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Bourgogne en de Nederlanders: 

Een felbegeerde erfgename: Maria van Bourgondië

Horror vacui* (de vrees voor het lege) is een populair gezegde. En voor de 

jonge Maria van Bourgondië, die kort na de dood van haar vader Karel de 

Stoute de leeftijd van twintig bereikte, was het moeilijk om de gevolgen van 

deze spreuk te controleren. In januari 1477 – met de dood van haar vader voor 

de verdedigingsmuren van Nancy – lijft Lodewijk XI, koning van Frankrijk, 

het hertogdom Bourgondië in bij zijn koninkrijk. Hij lijft gelijktijdig het 

grondgebied Franche Comté in, dat onderdeel was van het Heilige Roomse Rijk, 

en staat klaar om ook Henegouwen, Namen en Vlaanderen in te lijven.

Tekst: Jean-Yves Duthel – Beeld: Wikipedia
Vertaling: Ida Rouwenhorst

geconcentreerd is op de nieuwe bourge-
oisie die was ontstaan rond de handel in 
Vlaanderen en Nederland.
In het ‘Groot Privilege’ vindt men alge-
mene beginselen, zoals het recht van de 
parlementen op te staan tegen de wil van 
de vorst en het recht van passieve weer-
stand van elke burger tegen misbruik 
van macht. 

De economie en de cultuur ten tijde 
van Maria van Bourgondië
De goedkeuring van dit Handvest in 
Gent weerspiegelt goed de economische 
kracht van die stad. 
Bourgogne straalt intellectueel, artistiek 
en economisch. De bescherming van de 
hertogen heeft gezorgd voor de bouw van 
vele kloosters. De monniken van Cluny, 
en die van Cîteaux met hun charismati-
sche abt Bernardus van Clairvaux laten 
door hun geestelijk, politiek en kerkelijk 
handelen hun stemmen in heel Europa 
horen. De ontwikkeling van de wijnstok 
wordt steeds belangrijker en de grote 
beurzen in steden zoals Autun, Dijon en 
Troyes zijn belangrijke centra voor de uit-
wisseling van producten. In het noorden, 
in Nederland, zit de kracht in steden als 
Gent, voor alles wat met linnen en gordij-
nen te maken heeft, Antwerpen voor de 
haven en sieraden en Brussel voor haar 
artistieke leven. Ze vormen samen een 
lappendeken van culturen en staten voor 
de economische vitaliteit van het hertog-
dom. Volgens alle geschriften uit die tijd 
is de handelsroute tussen Amsterdam, 
het huidige België en Bourgondië inder-
daad een van de rijkste in Europa.

het frankisch rijk

Geschiedenis

T egelijkertijd moest Maria het 
hoofd bieden aan de volksopstan-
den in de Nederlanden. De revo-

lutie brak uit in Gent waar een vergade-
ring van de Staten-Generaal werd belegd, 
en waar de jonge hertogin werd gegijzeld 
tot ze ingestemd had een democratisch 
handvest – van toepassing op al haar 
grondgebieden – te ondertekenen. Het 
handvest had de naam “Groot Privilege”.

Deze tekst was eigenlijk het eerste docu-
ment in de geschiedenis van de Nederlan-
den om de rechten van de soeverein vast 
te leggen, en was onder andere gebaseerd 
op de volgende bepalingen:
• Het afschaffen van het centrale 

bestuur dat door de hertogen van 
Bourgondië was opgezet;

• Herstel van alle oude rechten, privi-
leges, gewoonten en gebruiken van 
provincies, steden en beroepen;

• De Provinciale Staten mochten naar 
eigen wil ter vergadering samenko-
men, eender waar en wanneer;

• De indiening door de hertogelijke 
macht in de Staten-Generaal van 
verklaringen van oorlog en andere 
belangrijke documenten (De herto-
gin mocht bijvoorbeeld niet zonder 
toestemming van de Staten trouwen);

• De oprichting van een hoger toe-
zichthoudend college, de Grote Raad, 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van alle staten van het Huis van Bour-
gondië.

• Het gebruik van het Nederlands als 
officiële taal in alle Nederlandstalige 
grondgebieden van de Hertogin.

Dit Handvest is voor die tijd wereldwijd 
het meest liberale document ooit aange-
nomen.
Vandaag de dag kan men stellen dat het 
‘Groot Privilege’ verleend door Maria 
van Bourgondië een basisakte is geweest 
waarin voor het eerst vrijheden zijn vast-
gelegd in een document, dat door een 
soeverein is ondertekend. Alleen in de 
Magna Carta van 1215, getekend door Ko-
ning Jan zonder Land van Engeland, wer-
den ook verworven rechten vastgelegd, 
maar die werden door de leenmannen 
afgedwongen, terwijl het ‘Groot Privilege’ 

Charles Rochussen (1814–1894)  

Anno 1477. Maria van Bourgondië verleent het 

Groot Privilege

Het einde van de verbinding van 
Bourgondie met Nederland
Door de aanvallen van Lodewijk XI, ko-
ning van Frankrijk, die de geschiedenis 
in gaat als de vorst die de grenzen van 
zijn rijk naar het oosten heeft uitgebreid, 
heeft Maria van Bourgondië absoluut een 
alliantie met het Heilige Roomse Rijk 
nodig om haar bezittingen te bescher-
men. Haar huwelijk met een Habsbur-
ger zou de oorlogszuchtige passies van 
koning Lodewijk XI kalmeren. 
Hij zag af van Artesië en het leenheer-
schap op Bourgondië en erkende dat 
Franche-Comté bij het het Heilige Room-
se Rijk behoorde. 
Zij die werd gekwalificeerd als ‘de 
grootste erfgename van het christendom’ 
moest gewis een echtgenoot vinden om 
haar resterende gebieden te beschermen. 
Dus trouwde ze 18 augustus 1477 met 
Maximiliaan van Oostenrijk, die weldra 
tot keizer zou worden gekroond onder de 
naam Maximiliaan I van Habsburg. De 
grootvader van de toekomstige Karel de 
Vijfde, die wederom de terugkeer van het 
hertogdom Bourgondië in het Rijk zal 
opeisen. 
Maria stierf door een val van haar paard 
tijdens een jacht op 27 maart 1482, 25 
jaar oud. Ze liet voor de opvolging drie 
kinderen na, van wie er twee overleefden: 
Filips, die in de naam van zijn vrouw de 
titel van koning van Castilië zou verkrij-
gen, en Margaretha, die regentes werd 
van Nederland.
Wordt vervolgd...

j

Het Groot Privilege was opgesteld in het 

Nederlands

De rode stippellijn verdeelt de provincies in het oosten die deel uitmaken van het Heilige 

Roomse Duitse Rijk en die in het Westen die onder de heerschappij van de Franse kroon 

staan. (Wikipedia, Marco Zanoli)
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* In de Middeleeuwen werd de 
term gebruikt voor het verschijnsel 
dat de natuur de leegte schijnt 
te verafschuwen: op een plekje 
onbedekte grond zullen al gauw 
planten verschijnen en een 
leeggezogen vat vult zich onmiddellijk 
weer met lucht. Deze hypothese gaat 
terug op Aristoteles.
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Tekst: Lonneke Grobben, Beeld: Ida Rouwenhorst

Promovendus in de sociologie doet onderzoek onder Nederlanders 

Onze immigratie in de Morvan in kaart gebracht

Het département de la Nièvre is al jaren actief in het aantrekken en 

begeleiden van Nederlanders en Belgen die in de Nièvre willen komen 

wonen en werken. Het doel hiervan is de leegloop van het gebied tegen 

te gaan, en daarmee nieuwe bedrijvigheid naar het gebied toe te halen. 

Sinds een paar jaar is er zelfs ingezet op een structuur waarbij vanaf de 

emigratiebeurs in Houten (zie BZ vorig nummer), via ontdekkingsweekenden 

(waarbij geïnteresseerden ter plaatse uiteenlopende info krijgen over het 

starten van hun bedrijf) persoonlijke begeleiding wordt aangeboden, om 

te zorgen voor een goede start van deze nieuwkomers. Via een website 

(www.wwbourgogne.com) wordt tevens continu uiteenlopende informatie 

aangeboden om geïnteresseerden aan te trekken en te attenderen op de 

kansen om bedrijven over te nemen of te starten.

M et de ervaringen van 
de afgelopen jaren – 
en de wens om in de 

toekomst beter in te kunnen gaan op de 
vragen en moeilijkheden waar de nieuw-
komers tegen aanlopen – heeft het depar-
tement van de Nièvre een analyse van de 
toestroom van Nederlanders gemaakt om 
te komen tot een beter begrip van deze 
nieuwe bevolkingsgroep. 
De afgelopen maanden heeft Elie 
Guéraut, promovendus in de Sociologie 
aan de Université Paris Descartes, diverse 
Nederlanders gesproken over hun uiteen-
lopende ervaringen en constateringen, 
mede door oproepen via BZ en de Club 
du Morvan. Vragen die hij hierbij stelde 
waren onder meer: ‘Waarom en hoe bent 
u hier terecht gekomen?’, ‘Waar bent u 

tegen aan gelopen bij de start?’, ‘Hoe is 
uw leven hier nu?’ en ‘Bent u van plan 
hier te blijven, of voorziet u een terug-
keer naar NL in de toekomst?’.

Presentatie
Op 23 juni jl. zijn de resultaten van dit 
onderzoek gepresenteerd in aanwe-
zigheid van vele burgemeesters uit de 
Nièvre, het Parc Régional Naturel du 
Morvan, vertegenwoordigers uit aanlig-
gende départementen, enkele Neder-

landers die hebben meegewerkt aan het 
onderzoek en uiteraard de président du 
Conseil Départemental – Patrice Joly – 
met als doel te kijken naar de toekomst. 
De titel van deze middag luidde Accueillir 
de nouvelles populations & Vivre ensemble – 
À la rencontre des Néerlandais en Morvan.

Na de presentatie van het onderzoek is 
er middels tables rondes gediscussieerd 
over zaken als ‘Wat hebben gemeentes 
te winnen bij het aantrekken van nieuwe 

Enkele grote lijnen uit het onderzoek

Inleiding
Vanaf 1982 is de migratiebalans positief voor de Nièvre; daarvoor van 
1968 tot 1982 was deze negatief. De uitdaging is momenteel niet 
zozeer meer mensen hierheen te halen, als wel ze hier te houden.
In de Nièvre (waarin het grootste deel van de Morvan gelegen is) 
zijn veel huizen in bezit als vakantiehuis, en mede daarom is er een 
onderzoek gestart onder deze – veelal Nederlandse – huizenbezitters. 
Een tweede huis in de Morvan blijkt namelijk voor velen een eerste 
stap naar een emigratie naar dit gebied. Des te interessanter is het 
te kunnen begrijpen tegen welke obstakels deze personen aanlopen 
bij hun integratie, en de weg te kennen die ze hebben doorlopen 
alvorens zich hier te settelen.

Enkele cijfers en feiten
• In 2010 had 85% van de Nederlanders een huis in een landelijke 

omgeving (dit getal zou nog hoger liggen wanneer mensen die in 
de omgeving van Chateau-Chinon hun huis hebben niet werden 
geregistreerd als bewoner van een stad).

• Volgens de INSEE* waren in 2006 1707 Nederlanders permanent 
gevestigd in de Bourgogne en in 2011 waren dat er 2321.

• de Nederlanders die hier wonen zijn gemiddeld ruim hoger opge-
leid dan de rest van de Bourgondiërs

• ze bekleden hogere functies (2 maal zo veel als onder Fransen), 
en je vindt ze minder vaak in lage functies (25% tegen 60% onder 
Fransen) 

• De keuze om in de handel en nijverheid te werken is hoog onder 
Nederlanders (30% tegen 6% onder Fransen)

• 25% van de Nederlanders is jonger dan 44 jaar (25% van de Fran-
sen is jonger dan 21 jaar)

• 40% van de Nederlanders is met pensioen, tegen 25% van de 
Fransen

• Ze zijn vaker eigenaar van hun huis (90% tegen 65% van de Fran-
sen)

Conclusie feiten en cijfers:
Nederlanders zijn hoger opgeleid, bekleden hogere functies , hebben 
meer bezit. En daarmee ook de conclusie; ze zijn niet representatief 
voor Nederlanders in het algemeen.

Karakteristieken van de ‘groep Nederlanders’
Zowel de projecten waarmee de Nederlanders hier starten als hun 
profielen laten een heel gevarieerd beeld zien. Er is dan ook niet ‘1 
Nederlandse manier van emigreren’, maar er zijn er diverse.
Binnen dit onderzoek worden diverse onderverdelingen gemaakt, 
maar worden wel veelal de volgende twee groepen onderscheiden:

• de gepensioneerden (zonder werkactiviteiten  
of -verplichtingen) 60%

• de werkzamen 40%
 onafhankelijken 16%
 in dienstverband en vrijgezel 6%
 in dienstverband; koppels met kinderen 18%
De redenen van vestiging in de Morvan zijn eveneens divers, maar 
terug te brengen tot de twee volgende;

1 Zoeken naar geografische ruimte; het prettige aspect van een rus-
tieke en authentieke woning; 

 Materiële kwaliteit van het bestaan (ruimte, authentiek huis etc.)

2 Ontsnappen aan een druk stadsleven met bijbehorende druk op 
professioneel, familiaal en sociaal leven;

 Sociale kwaliteit van het bestaan

Onderscheidende voordelen van Nederlanders:
• zij staan bekend als flexibel
• zij hebben gemiddeld genomen een goede opleiding genoten 
• zij beschikken over goede linguïstische kennis (waarmee ze op 

voorsprong komen t.o.v. de Fransen)
• zij komen veelal met goede financiële middelen (na de verkoop 

van hun huis en/of bedrijf in Nederland)
Overigens; Nederlanders onderscheiden zich niet alleen op dit vlak; 
ze hebben ook andere verwachtingen t.a.v. sociale kwesties. Met 
name de werkende groep wil graag integreren in het sociale leven en 
toont zich actief en betrokken.

Ondervonden problemen
1 Relatie met de overheidsinstanties: ingewikkeld en te bureaucra-

tisch
 De contacten en ervaringen met de lokale bedrijfjes en bedrijven 

worden vaak bestempeld met ‘onbegrijpelijk’ en ‘verbazingwek-
kend’.

 Met name aannemers wekken deze reacties op; niet nakomen van 
afspraken, of gewoonweg niet op afspraken komen, geen offertes 
leveren (na een bezoek). Hiermee wordt de Nederlandse uitdruk-
king ‘met de Franse slag’ wel letterlijk bevestigd (NB dit is de tekst 
van een Franse onderzoeker!). 

2 Het sociale leven: onbevredigend
 Na inspanningen (leren van de taal, deelname aan feesten en 

vrijwilligersactiviteiten) is de integratie van velen nog steeds mini-
maal, wat frustraties teweeg brengt.

 Hierbij wordt met name als frustrerend ervaren steeds weer ‘op 
het anders zijn’ te worden aangesproken. Men wordt nl. niet zo-
zeer buitengesloten, maar steeds op het ‘anders zijn’ aangespro-
ken. 

 Hier speelt waarschijnlijk meer een sociale afstand een rol, dan 
een culturele, voortkomend uit het verschil in achtergrond, op-
leiding etc.; men kan deze ervaring van Nederlanders overigens 
goed vergelijken met de ervaring van Parijzenaars, Lyonnais etc. 
die zich hier vestigen en die dezelfde ervaring hebben in de Mor-
van.

Eindbalans
Om een goed beeld te schetsen is van belang de 2 verschillende 
groepen te beschouwen; de gepensioneerden en de werkzamen.
De werkzamen constateren vaker dat de wens naar een ‘verbetering 
van de sociale kwaliteit van leven’ niet altijd gehaald wordt. De con-
tacten met de autochtone bevolking gaan vaak moeizaam, en men 
ervaart dat er niet veel zaken gedeeld worden en gezamenlijke activi-
teiten schaars zijn. Het is vanwege deze reden dat het merendeel van 
deze groep niet uitsluit op enig moment te vertrekken uit de Morvan. 
Bijna niemand uit deze groep wist zeker waar hij in de toekomst zou 
wonen.
De gepensioneerden constateren deze ervaringen minder vaak, maar 
dat laat zich ook verklaren door hun aanvankelijke wens naar ‘verbe-
tering van de geografische kwaliteit’ die zo goed als altijd behaald 
wordt bij het betrekken van een fermette op een afgelegen terrein 
met uitzicht. Wanneer hier de wens in beeld komt terug te keren naar 
het geboorteland, is dat vanwege gezondheidsredenen, of familie-
omstandigheden.

* L'Institut national de la statistique et des études économiques

bewoners?’, ‘Wat bieden gemeentes 
momenteel aan nieuwkomers?’ en ‘Naar 
een ontvangstmodel voor een samenle-
ving van morgen’. De uitkomsten van 
deze tables rondes worden de komende 
maanden verder uitgewerkt (waren op het 
moment van de productie van deze BZ nog 
niet bekend) en worden in het volgende 
nummer gepresenteerd.

j

De belangstelling voor de lezing over de Nièvre op 

de Emigratiebeurs in Houten, 2015

samenleving

Cultuur



Nellie Melba

Tekst en beeld: Daniel Sirugue – Parc Naturel Régional du Morvan
Vertaling: Maarten Stroes 

Als u toch de gelukkige eigenaar 

bent van een tuin, waarom daar dan 

geen vijver in plaatsen? Een vijver 

heeft namelijk heel wat plant- en 

diersoorten veel te bieden: het is 

een soort openluchttheater waarvan 

u vooral in het hoogseizoen kunt 

genieten. In dit artikel vindt u wat 

informatie waarmee u dit ecosysteem 

beter kunt begrijpen en u zelf een 

vijver kunt aanleggen.

A ls we het over een ‘vijver’ 
hebben, dan bedoelen we 
een beperkt wateropper-

vlak dat niet al te diep is. Bepaalde plan-
ten doen het bijzonder goed in stilstaand 
water, zoals riet aan de randen, klein 
kroos dat aan de oppervlakte drijft en de 
waterlelies die in de bodem wortelen. 
Waterplanten vormen niet alleen een 

goede voedselbron voor bepaalde dier-
soorten, maar dienen ook als ideale plek 
waar insecten en amfibieën hun eitjes 
kunnen leggen. Libellen en waterjuffers 
leggen hun eieren op het onder water 
gelegen deel van de vijverplanten. Die 
eitjes komen uit en worden dan waterlar-
ven die zich boven water aan de planten 
vastklemmen en daar hun definitieve 
vorm aannemen.
Een vijver trekt ook amfibieën aan: pad-
den, kikkers en watersalamanders leggen 
er hun eitjes en treffen daar weinig vij-
anden (behalve dan de larven van libellen 
die zich tegoed doen aan kikkervisjes). 
Ook vogels vinden er eten en kunnen er 
altijd water drinken. Al met al is een vij-
ver zo een rijk en gevarieerd ecosysteem.  
Om een vijver aan te leggen, moet u een 
niet al te diep gat graven (minder dan 
80 cm diep) met verschillende dieptes 
en een kant die langzaam dieper wordt 
zodat amfibieën en vogels makkelijk 
toegang hebben. Als de grond niet heel 
kleiig is, doet u er goed aan waterdicht 
zeil te plaatsen. Leg de vijver niet te dicht 
bij bomen aan, zodat deze niet in de 
herfst de hele vijver met hun bladeren 
bedekken. Vervolgens moet u geduldig 
wachten tot de regen de vijver vol laat 
lopen en dat kan enkele maanden duren. 

U kunt eventueel ook gebruik maken van 
putwater. Daarna is het weer geduldig 
wachten tot de vijver zich vanzelf vult 
met lokale planten. Het is aan te raden 
om geen vissen in de vijver te plaatsen 
omdat deze de eitjes van de amfibieën 
zullen opeten of zelf opgegeten zullen 
worden door een reiger.  
Zorg er ook goed voor dat de vijver niet 
al te veel plek gaat innemen. Zoals elk 
natuurlijk leefmilieu, zal de vijver zich 
ook verder ontwikkelen. Als er teveel 
planten en dieren in leven, zal er teveel 
materie worden afgezet op de bodem en 
kan de vijver ‘verstopt’ raken. Er zullen 
wilgen gaan groeien en andere boompjes 
waardoor er en vochtig bos ontstaat. Als 
u dit wilt voorkomen, moet u dus de hoe-
veelheid planten in de gaten houden en 
inperken. Aarzel niet om aan het einde 
van de herfst planten weg te halen en 
boompjes om te hakken.  
Wanneer u eenmaal uw eigen vijver heeft 
en daar van alles is gaan leven, doet u dan 
mee aan de natuurinventarisatie in de 
Bourgogne via www.bourgogne-nature.fr 
(E-Observations). 

j

Een vijver aanleggen  
voor alles wat leeft

De originele – Franse – tekst kunt u vinden 
op onze website
www.bourgondischezaken.com

zomer

Natuur
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Pêche Melba en het  
‘Heintje Davidseffect’

De liefde van de man gaat door de maag. Welk genot moet Escoffier hebben 

geproefd bij het eten van zijn eigen Melba toastjes! Auguste Escoffier werd 

verliefd op Nellie Melba, een Australische sopraan van wereldfaam. En wat 

deed deze kok als uiting van zijn liefde? Auguste bakte een toastje en hij 

noemde het Melba. Melba werd de krokante bodem van de zalige, wilde 

fantasieën van Auguste. Zij werd bedolven onder garnaaltjes, kaviaar en 

roomkaas. 

Opdienen: 
U legt het ijs in een mooie schaal 
waarop de perziken worden geschikt. 
Daaroverheen giet u wat zelfgemaakte 
en gezoete frambozenpuree. In het 
amandelseizoen kunt u de perziken 
bestrooien met verse, geschaafde 
amandelen. Het recept vermeldt 
uitdrukkelijk dat gedroogde amandelen 
niet geschikt zijn.

Op Heintje 
Davids is, 
voor zover 
bekend, geen 
kok verliefd 
geworden. 
Toch is er een 
overeenkomst 
met Nelly 
Melba. In 
Australië kent 

men de uitdrukking: ‘more comebacks 
than Nelly Melba’, wij kennen het ‘Heintje 
Davidseffect’. Nelly blijkt, net als onze 
Heintje Davids, vele afscheidsconcerten 
te hebben gegeven. De dames kregen er 
namelijk geen genoeg van. 

Na het proeven van de Pêche Melba van 
Escoffier, kan het ‘Heintje Davidseffect’ 
optreden. U krijgt er hoogstwaarschijnlijk 
geen genoeg van.  
U bent gewaarschuwd.

Zijn liefde voor Melba botvierde hij 
eveneens op heerlijke verse perziken en – 
oh zoete liefde op een bordje – de Pêche 
Melba werden geboren. Verrukkelijke 
romantiek waarvan je blijft smullen! 

Pêche Melba:
Zachte perziken, poedersuiker, vanille-
ijs, gezoete frambozenpuree, verse 
geschaafde amandelen (indien 
verkrijgbaar).
De rijpe zachte perziken laten pocheren in 
kokend water, daarna afkoelen in ijswater 
en de velletjes er voorzichtig aftrekken. 
Poedersuiker erop en koel wegzetten.

Vanille ijs: 
1 liter melk 1/2 vanillestokje, (1/4 liter 
room), 300 gr suiker, 10 eierdooiers. 
Het vanille stokje 20 minuten laten 
trekken in de kokende melk. In een pan de 
suiker met de eierdooiers opkloppen tot 
de bereiding een lint trekt. Geleidelijk de 
kokende melk toevoegen en op een laag 
pitje blijven roeren tot de massa goed 
aan de lepel blijft kleven. Het mengsel 
mag niet koken anders gaat het schiften. 
Door een puntzeef alles in een schaal 
gieten en laten afkoelen. Zo nu en dan het 
mengsel met een spatel doorroeren totdat 
het volledig is afgekoeld en kan worden 
ingevroren.  
Roer er af en toe door met een vork, ter 
voorkoming van ijskristallen. 

Tekst en beeld: Ellen Both
recept

Typisch Bourgondisch



bouwkunst

Cultuur
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en timmermannen met de hand gemaakte houten pennen en 
pengaten; zelfs een boomstronk wordt niet eerst gezaagd maar 
als blok gehakt.
De stenen worden uitgetrokken, gehouwen en gemetseld 
slechts middels handenarbeid; soms gaat het ook om pleister-
specie lemen muren. De bouwmaterialen worden vanzelfspre-
kend door bekwame voerlieden en op door paarden getrokken 
boerenwagens naar de bouwplaatsen gebracht.
Op het terrein komen wij ook de verfwerkplaats tegen: stoffen 
worden met de meekrap (rubia tinctorum) gekleurd en drogen 
in de open lucht. De okerkleur wordt op de bouwplaats van 
Guédelon zelf gedolven om bijvoorbeeld de getekende versie-
ringen op de muren van de herenkamers in te kleuren.

Touw met dertien knopen
Het is ook interessant te leren hoe er in de Middeleeuwen werd 
gemeten: niet met een meter, wel met een touw met dertien 
knopen, eveneens met de maat van een hand, en van de hand 
tot de elleboog (zie op Youtube Cours de mathématiques à Gué-
delon par Hein Koenen).
De bekwame, aangename en geduldige gids begeleidt ons, in 
middeleeuwse kledij. Er zijn ook workshops voor kinderen. 

Tot op heden heeft de archeologische bouwplaats Guédelon 
vijfenzestig banen gecreeerd – onder andere banen met een 
werkcontract voor onbeperkte tijd (CDI), en daarnaast doen 
650 medewerkers mee, soms met een tijdelijke arbeidscontract 
(CDD). Het werk op het bouwterrein kan een opleiding voor de 
jeugd voltooien (diploma’s van verschillende ambachten). Op 
Guédelon moet elke ambachtsman allereerst zijn vak beheer-
sen en daarnaast ook zijn kennis met de bezoekers kunnen 
delen.
Sommige werklieden in Guédelon zijn tevens aandeelhouder, 
en alleen al in het jaar 2014 heeft Guédelon ongeveer 400.000 
Franse en buitenlanders bezoekers verwelkomd.

De archeologische bouwplaats Guédelon bestaat niet alleen om 
een middeleeuws kasteel te bouwen, en hoe boeiend zij ook 
kunnen zijn, niet alleen om ambachten van vroeger te laten 
zien; Guédelon bestaat als een echt experimentele bouwplaats, 
om opnieuw te ontdekken, te verifiëren, soms te bevestigen, en 
antwoorden te vinden voor de historici.
Het gaat hier niet alleen over ‘begrijpen om te bouwen’, maar 
ook over het omgekeerde: ‘bouwen om te begrijpen’…
Jacques Moulin is architecte en chef des monuments historiques”, 
Florian Renucci is le maître d’œuvre van Guédelon. Samen met 
de commanditaire vennootschap en de wetenschappers waakt 
hij over een historisch, bouwkundig en archeologisch realisme.
De bouwplaats is ook toegankelijk voor mindervaliden. In de 
taverne van Guédelon kunt u eten en drinken volgens op de 
middeleeuwen geinspireerde recepten, en bijvoorbeeld een 
middeleeuwse apéritif, hypocras, proeven! Er zijn leuke be-
schutte picknickplaatsen in het bos, een winkel en u kunt gratis 
parkeren.
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Lectuur 
J’ai rêvé d’un château van Michel Guyot, édition JC Lattès,  
Guédelon, des hommes fous, un château fort van Philippe Minard en 
François Folcher, édition Aubanel
DVD (voor de jeugd,Frans, Engels, Duits): Ils bâtissent un château fort

De Franse heren Michel en Jacques Guyot namen in 

1997 het initiatief voor Guédelon. Geinspireerd door een 

kasteel van Philippe Auguste (1165-1223) zou Guédelon 

in 2027 klaar moeten zijn. 

M ichel Guyot is eigenaar en restaurateur van 
het kasteel van Saint-Fargeau (89). Hij initi-
eerde een archeologische studie betreffende 

verdwenene middeleeuwse kastelen en dat bracht hem tot een 
gek idee: ‘Waarom zouden wij niet een kasteel kunnen bouwen 
met de middeleeuwse technieken? Dan zouden we de ambach-
ten van de XIIIde eeuw beter begrijpen!’
In dezelfde periode keerde Maryline Martin vanuit Parijs terug 
naar haar geboorstestreek Puisaye waar zij Emeraude oprichtte 

– een grote vereniging voor reïntegratie door te werken – gespe-
cialiseerd in het onderhoud van rivieren en het hout hakken.
De zeer enthousiaste en sociaal bewogen Maryline Martin, met 
haar spontane aanleg voor management, is sindsdien directri-
ce van de middeleeuwse bouwplaats Guédelon geworden: een 
menselijke avontuur! 

In het bos van Guédelon, in het midden van een oude steen-
groeve met een natuurlijk meer dichtbij, zien wij allerlei oude 
ambachten aan ons voorbij komen: vakmensen werken in onze 
aanwezigheid op her en der verspreide werkplaatsen – de steen-
houwer, metselaar, timmerman, houthakker, smid, dakpannen-
bakker, menners en touwslagers. Zij veredelen grondstoffen tot 
bouwmaterialen en onthullen de geheimen van de ambachtslie-
den uit de middeleeuwen. ‘Guédelon, een openlucht laboratori-

bouwd, alle werklieden van Guédelon hebben hieraan meege-
werkt. Dankzij een bezoek aan de archeologische opgraving in 
Thervay (39 Jura) als vervolg op een bezoek van Pierre Mille in 
Guédelon in 2002 waarbij Mille waardevolle publicaties over 
zijn grandioze onderzoek betreffende het werken met hout in 
de middeleeuwen achterliet! In Thervay zelf waren nog over-
blijfselen van een hydraulische molen: daardoor ontstond in 
2012 het idee de oorspronkelijke molen opnieuw te bouwen. 
Maryline Martin citeert het artikel geschreven door Rafaële 
Brillaud in Les cahiers de Science & Vie 10-2012: ‘Om de werking 
en het gebruik van een machine beter te begrijpen, is het zin-
vol om deze machine onderdeel voor onderdeel te demonteren. 
Maar hoe te handelen in tegenovergstelde richting, wanneer er 
ook nog onderdelen ontbreken?’ 
Mede door een studie van een watermolen door de Franse ar-
cheologische dienst (INRAP) is in 2015 de molen van Guédelon 
uiteindelijk klaar. Hij functioneert en is operationeel. Echter 
niet zonder maken, opnieuw proberen en vervolmaken: soms 
ging het om millimeters. De steenhouwers bijvoorbeeld moes-
ten verschillende keren de molensteen verlichten en de helling 
verfijnen.
Vervolgens draaide de molen niet snel genoeg: het mechanisme 
moest in zijn geheel opnieuw bijgesteld worden. Dankzij hun 
hartstocht en taaie doorzettingsvermogen kregen de werklieden 
van Guédelon dit jaar hun eerste biologische meel – en dat 
werd uiteraard meteen naar hun bakker ter plaatse gebracht !
 
In Guédelon zullen we geen industriele spijkers aantreffen, 
zelfs niet voor de gebouwde molen: uitsluitend door de smeden 
met de hand gemaakte spijkers danwel door de houtbewerkers 

um, (…) wij gebruiken wat de natuur ons aanbiedt’, voegt Hein 
Koenen toe. De Nederlandse Hein is een polyglot en werkman 
ter plaatse. ‘In een tijd dat ecologie en natuur sleutelwoorden 
zijn, laat het middeleeuwse Guédelon vele mogelijkheden zien 
aan de groene bouwers van morgen.’

Watermolen
Het jaar 2015 is het 16de seizoen van het project: dit jaar wordt 
onder andere de kapel op de eerste verdieping van la tour de 
la chapelle afgemaakt en het laatste kruisgewelf gebouwd. De 
kantelen zullen afgerond worden, evenals 4000 plaveisels op 
de vloer van het hoofdgebouw, en de eerste verdieping van de 
westelijke toren zal voltooid worden.
Bovendien, iets verder op het terrein, is voor het eerst de hy-
draulische meelmolen operationeel en kan met een rondleiding 
bezocht worden. De molen is in zijn geheel met de hand ge-

Hein Koenen

Guédelon, Treigny (89 Yonne) 

‘Ze bouwen een middeleeuws kasteel’

Tekst en beeld: Brigitte de Sainte Croix 
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De Europese erfrechtverordening

Grensoverschrijdend erven (1)

Op 17 augustus aanstaande treedt de Europese erfrechtverordening in 

werking. Die maakt voor de betrokken lidstaten – waaronder Frankrijk en 

Nederland – een einde aan het verschijnsel van twee stelsels van erfrecht 

bij grensoverschrijdende nalatenschappen. Bij een overlijden op of na 17 

augustus zal slechts het verervingssysteem van één lidstaat van toepassing 

zijn op de hele nalatenschap. Het zal dan bijvoorbeeld niet meer kunnen 

voorkomen dat een Nederlands testament niet geldt voor in Frankrijk 

gelegen onroerende zaken omdat de Franse wet zich verzet tegen de 

verdeling uit dat testament. Denk aan de ouderlijke boedelverdeling waarbij 

het huis volledig aan de partner wordt toebedeeld zonder dat de kinderen 

voor een deel eigenaar worden. Als het Nederlandse erfrechtstelsel van 

toepassing is, moet Frankrijk straks gedogen dat de vererving ook voor het 

Franse onroerend goed plaatsvindt volgens dat stelsel. 

allerlei keuzemogelijkheden voor de 
nabestaanden/erfgenamen opnemen om de 
Nederlandse en de Franse erfbelasting bij uw 
overlijden en het overlijden van uw partner te 
minimaliseren.

Testament
Wat het maken van testamenten betreft 
verandert de verordening niets. Net als nu 
erkennen beide lidstaten elkaars testamenten 
mits ze zijn opgemaakt volgens de in de 
lidstaat van opstelling geldende regels. In 
Nederland is geen notariële akte vereist 
voor een testament, een inbewaringgeving 
van een onderhandse akte bij een notaris is 
voldoende. U kunt die akte zelf opstellen of 
een gangbaar model uitkiezen. Natuurlijk zal 
het vaak verstandig zijn advies in te winnen, 
maar dat hoeft niet per se te geschieden 
bij een notaris. In Frankrijk gelden voor 
testamenten vergelijkbare procedures als 
in Nederland met dien verstande dat u in 
Frankrijk – als u de kosten van een notariële 
akte wilt uitsparen – de onderhandse akte 
met de hand moet uitschrijven. Als alternatief 
kunt u ook kiezen voor een internationaal 
testament en dat in Frankrijk laten registreren. 
De term ‘internationaal’ slaat op de procedure, 
inhoudelijk blijft het een Nederlands 
testament. Voordeel van een internationaal 
testament is, dat u het niet hoeft uit te 
schrijven en dat het in het Nederlands mag 
worden opgesteld. Er zijn voor de registratie 
in Frankrijk wel twee getuigen en een Franse 
notaris nodig. Die hoeven overigens niets te 
weten van de inhoud van uw testament. Ze 
zijn alleen getuigen van het feit dat u een 
internationaal testament heeft opgesteld en 
dat u dat wilt laten registreren.

In de volgende aflevering van Bourgondische 
Zaken deel 2 van dit tweeluik over 
grensoverschrijdend erven. Onderwerp is 
dan: de erfbelasting in Frankrijk en Nederland. 
De nieuwe verordening is namelijk niet van 
toepassing op de erfbelasting.

Tekst en beeld:  
Lucas Roos – belastingadviseur

BZ ADVERTENTIES

juridisch

Praktisch
Château Migraine

E en Nederlandse kennis kwam op 
vakantie naar Frankrijk.
Hij, nog nooit in Frankrijk geweest, 
wilde wel eens de ‘echte sfeer’ van 
Frankrijk proeven. 

Nou is de echte sfeer natuurlijk helemaal niet 
zoals in de boekjes maar toch wilde ik hem 
even als een echte Bourgondiër laten voelen.
Ik had een deux-chevaux gehuurd en in 
Beaune op een paar locaties wijnproeverijen 
geregeld.
Ik reed en hij, als zuinige Nederlander, kon zo 
alles gewoon doorslikken terwijl ik het netjes 
uit zou spugen. 
We kwamen in de meest prachtige wijn caves 
en kastelen, we mochten de meest mooie 
wijnen drinken, over de velden lopen en alles 
bekijken. Ik wees naar de druiventrossen die 
sappig aan de wijnranken hingen, uren in de 
hitte zette ik een grote glimlach op terwijl het 
zweet over mijn voorhoofd liep en ik het eigen-
lijk allang had gehad. Maar, je wil het mensen 
graag naar hun zin maken dus was het even 
doorbijten en nog maar wat wijntjes proeven. 
Eindelijk was het aan het einde van de middag 
klaar, raampjes van die rot eend wagenwijd 
open en nog had ik het snikheet. Maar ik 
wist zeker dat hij het prachtig vond. Ik had 
een veel te dure fles wijn gekocht à 40 euro 
om hem te plezieren ’s avonds bij de barbe-
cue. Stralend kwam ik door de deur met een 
kurkentrekker, twee glazen en de wijnfles naar 
buiten op het terras, waarop mijn kennis zei: 

‘leuk hoor Kim al die moeite, maar doe mij 
maar gewoon een biertje!’

Bepaling van het erfrechtsysteem: 
laatste gewone verblijfplaats of 
nationaliteit
De verordening heeft als hoofdregel dat 
iemands nalatenschap vererft volgens de 
regels die gelden in de lidstaat waar de erflater 
zijn laatste gewone verblijfplaats had. Woont 
u in Frankrijk en heeft u geen testament, 
dan geldt het Franse erfrecht voor uw hele 
nalatenschap, ook voor de eventuele in 
Nederland gelegen onroerende zaken. Op deze 
hoofdregel is een belangrijke uitzondering van 
toepassing: een erflater kan in een testament 
bepalen dat voor zijn nalatenschap de regels 

gelden van de lidstaat waarvan hij de 
nationaliteit heeft. De gehele erfopvolging 
vindt dan plaats volgens de regels van die 
lidstaat: de vererving zelf, maar ook de 
afwikkeling, dat wil zeggen de vereffening 
en de verdeling. Als een Nederlandse, in 
Frankrijk wonende erflater heeft gekozen 
voor het Nederlandse erfrecht kan de gehele 
afwikkeling in Nederland plaatsvinden ook 
voor eventueel aanwezige onroerende zaken 
in Frankrijk. Uiteraard zullen er dan in het 
Frans vertaalde notariële akten nodig zijn 
om de toedeling van die onroerende zaken 
aan één of meer erfgenamen te regelen 

zodat ze in Frankrijk op naam kunnen worden 
gesteld. Een Franse notaris is daarbij strikt 
genomen niet noodzakelijk. Hierbij teken ik aan 
dat dit de theorie is. Die zal uiteindelijk praktijk 
moeten worden, maar in de tussentijd zou het 
Franse notarissen, het Franse kadaster en de 
Franse fiscus (zie deel 2 van deze bijdrage in 
de volgende BZ) wel eens veel tijd en moeite 
kunnen gaan kosten om te wennen aan het 
idee dat alles anders loopt als een vererving in 
Frankrijk naar Nederlands recht plaatsvindt en 
dat zij dat moeten accepteren. 

Waarom Nederlands erfrecht?
Waarom zou een in Frankrijk wonende 
Nederlander kiezen voor het Nederlandse 
erfrecht? De belangrijkste reden is dat 
Nederland één van de meest flexibele 
erfrechtstelsels heeft van de EU. Er is bijna 
geen lidstaat te vinden waarin u zoveel vrijheid 
heeft om uw nalatenschap te regelen zoals 
u dat wilt: zo kunt u – om uw overblijvende 
partner maximaal te bevoordelen – uw kinderen 
de facto onterven op het moment dat u als 
eerste overlijdt. De Nederlandse legitieme 
portie is verschrompeld tot een beperkte 
schadevergoeding die desgewenst pas hoeft 
te worden uitbetaald na het overlijden van de 
langstlevende. Verder kunt u in uw testament 
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Naargeestig

D e (christelijke) feestdagen staan in het voorjaar 
vooral in het teken van het licht, maar in de peri-
ode waarin de dagen steeds korter worden, wor-

den de doden herdacht. Met name in Engels sprekende landen, 
maar ook in Frankrijk, wordt op 31 oktober Halloween gevierd. 
De naam Halloween is afkomstig van ‘All Hallows Eve’, oftewel 
Allerheiligenavond.

Het vieren van l’Halloween is een oude traditie, afkomstig van 
de Kelten. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 novem-
ber, dus 31 oktober was Oudejaarsavond. De oogst was binnen, 
het zaaigoed lag klaar en er was even tijd voor een vrije dag, 
het Keltische Nieuwjaar of Samhain.
Samhain was ook nog om een andere reden bijzonder. De 
Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle 
gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te pro-
beren een levend lichaam in bezit te nemen voor het komen-
de jaar. De geesten die uit dode mensen herrijzen, werden 
aangetrokken door voedsel voor de deur te leggen. Echter, om 
de boze geesten af te weren, droegen de Kelten maskers. De 
maskers werden toen, en nu nog steeds, gemaakt van uitgehol-
de pompoenen.

Op Allerzielen – waarover straks meer – gingen in lompen ge-
hulde christenen de huizen langs om te bedelen om zielencake 
(krentenbrood). Voor elk brood beloofden zij te bidden voor 
de dode verwanten van de schenker. Op die manier werd voor 
de ziel de bevrijding uit de hel versneld en de opname in de 
hemel bespoedigd. Het kinderspelletje Farce ou Friandise vindt 
daar hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong.

Toussaint
De Kelten werden door de christenen als heidenen beschouwd, 
doch de heidense rituelen bleken lastig uit te bannen en we 

zien veelvuldig dat heidense feesten geassimileerd worden 
door het Christendom. Op die manier werd een snellere 
acceptatie verkregen van een nieuw geloof en kon dit een-
voudiger worden geaccepteerd. 
Toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen, ver-
mengden zij de Keltische tradities met hun eigen religieu-
ze tradities en rituelen. Maar ook vervolgden en vermoor-
den zij christenen vanwege trouw aan hun geloof. Deze 
groep christenen werd de eretitel martelaar toegekend. De 
herdenking van deze martelaren is de oorsprong van Aller-
heiligen en werd vroeger gevierd op 13 mei.

Omdat 1 november een belangrijke Keltische feestdag was, 
verplaatste paus Gregorius IV in 837 Allerheiligen. Op 
deze dag worden sindsdien alle heiligen (tous les saints) – 
bekende en onbekende – geëerd. 
Voor Rooms-katholieken is Allerheiligen een hoogfeest en 
daarmee één van de belangrijkste kerkelijke dagen in de 
Katholieke Kerk. Deze dag geldt in Frankrijk dan ook als 
nationale feestdag en deze dag is geïncorporeerd in een 
schoolvakantie. Zo zijn de scholen dit jaar dicht van 19 
oktober tot en met 1 november.

Dag der Doden
Het werd een gebruik om de volgende dag – op 2 novem-
ber – de doden van het afgelopen jaar te eren op Allerzie-
len. 
De huidige invulling van de viering van Allerzielen stamt 
uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny (71), waar 
Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst vierde. In de 
13de of 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in 
de Rooms-katholieke Kerk en sindsdien wordt elk jaar op 2 
november een eredienst gehouden. Tijdens die dienst wor-
den de namen van de overledenen van het afgelopen jaar 

De Franse cultuur is doorspekt van (kerkelijke) 

feestdagen, heiligendagen en andere gebruiken met een 

religieuze grondslag. In het laatste deel van dit vierluik 

worden de achtergrond en de bijbehorende gebruiken 

uitgelegd van bijzondere dagen in de donkere dagen voor 

kerst. Donker in alle opzichten.

Tekst en beeld:  
Brigit Darlanggebruiken

Cultuur

Kerk, cultuur en gebruiken

De onbekende soldaat

Pompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween

In vrijwel elke familie werden persoonlijke verliezen geleden. 

Het enorme leed heeft in Frankrijk diepe sporen achtergelaten 
in sociaal en economisch opzicht. La Grande Guerre heeft er zo 
diep ingehakt, dat tot op de dag van vandaag die 11de november 
intensiever herdacht wordt dan het einde van de 2de Wereldoor-
log.
Op de Jour d’Armistice (Wapenstilstandsdag) zijn de meeste 
winkels gesloten en de scholen blijven die dag dicht. 

Bedelfeest
De dag dat de 1e Wereldoorlog eindigde, valt samen met een 
kerkelijk feest: Sint Maarten. Martinus Szombathely – Hongaar 
van geboorte – was in de 4e eeuw na Christus bisschop van 
Tours (37) en een belangrijk grondlegger van het katholieke 
christendom in Gallië. 
Volgens de legende ontmoette hij bij de stadspoort van Amiens 
een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Deze 
bedelaar zou een verschijning van Jezus zijn geweest en voor 
Martinus aanleiding om zich te laten bekeren. Sint Maarten 
stierf op 8 november 397 en hij werd op de 11e van die maand 
begraven in de basiliek van Tours.
Echter, er is ook een andere lezing omtrent het ontstaan van 
het Sint Maartensfeest, als Germaans gebruik ter ere van 
Wodan. In die tijd was 11 november de datum waarop de oogst 
werd binnengehaald, het vee op stal ging en de ganzen werden 
geslacht. Daarna werden dankoffers gebracht en brandde men 
reinigende vuren om de vruchtbaarheid van het land en het vee 
te bevorderen. Ook dronk men op die avond de nieuwe wijn.
Het ‘bedelfeest’, waarbij kinderen met lampionnen langs de 
deur gaan om snoep op te halen, wordt vooral in het noorden 
van Frankrijk gevierd, maar niet in de Bourgogne.

j

genoemd en het graf van de overleden familieleden of vrienden 
bezocht. 
In Frankrijk leeft deze traditie sterk. Op Allerzielen worden 
op de graven bloemen neergezet (met name chrysanten) en 
kaarsen gebrand.

Dodenherdenking
Op 11 november 1918 werd, na meer dan vier jaar oorlog, de 
Wapenstilstand (Armistice) door Duitsland aanvaard en kwam 
aan de Grote Oorlog of Eerste Wereldoorlog een einde. Alleen 

al in Frankrijk vonden 
bijna 2 miljoen mili-
tairen de dood, maar 
helaas kwamen ook veel 
onschuldige burgers om. 
Het totaal aantal militaire 
slachtoffers bedroeg zo’n 
6,5 miljoen, uiteraard de 
meeste in de leeftijds-
categorie van 20 tot 30 
jaar jong. In totaal eiste 
de oorlog het leven van 
zo’n 10 miljoen Fransen 
(burgers en militairen).
Als u door een Frans 
dorpje rijdt, is daar 
meestal wel een obelisk 
te vinden ter nagedach-
tenis aan de gevallenen. 
Doorgaans zijn de namen 
van de overledenen erin 
gegraveerd. Of er is een 
standbeeld, bijvoorbeeld 
van de onbekende soldaat. 
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Tekst en beeld: Kim ter Heege

Dit is hèt seizoen om bomen en struiken te planten. In de herfst is 

de grond (nog) warm en vochtig. Bij het kiezen van een struik of 

(fruit)boom is het, net als bij vaste planten, belangrijk om rekening 

te houden met het klimaat en de grond. 

Tekst en beeld: Lucia Latenstein – tuinspecialist
tuin

Praktisch

Plant een (fruit)boom!
een lichtere iets zure tuingrond heeft, 
kunt u kiezen voor laag- of halfstam 
fruitbomen. Dit geldt voor alle fruitbo-
men behalve kersenbomen. Die houden 
juist weer van licht alkalische (kalkrijke) 
grond. In ieder geval moet de grond 
goed gedraineerd zijn, want fruitbomen 
hebben een hekel aan natte voeten.

Een (fruit)boom planten
Plant bij voorkeur bomen met kluit. Die 
vindt u bij de kweker. Bomen met kluit 
wortelen veel beter dat bomen opge-
kweekt in een pot. Spit een diep en wijd 
plantgat (75 x 75 cm en 60 cm diep) 
om de aarde goed los te maken. Om te 
zorgen dat de boom niet bij de eerste 
de beste zucht wind omwaait, plaatst u 
boompalen. Plaats de palen voordat u 
de boom plant (om beschadiging aan de 
wortels te voorkomen). Als de boom na 
drie jaar goed geworteld is kunnen de 
boompalen eruit. De bovenste wortels 
van de boom mogen nooit dieper dan 5 
cm onder de grond terecht komen.

Onderstammen

A lle fruitbomen zijn geënt 
op onderstammen. Deze 
onderstammen zijn meer 

bestand tegen ongedierte en ziekten. Er 
zijn hoogstam, halfstam en laagstam 
fruitbomen. Hoogstam fruitbomen zijn 
geënt op sterk groeiende onderstammen 
geschikt voor zware kleigrond, leven lang 
(100 jaar of meer) en na zo’n 8 à 10 jaar 
kunt u oogsten. 

Laagstam fruitbomen zijn geënt op min-
der sterk groeiende onderstammen en 
zijn geschikt voor niet te zware en iets 
zure grond (pH 5.5 tot 7)*. Laagstammen 
leven misschien niet zo lang als hoog-
stammen, maar ze leveren al na twee of 
drie jaar fruit op (dit hangt ook af van 
hoe oud de onderstam is). Halfstammen 
zitten er zo’n beetje tussen.

Als u tuiniert op zware kleigrond dan 
kiest u voor hoogstamfruit. Wanneer u 

Hoogstambomen leven wel 100 jaar of 

meer. We hebben er nog plezier van!

Bloeiende Kersenboom bij Irancy

Bestuiving
We zijn er bijna. Er is nog een belangrijk 
punt waaraan u aandacht moet beste-
den als u een fruitboom plant. Voor een 
goede oogst heeft u twee verschillende 
soorten nodig die tegelijkertijd bloeien. 
Om een voorbeeld te geven. Ik heb twee 
hoogstam kersenbomen ‘Summit’ en 

‘Hedelfinger’ geplant. Mijn verwachtin-
gen zijn hoog gespannen! Kruisbestui-
ving is vooral belangrijk bij kersen- en 
pruimenbomen. Op internet kunt u 
kruisbestuivingslijsten vinden.

Waar fruitbomen kopen?
Nu weet u alles wat u weten moet voor 
het planten van een (fruit) boom. 

In Nederland kunt u alle fruitbomen die 
u zoekt vinden bij de Batterijen. Op de 
site staan ook bestuivingslijsten: www.
batterijen.nl.
Op www.pommiers.com vindt u allerlei 
kwekersadressen in Frankrijk. Kwekers 
van oude fruitrassen en beschrijvingen 
van de onderstammen en voor welke 
grond ze geschikt zijn. 
Bij Ferme de Sainte Marthe kunt u uw 
(laagstam) fruitbomen online bestellen: 
www.fermedesaintemarthe.com.

Bonne plantation!

j
* Een pH van 7.0 is neutraal. Zure grond heeft 
een pH onder 7.0. Alkalische grond heeft een pH 
waarde boven 7.0. In elk tuincentrum kunt u  
pH testjes kopen.
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71 Montceau-les-Mines: tango, swing et Bretelles

In oktober van elk jaar vindt in Montceau-les-Mines het festival 
Tango, Swing et Bretelles plaats. Een leuk volksfeest dat sinds 
1997 duizenden liefhebbers van alle soorten muziek trekt. Er 
treden beginnende artiesten op en bekende zangers van Franse 
chansons... steeds met accordeonmuziek op de achtergrond! 
Van zaterdag 3 oktober tot en met zondag 11 oktober kunt u 
genieten van zowel beginnende artiesten als de grote zangers van 
nu. Accordeonmuziek is niet alleen interessant voor liefhebbers 
van traditionele muziek. Of u nu van reggae, ska, salsa, tango 
of acrobatische rock houdt, de accordeon zal u telkens weten te 
bekoren. Dat blijkt ook wel uit de tienduizenden deelnemers– 
van alle leeftijden en achtergronden – die dit festival bezoeken. 
Het festival heeft op het programma: meer dan 40 concerten in 
het hele mijnbekken (de meeste zijn gratis) en voorstellingen 
en vermaak op straat: dans, vermomde mensen, uitvoeringen… 
altijd begeleid door accordeonmuziek. Meer hierover kunt u lezen 
op www.embarcadere-monteau.fr

21 Dijon: Monstres,sorcières & Magiciens

Op woensdagmiddag 14 oktober kunt u zich samen met 
uw kinderen of kleinkinderen (vanaf 6 jaar) laten verrassen 
in de Opéra van Dijon. In een interactieve en creatieve 
bijeenkomst van een halve dag gaat u de hoofdthema’s van 
het komende programma van de Opéra ervaren. Een monster 
kent verschillende verschijningsvormen: deze aanduiding kan 
net zo goed betrekking hebben op fantasieschepselen van 
beroemdheden als op een persoon of een ding in de marge van 
de maatschappij. Het geheel wordt omlijst met toepasselijke 
klassieke muziek. Voor deze spannende middag moet u zich om 
14.30 uur vervoegen bij de Entrée des artistes de l’Auditorium, 11 
boulevard de Verdun in Dijon. De kosten bedragen 5 tot 8 euro 
en het programma duurt 2 uur en 30 min. Het is aan te raden om 
van te voren te reserveren via de website www. Opera-dijon.fr.

21 saulieu: expositie

Als u ooit op doorreis het stadje Saulieu bent gepasseerd, is u 
ongetwijfeld het levensgrote, uit marmer gehouwen standbeeld 
van een witte beer opgevallen. Zijn schepper – Francois Pompon 
(1855 – 1933) – is in Saulieu geboren. Deze beeldhouwer kreeg 
landelijke bekendheid door zijn beelden van dieren. Zijn stijl 
kenmerkt zich door de in zijn tijd ongebruikelijke simplificatie 
van de vormen en door de gepolijste oppervlakten. De meeste 
van zijn werken – alsmede het origineel van deze Ours Blanc 
– zijn te vinden in het Musée 
d’Orsay in Parijs. In het centrum 
van Saulieu vindt u het naar 
hem vernoemde Musée Francois 
Pompon. Tot 31 december kunt u 
in dit museum terecht voor een 
expositie van Julianna Salmon 
en Michel Bassompierre. In de 
vorm van sculpturen, schilderijen 
en gravures brengen deze 
hedendaagse kunstenaars een 

eerbetoon aan de schoonheid en de kracht van de bruine beer. 
Zie voor openingstijden van het museum www.saulieu.fr. 

58 chalaux: Fête De la soupe

Ieder zichzelf respecterend dorp of stad(je) in Bourgogne heeft 
zijn eigen jaarlijkse Fête. In Chalaux kunt u op zaterdag 31okober 
het Fête de la Soupe bezoeken. Chef-koks-in-spé presenteren hier 
hun lekkerste soep en het is aan het publiek om te bepalen wie 
met de eer gaat strijken. Tevens kunt u flaneren langs de markt 
met regionale producten. Plaatselijke pottenbakkers laten zien 
tot welke bijzondere soepkommen het Fête de la Soupe hen heeft 
geïnspireerd. Kortom: u kunt genieten van een bouillon de culture. 
Het geheel speelt zich af in de dorpskern, in de Bourg dus. 

89 noyers-sur-serein: Marché aux truFFes

In het sfeervolle, middeleeuws aandoende dorp Noyers-sur-
Serein, met zijn stadswallen en 16 ronde torens, vindt jaarlijks 
twee maal een Marché aux Truffes plaats te weten de eerste en 
de laatste zondag van november. Dit onder auspiciën van de 

Confrérie de la Truffe 
de Bourgogne de 
Noyers sur Serein. 
Dit jaar kunt u deze 
markt bezoeken op 
zondag 1 november 
èn op zondag 29 
november. De kramen 
en aanverwante 
festiviteiten zijn te 
vinden aan de Place 
de l’hotel en de Place 

de la Petite Étape aux Vins. Voor verdere informatie zie www.
noyers-et-tourisme.com. Wilt u weten waar elders dit najaar een 
truffelmarkt wordt gehouden, kijk dan op www.syndicat-truffes-
de-bourgogne.org

71 Matour: Marché De noel

Het eerste weekend van december kunt u zich verwarmen 
tijdens de Marché de Noel. Sinds 1993 organiseert het Office 
de Tourisme du Haute-Clunois in Matour een breed opgezette 
kerstmarkt in de traditie van de Elzas. Op zaterdag 5 december 
en zondag 6 december kunt u flaneren langs stands met 
kerstproducten (al dan niet van hout), leuke cadeau-ideeën en 
verwenners van de smaakpapillen. Een zestigtal standhouders 
komt van heinde en ver om hun eigen streekproducten bij u 
aan te bevelen, zoals cognac uit de Charente, champagne uit 
Epernay en natuurlijk vlees van de Charolais-koeien. Vergeet niet 
de gepofte kastanjes te proeven, al dan niet vergezeld van een 
glas warme wijn, vin chaud dus. Niet onbelangrijk is te weten 
dat de markt geheel overdekt is. Geen kans op wintertenen of 
bevroren vingers dus na een dag flaneren, proeven en keuren. 
Deze bijzondere kerstmarkt is te vinden in de Salle du CART en 
Chapiteau in het park van het Maison des Patrimoines, route de 
La Clayette in Matour. U kunt er op zaterdag terecht van 14.00 – 
20.00 uur en op zondag van 10.00 – 19.00 uur.

franse humor

Taal & Cultuur

Jamel Debbouze
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Franse humor bestaat (niet/wel*)
Een stukje over Franse humor schrijven is geen 

makkelijke opgave. Ten eerste is humor vaak erg 

persoonlijk (je kunt wel of niet lachen om Louis de 

Funès), daarnaast is het ook zeer lastig een sluitende 

definitie te vinden van Franse humor. Pierre Desproges 

(één van de grootste Franse cabaretiers) heeft daar ooit 

over gezegd: ‘De Engelse humor benadrukt met wanhoop 

en verbittering de absurditeit van het leven, de Franse 

drijft de spot met mijn schoonmoeder.’ 

T och moet deze uitspraak meer 
gezien worden als zelfspot, 
want Desproges was zeker 

niet een soort André van Duijn of Ben-
ny Hill, maar eerder een taalvirtuoos 
(zonder goed woordenboek niet volg-
baar en in die zin weer typisch Frans), 
die met een onbegrensd cynisme alle 
kwalen van de mensheid bloot legde 
(1). Vandaar dat een betere invalshoek 
voor dit artikel is om die aspecten van 
de Franse humor te benaderen die we 
niet meteen zouden verwachten, om te 
beginnen met de zelfspot. 
Zo is er een mooie scène uit de film 
‘Rabbi Jacob’ (2) waarin de Funès, in 
de rol van xenofobe Fransman, zijn gal 
spuwt over alle buitenlandse toeris-
ten die hem in de weg zitten; maar 
waarbij het voorbeeld van de voor 
hem perfecte Fransman aantoont (een 
ongemanierde sigaret rokende botterik 
in een 2CV) dat Fransen wel degelijk 
zelfspot hebben. Ook van de aller-
bekendste Franse komiek ‘Coluche’ 
bestaat een sketch waarin de Fransen minstens zo ‘cons’ zijn 
als de Belgen of Duitstalige Zwitsers (3). Over ‘cons’ gespro-
ken; kent u de Franse uitdrukking: ‘On est toujours le con d’un 
autre…..’ (Er is altijd wel iemand die jou een eikel vindt)? Over 
dat fenomeen gaat één van de grappigste films ooit: ‘Le dîner 
de cons’ (4), waarin een geslaagde Parijzenaar uit de uitge-
verswereld met zijn vrienden heeft bedacht een wedstrijd te 
organiseren wie van hen de grootste minkukel weet te strikken 
om naar een gezamenlijk diner te komen, waarbij de ‘norma-
le’ genodigden zich kunnen vergapen aan zoveel domheid en 
de eer toekomt aan diegene die de grootste dombo heeft laten 
aanschuiven. Wat deze film zo Frans maakt is dat de hufters 
nooit alleen maar hufters zijn en dat men er vooral in slaagt bij 
de kijker enorm veel sympathie los te maken voor de ‘con’ van 
het verhaal, die zo ontzettend puur en zichzelf blijft tegenover 

het cynisme van de uitgever. Het past daarmee in de bekende 
Franse traditie van de gewone man versus de bourgeois en in 
het verlengde daarvan: de Provincie versus Parijs.
Is de film ‘Le dîner de cons’ uit 1998 nog een echte ‘film 
franco-français’, anno 2015 zien we dat tussen de Franse humo-
risten een zeer grote groep Fransen van buitenlandse afkomst 
zit die tot de aller populairste komieken behoren. In 1973 kon 
Louis de Funès nog de katholieke, chauvinistische Fransman 
spelen die fulmineerde tegen alles wat uit de naburige landen 
kwam, in 2015 heten de grote sterren van de Franse humor: 
Omar Sy, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh en D’jal. Sterker 
nog; anno 2015 is het de komiek D’jal, die van Marokkaanse 
afkomst is, die de draak steekt met het accent van de Portuge-
zen die in Frankrijk wonen (5). Vooral Jamel Debbouze (onder 

andere bekend van zijn rol als hulpje 
van de kruidenier in de film Amélie 
Poulain) is ongekend populair en is 
gezien zijn afkomst (opgegroeid in 
een van de moeilijkste buitenwijken 
van Parijs) een echte selfmade man. 
Direct na de aanslagen in Parijs hield 
hij een ontroerend pleidooi voor de 
Franse Republiek (“la France c’est ma 
mère, on touche pas à ma mère.” (6)) 
Maar gelukkig kennen we hem vooral 
van de betere sketches, waarvan een 
zeer geslaagde met de Belgische zan-
ger Stromae, waarin duidelijk wordt 
wie er nu echt aan de basis staat van 
de wereldhit ‘Alors on danse’. (7)  
Tot slot, maar dat is een internationaal 
fenomeen, is er met youtube een hele 
reeks humoristen opgestaan die thuis 
eigen sketches maken en op internet 
plaatsen. De Franse scholieren die 
ik in de Morvan over dit onderwerp 
heb ondervraagd, kwamen onder 
andere met de volgende namen: Rémi 
Gaillard, Salut les Geeks, Suricate, 
Norman en Cyprien. U moet maar 

eens googelen op deze namen. Twee geslaagde sketches wil ik 
u niet onhouden: Norman met ‘les Bilingues’ en Cyprien met 
‘Technophobe’. De eerste drijft de spot met het gebrekkige En-
gels van de Fransen en de tweede laat zien dat in Frankrijk een 
filmpje van een jongere voor andere jongeren, best ergens over 
mag gaan en dat is altijd hoopgevend.

Op www.youtube.com de volgende kernwoorden intypen :
1 Pierre Desproges, Rachid, les rues de Paris
2 Rabbi Jacob à Montjavoult
3 Coluche, j’ai pas dit ça / les sportifs
4 Dîner de cons, Juste Leblanc
5 D’jal Les Portugais / Marrakech du Rire
6 Charlie Hebdo, le témoignage émouvant de Jamel 
7 Jamel Debbouze, la leçon à Stromae

* Doorhalen wat niet wordt gewenst.


