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Niet iedereen is even nieuwsgierig.  
Het vereist ook best een beetje lef om 

eens iets anders te kopen dan het bekende 
puntje Brie, doosje Camembert, stukje Bleu 
d’Auvergne of een geiten-, of schapen-
kaasje. De kaaskramen op de lokale mark-
ten liggen boordevol waardoor het kiezen 
bepaald niet  gemakkelijker 
wordt. 
Bovendien wie zijn de gasten? 
Zijn het compatriotten of Fran-
sen, of komen zij uit andere 
delen van de wereld? Welke 
wijn zou erbij passen? Dit zijn 
allemaal vragen die door mijn 
hoofd spoken daar voor die kraam vol 
 kazen. Daarom vroeg ik Sonja mij te 
 helpen met kazen uit Occi tanie te kiezen. 
Zij stuurde de volgende  adviezen en achter-
grondverhalen op. 

Roquefort is een prestigieuze, rauw-
melkse, blauwader schapenkaas die niet 
ver van het viaduct van Millau gemaakt 
wordt. Al in de Romeinse tijd, in 79 na Chr., 
maakte Plinius melding van een bijzondere 
kaas uit de omgeving van de Mont Lazare. 
Roquefort is zoals de Fransen zeggen een 
mix van delicatesse en kracht, een perfecte 
alliantie tussen het genie van de natuur en 
de intelligentie van de mens. Het dorp kent 

Leer kaas proeven 
zoals Franse kinderen

drie natuurlijke kelders 
van kalksteen waar de 
bedrijven Papillon, Société 

en  Gabriel Coulet hun kazen van melk van 
de  Lacaune-ooien geduldig door Moeder 
 Natuur laten tekenen met hun smaragd-
groene aderen. De Roquefortlegende wil 
dat een herder ooit liever achter vrouwen 
aanliep dan voor zijn schapen te zorgen. 
Hij zou, op zoek naar een schone dame in 
een grot, zijn brood en schaapskudde zijn 
vergeten.  Omdat hij de schone maagd niet 
kon vinden, keerde hij  dagen later terug 
naar de grot en vond zijn brood en zijn 
wrongel bedekt onder een laagje schimmel: 
de Penicillium  roqueforti had zijn werk 
 gedaan. De kaas was veranderd in een 
 allersmakelijkste zachte substantie. Boven-
dien was de man nooit meer ziek.

Roquefort

FRANSE TAALKRONKELS | 
ANDERSKE LUIJK

Brutaal 
De Franse taal zit vol verrassingen: 
onlogische spelling,  verdraaide 
woorden of slordig uitgesproken. 
Dat is voor ons niet gemakkelijk, 
maar voor de Fransen zelf ook een 
aanleiding tot vurige discussies!   
In deze column behandelt Anderske 
Luijk in elk NieuwsNed een taal-
kronkel.

‘Tu peux me passer le formage?’

Een levende taal is constant in beweging. 
Gelukkig maar, want  anders zouden we 
nog steeds zo praten en schrijven als in 
de Middeleeuwen! Daar ‘sgreef’ men 
wat ‘hy’ hoorde. Werd het woord vaak 
genoeg gebruikt, dan werd het wat je 
noemt volksethymo logisch geaccep-
teerd en in de taal opgenomen.

Omdat de kapper tegenwoordig 
�JHZRRQ�]LMQ�HLJHQ�ZHUNSOHN��VDORQ�
heeft, mag men tegenwoordig toch   
DX�FRLHXU gaan en niet per se   
FKH]�OH�FRLHXU. 
Terwijl ik dit schrijf, hoor ik mijn 
docent Frans nog schreeuwen: ‘Je gaat 
AU putes, niet $8�FRLHXU!’ Hij was een 
nogal vurig type… 

Soms kan de spreektaal er ook voor 
zorgen dat woorden  veranderen. 
Zo is de fromage eigenlijk formage 
(denk ook aan het Italiaanse formazzio), 
moustique was oorspronkelijk mous-
quite en ‘brebis’ was eerst ‘berbis’, af-
stammend van het Latijnse woord voor 
schaap: berbex. Omdat mensen vaak 
zoeken naar de gemakkelijkste manier 
van (ongearticuleerd) uitspreken, zijn 
deze woorden de norm geworden en 
zijn ze opgenomen in de Franse taal! 

Maak u dus ook maar wat minder druk 
om een spelfoutje of een verkeerde 
uitspraak, wie weet wordt uw ver-
spreking ooit nog een keer de regel!  Q

Bron: Le français (n’)existe (pas), Arnaud 
Hoedt, Jérôme Piron (2020)

Flocons de neige
Sneeuwvlokken 

Dit lied is geïnspireerd op een beeld dat me niet meer loslaat. We reden 
door een grensplaats bij de Spaanse grens en zagen een jonge vrouw  

in korte rok over straat lopen. Wenkend naar autobestuurders. Het was koud 
en het begon zelfs te sneeuwen.
Ik denk dat iedereen wel zo’n beeld kent, en zich onmachtig voelt. 
Ik heb er een chanson over geschreven. Q
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