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VOORAF

VAN HET BESTUUR

Contributiebetaling

D

e vorige aflevering van Drop was de
laatste onder het hoofdredacteurschap van Barend de Ronden. Hij heeft
ons blad vijf jaar lang met vaste hand
geleid en van Drop een aantrekkelijk en
– ik mag wel zeggen – volwassen blad
gemaakt; uiteraard in samenwerking met
een flinke groep anderen, maar zijn inbreng is niet te onderschatten. Door corona gedwongen
hebben bestuur en redactie op bescheiden wijze afscheid
van hem genomen. Met Barend vertrekken ook een paar
bekende schrijvers. Wil de Jong was recent al gestopt en
nu beëindigen ook Wim Kruize en Peter Hootsen hun
medewerking. Drop heeft veel aan hen te danken gehad.

Gelukkig zijn we erin geslaagd een aantal nieuwe mede
werkers te vinden. In dit nummer treft u een artikel aan van
Tineke Aarts, de schrijfster van de Bonave-trilogie over een
wijnbouw-familie in de Cahors, met wie enige tijd geleden
in Drop (118) een interview stond. Tineke is naast wijnkenner
ook specialist op het gebied van ontginning van zeer moeilijke en stenige grond en een verwoed vlinderdeskundige.
Hierover kunt u in de k omende nummers wel wat verhalen
verwachten.
Daarnaast schrijft Harry Otten, oprichter van Meteo Consult,
over de klimaatontwikkelingen in Frankrijk. U kent hem
vast nog wel van de weerberichten op RTL4. Harry O
 tten
is naast meteoroloog en weerman eigenlijk kernfysicus.
Met andere potentiële nieuwe schrijvers zijn we nog in
gesprek.
Verder treft u in dit nummer een aantal vertrouwde schrijvers
en bekende rubrieken aan.
Ik hoop met medewerking van schrijvers, tekstcorrector
en vormgever Drop in de komende tijd verder uit te bouwen
en zo mogelijk het aantal abonnees te vergroten.
Voor op-/aanmerkingen en suggesties houd ik me aan
bevolen. Aarzel niet met mij contact op te nemen. Contactadres: hoofdredacteur.drop@outlook.com.
Ten slotte: we beginnen een paar nieuwe rubrieken. Een over
uw (jeugd)herinneringen aan een
Frans liedje, ‘Ma Chanson’, en een
rubriek ‘Lezers r eageren’ voor in
gezonden stukken. Beide rubrieken
nodigen de lezers uit om actief mee
te doen aan het vullen van Drop.
Berend Jan van den Boomen

D

e contributie voor Les Amis de Drop of Stroop
wafels bedraagt ook voor 2021 € 25; dit is inclusief € 1 voor het Stéphanie Noordhoff Jubileumfonds.
Omdat de naam van de abonnee en de betaler niet
altijd dezelfde zijn, verzoeken wij u om uw abonneenummer te vermelden. Dit is een drie- of viercijferig
nummer; u vindt dit op het etiket dat in de plastic
wikkel van deze Drop zit.
Als u het etiket niet meer heeft, kunt u het nummer
ook opvragen bij administratie@lesamisdedrop.fr.
Het scheelt ons veel tijd en voorkomt misverstanden!
Betaling van € 25 graag voor 1 februari 2021 aan:
Penningmeester Drop of Stroopwafels,
IBAN: NL39INGB0007545336,
Saint-Saud-Lacoussière
Betaling met een Franse cheque is ook mogelijk.
Nog beter: als u het nu meteen regelt, hoeft u niet
meer bang te zijn het te vergeten.

Feestcommissie

H

eel veel dingen lopen in dit coronajaar anders dan voorzien.
Natuurlijk had eenieder aan het begin van dit jaar gerekend
op een mooi lustrumfeest in juni. Helaas, COVID-19 strooide
roet in het eten en het feest werd een jaartje uitgesteld.
De planning is voorlopig dat de jaarvergadering met lunch en
de middagactiviteiten met de kunstmarkt DROP-ART doorgaan.
Ook de borrel met daarna het feestelijke diner vindt doorgang
op 26 mei 2021 op het landgoed d’Essendiéras. De activiteiten
van de tweede dag zijn geschrapt door gebrek aan belangstelling; wellicht is het mogelijk om een deel van de op de tweede
dag geplande activiteiten zoals de golf clinic en het bezoek aan
de grotten op 27 mei te organiseren. De eigen bijdrage voor de
eerste dag kan vanwege de gewijzigde opzet worden verlaagd.
Mochten er in afwachting van het vaccin en mogelijk nieuwe
coronamaatregelen veranderingen in de planning komen, dan
laten wij u dit zo snel mogelijk weten. In januari 2021 zullen wij
u sowieso per e-mail, dan wel per brief nader informeren.

i
26 me
2021

LEZERS REAGEREN

Nieuwe rubriek: Reacties van lezers

O

ns doel is Drop een interactiever
karakter te geven door onze lezers
meer bij het blad te betrekken. Ik nodig
u graag uit om op het blad, qua inhoud

Brief van Krijn de Best
van 5 oktober 2020

Uiterst
eenzijdig
pro jacht

A

l jaren lees ik met plezier
Drop van kaft tot kaft. Dit
veranderde bij Drop 130.

Het artikel ’Jacht’ van Nienke ten Hoor-Aukema is uiterst eenzijdig
pro jacht. Zij is kennelijk een voorstander van dit tijdverdrijf dat
slechts kan rekenen op de steun van een kleine minderheid van
de Franse bevolking. Het bedroeft mij dat een landgenoot het
standpunt van deze minderheid deelt.
De inhoud van dit artikel bevat diverse cijfermatige fouten en
inhoudelijke misvattingen. Het jachtseizoen duurt geen vijf maanden
maar minstens zeven. Daarnaast zijn er talrijke extra jachtmomenten, met speciale prefectorale toestemming. Dat jagers iets zouden
doen aan natuurbehoud is een mythe. Zij vernietigen de habitat van
vele diersoorten en doden soorten die bijdragen aan het natuurlijk
evenwicht (zie o.a. de website www.stop-chasse.fr/ - La-chasseun-problème-mortel). De zogenaamde overlast van grootwild is
veroorzaakt door jagers die – teneinde het aantal wilde zwijnen
op peil te houden – deze zijn gaan fokken met toevoeging aan de
genenpoel van gedomesticeerde varkens.
Ik hoop in de toekomst minder eenzijdige
berichten te mogen lezen.
(Red. Op pagina 8 in deze Drop een
artikel van Krijn de Best over de jacht.)

Alvast in de agenda:
Feestelijke algemene
Ledenvergadering
26 mei 2021

en vormgeving, te reageren. Zend uw
positieve en kritische bijdragen s.v.p.
naar: hoofdredacteur.drop@outlook.com.
N.B. voor alle duidelijkheid: de redactie
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Waardering

I

nmiddels is het interessante en praktische boekje
Franse Graantjes gearriveerd en ik feliciteer de
redactie met het initiatief. De presentatie/lay-out is
zeer aantrekkelijk – ik zocht vergeefs naar een naam
van de uitgever.
De heer Wim Kruize, auteur van de ‘Graantjes’ geldt
eveneens een felicitatie. Hij kan terecht blij zijn met
de eer zijn artikelen gebundeld te zien ter gelegenheid van het jubileum van Drop, wat uiteraard eveneens een hartelijke felicitatie verdient. Het is indrukwekkend dat Drop al vijfentwintig jaar bestaat. Ik
denk dat ik vrijwel van het begin af aan abonnee ben;
ik herinner me tenminste deel genomen te hebben
aan de keuze voor de naam van de vereniging.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn waardering te uiten voor de laatste aflevering nr. 130
van Drop. De inhoud is niet alleen verscheiden maar
ook uiterst interessant; sommige artikelen verhoogden bovendien het leesgenot door een fraai Nederlands.
Ook in de toekomst zal ik met interesse de afleveringen van Drop ontvangen en – uiteraard – met
interesse lezen.

Association Les Amis de Drop of Stroopwafels

Franse
graantjes
Alle Graantjes van Wim Kruize gebundeld

Hieronder de eerste reacties van lezers:

Mail van Mijndert Jape

drop

Een uitgave van de

is niet verantwoordelijk voor de mening
van de betreffende schrijver.

Noot van de redactie: Franse Graantjes
is gemaakt door onze vaste vormgeefster
Ineke Oerlemans.
Franse Graantjes, de bundeling van
artikelen in Drop van Wim Kruize is,
zo lang de voorraad nog strekt, aan
te vragen bij de ledenadministratie
(administratie@lesamisdedrop.fr)
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer.
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KLIMAAT
Harry Otten

In Nederland verandert het weer. Daar
komen Franse temperaturen. Wat betekent
de klimaatverandering voor Frankrijk?
Aan het woord is Harry Otten, een bekende
Nederlandse meteoroloog en weerman.

De onderstaande afbeeldingen laten temperatuur
afwijkingen zien voor 2021-2050 voor winter en zomer
volgens verschillende scenario’s, en voor neerslag voor
een scenario van een stijging van de CO2.

FOTO: CHRISTIAN LACOMBE

Nederland een Frans klimaat
en wat krijgt Frankrijk?

FOTO: HARRY OTTEN

Nu heeft iedereen zo zijn eigen voorkeur voor het weer.
Wil je wonen in een land waar de lucht altijd blauw is en de
temperatuur met grote waarschijnlijkheid niet onder nul komt of
stel je juist prijs op een flinke tegenstelling tussen de seizoenen?
Zelf had ik al een jaar in State College in Pennsylvania gewoond
waar de winters ongemeen koud kunnen zijn en de zomers heet
met zo af en toe interessante onweersbuien. Zo was het daar op
29 februari 1980 midden overdag ruim onder de -15 graden;
temperaturen waar wij slechts zelden in de buurt komen. Het
gebeurde in Nederland bijna op 14 januari 1987. In de tropen is
het altijd warm en heb je regenseizoenen en dat vond en vind ik
maar saai. In een land als Zweden kunnen maanden als mei en
juni prachtig verlopen maar in de winter is het wel heel lang
donker.

6

Harry Otten (geboren 17 juni 1948)
is een bekende Nederlandse mereo
roloog en weerman. Hij is opgeleid
als kernfysicus. Hij was oprichter en
directeur van Meteo Consult en
presenteerde het weerbericht bij RTL4.
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Neerslag winter

Neerslag zomer

Temperatuur winter

Temperatuur zomer

Ik geloof dat we uiteindelijk uitkwamen op de buurt van Dijon.
Een mooie omgeving, een fijn klimaat en grote wijnen in de
buurt. Ondertussen zijn we tientallen jaren verder en het klimaat
verandert merkbaar. Uiteraard zijn er ook nog klimaatsceptici,
maar de overlap van hen met de mensen die geloven dat de
aarde plat is wordt steeds groter. Weer en klimaat in Frankrijk
zijn ook voor mezelf belangrijker geworden omdat ik al meer
dan 10 jaar een huis heb aan de Dordogne.
Het weer is daar in die tijd ook merkbaar veranderd. Winterweer
is er al jaren niet of nauwelijks meer en de zomerse onweersbuien uit onze beginjaren worden ook steeds zeldzamer. Wel
lijken de hittegolven elk jaar langer, warmer en droger te worden
zodat de tuin aan het eind van de zomer helemaal bruin is.
Wat is er aan de hand en hoe ziet het toekomstige klimaat in
Frankrijk eruit? Over de hele wereld werken tienduizenden
wetenschappers aan modellen om het toekomstige klimaat
steeds beter te kunnen verwachten. De fysische wet is, dat bij
een stijging van het kooldioxidegehalte in de atmosfeer het
evenwicht – tussen de hoeveelheid warmte die van de zon
binnenkomt en de warmte die de aarde weer uitstraalt – op
een hoger temperatuurniveau komt te liggen. Dat zijn keiharde
feiten waar politici geen invloed op kunnen uitoefenen. Wel
kunnen de gevolgen op lokaal niveau ver uit elkaar lopen en

gaan allerlei elkaar beïnvloedende processen een rol spelen. Zo
zou er meer bewolking kunnen komen waardoor er meer zonne
warmte wordt teruggekaatst. Maar er kan ook ijs smelten waar
door de albedo verandert. De albedo is een maat voor het licht
van de zon dat wordt teruggekaatst. IJs is wit en kaatst 80-95%
van het licht terug, maar als het ijs gesmolten is heeft het resul
terende zwarte zeewater een albedo van maar ongeveer 10%.
Het is duidelijk dat zo processen kunnen ontstaan die elkaar
versterken. En je zou kunnen denken dat kleine verschillen niet
zoveel uitmaken, maar als je – bijvoorbeeld – kijkt naar de
hoeveelheid water die lucht maximaal kan bevatten, zie je dat

AFBEELDINGEN: DRIAS-CLIMAT.FR

H

et was nog helemaal aan het begin van mijn meteo
rologische carrière dat een paar mensen van mijn leeftijd naar mij toe kwamen en vroegen of ze eens konden
praten over een mogelijke locatie om over tientallen jaren te
pensioneren. In hun gedachten was het beter het kille en in de
winter ook donkere Nederland te ontvluchten en een qua weer
aangename omgeving te zoeken. Ze wilden dan met 5-10 paren
gaan sparen voor een groot landhuis waar ze dan alle verzorging
zouden kunnen regelen.

Foto links: overstroming bij Limeuil in januari 2018.

die exponentieel toeneemt bij temperatuurstijging. Zo kan
lucht van 20°C maximaal 14,7 gr/kg water bevatten, maar
lucht van 22°C al 16,6 gr/kg.
Je moet dus om het klimaat van de toekomst te kunnen berekenen, heel erg veel invloeden meenemen. Alle onderzoeken
die in vrijwel alle landen van de wereld worden gedaan, worden
eens in de paar jaar door het IPCC (International Panel on
Climate Change) gebundeld in een groot rapport. Daar kom je
alleen in als een groot aantal wetenschappers jouw bijdrage
uiterst kritisch heeft doorgenomen en goedgekeurd.
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JACHT
Krijn de Best

In dit scenario zal de gemiddelde jaartemperatuur in Frankrijk
aan het eind van de eeuw vrijwel overal 2,5 graden hoger zijn
dan aan het begin van de eeuw. De neerslag vertoont een interessant patroon. In eerste instantie wordt het jaar als geheel
natter – wat grotendeels op conto van de winter geschreven
kan worden, maar aan het eind van de eeuw wordt het droger
waar de herfst de grootste bijdrage aan levert. In de plaatjes
op de vorige pagina laat ik de temperatuurafwijkingen zien van
2021-2050 voor de winter en de zomer en hetzelfde voor de
neerslag.
Wat deze plaatjes niet zozeer laten zien, is dat de extreme uitslagen steeds groter worden. De kans op hittegolven neemt
(net als in Nederland al merkbaar) sterk toe, alsmede de langdurige droge periodes in de zomer. In de herfst en de winter
zullen we steeds vaker overlast krijgen van overvloedige regenval. De hevige regens van begin oktober in het zuidoosten van
Frankrijk zullen in het toekomstige klimaat geen uitzondering
zijn. Door de stijgende watertemperaturen in de Atlantische
oceaan zal de vochtinhoud van de lucht met tientallen procenten
toenemen. Op planologisch gebied betekent dit een uitdaging
om de overvloedige winterregen vast te houden in stuwmeren
voor een betere watervoorziening in de zomer. In het stroomgebied van de Dordogne zijn een paar kleinere stuwmeren, maar
die houden niet tegen dat in de zomer het waterpeil vaak heel
laag staat. In de winter daarentegen moeten die stuwmeren
overstromingen juist tegengaan. Op het punt waar de Vézère
en de Dordogne samenkomen in Limeuil (zie foto) stond het
waterpeil deze zomer erg laag, terwijl de terrassen en de huizen
langs de rivier in 2018 onder water kwamen te staan.
En die kennissen die naar Frankrijk wilden verhuizen? Ik weet
niet waar ze nu zijn, maar het klimaat van onze Noordzeekust
is hard op weg vergelijkbaar te worden met dat van de Atlan
tische zuidwestkust van Frankrijk; dus voor hen is met Nederland ook niks mis. •

8
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De jacht wordt in Frankrijk vaak verdedigd
met het argument dat de schade (vooral
bij boeren) die de grootwildpopulaties
veroorzaken, bestreden moet worden.
Volgens het Franse ministerie van eco
logische transitie (MTES) moet er jaarlijks
30 miljoen euro worden uitgegeven om de
boeren te compenseren voor de schade
die het wild aanricht. Een aanzienlijk
bedrag. Zonder jacht zou dat nog meer
zijn, is de onuitgesproken suggestie.

De jacht, een noodzakelijk kwaad?
E

en flink deel van die schade wordt aangericht door
(zogenaamd) wild dat wordt gekweekt. Het Syndicat
National des Producteurs de Gibier de Chasseurs
(SNPGC) levert naar eigen zeggen 25% van alle door jagers
gedode dieren. Dit zijn: 14 miljoen fazanten, 5 miljoen grijze
en rode patrijzen, 1 miljoen wilde eenden, 40.000 Franse
hazen, 100.000 wilde konijnen, 10.000 herten, 7.000 dam
herten. Er worden dus minstens 20 miljoen dieren opgekweekt en vervolgens in het wild losgelaten om op zicht te
worden afgeschoten... Daarnaast is er ook nog import van
wild uit Oost-Europa. Als dit soort praktijken stopt, is een
deel van het probleem al opgelost. Maar nee, het jacht
seizoen moet worden verlengd. Het plezier om onschuldige
dieren te doden is kennelijk belangrijker dan de mening van
de meerderheid van de Fransen.

In Frankrijk is 84% van de Fransen tegen de jacht en 71%
voelt zich onveilig tijdens het jachtseizoen1. De jacht
ongevallen hebben sinds 2000 meer dan 360 doden veroorzaakt2 en sinds 2009 meer dan 1.000 jachtongevallen3.
Ter vergelijking: het terrorisme in Frankrijk was sinds 2000
verantwoordelijk voor 280 doden.
De jacht is een industrie. Fokkers van willoze dieren die
worden afgeslacht, transporteurs die dieren uit Oost-Europa
halen, verhuurders van jachtterreinen, verkopers van
1) Bron: IFOP-onderzoek 21 en 22 november 2017
2) Bron: Le Monde 19/09/2017
3) Bron: Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

g eweren en patronen vormen een groep belanghebbenden met
een zeer sterke lobby.
De jacht met lijmstokken (Chasse à la glu) op vogels werd dit
jaar nog verdedigd door president Macron onder het mom van
traditie. Onder de huidige regering zijn vele diersoorten van 		
de lijst met beschermde soorten afgehaald. Dit jaar pleitte
men weer voor het heropenen van de jacht op de zomertortel.
Voor dit jaar kun je je jachtvergunning met 50% korting krijgen
als je beginnend jager bent. De jachtfederatie van de Gironde
biedt de jachtvergunning aan voor € 0 om jongeren te trekken
om deel te gaan uitmaken van dit bizarre tijdverdrijf.
Onder meer de IPO France (Liga voor de vogelbescherming) riep
het Franse volk op mee te doen aan het debat over de verlenging
van het jachtseizoen waartoe het ministerie de mogelijkheid had
geopend. Ik ging op zoek naar deze kans, maar je moet echt
willen om het juiste stuk op de website van het ministerie te
vinden; het was goed verborgen. Maar waar een wil is, is een
weg! De tekst was verre van duidelijk, maar het kwam erop neer
dat het ministerie het jachtseizoen zó wil verlengen dat er maar
maximaal twee maanden overblijven waarin de meerderheid
van de bewoners zich vrij kan bewegen in de natuur. De rest is
voor de jacht. Dat is toch vreemd in een land waar een overweldigende meerderheid tegen de jacht is. Het is niet zo verwonderlijk dat het ministerie de jagers om advies vraagt!
Zoek je de regels en wetten rondom de jacht op, dan geeft dat
een beeld dat bedriegt. Een paar voorbeelden: Een jager mag

FOTO: INEKE OERLEMANS

Ook Frankrijk heeft zijn eigen klimaatstudies die uitgevoerd
worden door Météo France, het Franse KNMI, met hoofdkantoor
in Toulouse. Op de officiële site van Météo France is een heleboel
informatie te vinden, maar er is ook een aparte gouvernementele klimaatsite: www.drias-climat.fr. Je kunt er gemakkelijk een
regenachtige week doorbrengen om alle scenario’s te bekijken.
Zoals bij de meeste verwachtingen voor het toekomstig klimaat
wordt uitgegaan van verschillende scenario’s voor de toename
van CO2. Een scenario waarin CO2 al vanaf 2030 langzaam gaat
dalen lijkt me niet waarschijnlijk, een verdere ongebreidelde
stijging ook niet. Het meest waarschijnlijk lijkt een scenario
waarbij CO2 nog tot rond 2070 stijgt en daarna ongeveer gelijk
blijft op een niveau van ca. 575 ppm (parts per million), wat
twee keer zo veel is als voor de industriële revolutie.

geen wapen los in zijn auto vervoeren; echter eenieder die op
het platteland woont, kan getuigen van het tegendeel.
Een jager mag alleen schieten als hij kan zien waar zijn kogel
terecht zal komen. De praktijk wijst anders uit. Het terrein in
onze regio is moeilijk te overzien (heuvels, bossen etc.), toch
knalt men er lustig op los.
Gebouwen mogen niet beschoten worden, zelfs als het een
lege hut betreft. Toch lees je in de krant en zie je op het nieuws
drijfjachten die in de bebouwde kom eindigen. Bij ons thuis
moest ik een jager de schuur uit jagen.
De jachtvereniging moet kenbaar maken waar gejaagd wordt.
Onze jachtvereniging heeft mij uitgelegd dat dat te veel rompslomp is. Etc., etc.
Op het internet vindt men veel berichten en petities van Franse
organisaties die tegen de jacht zijn, maar die worden kennelijk
niet gehoord. Onlangs sprak ik met een vertegenwoordiger van
de Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Ik heb geprobeerd uit te leggen dat wandelaars, paddenstoelen
jagers en ruiters bang zijn voor jagers. De reactie was voorspel
baar: Dit is Frankrijk, de jacht is onze traditie.
Verwijzen naar traditie is niet erg geloofwaardig. Als ik in de
dorpen om ons heen kijk, zie ik veel lege winkels; kruidenierswinkels, groente- en fruitwinkels, slagerijen, enz. zijn verdwenen.
De traditie van het winkelen ter plaatse is blijkbaar niet de moeite
waard om te behouden. Nee, we gaan samen naar de supermarkt.
Er zijn dus veel ouderwetse gedragingen die niet meer actueel
zijn, maar de jacht wordt echter hardnekkig gerespecteerd. De
jacht: een traditie die ik niet echt zal missen, zou hij verdwijnen. •
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WIJN
Tineke Aarts

Wie de cahorsstreek bezoekt, zal zich
verbazen over de verlaten landhuizen in
het schrale rotslandschap. Vroeger was
er overal wijnbouw, daar is nu minder
dan een tiende nog van over.

FOTO: ALAIN AUZANNEAU

FOTO: JÉRÔME MOREL

D

oor omstandigheden kwam ik in 2002 in de cahorsstreek terecht. Spoedig werd de wijnbouw een bron
van inspiratie voor mijn Bonave-trilogie1 over zeven
generaties uit een wijnbouwfamilie. Ik interesseerde me vooral
voor de historische, sociale en emotionele dimensies van wijnbouw. Wijn als cultuurgoed, verbonden met rijke gastronomische tradities, maar ook wijn als bron van sociale cohesie in
een gebied. Wat betekende de wijn voor de bewoners? Hoezeer
is hij nog steeds van belang?

Uit documenten blijkt dat de Romeinen met de aanleg van het
gebied zijn gestart, waarbij ze de inheemse malbecdruif gebruik
ten, lokaal auxerrois of cot genoemd. Reeds vanaf de twaalfde
eeuw werden de cahorswijnen via Bordeaux naar het buitenland verscheept. Ze stonden bekend als ‘black wines’ en lieten
zich uitstekend bewaren. Sinds oudsher diende de cahorswijn
bijvoorbeeld als miswijn van de Russisch-Orthodoxe Kerk.
Dit succes leidde tot ergernis in de haven van Bordeaux.
Geregeld werd er aan de koning gevraagd om ‘die streek in het
achterland’ embargo’s en extra belastingen op te leggen. In de
Franse wijnbouw ontbrak het niet aan intriges, vetes en span-
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Voor veel wijnmakers is het
dé uitdaging om de 100%
malbec soepel te krijgen

ningen tussen gebieden.
Niettemin groeide de wijnbouw in de cahorsstreek uit tot ruim
40.000 hectares. Dit betekende – gezien de geringe oppervlakte van het gebied – dat zelfs de meest kleine velden en
ontoegankelijke hellingen met wijnstokken beplant waren.
Er bestond één product in de Lot waar iedereen van leefde en
alles om draaide: wijn.
Van cahors naar mendoza
Dan slaat het drama toe. Midden negentiende eeuw gaat het
nog goed. De cahorsstreek heeft minder van ziekten te lijden
dan andere gebieden. De prijzen stijgen; door de aanleg van
het spoor lonken nieuwe perspectieven. De mensen investeren;
er worden prachtige landhuizen en chateaus gebouwd. Echter
rond 1878 rukt vanuit Bordeaux de Phylloxera op. Deze druif
luis is meegekomen met geïmporteerde wijnstokken uit Amerika
en sindsdien nooit meer verdwenen. Deze luis tastte de wortels
aan en bracht een totale verwoesting die voor velen als een

Geregeld werd aan de koning gevraagd
om ‘die streek in het achterland’ embargo’s
en extra belastingen op te leggen

Voor de achterblijvers was het moeilijk
door de oorlogen, verkeerde onderstammen en de strenge winters van 1956 en
1958 toen opnieuw 95% van de wijnstokken afstierf. Deze schade bleek een
‘blessing in disguise’. Er werden betere
wijnstokken aangeplant en in 1971 werd
de Appellation d’Origine Contrôlée toe
gekend. Hiervoor moet de wijn voor 70%
uit de malbecdruif bestaan, eventueel
aangevuld met de tannat, merlot of s yrah,
die de wijnen een zachter karakter geven.
Voor veel huidige wijnmakers is het
echter dé uitdaging om de 100% malbec
soepel te krijgen. Dit zijn de beste bewaar- en kwaliteitswijnen.
FOTO: ALAIN AUZANNEAU

FOTO: JUAN IGNACIO INCARDONA

Teloorgang en wederopstanding
van de oudste wijn van Frankrijk

c omplete verrassing kwam. Ineens waren ze alles kwijt.
Sommige persoonlijke documenten die hiervan getuigen, zijn
hartverscheurend om te lezen.
Herplanting was moeilijk; de resistente wortelstokken moesten
uit Amerika geïmporteerd worden. Zouden ze aanslaan op de
moeilijke kalkgronden en dezelfde kwaliteit geven? Enige jaren
eerder waren er contacten geweest met Argentinië om te zien
of het mendozagebied geschikt was voor de malbecdruif. Veel
wijnboeren namen een moeilijke stap en emigreerden (de
bekende malbecdruif uit Argentinië heeft daadwerkelijk zijn
oorsprong in de cahorsstreek).

Keuze voor het topsegment
De mondialisering leidde in de streek tot flinke discussies.
Veel wijnboeren meenden dat de AOC hen in het nadeel stelde
ten opzichte van buitenlandse wijnen waarvoor geen normen
gelden. Daarbij ging een groep wijnbouwers voor een vin
d’exception terwijl veel druiven nog verwerkt werden tot de
carte noire die het gebied een slechte reputatie gaf. Deze
verdeeldheid kwam niemand ten goede.
Vanaf het moment dat Pascal Verhaeghe van het gereputeerde
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FINANCIEEL
Arie Sluimer

Actuele omzetgrenzen
en kostenforfaits
micro-entreprises

H
FOTO: TINEKE AARTS

et regime voor micro-entrepreneurs
is een fiscaal regime waarbij u geniet
van vereenvoudigde formaliteiten voor
het creëren van uw activiteit, maar ook
voor uw aangifteverplichtingen en be
talingsverplichtingen. Met deze regeling
krijgt u voor de berekening van de impôt
een forfaitaire korting op uw omzet tot:
- 71% voor aankoop-/wederverkoop
activiteiten, woningaanbod, verkoop
voor consumptie ter plaatse;
- 50% voor commerciële diensten;
- 34% voor niet-commerciële diensten
(vrije beroepen).

FOTO: ALAIN AUZANNEAU

FOTO: JUAN IGNACIO INCARDONA

Aan welke voorwaarden moet worden
voldaan om te profiteren van het
regime van micro-ondernemers?
De actuele omzetdrempels die van
toepassing zijn op het micro-ondernemers
regime zijn maximaal:
- € 176.200 voor bedrijven waarvan de
hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop
van goederen, voorwerpen, voedsel-

voorraden om mee te nemen of ter
plaatse te consumeren, of het verstrek
ken van accommodatie (hotels, pensions,
landelijke lodges, ingerichte toeristische
accommodatie, enz.).
- € 72.600 maximum voor diensten met
betrekking tot industriële en commerciële winsten (BIC) en vrije beroepen
met betrekking tot niet-commerciële
winsten (BNC).
Deze drempels gelden voor een volledig
kalenderjaar, vanaf 1 januari. Als u in de
loop van het jaar met uw activiteit begint,
wordt de omzet naar rato berekend. Als
u de omzetgrenzen twee jaar achtereen
overschrijdt, moet u uw activiteit aan
geven volgens het reële systeem.

De TVA (BTW) franchise voor
micro-ondernemingen
De toepassing van het TVA-vrijstellingsregime voor een micro-onderneming is
mogelijk wanneer de omzet de volgende
drempels niet overschrijdt:
- € 85.800 voor verkoop van goederen,
verhuur van chambres, gîtes ed.
- € 34.400 voor niet-commerciële
diensten (vrije beroepen).

Maak gebruik van
de tijdelijke extra
schenkingsvrijstelling

U

kunt tot 30 juni 2021 een extra
vrijgestelde schenking doen tot
€ 100.000 per schenker aan een kind,
kleinkind of achterkleinkind. Deze extra
vrijstelling is alleen van toepassing op
voorwaarde dat de ontvangen bedragen
worden aangewend voor de bouw van
de hoofdverblijfplaats, voor energiewerkzaamheden of voor de oprichting of
ontwikkeling van een klein bedrijf. U kunt
de schenking eenvoudig regelen door
zelf een aangifteformulier in te dienen of
bij notariële acte.
Let op: de Nederlandse fiscus heeft
heffingsrecht indien u nog geen 10 jaar
geleden bent geëmigreerd. •

Sponsoring
Château du Cèdre voorzitter werd van de Union
Interprofessionnelle des Vins de Cahors kwam er
terroir-management. De stad Cahors kreeg voor
de promotie een Maison Malbec en het gebied
koos voor het hogere kwaliteitssegment. Deze
aanpak werpt zijn vruchten af, want wijn is wederom de belangrijkste economische sector.
Vandaag beslaat het AOC-gebied 3.223 hectares
en 80% van de wijnproductie gebeurt door particulieren. Er zijn 166 familiebedrijven met eigen
caves, want gelukkig ontsnapt de Lot aan de stijging van de grondwaarde die erven kan dwingen
om wijnbouwgrond van ouders te verkopen.
Sommige van deze kleine wijnhuizen behoren
tot de top en zorgen voor een voortdurende kwaliteitsslag, Hiertoe behoort volgens Verhaeghe ook
biologisch werken; een gezonde grond waarop de
wijnstokken groeien. Zijn inspiratie heeft de streek
tot een van de koplopers gemaakt; 31% van de
oppervlakte en 33% van het volume aan cahorswijnen is biologisch, het betreft 50 domeinen.
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De smaak van de legende
Het hangt misschien af van je verbeeldingskracht,
maar ik proef bij de cahorswijnen de geschiedenis,
de emotie en de tranen die er moeten zijn gelaten.
Geregeld vroeg ik me af hoe de wijn van de voor
vader van mijn personage, de wijnmaakster Juliette
Bonave, zou hebben gesmaakt. Was die wijn van
toen anders dan die van nu? Bestaan zulke flessen
nog? Jawel, want onlangs zag ik een documentaire
over een collectionneur die heel voorzichtig een
cahorswijn van zo’n honderd jaar oud uitschonk.
Inzoomend zag ik dat het een Clos de Gamot betrof.
Dit wijnhuis uit Prayssac verkoopt nog steeds zeer
oude millésimes. Voor wijnliefhebbers blijft het dus
mogelijk om een oude cahorswijn te proeven, ongetwijfeld met de smaak van de legende.

La Porte
property

Liesbeth de Beer
liesbeth.de.beer@laporteproperty.com
0033 (0)6 50 80 55 23

www.laporteproperty.com

Huis (ver)kopen?
Wij zijn er voor u!

La Porte Property biedt een persoonlijke en professionele aanpak met een zorgvuldig
geselecteerd aanbod van onroerend goed voor alle budgetten. Onze internationale
clientèle zoekt in het zuiden van de Dordogne, het noorden van de Lot-et-Garonne en
het westen van de Lot. Wij hebben dringend behoefte aan nieuwe objecten!

1) De Bonave-trilogie van Tineke Aarts bestaat uit de romans
Familiebezit, Marguerite en Geboren uit een Roos. Een interview hierover kunt u lezen in Drop 118. De romans zijn overal
verkrijgbaar als paperback en e-book: www.bonavetrilogie.nl.
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BOEKEN & BOMEN
Koos Slob

Wat bomen ons vertellen. Een
geschiedenis van de wereld in
jaarringen. Dit boek is bekroond
met de Jan Wolkers Prijs 2020
voor het beste Nederlandstalige
natuurboek.

O

m met de deur in huis te vallen: het
is een f a n t a s t i s c h boek, een
absolute aanrader voor elke dendroloog
en liefhebber van bomen. De Vlaamse
Dr. Valerie Trouet vertelt over haar eigen
wetenschappelijke opleiding en haar werk
als hoogleraar aan een Amerikaanse

 niversiteit met een eigen onderzoeksu
groep. Ze neemt je mee op haar excursies
op jacht naar boomboorkernen en tijdens
haar ontdekkingen in het lab. Ze vertelt
meeslepend en enthousiasmerend.
Het beste kan ik haar zelf aan het woord
laten in de slotalinea van het voorwoord
in haar boek: ”Ik bestrijk een groot terrein
in Wat bomen ons vertellen. Ik spreek over
houtcellen die kleiner zijn dan de diameter
van een mensenhaar en over straal
stromen die op dezelfde hoogte als vliegtuigen over het noordelijk halfrond razen.
Ik verbind die twee met elkaar door m
 iddel
van verhalen over piraten, marsmannetjes,
samoeraikrijgers en Dzjengis Khan. Ik ver
tel jaarringverhalen die mij fascineren. En
de rode draad in al deze verhalen is de
geschiedenis van houtgebruik en ontbossing, die dendrochronologen in staat
heeft gesteld het verleden te bestuderen
en een bijdrage te leveren aan de leefbaar
heid van onze planeet in de toekomst.
Ik denk dat er in het huidige klimaat van
wantrouwen en onverschilligheid jegens
wetenschappelijke ontwikkelingen plaats
is voor dergelijke verhalen. Ik hoop dat u
in het beste geval een kleine tinteling van
opwinding voelt wanneer u iets nieuws
opsteekt uit dit boek. Het is dezelfde
tinteling die ons wetenschappers prikkelt
door te gaan met ons werk.” (p. 14)

Een paar feiten. Wist u dat het langste
ononderbroken jaarringarchief (de Duitse
eikendennenchronologie) 12.650 jaar
bestrijkt zonder ook maar één jaar over te
slaan (p. 13)? Wist u dat in 1964 de oudste levende boom met toestemming (!)
per ongeluk werd omgezaagd: een Pinus
longaeva van 4.862 jaar (p. 50)? Wist u
dat over het algemeen coniferen duide
lijker jaarringen hebben dan loofbomen
(p. 60)? Wist u dat de oudste dendro
chronologisch gedateerde deur zo’n
1.000 jaar oud is en nog steeds wordt
gebruikt in de Westminster Abbey (p.79)?
Wist u dat natuurbranden littekens
kunnen achterlaten in bomen en zo
exact het jaar bepalen waarin de brand
heeft gewoed (p. 232)?
Graag eindig ik deze boekbespreking met
nog een citaat van Trouet, de dendro
klimatoloog: “Het behoeft geen betoog
dat de onophoudelijke pesterijen door
mensen die veel te verliezen hebben bij
alle inspanningen om de uitstoot van

Een succesvolle verplanting

H

De Magnolia grandiflora heeft de
verplanting in februari 2019 met
succes overleefd (foto juli 2020)
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et geeft een voldaan
gevoel zo’n boom een
nieuwe standplaats te hebben
gegeven. Niet in de laatste
plaats omdat het gebeurde in
onze gemeente die als motto
heeft: Ayen, le durable a son village
(Duurzaamheid heeft ook in Ayen zijn
dorp gevonden).

In het voorjaar van 2019 hebben wij met
hulp van vrienden een jong volwassen
Magnolia grandiflora in ons dorp Ayen
(Corrèze, Frankrijk) verplant. Daarover
schreven wij in Drop 127 (december 2019).
Inmiddels zijn we in de herfst van 2020
en constateren we met plezier dat de
boom het glorieus heeft overleefd, mede
dankzij het wekelijks flink watergeven

Hoe mooie
bomen ook lelijk
kunnen zijn…

D
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Wat bomen ons vertellen

Een tweede boom die me al
jaren bezighoudt vanwege zijn
bizarre groei en daardoor zijn
ietwat lelijke uiterlijk, is een
den (Pinus greggii). Deze den
broeikasgassen te verminderen
is inheems in de bergachtige
buitensporig veel aandacht,
streken van Oost-Mexico op
tijd en energie van mijn
een hoogte tussen 2.300 en
collega’s hebben gevergd.
2.700 m. In 2005 heb ik hem
De Japanse keizer-eik in de zomer (l) en in de winter (r)
Aandacht, tijd en energie die
geplant en vele jaren is hij in
ze niet konden besteden aan
de meest vreemde en grillige
onderzoek doen, aan meer en
kronkels gegroeid. Geen idee
oudere bomen bemonsteren, meer
waarom of waardoor, mismonsters kruisdateren of meer
schien een genetisch defect?
wetenschappelijke resultaten publiceren.
Inmiddels is een zijtak met
Deze fanatieke klimaatontkenners w
 illen
een duidelijke hoek van 90˚
voorkomen dat klimaatwetenschappers
de nieuwe hoofdstam geworhun onderzoek naar natuurlijke en door
den, die prachtig verticaal
de mens veroorzaakte klimaatverandegroeit. Aan de vreemde krone Japanse keizer-eik (Quercus
ring voortzetten en hun conclusies met
kelgroei lijkt een einde te zijn gekomen.
dentata). Ik weet niet meer waar We hebben de laatste jaren wel het een
de wereld delen.” (p. 96). •
ik ‘m voor het eerst zag (ergens tijdens en ander aan hem gesnoeid, maar gelukTrouet, V. (2020) Wat bomen ons vertellen. Een
een botanische excursie in Duitsland), kig hebben we het vreemde uiterlijk
geschiedenis van de wereld in jaarringen. Lannoo,
maar ik was er direct wég van.
grotendeels kunnen bewaren.
Tielt. ISBN 978-94-014-6675-2, € 22,99.
Prachtig, die enorm grote, gelobde
eikenbladeren (25-75 cm lang). Die
Tot slot kan ik het niet nalaten om nog
wilde ik ook hebben in ons
een conifeer te noemen: Dacrycarpus da
arboretum. Dus bij een becrydioides (Kahikatea, z’n Nieuw-Zee
vriende Nederlandse kweker
landse Maori-naam) – de hoogste boom
geïnformeerd. Hij had ‘m –
van Nieuw-Zeeland, waar hij tot 60 m
en met plezier heb ik hem
kan worden. Ik heb hem jaren geleden
geplant op een open stuk 		
geplant, hij groeit langzaam en is nog
en hem alle ruimte gegeven.
steeds een soort grote struik. Alleen in
Daar kan-ie uitgroeien tot
het late voorjaar is er wat groen aan te
een grote boom.
ontdekken, de rest van het jaar is hij
Hoewel hij nu nog niet erg
bruinig en denk je dat-ie dood is. Absoluut
Pinus greggii
groot is, geniet ik er ’s zomers geen aanwinst, maar in een arboretumvolop van, maar… in de herfst
verzameling past hij wel. •
en winter is hij eerlijk gezegd
niet om aan te zien. De verdorde, grote
Dacrycarpus
bruine bladeren blijven gedurende de
dacrydioides
gedurende de droge zomer van 2019.
hele winter en het vroege voorjaar
Ook de afgelopen zomer hebben we
aan de boom zitten. Ze zitten bovendat nog een aantal keren gedaan.
dien goed vast; je kunt ze er niet
Allerlei knoppen zijn uitgelopen met
even aftikken zoals dat bij veel andere
gezond ogend frisgroen blad en met
bomen en struiken wel kan. Gelukkig
hier en daar ook alweer de fraaie
hebben we een klimaat met duidelijke
witte bloemen. In de loop van de
seizoenen en vergoedt het fraaie
komende jaren zal hij steeds fraaier
zomerse uiterlijk van deze Japanse
worden en zal het ‘gekandelaberde’
keizer-eik alle winterse lelijkheid.
uiterlijk verdwijnen. •

GEZONDHEID
Nienke Ten Hoor-Aukema

In 2050 zullen er ca. 9,5 miljard mensen op
onze aarde rondhuppelen. Om al deze men
sen te voeden en tegelijkertijd de aarde niet
nog verder uit te putten, zijn maatregelen
nodig. Met kringlooplandbouw is het moge
lijk voldoende voedsel te produceren binnen
de grenzen van onze planeet.

Circulair
voedselsysteem
Z

oals wij nu aan het eind van dit heel bijzondere coronajaar
op de drempel staan van een nieuw kalenderjaar, zo staan
wij ook op de drempel van een oud-nieuw voedselproductiesysteem.
Frankrijk is een van de landen waar de bevolking het meest wordt
blootgesteld aan pesticiden, zo bleek in 2018 uit een rapport
van het National Institute for Sanitary Surveillance. De belangstelling alhier is nu voor biologische agronomie heel groot.
Biologische landbouw
Dit is een voedselproductiesysteem, gebaseerd op respect voor
levende wezens en natuurlijke cycli. Het gaat om duurzaam
beheer van de landbouwgronden, respect voor de natuurlijke
balans, biodiversiteit en de promotie van producten van hoge
kwaliteit zodat de productie het milieu, de gezondheid van
levende wezens en hun welzijn niet schaadt. Deze productie-

methode is gebaseerd op het niet gebruiken van synthetische
chemicaliën, het recyclen van organisch materiaal, gewas
wisseling en biologische bestrijding.
In 2019 werd in Frankrijk 8,5% van de landbouwgrond biologisch
geteeld, in vergelijking met 3,8% in Nederland. Frankrijk staat
nu op de derde plaats in Europa – achter Spanje, leider op het
oude continent dankzij de olijfgaarden – en Italië. De meeste
Franse boeren die zich bezighouden met biologische landbouw
wonen in Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine
en de Loire. In Nederland vinden we die boeren in de Flevo
polder, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Opvallend is
dat het aantal boerenbedrijven daalt, maar dat de omzet van
de resterende bedrijven stijgt door nieuwe methoden.
Strengere specificaties voor biologische landbouw
Hoewel biologische landbouw is onderworpen aan Europese
regelgeving voor alle lidstaten, kent Frankrijk een zeer strenge
extra regelgeving. Het tegenstrijdige is dat Franse boeren gebukt gaan onder aanvullende nationale bepalingen, terwijl de
conservatieve landbouw juist extreem veel synthetische ver
delgings- en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In de hele
keten van producent tot distributeur – inclusief verwerkers,
voorraadhouders en importeurs – worden de praktijken van
biologische landbouwers regelmatig gecontroleerd door instanties die zijn erkend op hun bekwaamheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Lineaire landbouw
Vlak na de oorlog waren er ca. 2 miljoen hongerige, onder
voede mensen onderweg naar huis. Voedselhulp kwam van
buiten en drie jaar later trad het Marshallplan van de toen
malige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George
C. Marshall in werking. Sicco Mansholt, zoon van een heren-

boer uit Ulrum, ontwikkelde voor Nederland een nieuw lineair
landbouwbeleid. Hij was een bevlogen politicus die overtuigd
was van de grenzeloze mogelijkheden die het Marshallplan
boden. Hij heeft hiermee agrarisch Nederland tot ver over de
grenzen op de kaart gezet. Nederland ontwikkelde zich tot de
tweede agrarische exportnatie van de wereld. Meer dan een
halve eeuw was het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het
maximaal efficiënt produceren tegen een zo laag mogelijke prijs.
Koerswijziging
Na 75 jaar is het de hoogste tijd voor een koersverandering.
Het wereldvoedselprobleem blijft nopen tot efficiënte productie
en tegelijkertijd kunnen wij niet langer horende doof en ziende
blind blijven voor de desastreuze gevolgen hiervan voor het
milieu. Het begrip efficiëntie krijgt een nieuwe invulling. Het gaat
niet langer om alleen economische aspecten waarbij alleen
macro gold. Met een slimmer gebruik van natuurlijke processen
en zuiniger omgaan met grondstoffen en de natuur moeten de
milieuafspraken van 2050 gerealiseerd worden.
Valse romantiek
Voor veel jongeren is de kringlooplandbouw een novum. Voor de
ouderen onder ons appelleert het wellicht aan de nostalgische
beelden uit hun jeugd. Helaas was de tijd van Ot en Sien, Afkes
tiental en Bartje niet zo lieflijk en romantisch als de plaatjes
suggereren. Er heerste schrijnende armoede onder de keuterboertjes en het arbeidersvolk. De landbouw kampte met veel
gewasziekten, te weinig mest en het voortdurende risico op
misoogsten.
Circulair voedselsysteem
De nieuwe kringlooplandbouw is een mondiale puzzel voor
wetenschappers, boeren, burgers, bedrijven. Zij combineren
ecologische principes met moderne technologie, zoeken naar

nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe verdienmodellen
en maatschappelijke diensten gericht op goede oogsten in
combinatie met een zuinig gebruik van grondstoffen en energie.
Dit vereist een enorme omslag in denken en doen. Voor veel
boeren is dit een beangstigend scenario. In de kringlooplandbouw wordt de agrarische biomassa met de daarin opgeslagen
voedingsstoffen niet opgestookt als brandhout (en dus CO2-uitstoot!), maar vastgehouden in het voedselsysteem waardoor
minder kunstmest nodig is. Het sluiten van deze cirkel wordt de
vernieuwde oude leest waarop de landbouw is geschoeid. De
intensieve landbouw zoekt naar hightech-oplossingen door te
leren van wat de kleine selfsupporting boer ooit deed met wisselgewassen en restverwerking. Ooit aten koeien ook al bietenblad dat rijk is aan eiwit. Nu wordt daar veevoer van gemaakt.
Raderen in het metaplan
De veehouder maakt straks weer gebruik van ruwvoer en van
reststromen uit akkerbouw, tuinbouw en de voedingsindustrie
en de rest van de voedselketen. Tegelijk spaart de veeboer de
weide- en landbouwgronden door mest van goede kwaliteit te
gebruiken door al in de stal of de mestkelder koeienpoep en
urine te scheiden. Zodoende kan de moderne akkerbouwer weer
dierlijke mest, compost en gewasresten de grond inploegen om
het bodemleven te stimuleren. Kunstmest dient dan alleen nog
als extra voeding.
Eindelijk zijn de geleerden het erover eens, dat alles waar het
om draait is: bodemvruchtbaarheid. Bij gezonde akkers met een
gezond bodemleven zijn er minder ziekten en plagen, maar het
zal nog wel even duren voordat alle neuzen dezelfde kant op
staan. Toch is het de moeite waard om eraan mee te werken, ook
op kleine schaal. Misschien straks ook een eigen circulair moesen kruidentuintje? Verse groente uit eigen tuin is zo lekker! •

FOTO: GUILLAUDEAU DONATIENNE - CRT BRETAGNE

Biologische teelt van kool in Saint-Suliac, nabij Saint-Malo.
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KUNST
Reinier Sinaasappel

We hebben afgesproken in het eeuwenoude,
charmante huis-met-atelier van Paul de
Lussanet*; gelegen in de landelijke heuvels
in het uiterste zuiden van de Dordogne nabij
de grens met de Lot. Het is een paar weken
na het einde van de Nederlandse lockdown
en het Franse confinément en hij is blij weer
in ‘zijn’ Frankrijk te zijn.

A

ls Paul 80 jaar geleden geboren wordt, is de Tweede
Wereldoorlog zes maanden oud. Hij herinnert zich de
eerste jaren nog heel goed. In de tuin van zijn ouderlijk
huis, aan het Mauvezand op de grens van Laren en Blaricum,
liggen Duitse soldaten ingekwartierd. Zij maken veel lawaai,

Paul de Lussanet

Paul aan het werk ‘en plein air’.
Blootsvoets in Nolde’s bloementuin (2012).

Bohémien in Frankrijk
zingen liederen en stoken vuurtjes. Dat maakt hem bang. De
spoorverbinding met Amsterdam loopt niet ver van zijn huis 		
en als hij die beruchte ‘Gooise Moordenaar’ hoort, schrikt hij
telkens van het gefluit en geknetter. Zijn kindermeisje moet
hem dan geruststellen door te zeggen dat er niet wordt ge-

schoten en dat het maar de tram is. Ook Pauls grootouders
wonen in Laren en na de oorlog worden hij en zijn familie bij
hen ingekwartierd. Beiden beoefenen de schilderkunst, maar
het is vooral zijn grootmoeder die hem inspireert. Zij had nog
les gekregen van Breitner en had een contract met de vermaarde kunsthandel Buffa voor het maken van dierenportretten en
die zijn een groot succes.
Twee toetsen, niet poetsen
Zijn grootvader, die voorzitter was van de destijds bekende
Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum, brengt hem met enige
strengheid de kneepjes van het schilderen bij. Al heel jong leert
hij de beginselen van het zeventiende-eeuws schilderen: “Twee
toetsen; niet poetsen, want dan maak je modder van de verf.”
Hoewel zijn ouders eigenlijk vinden dat hij maar eerst zijn
baccalaureaat economie moet halen, verzetten zij zich niet
tegen zijn gang naar Antwerpen. Paul wil niet een halve
econoom en een halve schilder worden, want: ”…dan eindig je
zeker als tekenleraar.”

Pauls eerste werk (1955).
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Om aansluiting te vinden met andere kunstenaars gaat hij regel
matig naar La Coupole, dé ontmoetingsplaats voor artiesten en
intellectuelen aan de Boulevard de Montparnasse. Hij ziet daar
onder meer Jean Paul Sartre en Alberto Giacometti en in 1964
wordt Paul genomineerd voor de Orthon Friesz-prijs (zie Drop
128). Via een verzamelaar wordt hij geïntroduceerd bij de beroemde Franse kunstcriticus en schrijver José Pierre. Deze is
zeer onder de indruk van het werk van Paul en schrijft een
lovend voorwoord voor Pauls eerste expositie.

Parijs
Als hij 21 is, gaat Paul naar het Hoger Instituut voor Schone
Kunsten, maar al snel is Antwerpen hem te klein en hij mag van
Madame Tsarine, zijn professor, samen met een medestudent

Vlnr Aat Velthoen, Jan Cremer en Paul de Lussanet.
en achterop diens scooter, naar Parijs. Hij wil daar niet meer
weg. Hij gaat naar een privé-academie; zijn grote leermeester
is de Oostenrijkse expressionist Oskar Kokoschka. Die leert hem
op zijn ‘Schule des Sehens’ vooral te kijken en dat ”…lijnen niet
bestaan; figuren ontstaan door verschillende kleurvlakken tegen
elkaar te leggen”. Hij werkt hard en wil graag exposeren. Het
is 1962, Parijs is dan nog geheel in de ban van de Algerijnse
oorlog en lijkt wel een stad onder beleg. Politie op iedere
straathoek controleert je verblijfsvergunning en je moet als
buitenlander elke zes maanden een halve dag in de rij staan
om je carte de séjour te verlengen.

Galerie Krikhaar
Paul vindt het in Parijs wat te lang duren en als hij in de zomer
van 1964 in Laren is, organiseert hij zelf die eerste expositie in
de Knipscheer in Laren. Zijn goede vriendin Fritzi ten Harmsen
van der Beek (Jagtlust) vraagt Gerard Reve de tentoonstelling
te openen. Die gebeurtenis doet veel stof opwaaien en de volgende dag staat Herman Krikhaar met Telegraaf kunstcriticus
Ed Wingen op de stoep. Ook de overige Nederlandse kunst
kritiek is positief. Zijn werk wordt daarna getoond in Galerie
Krikhaar in Amsterdam en alles wordt verkocht aan onder
anderen Alex en Jacobine Orlow, Hans van Manen, Han Ebbelaar
en Alexandra Radius. Er breekt een periode aan waarin Paul
exclusief voor deze galerie zal gaan werken.
In de jaren ‘70 verschuift de publieke belangstelling van de
beeldende kunst naar de popmuziek van onder andere de
Beatles en de Rolling Stones. Omdat De Lussanet een beetje
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MA CHANSON
Wilma Duijvestijn-Baljeu

Pauls huis in Frankrijk.

H

eeft u een bijzondere herinnering aan een Frans liedje?
Was u heimelijk verliefd op de zanger of zangeres van een
bepaald liedje? Welke plaat raakte u op een speciale manier?
Een guilty pleasure misschien? Een chanson die ervoor zorgde
dat de Franse muziek of taal u in vervoering bracht? En zou u
dit met ons willen delen?

genoeg krijgt van soleren in ‘de ivoren
toren’ treedt hij in dienst van Matthijs van
Heiningen, die in hem geïnteresseerd is
geraakt na het zien van twee door Paul
gemaakte filmpjes. In 1976 regisseert hij
het laatste van de vier delen van Alle
Dagen Feest, naar het boek van Remco
Campert en in 1978 maakt hij Mysteries
met Rutger Hauer en Sylvia Kristel in de
hoofdrollen.

Vanaf deze Drop starten we met een nieuwe rubriek:

MA CHANSON

Joe Dassin

l’Été Indien

In de jaren ‘80 is hij een poosje weer in
Nederland, maar vanaf 1985 keert Paul terug naar Parijs en pakt
het schilderen weer op. De vroegere relatie met de beeldschone
Maria Moll wordt hersteld en tot op heden vormen zij een
hecht paar, waarbij Maria de rol van muze met verve vervult.

FOTO: ABXBAY/WIKIMEDIA

Tafel 2B
Op een kunstbeurs in Parijs komt hij in contact met een bij
zondere lithografische drukkerij: Litho Art uit Vence. Hij maakt
jarenlang veel werk dat gretig aftrek vindt en hij is populair.
Als vaste gast in La Colombe d’Or heeft hij daar 2B: de mooiste
tafel op het terras. En als prominente Nederlanders daar een
plaats krijgen toegewezen in ‘Siberië’ (in de schaduw), vragen
zij aan Paul of hij niet een betere plek voor ze kan ritselen.
Vaak kopen ze dan een werkje als dank voor de bewezen dienst.
Daardoor krijgt hij veel bezoek van ‘bekende Nederlanders’ in

La Colombe d’Or in St Paul de Vence.
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We zijn op zoek naar persoonlijke verhalen. Schrijf ons uw
verhaal, maximaal 500 woorden. Als u nog een foto heeft met
betrekking tot de artiest of uw verhaal, is dat helemáál geweldig.
Uw speciale liedje wordt, mits we het liedje kunnen vinden,
met een link op de website geplaatst van les Amis de Drop.
De aftrap neem ik voor mijn rekening in deze eerste aflevering,
wie volgt? Ik ben heel benieuwd en uw verhaal zie ik daarom
graag tegemoet op: administratie@lesamisdedrop.fr.

zijn atelier. Al met al vindt hij dat hij te weinig aan werken toekomt; er is te veel afleiding en het wordt hem daar te druk. Hij
keert terug naar Parijs. Intussen helpt in Nederland de onlangs
overleden interieurontwerper Jan des Bouvrie het werk van De
Lussanet te waarderen bij zijn clientèle. Hij heeft daarvoor een
uniek voorstel; hij integreert het werk in zijn interieurontwerp
waarbij hij de klant meldt, dat als hij op enig moment het werk
wil wisselen, hij dat altijd kan komen doen en een keuze kan
maken uit Des Bouvries’ immense verzameling. Mocht dat
helemaal niet lukken, dan krijgt de klant zijn geld terug.
Schilderen ‘en plein air’
Na exposities in Amsterdam, Parijs, Londen, Brussel, Apeldoorn
en recent in museum Singer Laren (2014) en museum MORE
in Gorssel (2018), schildert Paul de laatste jaren vooral in zijn
atelier in Laren. Hij houdt zich verre van de plekken die nu door
de beau monde van Laren zijn ingenomen en met weemoed kijkt
hij terug op zijn destijds favoriete ‘Bonte Paard’. Het kunstenaars
dorp is in zijn ogen voorgoed verpest en toch zal hij Laren
nimmer verlaten, want “Mijn onvoorwaardelijke liefde voor
Laren komt uit mijn jeugdjaren, waar ik achter de heg, met mijn
grote hoeveelheid dieren en mijn groentetuintje genoot van het
toenmalige schildersleven daar.” Terugkeren naar zijn geliefde
Frankrijk doet Paul nu een paar keer per jaar en dan telkens
voor enkele weken, vooral om daar en plein air te kunnen
schilderen.
Paul vierde november jl. zijn 80e verjaardag, in kleine kring met
enkele intimi in een kasteel van vrienden in Normandië.
*Volgens Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur van Singer
Laren, is Paul de Lussanet de laatste echte bohémien schilder
van de kunstenaarskolonie Laren-Blaricum

H

et was 1975. Op school had ik nog maar een jaar Franse
les gehad. Maar ik vond de taal geweldig! Dertien jaar
was ik, met gevoelens waar je als puber mee te maken krijgt;
jongens worden ineens interessant. En ik nam mij voor dat als
ik een vriendje zou krijgen die ik de liefde wilde betuigen, ik dat
in het Frans zou doen. Want “je t’aime” klonk toch vele malen
mooier dan “ik hou van jou”? En toen kwam daar die plaat van
Joe Dassin (1938-1980): L’été indien. Oh wat zwijmelde ik bij
die man in dat witte pak, die mooie kop, de stem, de opnames
langs het water en strand en ik wist direct: Frankrijk dat is het!
Natuurlijk kocht ik de lp en als ik me goed herinner stonden de
teksten van de liedjes op de binnenhoes. Met mijn beperkte
kennis van de Franse taal probeerde ik mee te zingen en die
liedjes te begrijpen.
On ira
Où tu voudras, quand tu voudras
Et on s’aimera encore
Lorsque l’amour sera mort
Toute la vie
Sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l’été indien
Het heeft nog heel lang geduurd voordat ik zelf ook werkelijk
naar Frankrijk ging. Als gezin gingen we niet op vakantie en
mijn eerste vakantie op mijn 18e was naar Spanje. In het begin
van deze eeuw besloten mijn man en ik, na veel verregende
zeilvakanties in Nederland, onze boot in Zuid-Frankrijk neer te

Want “je t’aime” klonk toch vele malen
mooier dan “ik hou van jou”?

leggen. Met drie keer per jaar twee weken vakantie was onze
actieradius bij het varen beperkt en ook de beruchte mistral
was vaak aanwezig. Dus maakten we regelmatig uitstapjes
daar in de buurt. Zo is onze liefde voor Frankrijk ontstaan en
begon ook het dromen: misschien ooit eens een huisje in
Frankrijk…? Gelukkig is het niet bij dromen gebleven en wonen
we al weer bijna vijf jaar op het Franse platteland.
Dat mijn liefde voor de Franse taal bij mijn klasgenootjes destijds niet onopgemerkt was gebleven, bleek toevallig onlangs.
Mijn moeder was wat aan het opruimen geslagen en kwam in
een oude doos een ansichtkaart tegen die mijn vriendinnetjes,
die op vakantie in Spanje waren, aan mij hadden gestuurd:
geschreven in het Frans! Nog steeds hou ik van Franse muziek,
maar het repertoire is niet bij Joe Dassin gebleven, hoewel ik
het heel mooi blijf vinden. Aznavour en Piaf bijvoorbeeld hebben zoveel mooie chansons gezongen, die raken vandaag de
dag ook nog. •
Joe Dassin – L’été indien (1975):
https://www.youtube.com/watch?v=cN-OCHlfRTU
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CORONA
Berend Jan van den Boomen

Stopt corona
de leegloop
van het (Franse)
platteland?
FOTO: INEKE OERLEMANS

Wat betekent corona voor de huizenmarkt
in Frankrijk? Blijft de (grote) stad een
trekpleister of is dat voorbij?

M

akelaarsvereniging NVM meldt
op basis van de verkopen in
juli, augustus en september
dat ondanks de coronacrisis de huizenmarkt in Nederland op volle toeren draait.
De huizenprijzen stijgen hard, harder nog
dan in voorgaande jaren. Gemiddeld
steeg de prijs met bijna 12% terwijl het
aanbod afneemt. Dat een grote vraag
met tegelijk een klein aanbod leidt tot
hoge prijzen, weet zelfs een economische
leek. Eerder nog dit jaar verwachtte ABN
AMRO een prijsdaling van 2%, maar die
voorspelling is ingetrokken. De coronacrisis lijkt eerder een aanjager dan een vertrager van de huizenmarkt te zijn. Met name vrijstaande huizen op een redelijke
afstand van de stad zijn in trek.
In Frankrijk is er een iets ander maar grosso modo wel vergelijk
baar beeld. Het Franse weekblad L’Observateur (L’Obs) houdt een
dossier immobilier bij waarin de ontwikkelingen op de huizen
markt in de verschillende departementen wordt weergegeven.
De vraag in de regio’s op een à twee uur rijden van Parijs explodeert met een gemiddeld kopersbudget van € 300.000. Volgens
L’Obs (in september) speelde daarbij de vrees voor een nieuw
confinement een grote rol. Rond andere grote Franse steden
ziet men hetzelfde. Wat het tweede confinement voor de huizen
markt betekent, is nog niet te zeggen.
Wim van Teefelen (onroerendgoedadviseur in Frankrijk) meldde
in augustus al op de site van nederlanders.fr dat het in zijn
praktijk storm liep. Kopers waren vooral Fransen uit de grote
steden. Bieden onder de vraagprijs was er volgens hem niet
meer bij.
Een snelle ronde (corona proof via de mail) langs een paar
Nederlandse makelaars in de Dordogne bevestigt een en ander.
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Ingrid Gelaudie van
 akelaarskantoor Simply Périgord
m
in Le Bugue zegt dat de vraag na het
(eerste) confinement explosief steeg.
Ook nu – terwijl we in het tweede
confinement zitten – krijgt ze nog
steeds aanvragen voor visites. Het
zijn vooral Franse kopers in spe die
haar kantoor benaderen en daarbij speelt corona bij de
Franse kopers een flinke rol. Ze komen uit het noorden en
uit de regio Parijs. Ook uit andere grote steden als Bordeaux, Lyon en Toulouse. Een toch al vaak overwogen stap
van stad naar platteland (in verband met de kwaliteit van
leven) wordt door corona van plan naar actie gebracht. De
Franse klanten, met name uit de regio Parijs, moeten vaak
hun wensen bijstellen. De tijd dat je voor € 200.000 een
driekamerwoning met zwembad en garage kon kopen, is
voorbij. Er is in haar praktijk nog geen sprake van hogere
prijzen omdat er vooralsnog voldoende aanbod is. Maar als
dit zo doorgaat, gaat dat over een jaar of twee wel degelijk
gebeuren.
Ingrid Gelaudie ziet nog geen ‘Engels’ effect optreden. Een
aantal Engelsen vertrekt vanwege Brexit, maar er is ook
een groep die juist vanwege Brexit naar Europa wil. Er is
een lichte stijging van Belgische en Duitse klanten. In de
Nederlandse markt is nog niet veel verandering. Dat zijn
nog steeds vooral gepensioneerden die een tweede woning
zoeken.

Liesbeth de Beer van La Porte Property in
 onpazier heeft het ook druk. Na het confinement kwamen
M
er veel klanten – vooral uit de regio Parijs – een huis zoeken
op het platteland. Zij ziet ook opvallend veel meer Duitsers.
Haar kantoor had altijd al veel Nederlanders en Belgen en
corona heeft de trek naar het platteland versterkt. In Neder
land zijn zo’n beetje alle vakantiewoningen verkocht, dus
wijkt men uit naar Frankrijk. De Engelse vraag lijkt meer
Brexit-gerelateerd te zijn. Veel Engelsen willen voor 31 december Frans ingezetene zijn. Sommige huren voor langere
tijd om zo rustig te kunnen zoeken, maar ze wonen dan al
wel officieel in Frankrijk. Alle soorten woningen worden
goed verkocht. Oude huizen maar ook nieuwe huizen zijn
in trek. Men zoekt vooral rust en ruimte. Goede interneten telefoonverbindingen zijn steeds meer een pre. Mensen
willen vanuit huis kunnen werken.
De minimale of zelfs negatieve rente op spaartegoeden werkt
ook versterkend op de kooplust. Sinds kort moet je gaan
betalen als je boven een bepaald bedrag
uitkomt. Dan kun je beter een tweede
huis kopen en dat gaan verhuren als
vakantiewoning, Zo kun je de onkosten
en het onderhoud betalen en houd je
de waarde van het onroerend goed.
Dat gebeurt meer en meer.
Al met al wordt het aanbod langzamer
hand schaarser en dat zal uiteindelijk,
als de vraag zo blijft, ook een stijgend
effect op de prijs gaan hebben.

Roelien Hoven van Propriétés
Privées in Beynac bevestigt het beeld.
Na het confinement is de vraag sterk
toegenomen. Het is enorm druk geworden op de huizenmarkt; niet alleen
voor kijkers maar ook voor kopers.
Haar kantoor heeft het razend druk en
omdat er zoveel verkocht wordt, is er
weinig tijd voor het opnemen van
nieuwe objecten met als gevolg dat
het aanbod minder wordt.
Het zijn vooral Franse kopers, voornamelijk uit de grote
steden Parijs, Lyon, Bordeaux. Veelal mensen waarvan de
kinderen al de deur uit zijn. Sinds corona trekken die meer
naar het platteland, waar ze voor een acceptabele prijs
prachtig vrij kunnen wonen. Ook het ‘nieuwe‘ thuiswerken
bevordert dat. Het kopen van een tweede woning is in trek.
Men kan zich dan terugtrekken uit de stad naar rustiger
gebieden.
Er zijn naast Fransen veel Nederlanders op de markt voor
tweede woningen. Voor de Britten geldt een Brexit-effect.
Er zijn er die daarom weg willen en verkopen én er zijn
Britten die daarom juist willen komen en kopen. Er is veel
vraag naar mooie, ‘instapklare‘ huizen. De prijs voor
courante en mooie woningen lijkt iets gestegen, maar ze
durft geen voorspelling te doen voor de langere termijn.
Ook leuke tweede woningen zijn in trek.
Een bijzonderheid in deze onverwachte situatie is dat
sommige buitenlanders met huizen hier niet meer kunnen
komen (Amerikanen en Australiërs) en sommige moeilijk
(Engelsen). Dus is er vraag naar plaatselijke ’beheerders‘
die de tuin bijhouden en af en toe het huis luchten.

Wat betekent dit?
Al met al heeft corona tot nu toe een stimulerend effect op de
woningmarkt in Nederland waar de markt al overspannen was,
maar ook hier in Frankrijk en met name op het platteland. Je
zou bijna gaan denken dat corona de al
jaren bestaande trend van de trek naar
de stad aan het omdraaien is. Dat zou
toch een onverwacht effect zijn van een
uiterst ongewenste gezondheidscrisis.
En ook... (niet onbelangrijk voor de
huizenbezitters à la campagne) het is
niet te verwachten dat de huizenprijzen
op het huidige niveau blijven, een stijging
van de waarde lijkt meer voor de hand te
liggen. •
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ervaringen…
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ALBATR
ALBATR

ALBATROS
ALBATROS
EAGLE EAGL
BIR

siret: 51034091900010
op Ferme La Haute Prèze, de volledig
19 gerenoveerde, authentieke melkboerderij
T: 0545232576
in het hart van de prachtige internationale Golf de la Prèze,
M: 0695560124
op de
grens van Charente, Dordogne en Haute
Vienne.
Sponsoring
18
E:
gertrook@orange.fr
Reservering:
Info:
De drie nieuwe en comfortabele ‘loftappartementen’
garanderen een onvergetelijk verblijf.
contact@golffrance.eu
www.golffrance.eu
Zeer geschikt voor korte, sportieve
vakanties en voor bezoekjes aan familie en vrienden.

HET IS ZOVER!
De drie nieuwe en comfortabele “loftappartementen”
in de gerenoveerde, authentieke melkboerderij “La Haute Prèze”
Schitterend gelegen in het
heuvelachtige
zijn
vanafgrensgebied
begin van
mei beschikbaar voor een onvergetelijk verblijf.
CHARENTE,
DORDOGNE
EN LIMOUSIN
op Ferme La Haute Prèze,
de
volledig
gerenoveerde,
authentieke
melkboerderij
Devindt
ligging
in het
hart van de prachtige
internationale
Golf de la Prèze,
U in de gemeente
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Joanna Bos Beëdigd vertaalster
Verbonden aan het Hof van Beroep van Toulouse
Vertalingen Engels, Nederlands,
Frans voor heel Frankrijk en
redactie van uw officiële documenten.

joannabos4@gmail.com

06 87 60 44 66

CULINAIR

Oesters met
zoetzure komkommer

Gert Melse

Feestelijke oesters
Oesters zijn in Frankrijk niet weg te denken tijdens de feestdagen.
Ze zijn in die periode ook het beste op smaak. Twee mooie en fees
telijke gerechtjes met oesters: een koude en een warme bereiding.

Oesters met
champagnesaus
Ingrediënten (voor 4 personen):
12 oesters van het type creuse
Voor de saus:
1 sjalotje
klontje boter
1 dl champagne
1 dl room
0,5 dl oestervocht
5 peperkorrels
1 eidooier

Voor het spinaziemengsel:
1 sjalotje
1 teen knoflook
klontje boter
zout en peper
200 gram spinazie

Voor de garnering:
8 stengeltjes bieslook (gesnipperd) of
plukjes tuinkers, de zest van 1 limoen
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200°C.

Joanna Bos Beëdigd Vertaalster
Uw advertentie in Drop?
Bel of schrijf naar Willem Pleune (Sponsoring)
tel. +33 (0)6 28 727 088
e-mail: sponsoring@lesamisdedrop.fr

joannabos4@gmail.com

06 87 60 44 66 05 53 40 05 28

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

Open de oester met de bolle kant naar
onder, met een oestermes. Snijd de oester
los, haal hem uit de schelp en giet het
oestervocht door een fijne zeef. Bewaar
de oesters in het oestervocht en zet ze
tot gebruik in de koeling. Spoel de lege
schelpen schoon. Zet ze droog in een schaal
met op de bodem een laag zeezout.

Oesters met champagnesaus

aan in boter en laat ze glazig worden.
Voeg de spinazie toe en laat deze enkele
minuten slinken, maak op smaak af met
een snuf zout en peper.
Snijd het spinaziemengsel fijn, leg er een
bedje van in de schelp en leg daarop een
oester. Schep een eetlepel van de saus
over de oesters en schuif ze in de hete
oven. Zet na vier minuten de ovengril
aan tot ze een lichtbruin korstje krijgen.
Garneer de oester met de fijn gesneden
bieslook of een plukje tuinkers en een
beetje zest van limoen..
* De saus en het spinaziemengsel kun je
een dag van tevoren maken.

Maak de saus*: Pel en snipper de sjalot.
Fruit deze aan in een kleine koekenpan
met wat boter. Blus af met het oestervocht, de champagne, de peperkorrels
en de helft van de room. Laat het geheel
op laag vuur tot de helft inkoken. Klop
de overige room op en spatel de losgeklopte eidooier eronder, voeg toe aan
het champagne-mengsel.

Ingrediënten
12 oesters van het type creuse
½ komkommer
2 dl wittewijnazijn
0,5 dl water
100 gram suiker
8 sprietjes bieslook
zout en peper
12 plakjes radijs
1 vel filodeeg
zonnebloemolie
vadouvan of kerriepoeder
bakpapier
Bereiding
Schil de komkommer. Schaaf met een
kaasschaaf 2 plakken in de lengte van de
komkommer; snijd deze doormidden en
dan in de lengte in drieën zodat je 12
langwerpige plakjes krijgt. Snijd de rest
van de komkommer in heel kleine blokjes van 2x2 mm (en brunoise).
Meng de suiker, azijn en het water tot de
suiker is opgelost. Snipper de bieslook
fijn en meng deze met de komkommerblokjes en -plakjes in de suiker-azijn-oplossing. Smaak af met zout en peper.
Marineer de komkommer een uur.
Verwarm de oven voor op 170 graden.
Steek 24 rondjes uit een vel filodeeg,
bestrijk deze dun met een beetje olie en
bestrooi ze met een snuifje vadouvan of
kerriepoeder. Leg steeds 2 rondjes op
elkaar op een velletje bakpapier, daar
bovenop weer bakpapier en zet daar
bijvoorbeeld een ovenschaal op om de
rondjes mooi plat te houden tijdens het
bakken. Bak de rondjes in 10 minuten
knapperig.
Laat de gemarineerde komkommer uitlekken. Leg in elke schelp wat blokjes
komkommer en drapeer de oester erop.
Rol de plakjes komkommer op en leg ze
op de oester. Garneer het geheel verder
af met een takje kervel, een mooi blaadje
van een Oost-Indische kers of een basilicumblaadje en een plakje radijs dat even
op smaak gebracht is met zout en peper.

En dan het spinazie-mengsel*: Maak de
sjalot en knoflook schoon en snijd ze
fijn. Zet deze samen met de knoflook

Geniet ervan!
Oesters met zoetzure komkommer
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HUIZEN MET EEN VERHAAL
Ronald A.R. Kerkhoven

Zomaar een middeleeuws recept:
Als hoofdmaal zalm in amandelmelk: 800 gram verse
zalmfilets met huid, ½ citroen, 250 gram amandel
snippers, 2 eetlepels olie, een beetje fleur de sel, een
halve liter water en wat gemalen zout en peper.

In de verte Les Fermes du Moyen-Âge in de Corrèze.

Leven in Xaintrie
Retourtje middeleeuwen

W

eggeschoven in de Corrèze en op de grens met de
Cantal, ligt de streek Xaintrie, die sedert de 10e eeuw
in bezit was van de burggraaf van Turenne. Pas bij
de Franse revolutie is het grondgebied werkelijk van de Franse
staat geworden. Een destijds nogal ontoegankelijk gebied, deze
gorges in de vallei van de Dordogne.
Sterk bebost, zodat handelgedreven
werd in hout (voor wijnvaten) en houtskool. De eigen producten waren vooral
kastanjes, graan, linnen, wollen stoffen
en wat vee. Men mocht er op alles jagen
en dit recht ging door, ook al verbood
Lodewijk de XIe in de rest van Frankrijk
de jacht voor niet-edelen. De Xaintrie
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was een streek waarin het oude boerenleven zich tot in de
20e eeuw heeft kunnen voortzetten.
De dorpjes bestonden in die middeleeuwse tijd uit kleine
boerderijtjes, stallen, tuinen, landerijen, weilanden, bossen 		
en gemeenschapsgronden. De bezitters
van deze dorpjes waren rijke (adellijke)
families of de kerk. Aan hen droegen de
bewoners hun belastingen af. De betaling
was in zilver (voor de huizen) en in natura
(voor de gronden). De Xaintrie was toen,
wat we nu een ’belastingparadijsje’ zouden noemen; de belasting van de Franse
gebieden aan hun koning was altijd hoog
geweest, die aan de burggraaf relatief
laag. De bewoners van deze streek hebben hier, in die tijd, drie à vier namen
gehad: die van hun dorp, hun doopnaam,
hun roepnaam en soms ook hun scheldnaam.

Het huisje van de boer/wever.

FOTO’S: RONALD A.R. KERKHOVEN

In een uithoek van de Corrèze, een
piepklein middeleeuws gehuchtje.
Natuurstenen muren en strooien
daken. Een kapelletje nog voorzien
van een rek met schedels. Op de kleine begraaf
plaats de stenen dodenlantaarn. Schapen en
koeien in de wei. Overal scharrelen tussen de
boerenwoningen kippen, eenden, ganzen en
varkens rond. Overal ligt er mest. De middel
eeuwse tuin geurt naar een verscheidenheid
van bloeiende planten. De bijen vliegen in en
uit de strooien bijenkorven. Op de landerijen
rondom staan gewassen, bekend uit de middel
eeuwen. De weggetjes ernaartoe ademen de
sfeer van een ver verleden. Men heeft aan dit
gehuchtje de datum 1476 gegeven. Toch is het
ruim 500 jaar later ontstaan! Hoe kan dat?

Maak van de amandelsnippers poeder en voeg daar
water aan toe; laat het 1 uur lang intrekken; in een
linnendoek wordt de substantie uitgewrongen, waardoor er een witachtige vloeistof ontstaat; (je kunt
tegenwoordig ook kant-en-klare amandelmelk kopen);
verwarm de melk in een pan gedurende 5 minuten;
de zalmfilets wassen en met citroensap insmeren;
de olie verwarmen en de zalm op de huid 7 minuten
laten bakken; zout en peper toevoegen; de zalm in
een schaal met een hoge rand leggen en de warme
amandelmelk erbij gieten. Je kunt er een puree van
knolselderij met aardappel bij serveren.

Vee was erg belangrijk voor dit eenvoudige boerenbestaan. Ossen trokken de
ploeg op de akker en de karren, om naar
de naburige markten te gaan. Het vee
De moestuin.
leverde vlees en melk. De koeien werden
geslacht als ze tussen de 12 en 15 jaar
waren en de stieren als ze tussen de 6 en
7 jaar oud waren. Al in de 15e eeuw lever
Het alledaagse leven in het dorp
den de boeren van Xaintrie vee aan steden
van de Puy d’Arrel
als Lyon en Parijs. Varkens werden voorIn het gehuchtje op de Puy d’Arrel is het
al voor het vlees en het spek gehouden.
leven uit die vervlogen middeleeuwse
De schapen uit die tijd waren klein van
tijd van de Xaintrie nog steeds zichtbaar
stuk. Ze wogen nauwelijks 20 pond, met
en in te voelen. Via de landerijen ziet
twee pond aan wol. Geiten vond men
men het gehuchtje liggen. De akkers zijn
alleen bij de allerarmsten. Kippen waren
Keurig op kaartjes alle informatie
bebouwd met rogge, tarwe, boekweit,
in de 15e eeuw ook niet zo groot als nu.
over de planten.
haver en soms gerst en gierst. Om het
Geliefd waren de kapoenen (gecastreerde
jaar moet een stuk grond braak blijven,
hanen). En dan liepen er natuurlijk ook
om uitputting van de vruchtbaarheid te
ganzen en eenden rond.
voorkomen. Toen was de ploeg van hout en ijzer en van een
Naast akkers waren voor deze keuterboeren moestuinen erg
type dat in het Centraal Massief nog gebruikt werd tot ver in
belangrijk. Een variëteit aan groenten en kruiden kweekte men
de 20e eeuw. Met weinig vee was mest een schaars goed,
hier. Planten voor de voeding (groentes) en smaakmakers
daarom werd as gebruikt als ‘fertiliser’. Tammekastanje-bomen
(kruiden); planten die de grondstof voor weefsels leverden en
waren belangrijk voor de meelproductie en dus het maken van
planten die gebruikt werden als verfstoffen; planten voor verbrood, zeker om de winter door te komen; meel van graan was
zorging en medicinale doeleinden (neem bijvoorbeeld de Prunus
daar te duur voor. Het stro van de akkers werd tevens gebruikt
spinosa: goed tegen maagklachten, diarrée en klachten aan de
als dakbedekking.
urinewegen). Bij de ingang van de moestuin stonden de bijenkorven, gemaakt van gevlochten stro. Er was wijnbouw in deze
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Men kon boer en timmerman zijn, boer en

Bij de oude kapel van Puy-d’Arrel is bij de ingang nog het doden
rek, voor beenderen en schedels van de overledenen, te zien.
Via een overdekt voorportaal (caquetoire of ‘roddelhoek’ genoemd) stapt men het schip van de kerk binnen, dat versierd is
met beelden en wandschilderingen. Er staan weinig stoelen of
banken, want het was in die tijd gewoon dat men staande en
knielend de mis bijwoonde.

smid, boer en wever en sommige wat rijkere
boeren waren zelfs boer en notaris.
streek die echter door klimaatsverandering (het werd kouder)
aan het eind van de 15e eeuw verdween. Wijn werd in die tijd
veel gedronken door alle sociale klassen. Men dronk gemiddeld
wel een liter per dag.
De beroepen waren in die tijd in de Puy d’Arrel en in andere
dorpen weinig gespecialiseerd. Men kon boer en timmerman
zijn, boer en smid, boer en wever en sommige wat rijkere boeren
waren zelfs boer en notaris. In dat geval lieten zij het werk op
hun landerijen over aan knechten en seizoenarbeiders. Per paard
gingen zij op pad naar hun klanten of hielden zij ‘spreekuur’ in
herbergen. Veel van hen waren ook ‘publieke schrijvers’ voor
hun ongeletterde streekgenoten. De officiële akten werden in

Het gehucht van 1476, gebouwd vanaf 2004
Het gehuchtje van de Puy d’Arrel heeft in de geschiedenis nooit
bestaan. Het is ontsproten uit de historische kennis van en de
passie voor de middeleeuwen van Pierre Gire. In 2004 kocht
hij een stuk grond met een heuvel en ging hij aan de slag om
verlaten en ruïneuze boerenwoningen uit de streek op te kopen.
Met ondersteuning van historische specialisten werden ze vakkundig in de oorspronkelijke staat weer heropgebouwd. Voor de
moestuin en de landerijen riep hij de hulp in van een botanisch
expert van middeleeuwse planten. Het museum-gehucht ‘Les
Fermes du Moyen Âge was ontstaan.

Bij het kapelletje het rek met schedels.

Het kerkhof met de dodenlantaarn.

Daken van stro, stenen muurtjes
en kleine tuintjes.

bij zijn schoonfamilie wonen met zijn
eigen vermogen. Ongehuwden erfden
niet, maar mochten wel bij ouders en/of
broers en zusters blijven wonen. Gewone
dorpelingen konden ook ‘helpers’ van de
(rondtrekkende) pastoor en zelfs een
soort lekenpriester worden. Maar dan
moesten er wel voldoende dorpsgenoten
zijn, om hun van een basisinkomen te
voorzien. Overigens werkten lekepriesters
ook gewoon mee op de landerijen.
De woon- en werkruimte.

het latijn geschreven en de notaris maakte ze op en bracht ze
naar het gerechtshof, waar ze met een officieel lakzegel werden
bekrachtigd. De notaris kon ook ‘vredesakten’ opmaken, om te
voorkomen dat de partijen naar de seigneur voor dure procedures moesten gaan. Ook inde hij vaak de kerkbelastingen.
In de middeleeuwen was men pas meerderjarig op z’n 25e, maar
meisjes konden al op hun 12e en jongens op hun 14e huwen.
De huwelijken werden bijna altijd in de maanden januari en
februari gepland; nooit tijdens de adventsdagen of in de vasten
tijd. De bruid kreeg een bruidsschat mee en de bruidegom ging
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De gebouwen van de Puy d’Arrel
Deze waren destijds vaak niet meer dan
een stenen opbouw, met stro gedekt en voorzien van twee
eenvoudige houten bedden, een tafel met ingebouwde kneedbak voor brood, een kist en een vliering. De vloer was meestal
van leem of van stenen. Verder was er naast deze ruimte, vaak
gescheiden van de woning, een koeien- en schapenstal. De
ramen in het huis waren altijd klein, de openhaard altijd eenvoudig. Deze leefruimte was tegelijkertijd om te wonen, te
koken, te slapen en te werken.
De babykamer was nooit meer dan een aan het plafond gehangen wiegje. De openhaard was het fornuis, het aanrecht met

Het interieur van de kapel.

De bijenkorf.

goot bevond zich bij het raam. Verder een kist voor het linnengoed en een kast voor potten en pannen. Een eenvoudige
houten tafel, met erboven een olielampje, en met aan beide
kanten houten banken, was het eetgedeelte. Losse bedden of
bedstedes (voorzien van met stro gevulde zakken) completeerden het woongenot. De voordeur kwam meteen uit op het
woongedeelte. Met een trap, van hout of steen, kon je naar 		
de vliering: bedoeld voor opslag (vooral voor het drogen van
tamme kastanjes), maar je kon er ook enkele extra bedstedes
(meestal voor kinderen) maken.

In een nieuw openluchtmuseum wist
Gire weergaloos een historische authenticiteit te scheppen die door deskundigen
geroemd wordt. Als oud museumconservator was ik onder de indruk van zowel
de historische en educatieve (zelfs Neder
landse teksten!) kwaliteiten van dit
museum en zijn uitstekende winkel. Dit
relatief kleine en particuliere openluchtmuseum laat in zijn onopgesmukte
presentatie veel (vaak grotere) collegamusea achter zich, voor welke het platte
landsverleden vaak het tonen is van het
mooiste van een verloren gegane boeren
cultuur. Hier geen mooi aangeharkt
verleden, maar een veel realistischer
benadering van een gereconstrueerde 		
en verdwenen (rauwe) werkelijkheid. Wie
ervoor openstaat, kan hier werkelijk een
doordringende middeleeuwse ervaring
hebben, ook met de kinderen. Ik raad
iedereen aan naar Les Fermes du Moyen Âge 19220 Saint-Julienaux-Bois, Corrèze te gaan. Op internet vindt u alle details.

Dr. Ronald Kerkhoven, antropoloog en kunsthistoricus.
Geraadpleegde literatuur:
Pierre Gire, Les Fermes du Moyen Age, Tulle, 2018.
Fabrice Guizard, Les Jardins au Moyen Âge, Lucon, 2017.
Olivier Straehli, Les Recettes du Moyen-Âge, Lucon, 2009.
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NATUUR
Karel Pavlicek

Het gebruik en beheer
van het landelijk gebied

In het moderne natuurbeleid en -beheer is de aandacht
voor het bevorderen van natuurlijke processen groot. Predatie is een van die essentiële factoren. Dit houdt mijns inziens in dat er vooralsnog plaats zal zijn voor jacht. Jacht –
gedefinieerd als regulering van de wildstand, onder meer
door afschot – zal er in de toekomst anders uitzien. Een
veelgehoord uitgangspunt van menselijke jagers is dat zij
onmisbaar zijn voor het natuurlijk evenwicht omdat zij de
rol van hun d
 ierlijke tegenhanger overnemen. Dat zij eerst
deze tegenhangers hebben uitgeroeid, staat terzijde. Dit
uitgangspunt kan wel een goede basis vormen voor een
nieuw beleid in gebieden die onder menselijke invloed
staan. Dierlijke jagers (predatoren) zullen ook hier een vooraanstaande rol gaan spelen waardoor de rol van de menselijke jagers beduidend minder groot zal zijn.

“En dan: wat is de natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.”

M

et enig cynisme stelde J.C. Bloem al in 1947 deze
vraag in zijn befaamde gedicht ‘de Dapperstraat’.
In Frankrijk zijn we gezegend met relatief veel
natuur. Ons goede vaderland daarentegen heeft, op enkele
buitendijkse gebieden na, geen ongerepte natuur. Nagenoeg
alles is hier door de mens beïnvloed. We hebben prachtige
cultuurlandschappen en hier en daar enkele terreinen die
het predicaat natuurgebied dragen, maar het is goed om
te weten dat bijvoorbeeld onze heidevelden in feite over
begraasde graslanden zijn die nu – met veel kunst en vliegwerk en tegen hoge kosten – in stand worden gehouden.
Ondanks de grote verschillen tussen Frankrijk en Nederland
leven bij beide landen dezelfde vragen met betrekking tot
gebruik en beheer van het landelijk gebied. Sterker nog, het
is een Europees vraagstuk.

FOTO ACHTERGROND: INEKE OERLEMANS

Rewilding
Wereldwijd concentreert de menselijke bevolking zich in
steden terwijl het platteland leegloopt. De tendens is dat de
landbouw zich concentreert in enkele regio’s waar schaalvergroting, intensivering en mechanisatie met weinig proble
men te realiseren zijn. De agrarisch marginale gebieden die
ook stedelingen zo aantrekkelijk vinden, zijn niet rendabel en
zullen hoogstwaarschijnlijk rap verdwijnen. Naast de stedelijke en agrarische concentratiegebieden zijn er uitgestrekte
terreinen die nu nog enigszins gebruikt worden voor landbouw en veeteelt, jacht of natuurgebied. Het is dringend nodig
dat Europa een visie formuleert op het gebruik en b
 eheer
van ons totale gebied. Hierbij worden zowel de stedelijke en
agrarische concentratiegebieden, als de ‘overgangsgebieden’
en natuurterreinen betrokken. Dit is géén utopie! Dat niet
alles overal tegelijk kan, is vanzelfsprekend. Er moet sprake
zijn van maatwerk, van geplande en gereguleerde ontwikke
ling, maar ook van geleidelijk loslaten van menselijk ingrijpen.
We zullen ons moeten herbezinnen op de doelstellingen van
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ons natuurbeleid. De rol van begrazing en bejaging in ecosystemen moet bij deze overwegingen beslist worden meegenomen. Dit geldt wereldwijd en zeker voor heel Europa.
In de discussies over deze terreinen komt steeds vaker het
begrip rewilding naar voren. Rewilding streeft ernaar om de
natuurlijke processen in landschappen te herstellen. Hieronder
vallen zeker ook overstromingen, natuurlijke catastrofes,
begrazing en predatie (lees: natuurlijke bejaging door dieren).
Natuurlijke calamiteiten zoals overstromingen, bosbranden en
insectenplagen zijn van alle tijden. Als deze op grote schaal
plaatsvinden, is dat meestal een reactie op menselijk beleid.
Herintroductie
Al jaren geleden is men begonnen met het uitzetten van in het
wild verdwenen soorten (herintroductie) om weggevallen functies in het ecosysteem weer op te starten. Veel van deze her
introducties zijn succesvol gebleken; de gestage toename van
ooievaars, eerst in de Elzas en later in Nederland en elders, werd
door vrijwel iedereen begroet. Bij de herintroductie van grote
grazers zoals paarden, runderen en ook wisenten was dit al genuanceerder. In sommige terreinen trad verruiging op: bloemrijke graslanden veranderden soms tijdelijk in brandnetel- en
braamvelden. In andere gebieden, met een veel eentoniger begroeiing, is door begrazing wel snel een toename van de bio
diversiteit opgetreden. Dat alles steeds verandert, is een natuurwet die de oude Griekse filosofen al onder woorden brachten.
Echt gevoelig ligt de discussie rond de bejaging, door dier of
door mens. Het feit dat in de natuur altijd predatie plaatsvindt,
wordt stilzwijgend geaccepteerd zolang we het maar niet zien.
Wezeltjes, hermelijnen en bunzings zijn klein en kunnen dus hun
gang gaan, buiten ons kippenhok. Marters, dassen en vossen
zijn groter en worden zeer actief bejaagd, om hun pels of om
hun vermeende schadelijkheid. Ik zal u niet vermoeien met
onsmakelijke details over hun vervolging, maar onze teckels
(Dachshunde) en foxterriërs zijn met het oog daarop gefokt.
Een welhaast onverzoenbare kloof gaapt tussen voor- en
tegenstanders van het herintroduceren van de beer, de lynx en
de wolf. Het versterken van de bijna uitgeroeide berenpopulatie
in de Franse Pyreneeën zorgt bijna voor een nieuwe Franse
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Nederland en Frankrijk staan voor dezelfde vragen

Lynx

 evolutie. Voor een deel van de bevolking staat hún Patrimoine
R
national op het spel; het genot van de jacht is immers na de
(eerste) Franse Revolutie van de adel op het volk overgegaan
en dus onvervreemdbaar. Dat de beer een tamelijk onschuldige
alleseter is, speelt in deze controverse geen rol.
De wolf en de lynx zijn in Europa aan een gestage natuurlijke
opmars bezig. De lynx is een schuwe bosbewoner die weinig
gezien wordt. Zijn bejaging/stroperij is er niet minder om. De
wolf is sinds de val van de Berlijnse Muur westwaarts getrokken.
Ook populaties vanuit Italië en de Alpen proberen zich uit te
breiden, onder meer naar Frankrijk. Er zijn nu wat levensvatbare
populaties in Oost- en Centraal-Frankrijk. Zelfs in Nederland zijn
er sinds een paar jaren weer enkele wolven permanent gevestigd.
Niet iedereen is even blij met deze ontwikkeling. Enerzijds is
het Roodkapje-syndroom kennelijk diepgeworteld, anderzijds
zien jagers een concurrent die even efficiënt als ongewenst is.
Doelstellingen opnieuw bezien
Ik kom terug op mijn stelling dat we in Europa onze natuurdoel
stellingen opnieuw moeten bezien en wel zo spoedig mogelijk.
Een van de basisvragen hierbij moet zijn: hoe we het landgebruik
gaan indelen. Overgang van cultuur naar natuur en een ver
weving van beide is niet altijd eenvoudig te realiseren. Ook onze
opvattingen over natuur als zelfregulerend systeem moeten in
een brede discussie meegenomen worden. De natuur is meer
dan een dierentuin zonder kooien of hekken. In een eindfase
waarin natuurlijke processen zich weinig belemmerd kunnen
afspelen zijn predatoren en aaseters onmisbaar. Zij zijn de
sleutelsoorten voor het goed functioneren van het systeem.

Het zal zeker blijven voorkomen dat schapen worden gedood
door wolven. Deze wildschade zal, net als nu, uit een ‘jachtfonds’ worden vergoed. Larmoyante verhalen van sommige
jagers over de enorme omvang van de schade moet in het
juiste perspectief worden gezet. In Nederland zijn volgens
een recent artikel in de NRC sinds 2019 slechts 119 schapen
door wolven gedood. Ik wil niets afdoen aan de emotionele
en financiële negatieve kant hiervan, maar het valt in het
niet tegen de vele duizenden schapen die per jaar door
loslopende honden worden gedood of ernstig verwond.
Schade aangericht door wolven (en vossen) worden in de
hele EU vergoed mits preventieve maatregelen worden
genomen; dit geldt niet voor schade door honden!
In Frankrijk vindt op grote schaal vanuit de jachtlobby een
vergelijkbare ‘publieksvoorlichting’ plaats. Men kan liegen
zonder openlijk te liegen, ook als men geen regeringsleider is.
Opnieuw verbinden
De discussie over het toekomstige landgebruik inclusief
vraagstukken met betrekking tot rewilding zal breed g evoerd
moeten worden. Bij rewilding gaat het er immers om de
moderne samenleving – zowel plattelands als urbaan – en
de wilde natuur opnieuw met elkaar te verbinden. Als dat
lukt dan heeft Bloem zeer gelijk gehad:
“Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.
Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.”
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KANOREIS
Annemarie van der Aa en Mirjam Jahnke

Annemarie van der Aa en Mirjam Jahnke wonen en werken al
zo’n vier jaar in de Dordogne. Door hun werk (onderhoud van
(vakantie)huizen in de breedste zin van het woord) ontmoeten
ze veel mensen en komen ook op veel verschillende plekken.
Van een van hun relaties kregen ze een paar jaar geleden een
Canadese kano. De afgelopen twee jaar is het door tijdgebrek
in de zomermaanden slechts gebleven bij enkele tochtjes op
de Dordogne bij hen vlak in de buurt. Maar de wens was er
wel: een meerdaagse tocht op de Dordogne richting zeearm
de Gironde. Door het Covid-virus was 2020 een jaar anders
dan alle andere jaren en plots was er wél tijd en dus geen
excuus meer om niet te gaan.

de touwen laten vieren zodat we weer in
het water dreven en de kano opnieuw
vastgemaakt, nu rekening houdend met
wisselende waterstanden. We hadden
een lesje geleerd maar konden de humor
er wel van inzien. Toch, een gewaarschuwd
mens telt voor twee: in ons geval voor
vier dus.

Klaar voor v
ertrek

Een leerzaam avontuur

H

et was september, de weersvooruitzichten waren goed dus
gingen we aan de slag met de
logistiek. Bij een van onze klanten in het
dorp Le Fleix (vlak bij Saint Foy la Grande)
mochten we in zijn vakantieverblijf aan
de Dordogne de nacht voor ons vertrek
slapen zodat we vroeg in de ochtend
konden vertrekken. Het plan was om
stroomafwaarts richting Bourg (het
laatste dorp voor je richting zee gaat) te
gaan dus daar hadden we onze bedrijfsbus neergezet zodat we ná onze kanotochten, zo’n 110 km alles bij elkaar,
vervoer terug hadden.

Dag 1, 17 september, Le Fleix Lamothe Montravel, 28 km

Een eerste les
Een schitterende en warme dag, geen
zuchtje wind, de kano goed ingeladen dus
klaar voor vertrek. We hadden stroom
mee, konden relaxed peddelen en hadden
voldoende tijd om om ons heen te kijken
en te genieten van de omgeving; rust en
natuur. Veel reigers en zwanen en slechts
twee vissers gezien deze dag. Tegen de
avond zochten we een slaapplek en voor
het eerst hadden we in de gaten dat we
behoorlijk met eb en vloed te maken
hadden. Natuurlijk, je komt dichter bij
zee, er zijn geen barrages meer; er is

vrije instroom van water, maar we hadden
niet verwacht dit op onze eerste dag al
te ervaren omdat we toch nog ver van
ons doel af waren. Het zorgde ervoor dat
we alerter werden. We zochten een ligplaats voor de nacht; nee, geen havenligplaats maar een overhangende boom.
Op ons meegebrachte kookstel werd een
eenvoudig potje bereid. We gingen op
tijd ons bedje (lees: de kano) in. Een
beetje krap maar wel te doen en koud
was het zeker niet die nacht. Midden in
de nacht werden we plotseling op een
wel heel onnatuurlijke manier tegen
elkaar aan gerold. Enigszins verdwaasd
werden we wakker en we bleken muurvast te liggen hogerop in de boom! Snel

Finish
3

1
2
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Dag 2, 18 september, Lamothe
Montravel - Branne, 34 km

Twee keer nat
Op tijd opgestaan, dat kon ook niet
anders want echt comfortabel lagen we
niet. Met een kopje thee onder hand
bereik genoten we van de zonsopkomst.
De kano werd klaar gemaakt voor vertrek, de stroom hadden we lekker mee
en in het dorp Lamothe Montravel
stopten we op de enige aanlegplaats in
de nabije omgeving voor een ontbijtje.
Een kopje koffie met croissant,
wat kun je dan toch van eenvoud
genieten, ook al zit je langs de
D936 met voorbijrazend verkeer.
We maakten nog een korte stop
in Castillon-la-Bataille want we
hadden nog een behoorlijke
waterweg te gaan. En inmiddels
was ons wel duidelijk geworden
dat we alleen tijdens eb afstanden
konden maken. Tegen de krachtige
stroming bij vloed was echt niet in
te roeien. Ook wisten we inmiddels
dat we die nacht aan een drijvend
ponton moesten gaan liggen, gezien het hoogteverschil tussen eb
en vloed van 3 à 4 meter. Het water
van de Dordogne was ondertussen
veranderd van mooi helder naar vies
bruin en de oevers waren niet meer
toegankelijk vanwege slib. Na een
korte stop in Branne besloten we nog
wat meters te maken, we hadden de
stroom nog mee en we waren niet zo ver
gekomen als we hadden gewild. Maar
belangrijker; we moesten een veilige
slaapplek vinden voor de nacht, wat
geen makkelijke klus was. Uiteindelijk
was de beste optie een onooglijke maar
veilige plek, tenminste dat dachten we…

“Ah”, dachten wij,
“eindelijk wat leven
in de brouwerij.”
Tijdens het inrichten van de kano voor de
nacht en een hapje eten koken kwamen
er wat jongelui met surfboards en een
kano. “Ah”, dachten wij, “eindelijk wat
leven in de brouwerij.” Enkele minuten
laten kwam er nog een grote speedboot
bij en wat bleek? Het was hét moment
van de dag: de Mascaret. Een zeldzame
zoetwatergolf die met springtij een
hoogte van 2 meter kan bereiken. Deze
Mascaret samen met de speedboot zorgden voor extra versterking van de golven.
Voor we het goed en wel beseften,
kwamen er enorme golven op ons ponton
en de oever af, we deinden enorm op en

ijke oevers

Ontoegankel

neer en kregen één vieze bruine massa
over ons heen. Daar gingen onze slaapmatjes (de slaapzakken, in een waterdichte zak, konden we nog op tijd in de
kano gooien), keukengerei, een zak met
kleding, een stoeltje, dé zak met kost
bare spullen, de boot vol water, kortom:
chaos! Gelukkig waren we zo alert genoeg
om de slaapmatjes snel te redden en

konden we net op tijd de meest belangrijke spullen nog uit het water vissen.
Met de schrik nog in de benen – de veroorzakers waren inmiddels uit beeld –
probeerden we de boel weer op orde te
brengen. Het avondeten werd een kop
oplossoep, de regenponcho’s werden op
de natte slaapmatjes gelegd en we zijn
maar vroeg gaan slapen. En ja hoor, dat
kon er ook nog wel bij: het begon te miezeren ’s nachts. Met een dekzeil konden
we onszelf en wat belangrijke zaken
droog houden. Het werd een onrustige
nacht, mede door het gepiep en gekraak
van het ponton.
Dag 3, 19 september,
Branne - Bourg, 48 km

Net op tijd
En als je dan denkt alles gehad te hebben en net wat in slaap bent gesukkeld, komt daar vroeg in de ochtend
een vissersboot langs en die maakte
zulke hoge golven dat we wéér werden
overspoeld en nu waren ook de slaapzakken doorweekt. Dus opnieuw
dweilen en wringen, alles sorteren
en opbergen. We hadden nog een
droog stukje brood en wat kaas dus
een simpel ontbijtje en wachtten op
de juiste waterstand om verder te
gaan. De kentering van het tij zou
die dag pas om 10.15 uur zijn, maar
om 09.30 uur besloten we, tegen
de stroom in, alvast op pad te gaan.
Dat verliep uiterst moeizaam, we
bleven dicht langs de kant en
trokken ons van boom tot boom
vooruit omdat we met roeien niet
ver k wamen. Rond 11.00 uur
kregen we eindelijk stroom mee
en werd de spurt erin gezet. We
moesten uiterlijk om 17.30 uur in Bourg
zijn vanwege het opnieuw kenteren van
het tij; dan zouden we weer stroom tegen
krijgen. Het werd een zware dag, we
moesten blijven kanoën, de rivier werd
alsmaar breder en viezer, we kregen
tegenwind op de grote vlakten en er was
weinig moois meer te zien. Meer dan
twee maal een korte stop zat er niet in;
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COMMENT ?
Marianne Rosenberg

U gebruikt ze zeker: Onbepaalde

voornaamwoorden

E
r
Onder de snelweg doo
er was die enorme tijdsdruk en we werden
moe. Maar beiden wilden we nog niet de
peddel in de ring gooien, dus het verstand op nul af en toe een grapje en de
focus op Bourg. Imposant was het moment dat we de snelweg A10 onderdoor
voeren, wat voel je je dan nietig…
En ja hoor, warempel… om 17.25 uur
kwamen we aan in Bourg! En we hadden
beslist geen drie minuten later moeten
zijn. De kano lag vast, we waren wat
spullen aan het uitladen, Annemarie ging
de bus alvast halen en juist toen ze kwam
aanlopen had het tij zich gekeerd en
begon het vloed te worden, en dat ging
snel, héél snel. De kano hing al met de
voorzijde in het water en nét op tijd
konden we hem op de kant krijgen. Bij
aankomst op de pier stond een familie
te kijken hoe wij uitgeput aan kwamen
en hun zoontje zei met verbazing: Vous
passez bien au crue ! (U bent goed door
de stroming heen gekomen!). Blijkbaar
hadden ze ons van een afstand al zien
zwoegen om op tijd aan te komen.
Moe maar voldaan en met een onwerkelijk gevoel hebben we de bus ingeladen
en zijn we vervolgens naar een vooraf
geboekte gîte gereden waar we heerlijk
konden douchen en overnachten. •
Voor geïnteresseerden:
https://www.frankrijk.nl/2020/09/
le-mascaret-coole-golf-op-de-gironde/
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en onbepaald voornaamwoord
hoort bij een zelfstandig naamwoord, z onder verdere bepaling van
hoeveelheid en staat los van een zelfstandig naamwoord. Het onbepaalde
gedeelte heeft betrekking op het ontbreken van specifieke informatie over
de identiteit van het zelfstandig
naamwoord.
Onbepaalde voornaamwoorden
kunnen uitdrukken:

Een niet bestaande hoeveelheid:
a ucun (geen enkel), nul (niemand),
pas un (niet één), personne (niemand),
rien (niets).
Let op: de ontkenning bestaat uit
ne … personne, ne … rien, n’… aucun,
waarbij ne vóór de persoonsvorm
staat.
Je ne connais personne ici – Ik ken
hier niemand. Of ook, met toevoeging
van ne: Personne ne me parle –
Niemand praat tegen me.
Je ne sais rien de cette affaire –
Ik weet niets over deze zaak.
Il n’a fait aucun effort –
Hij heeft geen enkele poging gedaan.
En aucun cas – In geen enkel geval.
Nul n’est censé ignorer la loi –
Iedereen wordt geacht de wet te
kennen (een dubbele ontkenning
maakt van niemand iedereen, in
deze uitdrukking).

Nous avons cassé toutes les assiettes :
il faudra en acheter d’autres
(Wij hebben alle borden gebroken:
we moeten andere (borden) kopen.)
Je l’ai dit maintes fois –
ik heb het vele malen gezegd.

Een onbepaalde identiteit/persoon/
iets: je ne sais qui (een zeker iemand),
je ne sais quoi (iets onbestemds, iets
ik-weet-niet-wat), l’un (de een), l’autre,
l’un et l’autre, l’un ou l’autre, n’importe
qui (wie dan ook), n’importe quoi (wat
dan ook), on (men, ‘we’ of ‘je’ informeel
of a lgemeen gebruikt), quelqu’un (iemand),
quelque chose (iets), tel.
On sonne, va ouvrir –
Er wordt gebeld, doe open!
Elle a un je ne sais quoi – Zij heeft iets
onbestemds, of eigenlijk, iets speciaals
maar niet uitlegbaar.
Il fait n’importe quoi – Hij r ommelt maar
wat aan (informeel gebruikt).
Of, n’importe quoi, als losse zin – ik volg
het niet meer, het zal wel (vaak hoofdschuddend, informeel gebruikt).

Het onbepaald voornaamwoord
drukt een totaliteit uit:
chacun (ieder) en tout (alle).
J’ai dix élèves, tous sont gentils / Chacun
de ses élèves est gentil – Al zijn/haar
leerlingen zijn aardig, of letterlijk, ieder
van zijn/haar leerlingen is aardig

certains, d’autres (anderen), la plupart
(de meerderheid), plusieurs (verschillende), maint(s) (verscheidene, veel)

En als laatste, sommige bijwoorden
kunnen als onbepaalde voornaam
woorden worden gebruikt…
Beaucoup sont de mon avis –
Velen zijn het eens met me.
Peu le savent – Weinigen weten het.

Certains pensent que le yéti existe
– Sommigen denken dat de yeti
bestaat.

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

Een onbepaalde hoeveelheid:
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