabeelden 
zijn onbekend gebleven. Zij werkten vol-
gens de hen bekende voorbeelden. Men 
vermoedt dat het hier om ambachtelijke 
ateliers ging, die op bestelling werkten. 
Naast de meer klassieke versies van Ro-
maanse kunst, zijn er ook Mariabeelden 
met meer invloeden uit de volkskunst. 

Met Christushemelvaart vinden bij deze kerken

in de Auvergne nog allerlei processies plaats

Kapel van Christophe-les-Gorges

Notre-Dame de Vernols

Maria met kind uit Forez

Maria met Kind, Orcival 

Interieur kerk Orcival

Notre-Dame de 
Colamine-sous-Vodable

Notre-Dame de Mont Cornadore

Natuurlijk bepaalde de geldelijke hoogte 
van de opdracht ook de kwaliteit en de 
rijkdom van versiering van het beeld. Men 
wist in die tijd precies bij welk atelier of 
bij welke kunstenaar men moest zijn. Maar 
de verering en het respect lag bij het 
product, niet bij de maker. Hun namen 
zijn daarom niet overgeleverd.
Een van de mooiste Mariabeelden (83 cm) 

rook van Clermont-Ferrand staat ook een 
beroemd exemplaar (65 cm) (2). De date-
ring ligt omstreeks 1170. De volgende uit 
de kerk van Saint-Nectaire wordt Notre- 
Dame du Mont Cornadore (69 cm) ge-
noemd en dateert uit ca. 1160. Matig 
 geëxposeerd in de kerk, waar dit beeld al 
bijna 1000 jaar staat, kon ik toch een 
 redelijke foto maken van de veronder-
stelde glimlach van het Christuskind (6). 
Het Mariabeeld van Colamine-sous-
Vodable (73 cm) (4) is rond 1160 geda-
teerd, maar pas in 1979 teruggevonden; 
verstopt in de muur achter het altaar. 

Het valt nu te bewonderen in de kathe-
draal van Clermont-Ferrand. Eveneens in 
Clermont-Ferrand (Musée du Ranquet) is 
de Notre-Dame de Vernols (73 cm) (7), 
die rond 1190 gedateerd wordt. In de 
kerk van Vernols staat nu een kopie. De 
‘modernste’ uit de serie: Notre-Dame du 
Cheylat (74 cm) (1, p.19): overgebracht 
naar de kerk van Blesle, gedateerd na 
1200. Het Christuskind ontbreekt, even-
als de handen van Maria. Bijzonder is de 
beschildering van het gewaad – met 
 Byzantijnse invloeden. Kleding en hoofd-
bedekking luiden reeds de mode van de 
13e eeuw in.  

Tot slot het kapelletje van Saint-Christophe- 
les-Gorges in de Cantal (8). Volkomen 
geïsoleerd gelegen op een ruige, beboste 
helling en slechts met een steile afdaling 
te bereiken via een rotsachtig paadje, dat 
sinds de middeleeuwen niet veranderd 
leek te zijn. Er had daar ook een Maria-
beeld met Kind moeten zijn. Weliswaar 
een oudere kopie van een eerder origineel. 
De teleurstelling was groot toen, na alle 
moeite, de deur op slot bleek te zijn. 
 Later vernam ik dat in mei 2017 dieven 
de kapel hadden bezocht. De roof werd, 
omdat bijna niemand daar komt, pas 
drie maanden later ontdekt. 

De Maagden van de Auvergne moeten 
beschermd worden. Meestal staan ze nu 
in musea (de originelen) of in de kerken 
in zwaar uitgevoerde vitrines en onder 
alarm, óf de kerk is gewoon dicht en niet 
altijd is de sleutel om de hoek verkrijg-
baar. Wie op pad wil moet zich voorbe-
reiden, maar wordt wel beloond met het 
zien van uitzonderlijke kunst en wegen 
en weggetjes ernaartoe die anders nooit 
waren betreden. Een millennium terug in 
de tijd is een bijzondere ervaring. •  

Dr. Ronald Kerkhoven, antropoloog en 

 kunsthistoricus 

Geraadpleegde literatuur:

Hélène Leroy, Francis Debaisieux, Vierges 

 Romanes, Edition Debaisieux, 2018 

Journal La Montagne, Plusieurs objets dérobés 

à la chapelle, 10-08-2017
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komt uit de streek van Forez (5), maar is 
al sinds 1894 in de collectie van het 
 Louvre. In de kerk van Orcival, onder de 
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TEXTIEL
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Textile des Vosges

In de jaren dat we nog niet in Frankrijk woonden maar al  
wel speelden met het idee, hadden we besloten om in alle 
maanden van het jaar een keer in Frankrijk te vertoeven en 

dus niet alleen in de zomer aan de Méditerranée. Zo gingen we 
in een hemelvaartweekend eens naar de Vogezen. Het was nat, 
koud en ter plekke lag zelfs hier een daar wat sneeuw. Maar als 
je dan binnenkomt op de geboekte accommodatie en de open 
haard brandt, dan maakt dat alles goed.

Vakantiebestemming
De Vogezen is een prachtig gebied met het regionale natuur-
park Ballons des Vosges. In het zuidelijke deel ligt het Plateau 
des Mille Étangs, ook wel het kleine Finland genoemd. Het 
 natuurgebied van eigenlijk 850 meren is ontstaan uit een 
 dubbel fenomeen: door de vorming van keteldalen na de ver-

traditie ontstaat. Wereldbekende weverijen zoals Jacquard 
Français en Garnier-Thiebaut vinden hier hun oorsprong. Vanaf 
de 19e eeuw wordt de techniek op industriële schaal toegepast 
en wordt Gérardmer een belangrijk textielcentrum. Ook van-
daag de dag is deze activiteit nog belangrijk voor de regio en 
wordt bijvoorbeeld in de blekerijen meer dan de helft van de 
nationale productie verwerkt.

Tegenslagen
De Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) zorgde voor een be-
hoorlijke katoencrisis vanwege een blokkade tussen de oorlog-
voerende partijen. In 1870 zorgde de oorlog tussen Frankrijk en 
Duitsland voor een moeilijke tijd vanwege sluiting van de gren-
zen met de Elzas. In de Eerste Wereldoorlog werden fabrieken 
gedwongen flink te reorganiseren vanwege een tekort aan 
mannelijke arbeidskrachten die naar het front waren getrokken. 
Ook de crisisjaren tussen 1929 en 1936 eisten hun tol en de 
prijzen moesten omlaag door verminderde koopkracht en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is de regio weer hard getroffen. Een 
drama was de verwoesting van 20 van de 23 productielocaties 
in november 1944. Aan het einde van de oorlog moesten veel 
fabrieken sluiten vanwege grondstoftekort. Halverwege de vijf-
tiger jaren verloor de textielmarkt veel van haar export door 
dekolonisatie. Zo’n 90% van de verkoop van katoenen stoffen 
ging tot dat moment naar de koloniën. Er moest gemoderni-

seerd worden door verbetering van machines en vermindering 
van arbeidskrachten. Vandaag de dag resten er nog enkele 
 fabrieken. De uitvinding van de stoommachine eind 19e eeuw 
zorgde ervoor dat fabrieken zich konden losmaken van de rivie-
ren. Verdere globalisering zorgde ervoor dat tussen 1950 en 
1970 de meeste fabrieken hun deuren sloten en gingen 52.000 
banen verloren. 

Label
Door enorme kennis, jarenlange ervaring, modernisering en 
 innovatie werd Textile des Vosges een begrip. Veel bedrijven 
pretendeerden lange tijd echt linnen uit de Vogezen te verkopen. 
Maar soms werd slechts het inpakken in cellofaan uitgevoerd 
in de Vogezen… Daarom hebben een aantal producenten zich 
verenigd in 2008 met als doel een industrieel AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée) te creëren. Bedrijven die het in 2011 geïn-
troduceerde label Vosges, terre textile willen voeren, moeten 
voldoen aan een productstandaard en minstens 75% van de 
productiestappen moeten in de Vogezen gerealiseerd zijn.

Nieuwgierig geworden naar de Vogezen of mooi linnengoed 
kopen? Op de site www.devogezen.nl vindt u veel informatie 
over de streek en tal van leuke uitstapjes om te doen zoals 
 bijvoorbeeld naar het textielmuseum. En natuurlijk biedt de 
streek winkels om mooi linnengoed aan te schaffen. •

Aan het einde van de oorlog 

moesten veel fabrieken sluiten 

vanwege grondstoftekort

dwijning van gletsjers 12.000 jaar geleden én door menselijk 
handelen. Monniken en boeren hebben deze meren gecreëerd 
in de 11e eeuw door veenwinning: een belangrijke grondstof 
voor de regio. Het is een geweldig deel van Frankrijk om een 
korte of langere vakantie in door te brengen tijdens alle seizoe-
nen. De streek biedt vele activiteiten zoals paardrijden, wande-
len, fietsen, paragliden, watersport, vissport, en wintersport. 
Maar ook een stedenbezoek aan bijvoorbeeld Mulhouse of 
 Colmar behoort tot de mogelijkheden, of een bezoek 
 Plombières-les-Bains met zijn kuuroord en warmwaterbaden.

Ontstaan textielindustrie
Maar de Vogezen – en daarvóór ook Lotharingen – staan ook 
bekend om de textielindustrie. Al in de 13e eeuw werd begonnen 
met het weven van doeken en lakens van wol, hennep en linnen. 
Twee eeuwen geleden hadden veel gezinnen een vlasveldje bij 
het huis. Veelal uit armoe zodat zij in de koude wintertijd hun 
eigen linnen konden produceren of om te ver kopen en de koude 
maanden te kunnen overleven. Het water in de Vogezen speelde 
hierbij een belangrijke rol. Door een  ingenieus systeem van 
kleppen, kanalen en buizen werd het water uit de rivieren 
 gebruikt om een waterrad of turbine aan te drijven. Zo was men 
in staat om machines te laten draaien om te weven. Het ge-
bruikte water werd vervolgens zonder  nadelige gevolgen weer 
terug in de rivier gebracht. Het eerste echte bedrijf was een 
ambachtelijke spinnerij die in 1756 naar Epinal verhuisde. In 
1905 werd daar de spin- en weefschool  geopend; in 2005 sloot 
zij haar deuren vanwege achteruitgang in de Franse textiel-
industrie. Wanneer katoen vanuit o.a. Egypte en India zijn 
 intrede doet in de tweede helft van de 18e eeuw is de know-
how al erg groot in de Vogezen en een gerenommeerde textiel-

In ieder nummer van Drop plaatsen we drie   
foto’s van  kerken met een  verschillend  karakter. 

Aan u te raden waar ze staan.  Herkent u ze?  
De antwoorden staan op pag. 34.

Heeft u zelf misschien een mooie foto die we 
 zouden kunnen gebruiken ? Mail het ons 
(administratie@lesamisdedrop.fr). Voorwaarde is 
wel dat de foto van goede kwaliteit is. Maar een 
tip door geven mag  natuurlijk ook, dan  zoeken wij 
er een passende foto bij.

RAAD WAAR DIE STAAT
Wilma Duijvestijn-Baljeu

3

2

1

In het  ‘Plateau des 
mille étangs’.

Winkel voor 
 stoffen en textiele 
producten.
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DIËTETIEK
Nienke Ten Hoor-Aukema

Wetenschap en gezondheid
ciënt mogelijk uit te voeren, beschikt INSERM over meer dan 
350 onderzoekscentra verspreid over heel Frankrijk en 
 daarbuiten. 

Virtual Museum 
Het ISERM Virtual Museum is een website die tentoonstellingen 
voor groot publiek biedt in 3D-projectie die zowel artistiek als 
educatief zijn, of soms beide. Net als bij een videogame is de 
virtuele omgeving in eerste persoon, kan de gebruiker zich 
 verplaatsen in een virtuele omgeving en interactie hebben met 
verschillende inhoud: panelen van een tentoonstelling, weten-
schappelijke of artistieke afbeeldingen, video’s... De virtuele 
omgeving wordt voor elk van de tentoonstellingen opnieuw 
ontworpen. Zo verandert het virtuele museum in een onder-
zeeër voor de tentoonstelling Voyage au cœur du vivant, in een 
ruimteschip voor Amazing Science of in een onderzoekslabora-
torium voor Le labo des métiers. Deze virtuele reizen doen een 
beetje denken aan ons Corpus* bij Leiden. 

Nederlandse equivalent
INSERM is een soort gezondheidsraad, Wageningen Research 
(Human Nutrition), gekoppeld aan alle medische faculteiten van 
Nederland, gecombineerd met het Voedingscentrum en Corpus. 
Het is heerlijk dat alles onder een dak is in een organisatie met 
zeer uitgebreide websites. Het nadeel is dat je af en toe het 
spoor bijster raakt en door de bomen het bos niet meer ziet. 
Bovendien moet je goed ingevoerd zijn in de terminologie en 
de materie om alles te begrijpen wat daar gebeurt. Maar dat 
dat interessant is, is zeker! 
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Info:
www.golffrance.eu

Reservering:
contact@golffrance.eu

OPEN HUIS
2e PAASDAG, maandag 22 april

*

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

in de gerenoveerde, authentieke melkboerderij “La Haute Prèze”
zijn vanaf begin mei beschikbaar voor een onvergetelijk verblijf.

De ligging in het hart van de prachtige internationale Golf de la Prèze,
op de grens van Charente, Dordogne en Haute Vienne

staat garant voor een unieke ervaring.
Ook zeer geschikt voor bezoek aan familie en vrienden.

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

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

*

www.golffrance.eu

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

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

                           info en reservering: contact@golffrance.eu

ervaringen…

www.golffrance.eu

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

BEKIJK
de prachtige video-impressie: ‘Un séjour à La Haute Prèze’ op www.golffrance.eu
Info en reservering: contact@golffrance.eu
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internationale Golf de la Prèze, belooft een unieke ervaring. Zeer geschikt voor korte, sportieve
vakanties en voor bezoekjes aan familie en vrienden.

                           info en reservering: contact@golffrance.eu
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www.golffrance.eu

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

vindt U in de gemeente ROUZÈDE

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

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

18

19

FIR GERT ROOK ARCHITEKT BNA
LA TAUPINIÈRE

16220 ROUZÈDEEU

T: 0545232576
M: 0695560124

E: gertrook@orange.fr

siret: 51034091900010

Haalbaarheidsstudies
Schetsplannen

Verbouwadviezen
Bouwaanvragen

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

siret no: 534 296 389 00016

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

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

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

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

Kader Nicoverken

Schitterend gelegen in het heuvelachtige grensgebied van
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Verbouwadviezen
Bouwaanvragen

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

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

16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com

Fixe 0033(0)545 964268
Portable 0033(0)687 006259
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In elk jaargetijde staan wij voor u en uw TUIN klaar !

- aanleg
- renovaties
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- terrassen
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16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com
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Joanna Bos Beëdigd Vertaalster
Verbonden aan het Hof van Beroep van Toulouse

Vertaling Engels, Frans, Nederlands,
voor heel Frankrijk

 redactie van uw officiële documenten.

06 87 60 44 66     05 53 40 05 28

Joanna Bos Beëdigd Vertaalster

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

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

 Frans voor heel Frankrijk en
                                                redactie van uw officiële documenten.

Joanna Bos Beëdigd vertaalster

joannabos4@gmail.com 06 87 60 44 66
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Uw Nederlandse contact per e-mail is: mauk.koch@leggett.fr   |   www.leggett-immo.com

Leggett heeft een mooie sortering 
woningen beschikbaar in ‘Haute Charente 

en Nord Dordogne’.

Voor koop en verkoop kunt u 
vertrouwen op onze bekende 

service en expertise.

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

Sponsoring

Ooit mocht ik het genoegen smaken om als Frans-
sprekende Nederlandse diëtist samen met enkele 
 docenten van het INSERM een voorlichtingsavond te 

verzorgen op de Franse school in Den Haag. De voorbereidingen 
voor deze avond waren een feest van herkenning en bevestiging. 
Mijn belangstelling voor dit boeiende instituut was gewekt, te 
meer omdat in Nederland alles op het gebied van voeding, 
 gezondheid en onderwijs heel erg versnipperd is en de onder-
zoeksinstituten elkaar soms lijken te beconcurreren in plaats 
van aan te vullen.

INSERM, opgericht in 1964, is een openbare wetenschappelijke 
en technologische instelling die onder dubbel toezicht staat van 
zowel het ministerie van Volksgezondheid als het ministerie van 
Onderzoek. Het houdt zich bezig met (micro)biologisch, medisch 
en gezondheidsonderzoek in de breedste zin: van het onder-
zoekslaboratorium tot aan het bed van de patiënt. Op het 
 wereldtoneel is het de partner van de grootste instellingen die 
zich bezighouden met de uitdagingen en wetenschappelijke 
vooruitgang op deze gebieden. 
Met deze onderzoeksprogramma’s wil INSERM ontdekkingen 
vertalen naar concrete vooruitgang voor patiënten. De visie 
van INSERM is richtingbepalend bij de uitvoering van Franse 
gezondheidsplannen. Teneinde het onderzoeksbeleid zo effi-

Kader Nicoverken

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

vindt U in de gemeente ROUZÈDE

- een 18 holes Champions Course
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E: alain.stom@gmail.comT: 0033 (0)6 752154 55

siret no: 534 296 389 00016

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

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

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

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

Association Les Amis de Drop of Stroopwafels Gert Rook +33 (0)545 23 25 76

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 La Taupinière                    sponsoring@lesamisdedrop.fr

Décret du 16 août 1901 F-16220 Rouzède www.lesamisdedrop.fr

Rouzède  22-09-2018

Dag Arjan,

Telefonisch hebben wij besproken dat je ook de volgende 4 nummers (122 t/m 125) wilt
sponsoren. DROP 122 zal inmiddels in de bus liggen.

Tarief en afbeelding blijven ongewijzigd t.ov. de vorige 4 nummers. Ook de volgende  nummers
passen we weer aan de seizoenen aan

De kosten bedragen € 218,88

Wil je het verschuldigde bedrag voor 1 november overmaken? Namens DROP bij voorbaat
dank,met hartelijke groet, Gert Rook (sponsoring)

Onze bank relaties/nos relations bancaires:

Jardins “AV”
M Arjan Vogelzang

arenorenderest@gmail.com

FACTURE
N° 2017-S-20

Saint-Saud, Frankrijk

Arie Sluimer, lieu-dit Mouton, Saint-Saud-Lacoussiere

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

- aanleg
- renovaties
- onderhoud
- boomverzorging
- terrassen
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16310 Roussines
arenorenderest@gmail.com

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

Het Institut National de la Santé et de la 

 Recherche Médi cale is het Franse nationale 

 instituut voor onderzoek naar gezondheid en 

geneeskunde. Dat het een prestigieus instituut 

is, blijkt uit de internationale beoordelingslijst 

waarop het INSERM als een na beste onder-

zoeksinstelling in de  gezondheidssector van 

de wereld wordt vermeld.

* Een museum over het menselijk lichaam in Oegstgeest bij leiden [red].

De virtuele omgeving wordt 

voor elk van de tentoonstellingen 

opnieuw ontworpen

Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médi cale, 
hoofdvestiging in Parijs.
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Ieder Frans dorp kent een aantal jagers, die aan het eind 
van de zomer staan te popelen om weer op jacht te 
 mogen gaan. In Frankrijk zijn 1.250.000 jagers geregis-

treerd, terwijl Neder land slechts 27.000 jachtaktehouders 
telt, tegen 7.000.000 in heel Europa. In Frankrijk groeit de 
club nog steeds met circa 20.000 nieuwe jagers per jaar. 
Jachtaktes gaan over van vader op zoon.

Tegenstand groeit gestaag
De jacht in Frankrijk kent – net als in Nederland – felle 
 tegenstanders. Voorstanders zeggen dat de tegenstand 
vooral te maken heeft met onwetendheid. De argumenten 
van de tegenstanders duiden voornamelijk hier op de 
 onveiligheid. Ieder jaar worden er in Frankrijk circa 50 
jacht incidenten gemeld. De oor zaken variëren van schot-
wonden met dodelijke afloop, maar ook aanvallen door 
 wilde zwijnen maar ook infecties en hart infarcten tijdens de 
jacht zijn gerapporteerd.

Natuurbehoud
Tegenstanders vinden jagers moordenaars. Bij hen leven 
veel vooroordelen, emoties en onkunde. Het lijkt voor hen 
onbegrijpelijk dat jagers dierenliefhebbers en natuurbe-
schermers zijn, die het landschap proberen te behouden. 
Jagen dient altijd een redelijk doel: het is voor de jager een 
erezaak om wettelijk juist en naar eer en geweten de wild-
stand in evenwicht te houden. Hiermee ziekten onder dieren, 
waardoor ze een gruwelijke dood sterven, te voorkomen. 

Besmettelijke dierziekten en moorddadige dood 
door andere dieren
Hazenpest (tularemie) is een ziekte die van dier op mens 
wordt overgedragen. De ziekte is nu redelijk onder controle 
omdat de hazenstand op peil wordt gehouden door jagers, 
want op  opgezette lymfeklieren, zweren, oogontstekingen, 

diarree en longontstekingen zit noch mens, noch dier te wachten.
Myxomatose is een ernstige konijnenziekte, die voorkomt bij 
een te grote populatie en wordt verspreid door muggen, 
 konijnenvlooien en onderlinge besmetting via contact of urine. 
Dieren sterven een langzame gruwelijke dood in hun konijnen-
holletje.
Overbevolking van reeën leidt tot machtsstrijd; onderlinge 
 gevechten, verwondingen, hoefproblemen, schade aan land-
bouwgronden en bomen, hongersnood en uiteindelijk wrede 
hongerdood. Dat wil je toch niet op je 
geweten hebben?
Populatie wilde zwijnen op de Veluwe 
rijst de pan uit. Afgelopen zomer waren 
er op de Veluwe circa 10.000 terwijl het 
streven is om er niet meer dan 1.350 te 
hebben. Het aantal aanrijdingen met 
 wilde zwijnen, verwoeste tuinen en 
sportvelden zijn niet meer te tellen. 
Het is triest als een groot deel van de 
schaap-, of geitenkudde wordt dood-
gebeten door een wolf. De ook voor 
mensen levensgevaarlijke hondsdolheid 
is nagenoeg uitgestorven door goede 
vaccinaties, maar bij wolven leeft die 
nog steeds. Het gevaarlijkste is wolven 
te voeren. Uit de VS is bekend dat wolven 
na enige tijd zo opdringerig werden, dat 
ze mensen lastig vielen. Uiteindelijk 
moesten deze vrijpostige wolven gedood 

worden om grotere problemen met 
hondsdolheid te voorkomen. 
Frankrijk telt momenteel ongeveer 360 
wolven die elk per dag zo’n twee tot vier 
kilo vlees eten. Tel uit je winst. Er heerst 
hier een heftige discussie tussen schapen-
boeren en de overheid/dierenbeschermers, 
die de wolvenpopulatie wil laten door-
groeien naar 500. Boeren en herders 
krijgen geld om hun kuddes te bescher-
men en de doodgebeten dieren worden 
vergoed. Deze wolven verorberden meer 
dan 100.000 schapen, herten, ever-
zwijnen en huisdieren. De vraag is of 
men hier – net als in Italië – het aantal 
wolven nog verder toe laat nemen tot 
1000 of zoals in Spanje zelfs 2000? 

Franse boeren beschermen hun veestapels en willen de jacht 
weer heropenen op de wolven omdat er geen andere natuurlijke 
vijanden meer zijn, anders dan de mens.

Vrije toegang tot de natuur
Er heerst hier een heftige discussie over de toestemming om te 
mogen jagen op vrije dagen, zoals in het weekend en op 
woensdagmiddag.  Jagers zijn van mening dat het om een geli-
miteerde tijd gaat van vijf maanden, terwijl natuurvorsers vin-
den dat zij het hele jaar door ongelimiteerd de vrije natuur in 
moeten mogen gaan. Het antwoord hierop verschilt per ge-
meente. Blijf dus alert op de borden Chasse en cours of Chasse 
gardée en doe een fluorescerend vestje aan. 

Behoefte aan dierlijk eiwit
Dan nog iets anders. Voor het onderhoud 
van lijf en leden heeft een mens verschil-
lende aminozuren nodig die niet allemaal 
door de mens zelf gemaakt kunnen wor-
den. Dit zijn de essen tiële aminozuren die 
wij binnen moeten zien te krijgen met 
o.a. dierlijke en plantaardige eiwitten. 
Laat nu uitgerekend vlees qua samen-
stelling het dichts bij menselijk eiwit 
 liggen. Daarom hebben wij er het minste 
van nodig. Van plantaardige eiwitten is 
het lastiger om de juiste samenstelling te 
krijgen, er is daarom veel meer variatie 
nodig. Af en toe een stukje vlees van zo’n 
80-100 gram doet wonderen en is be-
duidend minder dan wat een wolf eet. 
Niemand heeft er kilo’s van nodig, maar 
zo af en toe een lekker reebiefstukje 
 samen met een paddenstoelentaart is 
mijn inziens niet te versmaden. •

JACHT
Nienke Ten Hoor-Aukema

Ooit renden onze verre voorouders in 

beren vellen over de pampa’s op jacht naar 

voedsel en veiligheid. Tegenwoordig dient 

de jacht een heel ander doel, al willen 

veel dieren beschermers daar nog maar 

moeilijk aan. Willen we nu wel of niet af 

en toe een stukje wild?

Chasse gardée, 
chasse en cours

Verschil in aanpak
Zijn er duidelijke verschillen tussen Frankrijk en Nederland in 
hun aanpak van de welvaartziekten, ook wel leefstijl-gerela-
teerde chronische ziekten genoemd? Ja en nee. Op wetenschap-
pelijk niveau ontlopen de beide landen elkaar niets. Onderzoeken 
worden steeds vaker in internationaal verband uitgevoerd, 
 omdat obesitas een wereldwijd probleem is. Grappig is wel dat 
in de Franse voorlichtingscampagnes man en paard genoemd 
worden, terwijl in Nederland meer over leefstijl dan over 
 obesitas gepraat wordt. 
Op dit moment is iedereen naarstig op zoek naar het vaccin 
 tegen Covid-19 en naar therapieën voor de geïnfecteerden. 

* Index voor de verhouding tussen gewicht en lichaamslengte, 

zie ook: www.voedingscentrum.nl

Gezondheidseducatie
Op het gebeid van onderwijs en voorlichting zijn wel verschillen 
te zien. Op de Franse scholen krijgen de kinderen nog steeds 
voedingsvoorlichting en ziekteleer, terwijl dit in Nederland al 
sinds de tachtiger jaren is wegbezuinigd als overbodige ballast. 
Weten de Franse kinderen nu meer over hun eigen lijf? Ja, en 
doen ze het nu dus beter betreffende hun gezondheid: nee! 
Ze snacken er vrolijk op los naast de traditionele maaltijden 
met als gevolg dat er op het Franse platteland een enorme 
obesitas-inhaalslag gaande is. Ook hier kampt de helft van de 
populatie met overgewicht. Er zijn 37 supergespecialiseerde 
centra voor kinderen met overgewicht. In Frankrijk betreft 
 obesitas 17% van de volwassenen. Onder kinderen: 16% van de 
jongens en 18% van de meisjes. In Nederland zijn 9% van de 15 
jarige jongens en 14% van de meisjes obees. Dat wil zeggen 
dat zij een BMI* >30 hebben. Dit houdt een slechte gezond-
heidsprognose in voor deze pubers. 

Conclusie: alles centraal geregeld is indrukwekkend, boeiend 
en efficiënt, maar niet perse beter dan versnipperd over diverse 
universiteiten en voorlichtingsprogramma’s. •

Blijf dus alert op de borden 

Chasse en cours of Chasse gardée 

en doe een fluorescerend vestje aan
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BOMEN
Koos Slob, foto’s Ineke Vink

Sinds ik zo’n twintig jaar geleden in 
Californië voor het eerst een enorme 
kegel zag en vasthield van een 

 Pinus coulteri heb ik iets met dennen-
bomen. Het was ongelofelijk, een kegel 
van meer dan een kilo waar ook nog eens 
eetbare zaden uitkwamen. Een aantal van 
die zaden heb ik toen met succes gezaaid. 
Vervolgens zag ik voor het eerst bewust 
een kiemplantje van een den: prachtig.
Vanaf dat moment had ik iets met het 
geslacht Pinus. In de loop der jaren heb-
ben we in het arboretum zo’n 45 soorten 

en variëteiten aangeplant – meestal gekocht bij gespeciali-
seerde kwekers in Nederland – en een enkele keer ook plantjes 
uitgegraven in Californië en hier met succes uitgeplant.
Tijdens een reis naar de White Mountains in Californië (2013) 
hadden we kegels verzameld van onder andere de Pinus 
 longaeva, de Metusalem-den (kunnen tot meer dan 5.000 jaar 
oud worden). Hier een aantal zaden laten kiemen en tot mijn 
grote plezier had ik op een gegeven moment een stuk of zes 
heel kleine kiemplantjes. Zoals te verwachten was, groeiden ze 
uiterst langzaam. Een paar kiemplantjes gaf ik aan Gert Fortgens, 
directeur Trompenburg arboretum in Rotterdam en een paar 
hield ik zelf. Helaas – na een paar jaar – gingen die van mij 
dood. Gelukkig niet die van Gert en hij was zo aardig mij er een 
weer terug te geven, inmiddels 20 cm hoog.
In de winter van 2018/2019 ontdekte ik dat je allerlei Pinus- 
zaden direct kon bestellen in de VS (Sheffield’s Seed Co). In mijn 
enthousiasme zocht ik achttien verschillende dennenzaden uit. 
Helaas kon de firma niet leveren buiten de VS. Dus het pakketje 
laten sturen naar mijn dochter in Californië met de vraag ze in de 
koelkast te bewaren. In juni 2019 hebben we het pakketje mee-

Iets te veel van het goede? 

Honderden Pinus-zaailingen
genomen uit de VS en hier 
thuis weer in de koelkast be-
waard.
Begin januari van dit jaar heb 
ik ze gezaaid. Na een jaar in 
de koelkast te zijn bewaard, 
was ik uiteraard razend be-
nieuwd of ze het nog zouden 
doen. Voor elke soort had ik 
één plastic ‘minikasje’ (zo’n 
doosje van de Carrefour 
waarin soms croissants ver-
kocht worden ), ze stonden in 
de onverwarmde serre aan 

ons huis. Wie schetst mijn verbazing (en vreugde) toen bleek 
dat 17 van de 18 soorten opkwamen, de eerste al na een 
maand. Fantastisch.
Na een paar weken moesten ze worden verplant. Toen kwam 
echter het volgende probleem: van een flink aantal soorten té 
veel kiemplantjes. Had ik wel genoeg kleine potjes? Wat voor 
soort aarde moest ik gebruiken en voor allemaal hetzelfde? 
Het is gelukt en voorlopig staan ze in de koude buitenkas te 
groeien. Ook een aantal in een aparte grote bak in de moestuin 
geplant. Als ze het blijven doen weet ik zeker dat ik er een aan-
tal mensen blij mee kan maken, want ze allemaal houden en 
uitplanten in het arboretum is geen optie.
Tot slot: het is natuurlijk makkelijker om kleine boompjes te 
 kopen, maar veel van de soorten die ik nu heb gezaaid zijn niet 
in Nederland of Frankrijk te koop. En dan is het leuk om straks 
die soorten wel in de collectie te hebben. •

Arboretum la Tuillère: www.tuillère.fr
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COLUMN
Daan Vosskuhler

Ongebaande paden

Dáár gaan, waar niemand gaat. Wie kiest voor de onge-
baande paden op aarde, ontdekt al snel dat rechte lijnen 
zijn voorbehouden aan moderne verkeerswegen; dat 

oeroude verbindingen tussen de gehuchten, dorpen en steden 
die zich door het landschap slingeren, geruisloos zijn overge-
nomen door een woekerende natuur of ten prooi zijn gevallen 
aan urbanisatie en industrialisatie. 

Oude stafkaarten
Een hilarisch bewijs daarvan werd geleverd door een Zwitsers 
wandelgezelschap dat besloot om oude stafkaarten zonder 
omweg consequent te volgen om te ontdekken dat hun tocht 
dwars door shopping malls, flatgebouwen en naargeestige 
 industriecomplexen liep.
Mijn poging om in de Charente vanuit het huis waar ik logeerde 
met een gedetailleerde kaart de omgeving te verkennen, liep al 
na een kilometer spaak. Boeren hadden het pad bij hun weiland 
getrokken en verderop was het pad onbegaanbaar door hoge 
braamstruiken en omgewaaide bomen, want ook al bepaalt 
 gemeentelijke regelgeving dat boeren en omwonenden de 
 oeroude paden van dorp naar gehucht begaanbaar moeten 
houden, de praktijk laat een ander beeld zien.
Dan zijn het alleen de diehards die struinen door wat er nog rest 
aan ongerepte paden, die zoeken naar een werkende pomp in 
een verlaten dorp, slapen onder een dak van eikenbladeren en 
mijmeren over de teloorgang van het platteland van de mens.

Val uit de dakgoot
De Franse avonturier en filosoof Sylvain Tesson 
is zo’n diehard, ook in letterlijke zin. Tijdens een 
in alcohol gedrenkte klauterpartij viel hij uit de 
dakgoot van een huis. Met alle botten in zijn lijf 
gebroken en een hersenbeschadiging besloot hij 

zich voor zijn revalidatie niet langer te 
laten opsluiten in een instituut maar 
dwars door Frankrijk te marcheren; een 
voettocht van het uiterste zuidoosten tot 
aan de kust van het noordwesten. “Mijn 
leven in een rolstoel zou zich hebben 
 beperkt tot de zoektocht naar een 9 mm 
om me voor m’n kop te schieten. Maar nu 
ik mijn benen weer kon gebruiken mocht 
ik niet wanhopen.” De perfecte manier 
van een eigen zinnige avonturier om zich 
te onttrekken aan alle goedbedoelde 
vormen van zorg die hem al maanden 
gevangen hielden.

Filosofie van de stilte
Zijn boek Ongebaande paden heb ik inmiddels herlezen. Het is 
geen reisgids met tips over pittoreske plekken, maar een fasci-
nerend verslag van een ontdekkingsreis met gelaagde beschrij-
vingen van de werking van de natuur op de mens: de filosofie 
van de stilte, de vervreemding van de in systemen gevangen 
mens en het gestaag herstel van een zwaar gehavende wande-
laar. Kom je op de gebaande paden waar je dankzij de markering 
op bomen en paaltjes nooit verdwalen kan, nog wel eens een 
wandelaar tegen… Tesson loopt door een ontvolkte wereld, wis selt 
soms een paar woorden met een bejaarde die nostalgisch terug-
 blikt op de tijd dat het dorp een levendige gemeenschap was en 
zoekt zowel de weg in het landschap, als de weg naar binnen.

Landschapstaal
Wat opvalt, is de enorme variëteit aan decors waar hij zich in 
beweegt en de verschillen in energie die daarbij worden ervaren. 
Ieder landschap spreekt een eigen woordeloze taal, de wande-
laar wordt gevoeliger voor een kleine wereld waarin details 
steeds belangrijker worden. Hoe verder Tesson komt op zijn 
tocht naar het noorden, hoe meer het coulissenlandschap met 
houtwallen, heggen en stenen muurtjes plaats maakt voor de 
eindeloze akker waar de industriële landbouw dankzij schaal-
vergroting en landbouwsubsidie weet te overleven. Paradoxaal 
brengt iedere stap de avonturier dichter bij zowel zijn genezing 
als zijn afschuw van het verlies van een organisch bestaan, 

waarin de dictatuur van maatschappelijke 
 structuren en systemen de mens ver verwijderd 
heeft van zijn band met de natuur. •

Dit artikel is met toestemming van de auteur 

 overgenomen uit het blog foxandfrieds.nl.

Tesson, Sylvain, Ongebaande paden, Een voetreis dwars 

door Frankrijk, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 

2017. Oorspronkelijke titel: Sur les chemins noirs, 

 Galimard, Parijs, oktober 2016 (red.)

Tesson loopt door 

een ontvolkte wereld

Twee dennenappels van resp. 600 en 700 gram

Honderden Pinus-zaden

 Pinus torreyana kiemplantjes
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NATUUR
Karel Pavlicek

Orchideeën

A ch nee, is dat lullig kleine plantje 
een orchidee?” Nu heeft de 
herfstschroeforchis (Spiranthes 

spiralis) (foto 1) die in september/oktober 
bloeit, inderdaad maar bloemetjes van 
zo’n 5 mm. Maar wie het kleine niet eert...
Ik ga het hier niet hebben over de, mijns 
inziens, overdadig doorgefokte tropische 
orchideeën die te koop zijn bij de bloemist 
of supermarkt. Natuurlijk kunnen ook 
wilde orchideeën groot en spectaculair 
zijn, vooral in de tropen. Op onze breedte-
graad zijn ze veelal kleiner maar niet 
minder interessant en fraai.

Samenleving
Orchideeën heten zeldzaam te zijn maar ze komen, behalve in 
(ant)arctische gebieden, over de hele wereld voor. 
Zoals heel veel planten leven orchideeën samen met een speci-
fieke schimmel. Deze hecht zich aan de wortels van de plant 
en levert haar voedingsstoffen en water in ruil voor suikers. 
 Orchideeën hebben stoffijn zaad dat door de wind overal heen 
wordt gevoerd. Om tot een volwassen plant uit te kunnen 
groeien, moet zo’n minuscuul zaadje snel – want het heeft door 

zijn geringe grootte weinig reservestoffen – de bijpassende 
schimmel vinden en daarmee een samenwerkingsverband aan-
gaan (mycorrhiza). Het vinden van zo’n schimmel is de grote 
bottleneck. 
Die schimmel komt niet overal voor en is bovendien erg gevoelig 
voor verstoringen. Menselijke ingrepen in het ecosysteem, 
 zoals het uitstrooien van kunstmest of bodemverdichting door 
zware landbouwvoertuigen, zijn voor de schimmel – en dus 
voor de orchidee – funest.
Dat die schimmelcomponent in deze samenleving (symbiose) 
van wezenlijk belang is, blijkt uit het feit dat orchideeën kunnen 
groeien op extreem voedselarme standplaatsen als moerassen, 
op rotsige plekken of boomtakken en op andere planten (epi-
phyten). Zonder de talloze fijne vertakkingen van de schimmel-

draden in de ondergrond zou de plant 
met zijn eigen wortels alleen nooit vol-
doende voeding kunnen vergaren. Dat ze 
zich op andere planten vestigen, wil nog 
niet zeggen dat ze erop parasiteren. 
 Parasitisme komt, bij mijn weten, bij 
 orchideeën niet voor. Wel zijn er soorten 
die geen bladgroen hebben – en dus geen fotosynthese kennen, 
dus geen koolstofdioxide (CO2

) met behulp van lichtenergie 
kunnen omzetten in suikers – maar met ‘hun’ schimmel dood 
organisch materiaal kunnen omzetten in voedingsstoffen. 
 Enkele van deze zogenaamde saprofytische orchideeën in onze 
streken zijn de bleekbruine vogelnestorchis (Neottida nidus-avis) 
en de meer opvallende donkerpaarse aspergeorchis  (Limodorum 
abortivum). Deze, in tal van opzichten, merk waardige plant heeft 
ook nog de eigenschap om, in extreme  situaties, ondergronds 
te kunnen bloeien en zichzelf te kunnen bestuiven.

Sex: List, en Bedrog 
Ook de orchidee trekt een volle truken-
doos open om aan z’n gerief te komen. 
Om al dat stoffijne zaad te produceren 
moet de bloem uiteraard bevrucht worden, 
meestal door insecten. Het verspreiden 
van een aanlokkelijke geurtje om bestui-
vende insecten aan te trekken, is in het 
plantenrijk niet nieuw. Ook de kleine 
bloemetjes van onze herfstschroeforchis 
zijn zeer geurend; een andere bekende 
geurder is de vanille-orchidee waarvan 
de gedroogde zaaddozen in veel keukens 
voor hun aroma worden gebruikt. Het is 
opmerkelijk dat een orchidee geen nectar 
produceert maar alleen geurt alsof. De 
plant heeft de bestuiver in feite niets te 
bieden.
Datzelfde geldt ook voor een andere 
truc: bloemen van sommige orchideeën 
lijken vaak sprekend op de vrouwtjes van 
bestuivende insecten als bijen, vliegen of 
 hommels en foppen daarmee mannelijke 

soortgenoten. Door 
op zo’n ‘nepvrouwtje’ 
te landen  bestuiven 
ze al doende de 
 orchidee.
Ook deze list is niet 
zonder risico’s, want 
ervaren insecten 
trappen er niet meer 
in.  Bovendien wordt 
gemikt op één be-
paalde groep bestui-
vers en als het daar-
mee slecht gaat, 
heeft de orchidee 

een probleem en zou zelfs gevaar lopen uit te sterven. De kans 
is echter groot dat de orchidee zich in zo’n geval zou kunnen 
aanpassen. De evolutie van orchideeën als plantenfamilie is 
nog volop in ontwikkeling. Aanpassing en soortvorming gaan 
– op evolutionaire tijdschaal! – nog relatief snel. Menselijk 
verstoren kan echter veel uit balans brengen.
Als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen orchideeën echt 
massaal voorkomen. In Frankrijk vinden we gelukkig nog op 
veel plaatsen niet of weinig bemeste graslanden die in het 
voor jaar lijken op een bollenveld. In andere delen van Europa 
die ook minder intensief worden bewerkt, vinden we hetzelfde 
beeld. Zelfs in het dichtbevolkte en intensief ‘beboerde’ 
 Nederland vinden we deze graslandjes nog wel: in goed 
 beheerde natuurgebieden! •

Door op zo’n ‘nepvrouwtje’ te landen 

bestuiven ze al doende de orchidee.

Het vinden van zo’n schimmel 

is de grote bottleneck.

Herfstschroeforchis

“

Bijenorchis 

‘Bollenveld’ met hondskruid

‘Bollenveld’
Vogelnestje

Aspergeorchis

Aspergeorchis

Vliegenorchis
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CULINAIR
Peter Hootsen

Foie de Canard 
met appel/saus

Betrekkelijk eenvoudig voorgerecht waar u veel succes mee 
gaat hebben.

We hebben nodig eendenlever (eventueel met stukjes) in een 
lang rond blikje • We steken brioche brood uit met een speciale 
steker zoals een vormpje of het eendenleverblikje • We snijden 
een stevige appel in dikke plakken en bakken die om en om 
in roomboter • In de boter smelten we suiker tot het gekara-
meliseerd is • Calvados toevoegen, pas op, dit is een gevaarlijk 
werkje! alcohol afbranden• Verdunnen met room, cider of 
 appelsap, goede klodder appelstroop toevoegen en geheel 
 roeren tot een mooie gladde saus • Plakje eendenlever op 
brood leggen, daarop de gebakken appel • Daarover de 
 appelstroopsaus.

Tonijnmousse
Ingrediënten voor 6 personen:
200 gr netto tonijn
125 ml slagroom
4 blaadjes witte gelatine
1 citroen
1 dl witte wijn,
4 el mayonaise
scheutje tabasco
peper en zout
decoratie zoals tuin- of waterkers

Gelatine in koud water weken, wijn verhitten op 
laag vuur. Gelatine uitknijpen en van het vuur af in wijn oplossen, afkoelen tot lauw. 
Citroen halveren en uitpersen, sap door lauw wijnmengsel roeren. 
Tonijn fijnprakken, slagroom half stijf kloppen. 
Wijnmengsel met mayonaise en tonijn door slagroom spatelen. 
Zout en peper en paar druppels tabasco (optioneel) toevoegen.
Geheel (in cake- of andere vorm) minimaal twee uur op laten stijven in de koeling. 
Serveren als cakeplakje, maar kan ook in rond vormpje per persoon. Garneren met 
tuin- of waterkers of andere salade(s).

Avocado met (huisgerookte) zalm 
en mayonaise met tomatenschuim

Dit is de laatste bijdrage van Peter aan 
Drop. Met uw hoofdredacteur zet hij er 
een punt achter. Het bestuur van de Asso-
ciation Les Amis de Drop of Stroopwafels 
en de  redactie zijn Peter veel dank ver-
schuldigd. We hopen dat velen genoten 
hebben van de heerlijke recepten die hij 
ons voorgeschoteld heeft. We wensen 
hem nog veel mooie jaren toe in goede 
gezondheid. 

Voorafjes

Fris voorgerecht, 

simpel te maken, 

succes verzekerd

Peter Hootsen heeft 

gîtes, chambres- en 

 table d’hôtes en mini-

camping ‘Rastaillou’ 

in Salles de Cadouin. 

www.rastaillou.com

Aubergine-paprika 
chutney
Ingrediënten voor ± 750 ml:
100 ml olijfolie
4 rode paprika’s in vieren
2 aubergines in ronde plakken van 1 cm
2 el rode wijnazijn
1 el balsamicoazijn
1 tl mosterd of mosterdpoeder
1 el bruine basterdsuiker

De paprika’s roosteren/grillen en ontvellen. Dat doe je door de paprika in 
de gasvlam te houden tot hij zwart ziet of door ze te grillen tot ze zwart zien 
en dan de zwarte paprika´s in een met folie afgesloten bak of in plastic zak 
10 minuten te laten stomen en daarna te ontvellen. De aubergine licht 
 bestrijken met olie en aan beide kanten roosteren of grillen. Paprika’s en 
 aubergineplakken grof hakken.

Doe de paprika en aubergine in een (steel)pan met beide azijnsoorten, mosterd, 
suiker, zout en peper naar smaak, en 185 ml water. Laat op een middelhoog 
vuur zachtjes koken en indikken. Laat afkoelen, roer de rest van de olie erdoor-
heen, doe het over in gesteriliseerde (jam)potten* en zet in de koelkast. Lang 
houdbaar.
Heerlijk op bijvoorbeeld geroosterde sneden stokbrood met geitenkaas.

* Gesteriliseerde jampotten verkrijg je door ze enkele minuten in kokend water 
te dompelen, ook de deksel deze behandeling geven.

Voor de laatste keer… BON APPETIT !

Een goede keukenmachine is hierbij noodzaak want 
daarin maken we de mayonaise en het tomaten-

schuim. Mayonaise maak ik van 3-4 ei dooiers, olie, 
azijn, mosterd, peper en zout en citroen sap. Eidooiers 
in keukenmachine goed mixen, langzaam de olie er-
bij gieten (ik gebruik daarvoor geen olijfolie maar een 
mengsel van 4 oliën: koolzaad, lijnolie, zonnebloem-
olie en arachideolie), mocht de mayonaise in wording 
in de schift gaan dan giet je er snel een scheutje ijs-
koud water bij, dus water met ijsblokjes bij de hand 
houden. 
Als hij goed stijf en dik is, voegen we voorzichtig de 
azijn, het citroensap, de mosterd en het peper en zout 
toe. In plaats van zout gebruik ik ook vaak kappertjes, 
aanrader!

Tomatenschuim maak je door stukjes tomaat (met 
schil en zaad maar zonder kroontje!) fijn te pulseren 
in de keukenmachine en dusdanig lang door te 
draaien, dat alle stukjes schil vermorzeld zijn en het 
geheel een schuimige massa is geworden, vervolgens 
bij mayonaise te voegen in de verhouding 2:1. 
Laten opstijven in de koelkast.

Ik doe het over huisgerookte (in rookpan) of gebak-
ken zalm die ik in een voorgesneden halve avocado 
drapeer, de zalm is halfwarm, de mayonaise met 
 tomatenschuim eroverheen leggen. Verder niks aan 
doen, overheerlijk.
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De mens 
en de natuur

Mens en natuur: soms partners, soms 
vijanden. Soms helpen ze elkaar, 

soms staan ze elkaar naar het leven. 
Mens en natuur als personen.

De vijftig jaar geleden overleden Franse 
schrijver Jean Giono beschrijft de natuur 
als een persoon die het de mensen knap 
lastig kan maken, maar ook als een 
zwakke figuur die dringend hulp nodig 
heeft. 
In twee kortgeleden opnieuw in Neder-
landse vertaling verschenen boeken  komen 
beide vormen van de natuur terug.

Heuvel is het debuut van Giono, het 
verscheen in 1929. Het verhaal speelt 
zich af in een minidorp in de Provence 
net ten zuiden van de Mont Ventoux en 
het Montagne de Lure.
Vier huizen en dertien inwoners. Soms 
bekruipt je het gevoel dat het zich in 
de middeleeuwen afspeelt. De manier 
waarop de bewoners reageren op wat 
hun overkomt lijkt op duiding zoeken 
in magie, in geloof in tovenarij.
Het is ook niet niks wat er gebeurt.
Het enige waterpunt van het dorp, de 
fontein, valt plotseling droog, zonder 
aanwijsbare oorzaak. Als de mannen op 
zoek gaan naar water, ontstaat er een 
broeierige angstsfeer.
Er breekt een enorme terreinbrand uit 
die het dorp bedreigt. Met man en macht 
gaat men het vuur te lijf; het loopt net 
goed af.

Het enige kind in het dorp, een klein 
meisje, wordt ernstig ziek. Met kunst- en 
vliegwerk weten de wanhopige ouders 
haar in leven te houden.
Wat moeten ze hiermee? Aan wie of wat 
kunnen ze dit toeschrijven? De oudste 
inwoner van het dorp wordt gezien als 
de bron van het kwaad. Hij – met altijd 
zure opmerkingen, met onduidelijke 
 toespelingen – moet er wel achter zitten. 
Men besluit hem te vermoorden. Maar 
dan worden ze gered door de bel.
De fontein geeft weer water, het vuur is 
uit en het dagelijks leven wordt hervat.

Jean Giono, Heuvel. Uitgeverij Vleugels/Franse 

reeks. Oorspronkelijke titel: Colline. Editions 

Grasset & Fasquelle, 1929.

De man die bomen plantte speelt in 
hetzelfde gebied als Heuvel. De verteller 
komt tijdens een voettocht een schaap-
herder met zijn kudde tegen. Hoewel de 
herder weinig zegt, ontvangt hij hem met 
een vanzelfsprekende gastvrijheid. Hij 
geeft hem te drinken, te eten en biedt 
hem onderdak.

De verteller verbaast zich over de activi-
teit van de herder. Met grote aandacht 
selecteert hij eikels uit een grote hoop. 
Wat ‘in orde’ wordt bevonden, wordt apart 
gelegd. Hij komt er snel achter wat de 
herder ermee doet: hij plant er eiken mee.
De herder “…had vastgesteld dat dit land 

ten onder ging door gebrek aan 
bomen. Hij voegde eraan toe dat 
hij, omdat hij niets belangrijks 
te doen had, het besluit had 
genomen iets aan die stand 
van zaken te doen.”
Het prachtig heruitgegeven 
boekje met slechts 22 pagina’s 
tekst en schitterende foto’s 
van Martin Kers, in vertaling 
van niemand minder dan 
Ernst van Altena, volgt het 
verdere leven van de herder 
en zijn activiteiten. Hij krijgt 

uiteindelijk steun van het Franse Staats-
bosbeheer. Dit zet zijn houtvesters zó de 
pin op de neus, dat ze de aangeboden 
steekpenningen van de houtindustrie die 
wil rooien, niet durven aan te nemen.
De verteller ziet de herder, Elzéard 
 Bouffier, voor het laatst in 1945, 87 jaar 
oud. De oorlog was aan hem voorbij 
 gegaan, evenals de veranderingen die 
zich hadden voorgedaan. 
“Elzéard Bouffier is in 1947 vredig 
 gestorven in het gasthuis van Banon.”

Jean Giono, De man die bomen plantte (uitgeverij 

Jan van Arkel: info@janvanarkel.nl) wordt op 

bestelling toegestuurd à € 14,95 plus verzend-

kosten. De oorspronkelijke tekst is te vinden in 

Œuvres romanesques complètes, dl V, Gallimard 

Parijs p. 757 e.v.

RAAD WAAR DIE STAAT
1 Temple (protestantse kerk), Anduze

2 Collégiale Notre Dame, 
Villefranche de Rouergue

3 Cathédrale Notre Dame, Senlis

De oudste inwoner van 

het dorp wordt gezien als 

de bron van het kwaad

Portret van Jean Giono uit 1937, 
gemaakt door Eugène Martel.




