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VOORAF

INTERVIEW
Barend de Ronden

Alors...

V

eel geschiedenis in dit nummer. Natuur
lijke historie en de geschiedenis achter
de bestuurlijke herindeling van de regio’s.
Maar ook een heuse Nederlandse kasteelheer.
Ik krijg mijn zin met een toelichting op het
woord ‘alors…’ in de Franse graantjes. Daarnaast een verwijzing
naar een website voor zelfstudie Frans. Maar let ook op de
oproep in de Graantjes om ‘beurtbalkje’ van een goede ver
taling te helpen voorzien.
Ook de andere vaste rubrieken bevatten weer interessante
informatie, hoewel er een paar door ruimtegebrek moeten
vervallen, zoals ‘Muziek’ en ‘Over lezen’.
Je kunt dansen tegen terreur en geweld. De VPRO gaat in een
tv-serie na wat er over is van de grondbeginselen van de Franse
revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. In de Franse
graantjes wordt de sluier t.a.v. de herkomst van deze drie op
gelicht.

Op 21 mei wordt de Algemene ledenverga
dering gehouden in Aubazine, in de Corrèze.
Daarover de nodige informatie in dit nummer.
Een dringend verzoek. In onze ledenadmini
stratie komen heel veel leden voor, zonder e-mailadres. We
kunnen ons maar moeilijk voorstellen, dat zoveel mensen
geen e-mail hebben. Daarom: wilt u nagaan of de gegevens
die wij van u hebben, adres, telefoonnummer en e-mail
volledig en correct bij ons zijn geregistreerd?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Rest mij allen die weer hun mede
werking hebben verleend hartelijk
te bedanken en u veel leesplezier
te wensen.

Barend de Ronden

Als je vanuit het westen op het dorpje Cause de Clérans afrijdt, zie je de toren
van het château vierkant oprijzen. Hoe dichterbij je komt, hoe indrukwekkender.
Daar woont hij, ‘le Seigneur de Clérans’, Joris van Grinsven. Beeldhouwer,
vormgever, binnenhuisarchitect en… kasteelheer: Châtelain.

Joris van Grinsven

Van de voorzitter a.i.

A

lweer bijna een verenigingsjaar voorbij. Voor mij dan het
laatste jaar als voorzitter a.i. na de bestuurscrisis van
vorig jaar. Ik heb er dan zeven jaar als bestuurslid opzitten,
eerst zes jaar hoofdredacteur en nu een jaar als ‘tussenpaus’.
In dit nummer, waarin de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering is opgenomen, treft u de namen aan van 		
de personen die zich verkiesbaar stellen voor een functie.
Want niet alleen ik treed af, maar ook de secretaris Richard
van Tienhoven en de webmaster Renso Vonk stellen hun zetels
ter beschikking. Renso Vonk is statutair aftredend en stelt zich
niet herkiesbaar, Richard van Tienhoven treedt tussentijds af
na zijn verhuizing naar Nederland. Voor zowel Renso als
Richard hebben we een opvolger kunnen vinden, die natuurlijk
door de aanwezige leden op de ALV gekozen en benoemd moet
worden. In functie kunt u dan ook de voorzitter kiezen. Hun
namen treft u in de gegevens over de ALV aan, waarin zij zich
ook aan u voorstellen.
De penningmeester Ineke Stagge is ook statutair aftredend,
maar heeft besloten vanwege de continuïteit nog een jaar
door te gaan. Mochten wij alsnog een opvolger vinden dan is
zij in ieder geval bereid die opvolger een jaar bij te staan in de
financiële zaken van de vereniging.
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Le Seigneur de Clérans

Terugkijkend op de afgelopen zeven jaar Drop of Stroopwafels
zie ik een periode waarin ik met veel plezier en dankbaarheid
voor de vereniging heb kunnen werken.
Ik heb ons blad een nieuw leven kunnen inblazen, uiteraard met
behulp van bestuursleden, leden/medewerkers en niet in de
laatste plaats mijn vrouw Ria Warnau. Zonder hun bijdragen
had ik blad niet kunnen vullen en die vorm kunnen geven die het
nu heeft. En die vorm is met de komst van Barend de Ronden
en de opmaak van Ineke Oerlemans a lleen maar mooier gewor
den. We zijn nog steeds een bron van informatie voor in Frank
rijk wonende Nederlanders, maar we mogen stellen dat we
inmiddels een tijdschrift zijn dat vier keer per jaar verschijnt.
Partir c’est mourir un peu, maar ik hoop
nog lang te blijven. Ook als lid van Drop
of Stroopwafels.

Henk van Elferen

T

oen ik jong was, op de kunstacademie, in de zeventiger
jaren, wilde iedereen op een kasteel gaan wonen in
Frankrijk om daar met z’n allen oud te worden. Ik was
de enige die zei: ‘Ik ga nooit naar Frankrijk, en zeker niet met
jullie, want als jullie dan oud worden moet ik voor jullie zorgen.’
En nu zit ik hier, in een kasteel en ben ik de enige die naar
Frankrijk gegaan is. En toen ik ging riepen ze allemaal tegen
me dat ik het niet moest doen.

“

Ik woonde hier in het dorp en maakte kennis met La Comtesse.
Zij had deze plek geërfd, waar ik helemaal gek van was. Ze heeft
de toren zo gerestaureerd dat hij weer stevig was en verder
was het eigenlijk niks. De constructie van de kapel (waar nu in
gewoond wordt) was goed, maar er was helemaal niets in. Zij
wilde het verkopen en is naar mij toegekomen. Ze zei: ‘Ik weet
dat je gek bent op deze plek, en ik ken niemand anders die
weet hoe je met zo’n plek om moet gaan. Wil jij hem kopen?’
Ik vond het nogal wat. Het is een hele verantwoordelijkheid.

Ik doe alles op verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb eigenlijk
absoluut geen discipline, ik ben heel lui. Ik ben ook redelijk
gehandicapt geboren, ik kon pas op mijn vierde jaar lopen.
En soms denk ik: ‘dat was eigenlijk best fijn, de hele dag op 		
de grond zitten en om je heen zitten kijken’.
Ik moest eerst mijn huis verkopen en er nog wat geld bij zien
te regelen. Ik heb toen op Les Merles een briefje opgehangen:
‘Huis te koop, vormgegeven door de vormgever van Les
Merles’. De volgende morgen stond er een Iers echtpaar voor
de deur, dat na lang rondkijken in de Dordogne eigenlijk be
sloten hadden niets te kopen, want het was allemaal niet naar
hun zin. Maar ’s middags om vijf uur lieten ze al weten dat ze
graag mijn huis wilden kopen.
Toen kon ik daadwerkelijk deze plek kopen. Ik ben begonnen de
kapel bewoonbaar te maken. Ik heb er geen huis van gemaakt,
dat moet je met een kapel niet doen, maar een woonruimte.
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goed kennen en zou je er ook kunnen blijven, maar ik realiseer
de me ook, dat ik dan altijd een buitenlander zou zijn.
Toen ik weer terug in Nederland was kwamen er een paar op
drachten om instellingen te reorganiseren op het terrein van
natuureducatie en ook nog wat andere opdrachten. Maar de
vormgeving bleef trekken, vooral de binnenhuisvormgeving.
Dat leverde een aantal opdrachten op tussen Brasschaat en
het Gooi. Toen mijn broer Château Les Merles kocht, vroeg hij
of ik de vormgeving wilde doen.
Ik kende de Dordogne en die omgeving vond ik heel aantrek
kelijk. Zo kwam de gedachte bij me op dat ik als ik Les Merles
ging doen, daar net zo goed een huis kon kopen. Ik ging er
toen nog helemaal niet van uit dat ik ook hier binnenhuis
architectuur zou gaan doen.”

Restauratrice krijgt aanwijzing van een hoogleraar.

Van hieruit ben ik gaan restaureren. Er moesten nog een paar
gaten in de toren en buitenmuren worden gedicht en er kwamen
muurschilderingen met Moorse invloeden te voorschijn die
inmiddels ook gerestaureerd zijn.”
Hoe het zo gekomen is
“Ik heb op de kunstacademie een opleiding gevolgd tot beeld
houwer. Dat ging goed, ik was succesvol, kreeg positieve aan
dacht in de nationale media een stond in de belangstelling van
galeries. Maar dan begint het. De galeries oefenen druk op je
uit, je moet produceren, dan krijg je een basisinkomen. Ik was
daar niet zo mee bezig, ik wilde beeldjes maken, maar twijfelde
ook of ik dat wel blijvend zou k unnen.”
Via het lesgeven kwam hij in het middelbaar onderwijs in Brabant
terecht bij een middelgrote instelling voor volwasseneneducatie
als directeur, met zo’n vijftig medewerkers. In de fusiegolven
werd die instelling opgenomen in een nieuwe organisatie met
ongeveer drienhonderd medewerkers. Hij werd een van de drie
directieleden, maar dat beviel niet goed.
Reizen
“Na de dood van mijn partner ben ik gaan reizen, eerst naar
Latijns-Amerika en later naar India, de Himalaya en dergelijke.
Na terugkomst realiseerde ik me heel erg, dat ik Europeaan ben.
Ik heb daar een aantal projecten opgezet met geld van rijke
mensen in Nederland. Als je dat doet, dan leer je de mensen
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Aan het werk in Frankrijk
“Mijn huis in Nederland was snel verkocht en toen zat er niets
anders op dan echt te vertrekken. Ik kocht een huis in Cause 		
de Clérans, niet ver van Château les Merles. Dat werd wel een
soort ‘Ik vertrek’-verhaal. Er moest veel aan het huis gebeuren,
wat tot veel gedoe met lokale aannemers leidde. Prijzen die
niet klopten, dingen die anders waren gedaan dan afgesproken
… ‘ja, maar u heeft het ook niet goed uitgelegd…’.
Met die ploeg wilde ik niet verder. Via via kwam ik in contact
met een bedrijf in Parijs, waar Poolse bouwvakkers werken.
Dat beviel goed. Zo goed, dat ik nu al tien jaar met ze samen
werk in mijn projecten. Het is een volkomen legale constructie,
de mensen zijn verzekerd en zo, en dat vind ik heel belangrijk.
Met hun kloppen de afspraken, het werk duurt niet langer dan
gepland en het wordt niet duurder dan afgesproken. Ik voel me
ook verantwoordelijk voor budgetoverschrijdingen.
In de afgelopen tien jaar heb ik zo’n 35 projecten gedaan,
variërend van privéhuizen en gîtes tot een sterrenrestaurant.
Het loopt goed, maar het is niet altijd eenvoudig. In het begin
zijn de mensen vaak een beetje achterdochtig: het gaat vaak om
grote bedragen en er bestaat de angst of het wel goedkomt.
Gelukkig zijn de mensen eigenlijk altijd blij met het resultaat. Dat
helpt ook met het zoeken naar nieuwe opdrachten: ik kan zo
langzamerhand heel wat goed afgeronde projecten laten zien.
Het uitgangspunt in mijn werk is respect voor het huis en
respect voor de opdrachtgever. Dat is de basis. En ik wil niet
faken. Soms moeten dingen vervangen worden. Wat nieuw is,
is nieuw, je moet niet net gaan doen of het oud is. Soms hebben
mensen heel modernistische plaatjes in hun hoofd en dan zeg
ik: ‘jongens, dat gaat niet, dat verdraagt het huis niet. Op de
begane grond is altijd geleefd, boven is altijd geslapen, dat
moet je zo laten, anders wordt het een raar huis’.

Werk van de Amerikaanse kunstenaar John Adams Griefen in de tuin van Château de Clérans.

Voor ingrijpende constructieve veranderingen werk ik samen
met twee ‘bouwarchitecten’. Ik ben geen architect met een
bouwkundige achtergrond – ik maak de vormgeving van een
huis. De afspraak is dat de bouwarchitecten zich niet bemoeien
met de vormgeving. Ik maak de schetsen en zij zetten dat om
in een constructietekening. Mijn opdrachtgevers zijn niet voor
niets bij mij terecht gekomen, dus wordt mijn plan uitgevoerd.
De mensen zeggen: ‘ja, zo willen we het’, en ik kan goed uitleg
gen waarom het zo moet en waarom er niet nog een toren aan
het huis gebouwd moet worden.”

dagen weer heel graag terug wil. Het is natuurlijk wel zo dat de
culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland groter zijn
dan ik van te voren dacht. Er heerst toch en andere manier van
denken.

Eens een buitenlander altijd een buitenlander?
DoS: U zei over eventueel in de derde wereld blijven dat u zich
dan altijd een buitenlander zou voelen. Nu zijn er ook nogal wat
Nederlanders die hier wonen, die dat ook hebben. Toen u het
over Franse aannemers had dacht ik even…
Van Grinsven: “Nee, nee. Dat zou ook in Brabant gekund hebben,
zulk gedrag. Ik weet niet zo goed wat ‘Nederlander zijn’ is. Ik
weet wel dat alles in Nederland als ik daar ben op een bepaalde
manier allemaal vertrouwd is, maar ik weet ook dat ik na drie

DoS: Heeft u daar ook de titel ‘Seigneur de Clérans’ aan te danken?
“Nou, dat was een beetje een grap. Ik woonde in Heusden,
Noord-Brabant, en daar had je een wijnhuis dat ‘De heren van
Heusden’ heette. Ik wilde zoiets ook doen. Ik kwam ook eens
de eigenaar van Julien de Savignac (de grote drankenhandel en
wijnproducent, red.) tegen. Mensen denken dat dat iemand is,
maar die naam is gewoon bedacht. Zo is het ook met ‘Les
Seigneurs de Clérans’: het is gewoon een naam, met natuurlijk
een knipoog.”

Als je als burger oud adellijk bezit verwerft, dan wordt je in de
kringen van de adel opgenomen. Ik word nu een keer per jaar
uitgenodigd voor een adellijk feestje of bijeenkomst en dan
word je voorgesteld als ‘le Châtelain de Clérans’. Ik vind dat wel
grappig. Een aantal van die mensen zijn overigens heel leuk.

“Ik word nu een keer per jaar uitgenodigd voor een adellijk feestje of bijeenkomst
en dan word je voorgesteld als ‘le Châtelain de Clérans’”
Drop of Stroopwafels 112 – Maart 2016
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GOED OM TE WETEN

Ik vind het ook heel bijzonder dat zolang als ik hier leef iedereen
roept dat Frankrijk failliet gaat. Maar ze gaan gewoon door.
En dan gaan ze gewoon weer staken. Nederlanders vinden dat
niet gewoon: als er geen geld is dan moeten we zorgen dat het
er komt, maar hier zeggen ze gewoon ‘nou, dat doen we
gewoon niet’.
Frankrijk is een oude republiek, ze hebben hun vrijheid bevochten.
Dat vind ik ook erg de houding van de Fransen bepalen.
Wat ook een verschil is, is het leven hier op het platteland: het
is een beetje jagen en vissen en kleinschalig boeren, zoals het
was in Brabant toen ik heel klein was… dat is ook een leven dat
in Nederland niet meer bestaat.

Detail van de toren.

Verschillen
DoS: Die culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland…
wat is daarin het belangrijkste element?
“Ja, daar vraag je zowat… Het zijn wel rare mensen, die Fransen”
(gelach)… “Een Nederlandse vriendin van me die hier woont zei
eens tegen me: ‘Het is een hartstikke leuk land hier, als je huis
maar klaar is en je hoeft niet meer te werken.’ Alles is langzamer,
slomer, trager georganiseerd. Op zich is dat prima, ze nemen
overal de tijd en de rust voor, maar het is ook lastig.
Een ander heel groot verschil is – en dat vind ik wel weer mooi
– dat Fransen zich heel bewust zijn van hun geschiedenis en
hun culturele achtergrond. Ze hebben een soort van trots, ze
zijn zich heel erg bewust van ‘het Franse’, hoewel hier in het
dorp de meeste mensen niet eens hoog opgeleid zijn. Dat is in
Nederland heel anders.

“Hier in het dorp wonen twee families,
die wonen hier achthonderd jaar…
wij zijn gewoon passanten.”

Maar wat nou het essentiële verschil is, daar moet ik nog eens
goed over na denken. Ik realiseer me trouwens dat ik al behoor
lijk verfranst ben. Dat zit in heel simpele dingen. Het idee dat je
een chequeboek krijgt bij de bank, dat je nog steeds niet inter
nationaal kunt internetbankieren: dat zijn van die dingen dat je
denkt: ‘C’est comme ça’.
Het is natuurlijk ook zo, dat wij passanten zijn. Hier in het dorp
wonen twee families, die wonen hier achthonderd jaar… wij zijn
gewoon passanten.
Wat je ook ziet is dat de Fransen wel zelfgenoegzaam lijken.
Dat snap ik wel, ze denken dat het hier wel een paradijs moet
zijn, als al die buitenlanders hier willen wonen. Kijk, als je met
iemand van de Conseil Général praat, die zegt ‘dankzij de buiten
landers worden de huizen opgeknapt, hebben we toerisme en
draaien de supermarkten’, maar de lokale mensen zien dat niet
zo. Die zijn dan bijvoorbeeld weer kwaad dat een buitenlander
voor een hoge prijs een huis koopt wat hun zoon niet kan be
talen. Als ze dan zelf een huis te koop hebben, vraag ik weleens:
‘ga je dat dan voor de helft aan iemand uit het dorp verkopen?’
Dan kijken ze me aan of ik gestoord ben.
DoS: U bent nu bijna 64, de pensioengerechte leeftijd komt eraan.
“Ik heb met dit monument wel het gevoel dat deze taak erop
zit. Maar als ik minder wil gaan werken, moet ik dit verkopen
en elders een leuk klein huisje kopen. Deze plek is dus eigenlijk
wel een soort van te koop. Het is best een belangrijk project
geweest om te doen.
Als je het koopt krijg je er van de bevolking een titel bij: je bent
de Châtelain. Daar kun je om giechelen, maar je wordt ook zo
behandeld en je moet die rol op je durven nemen.
Het is toch hartstikke leuk dat ik tien jaar lang kasteelheer op
een dorpskasteel in Frankrijk geweest ben, het is heel mooi om
die ervaring te hebben.” •
Het werk van Joris van Grinsven is te zien op
www.seigneursdeclerans.com
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Contactnummer
Buitenlandse Zaken

S

inds enige tijd heeft het Ministerie van Buitenlandse
Zaken een nieuw contactnummer ivoor het 		
BZ contactcenter: +31 247 247 247.
Het 24/7 BZ Contactcenter is altijd en overal bereikbaar,
24 uur per dag. Dus ook als u in het buitenland verblijft
of woont. Zet daarom het telefoonnummer in uw tele
foon. Wanneer u in het buitenland de Nederlandse am
bassade belt, wordt u automatisch doorverbonden naar
het contactcenter. U belt dus tegen lokaal tarief. U vindt
het telefoonnummer van uw ambassade op de website
van die ambassade.
Nederlanders gaan zo’n 18 miljoen keer per jaar op
vakantie. Het is verstandig dat u zo goed mogelijk voor
bereid op reis gaat. Bijvoorbeeld door het reisadvies te
raadplegen en de 24/7 BZ Reis app te downloaden.
Volg ook Twitter @247BZ. Hier vindt
u de laatste reisadviezen. Daarnaast
kunt hier vragen stellen en ander
belangrijk reisnieuws vinden.

Vice Versa

B

este reisgenoten van Frankrijk naar NL en België en/of van
NL en België naar Frankrijk, wij hebben in oktober 2015 de
doorstart gerealiseerd van Vice Versa. Richard en Anne-Marie
van Tienhoven hebben zich daar elf jaar voor ingezet. Hier heb
ben velen van ons regelmatig of soms gebruik van gemaakt.
Het is gezelliger en goedkoper om met een ander mee te reizen
en soms kan het ook niet anders, want de vliegmaatschappijen
vliegen nu eenmaal niet iedere dag van en naar onze bestem
mingen.
Het tarief voor 2016 is € 10,-.
Als je lid wilt blijven of worden stuur
daneen e-mail naar:
vincent@oostvogel.biz
Vermeld daarin je naam, e-mailadres
en telefoonnummer(s) en maak het
bedrag over op NL36 RABO 0137855419
t.n.v. V.G.M. Oostvogel o.v.v. je naam en
‘Vice Versa 2016’.

Beter Frans

E

en paar jaar geleden las ik dat www.beterspellen.nl
was uitgeroepen tot website van het jaar. Aangezien
ik door mijn werk veel te maken had met de Nederlandse
taal, was mijn nieuwsgierigheid gewekt.
Ik meldde mij aan en vanaf dat moment kreeg ik elke
werkdag een mailtje met een nieuwe test. Erg leuk en
leerzaam om te doen.
www. nubeterfrans.nl
Het leek mij echter nog handiger om zo’n test in de
Franse taal te kunnen maken. Gelukkig was daar meer
vraag naar en afgelopen december was het zover.
www. nubeterfrans.nl stuurt mij dagelijks een mail met
daarin vier vragen. Er is keuze uit drie verschillende
niveaus. Na ingelogd te hebben kan je rechtstreeks naar
de test. En na afloop kan je direct je score bekijken.
Daarin staat je persoonlijke score en het gemiddelde
van alle andere deelnemers.
Het prettige is dat de antwoorden altijd worden uit
gelegd. Bovendien is het mogelijk om het een en ander
na te kijken. Er zijn diverse hoofdstukken te raadplegen
over o.a. zelfstandig naamwoord, lidwoorden, bijvoeglijk
naamwoord, getallen en nog veel meer.
En heb je niet elke dag tijd, dan kan je altijd nog een
oude test invullen. Bij je scoreverloop zie je direct welke
test je nog niet hebt gemaakt. Klik op het grijze balkje
en hij verschijnt in beeld.
www.vertreknl.nl/taaltest
En krijg je er geen genoeg van? Er is ook een test voor
emigranten en expats: www.vertreknl.nl/taaltest.
Voor alle liefhebbers van taal: veel plezier!
Marieke Uitenboogaard

Rookmelders

H

et is verplicht om voor het einde van 2015 een rook
melder geïnstalleerd te hebben; zo niet, dan is men
strafbaar en kunnen er problemen met de verzekering
ontstaan (niet tijdig ontdekken etc.). • Renso Vonk
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