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Introductie
Vriendelijk dank voor de aankoop van mijn boek
Wonen in Frankrijk. Veel Belgen en Nederlanders
verlangen naar een eigen plekje in dat mooie,
rustige land met zijn heerlijke klimaat. Weg van
de stress in eigen land. Maar hoe doe je dat, wat
zijn de valkuilen, hoe kunt je het betalen, wat
kun je allemaal zelf doen?
Ik heb er inmiddels 15 jaar opzitten in Frankrijk
en kan dus aardig wat ervaring delen. Ik heb ook
veel zaken uitgezocht die van belang kunnen zijn
om de juiste plek in dit mooie land te vinden. En
ik heb 15 jaar lang elke dag aan het huis
gebouwd, samen met mijn vrouw en een paar
hulpkrachten. Het was enorm leuk werk en het
gaf veel bevrediging, nog steeds trouwens.
Dit boek is uitsluitend bestemd voor eigen
gebruik. Je mag het boek bewaren op de harde
schijf van je computer, je mag een kopie maken
naar je laptop, tablet, smartphone of e-reader. Je
mag het zelfs voor eigen gebruik afdrukken op
papier als je dat zou willen. Maar je mag beslist
geen kopieën maken om die aan derden door te
geven. Hoe dom dat zou zijn zal ik even
uitleggen.
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Tips voor je veiligheid. Stel dat je toch in de
verleiding komt dit boek te verspreiden. We
noemen je persoon 1. Je geeft het aan een goede
vriend, persoon 2 en die geeft het weer door aan
een bekende, persoon 3. Deze nummer 3 blijkt
een sluwe crimineel te zijn. Hij slaagt erin enkele
van de vele blauwe linkjes in dit boek te
veranderen en geeft het boek door aan persoon
4. Wanneer deze zo'n linkje opent haalt hij in 2
seconden een programmaatje binnen dat van
alles met zijn bankrekening kan doen. € 5.000.is de volgende dag foetsjie.
Nummer 4 klaagt natuurlijk bij zijn bank en die
schakelt de cybercops in. Ze kijken wie het boek
heeft gemaakt en komen bij ons terecht. Wij
weten namelijk wie de oorspronkelijke koper van
precies dat origineel was. Jij dus. Wij zijn
verplicht je naam door te geven. De bank
schakelt vervolgens de rechter in, die ziet dat jij
in overtreding was (Het Europese Hof heeft op 10
april 2014 al bepaald dat je geen kopieën mag
maken en verspreiden uit 'ongeoorloofde bron')
en verklaart je schuldig. Inmiddels zijn er nog 10
andere mensen beroofd van € 5.000,- (dat gaat
heel snel hoor) en je gaat er voor € 50.000,- in.
Plus een paar maanden cel uiteraard.
Het hoeft niet zo te gaan natuurlijk, maar het
kán wel. En als je dit risico graag loopt door
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iemand zo'n 4 euro cadeau te doen, dan moet je
dat zelf maar weten. Maar wij hebben je
gewaarschuwd.
Op je eigen, wettig gekochte kopie zijn alle
linkjes 100% OK. Ik heb ze zelf gemaakt
namelijk. Je kunt ze ook nog controleren als je
dat zou willen. Richt de muisaanwijzer erop maar
klik niet. Je ziet dan de URL van het linkje.
Soms zal een linkje niet meer werken. Het kan
zijn dat de website niet meer bestaat of
verplaatst is naar een ander adres. Daar kan ik
niets aan doen maar wellicht bestaat de
informatie nog wel op een andere plek in het net.
Googel even en grote kans dat je die info vindt.
Overigens: dit verhaal geldt niet alleen voor ons
boek: elke gekochte digitale informatie kan
veranderd en crimineel gebruikt worden. Lees
legaal, gebruik alleen je eigen, door jezelf
betaalde origineel, gedownload van onze site.
Dat is 100% veilig, je loopt geen enkel risico.
Gebruiksaanwijzing. Wanneer je het boek hebt
gedownload en opgeslagen op je computer of
tablet dan kun je het zonder beperkingen
openen, er is geen beveiliging, geen wachtwoord,
alleen een watermerk (heb je last van het
watermerk, speel dan even met de regeling van
het contrast en de helderheid van je beeldscherm
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tot je het watermerk niet meer ziet).
De file is een doodnormale PDF. Open die niet in
je browser, maar in Acrobat Reader, dat is op
bijna elke computer al aanwezig en zo niet, dan
kun je het gratis downloaden. Klik met de
rechtermuisknop op de file van het boek, kies
Openen Met, kies Acrobat Reader.
Er zijn ook andere goede PDF-readers, zoals Foxit
en Nitro, eveneens gratis. Het voordeel van zo'n
PDF-reader is dat je naast de tekst miniatuurtjes
van alle pagina's kunt tonen. Links boven in de
marge het symbooltje aanklikken. Zo kun je
razendsnel door het boek bladeren. En in plaats
van de miniaturen kun je ook kiezen voor
trefwoorden, een index eigenlijk. Ga dan naar
hoofdstuk Gezondheidszorg, klik op De apotheek
en je bent in het boek bij het artikel over die
pharmacie. Op je laptop of desktop zal het boek
automatisch openen met deze index aan de
linkerkant van het scherm. Maak de kolom
desgewenst wat breder om de tekst beter te
kunnen lezen.
Je kunt ook nog het zoekvenster gebruiken. Open
dit met de toetscombinatie Ctrl+F. Tik dan
bijvoorbeeld specialist in het venster, Enter en je
komt bij elke plek waar specialist staat.
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Apparaten waar je het boek op kunt lezen.
Computer. Heb je een desktop met een groot
scherm, dan is het handig om 2 of zelfs 4
pagina's tegelijk op het scherm te zetten. Dit is in
de pdf-reader in te stellen door te klikken op
Beeld, daarna Paginaweergave.
Laptop. Heb je een flink groot scherm, dan is
twee pagina's tegelijk wel handig. Verder werkt
alles natuurlijk net als bij de desktop.
Tablet. Dit boek is eigenlijk gemaakt voor het
formaat van de standaard iPad, een A5-je. Kies
voor 1 pagina tegelijk. Zorg dat een PDF-reader
is geïnstalleerd, Acrobat, Foxit en Nitro for
Android of voor iOS, zijn gratis. Echt doen hoor, it
makes a world of a difference!
Smartphone. De letters van dit boek zijn zó
gekozen dat je het boek kunt lezen zonder
scrollen. Hou je de phone landscape, dan worden
de letters nog wat groter en kun je naar beneden
scrollen. Of de linkjes ook op je smartphone
werken hangt er a. vanaf of je online bent en b.
of je er een goede PDF-reader op hebt, net als bij
je tablet.
E-reader. Ook op je Kindle kun je PDF-files lezen.
Of de linkjes werken is niet zeker, als iemand nog
tips heeft houden we ons aanbevolen.
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Als er nog meer tips te geven zijn zullen wij die
vermelden op onze website:
www.HerwigGarden.info.
Tot hier de introductie met tips voor het gebruik
van dit boek.
Veel leesplezier. Voor verbeteringen, suggesties,
technische tips, enz. houden wij ons zeer
aanbevolen. Wij zijn geen computernerds maar
doen ons best.
Rob Herwig
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© Uitgever Rob Herwig heeft het kopieerrecht van de tekst in dit
boek Wonen in Frankijk. De foto's vallen onder het copyright van
Modeste en Rob Herwig. Enkele foto's hebben wij van het internet
gegapt. Als iemand daar problemen mee heeft kan hij dit melden,
de foto wordt dan uit het boek verwijderd. Maar als je een foto op
het net plaatst in voldoend hoge resolutie en zonder watermerk,
dan vraag je er wel om, denken wij zo.
Kopiëren voor eigen gebruik, zoals het maken van kopieën voor
tablet, smartphone, etc. is uitdrukkelijk toegestaan.
Kopiëren en doorgeven aan derden is verboden en dit geldt
uiteraard ook voor het apart verspreiden van tekst en foto's. Het
Europese Hof van Justitie verbiedt in zijn arrest van 10 april 2014
dit kopiëren of illegaal downloaden uit "ongeoorloofde bron".
Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn voor rekening en
risico van de verspreider.
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Wonen
in
Frankrijk
Het leven in Frankrijk,
beschreven door een botte Hollander
(Rob Herwig)
Met veel tips voor woning kiezen,
verbouwen en andere praktische zaken
DEMO-versie
Ga voor het complete boek, € 3,97, naar:
www.HerwigGarden.info
Eigen uitgave, eigen productie
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Voorwoord
Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en toen het
mogelijk was om met pensioen te gaan, besloot
ik, samen met mijn vrouw, een huis in Frankrijk
te kopen. Wij verblijven daar al ruim 15 jaar een
groot deel van de tijd en de ervaringen die wij
hebben opgedaan wil ik graag met je delen. Heel
eerlijk en soms heel direct, wat wellicht niet bij
iedereen in goede aarde zal vallen. Maar omdat
ik denk dat onze ervaringen, positief en negatief,
de lezer voor veel ongemak kunnen behoeden,
zet ik ze met plezier op schrift.
Wonen in Frankrijk kun je lezen op je computer,
laptop, E-reader, tablet of smartphone. De
inleiding en het eerste hoofdstuk, plus een
inhoudsopgave, zijn als demo gratis beschikbaar.
Voor de rest van het boek vraag ik de bescheiden
bijdrage van 3,97. Je kunt dan het complete boek
downloaden. Ik blijf de hoofdstukken steeds
aanpassen en breng zo nodig een nieuwe druk op
de markt.
Je kunt mij mailen: info@herwiggarden.info om
van je instemming of ongenoegen blijk te geven.
Ik zal het ook op prijs stellen als je suggesties
voor verbeteringen of correcties doorgeeft.
Veel leesplezier gewenst door: Rob Herwig
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Inhoud
Voorwoord
Inhoud
Inleiding
De bewoners
Als je in een ander land wilt gaan wonen, is
het goed eerst iets meer over de bewoners
te weten. Want hoe afgelegen je ook gaat
wonen, met de Fransen en de Franse
mentaliteit krijg je hoe dan ook te maken.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Woning zoeken
Het is niet slim om heel spontaan je geld in
een leuk optrekje in het buitenland te
investeren. Wie weet zit je er je hele leven
aan vast. In dit hoofdstuk dus tips om
valkuilen te mijden en de beslissing tot
kopen heel weloverwogen te nemen.
Bij de Pyreneeën
Ten noorden van dit mooie gebergte vinden
we drie regio's: Languedoc-Rousillon, MidiPyrénées en Aquitaine. Aangenaam klimaat,
betaalbare woningen en spannende
uitstapjes naar de bergen en de zee.
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Eten en drinken
Meer over de Franse eet- en
drinkgewoonten. Is het eten werkelijk zo
speciaal als vaak wordt gedacht? En zijn
Franse obers echt zo onbeschoft? Hoe
schoon zijn die keukens daar?
Gezondheidszorg
Hoe vertel je je ziekte in het Frans? Moet je
bang zijn voor een Frans ziekenhuis? Wie
past er op je dossier?
Verkeer
Mooie wegen. Gevaarlijke situaties. Weinig
controle. Hoge boetes. Puntenrijbewijs. Geen
fietspaden.
Tuinieren
Hou het simpel als je vaak weg bent.
Fransen zijn geen tuiniers. Moestuintips.
Beestjes eten alles op. Veel kleigrond. Alles
groeit hier als kool.
Dieren en ongedierte
Niet altijd lief voor dieren. Heel veel wild. De
jacht. Lastige beestjes, slangen, ratten,
kakkerlakken, mijten, teken.
Veiligheid
Hoe safe woon je in Frankrijk? Waar is het
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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gevaarlijker: op het platteland of in de stad?
Wapens die je vrij kunt kopen. Waakhond.
Saferoom.
Woning aanpassen/verbouwen
Koop je kant-en-klaar, ga je renoveren, bouw
je helemaal opnieuw, restaureer je een
ruïne, wat is de beste optie. En ga je zelf
bouwen of besteed je alles uit. Doen die
Fransen wat jij wilt? Technische tips voor het
zelf verbouwen.
Checklist woning kiezen
Nog eens alle criteria op een rij. Vink ze
maar af en je weet hoe je moet kiezen.
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‘Bataaf’ is in Frankrijk een soort scheldwoord
voor luitjes afkomstig uit de Lage Landen,
voornamelijk Nederlanders dus. Vlamingen mag
je er ook bij rekenen, zij spreken immers geen
Frans. Zoals iedereen weet werd Holland in
vroeger tijden o.a. bevolkt door Batavieren, een
soort halve wilden die volgens overlevering hun
vrouwen aan de lange haren meesleepten.
Althans, zo worden ze vaak in tekeningen
afgebeeld.
Welnu, als een
Fransman niet zo heel
erg tevreden met je is,
dan noemt hij je een
Batave, dat staat dus
voor een primitieve
imbeciel, die weinig of
Dit is zo ongeveer het beeld
niets snapt van het
dat een Fransman van jou
heeft
geciviliseerde leven in
Frankrijk en die daar ook eigenlijk niets te
zoeken heeft. Ik voelde me meteen
aangesproken.
Frankrijk, daarentegen, is het land dat de
beschaving als het ware uitgevonden heeft, dit
denken de meeste inwoners tenminste. En daarin
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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hebben ze ook wel gelijk als je de geschiedenis in
aanmerking neemt, al moeten ze die eer
natuurlijk delen met de Duitsers, Engelsen en
Italianen. Dat in andere landen de beschaving
inmiddels op gelijk niveau, of wellicht iets hoger,
terecht is gekomen, ach...

Met je bootje over de Baïse, hoe romantisch is dat?

Prachtig land. Frankrijk is een heel mooi land,
niet voor niets is dit ’t land dat de meeste
toeristen trekt. Er is veel te zien, het klimaat is in
veel delen zeer aantrekkelijk, het is er relatief
veilig, de huizen zijn er niet al te duur en dus
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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willen veel Nederlanders, Engelsen, Duitsers en
nog zo wat buitenlanders er graag wonen of een
tweede huis bezitten.
Hun wordt geen strobreed in de weg gelegd:
wanneer ze afkomstig zijn uit de Europese Unie
worden ze hartelijk welkom geheten. Mits ze
bereid zijn zich een beetje aan te passen
natuurlijk, maar dat verwacht jij toch ook van
een Turk of een Marokkaan die België of
Nederland als thuisland heeft gekozen?
Inburgeren!
Dit boek is gemaakt voor mensen die overwegen
in Frankrijk een tweede woning of een vaste
woonplek te kiezen. En die nog niet al te veel
ervaring hebben met het Franse leven. Ik verblijf
er nu regelmatig en het bevalt me uitstekend.
Hoewel ik al aardig wat boeken had gelezen over
het wonen in Frankrijk, het Franse volk en zijn
eigenaardigheden, viel ik de eerste jaren toch
regelmatig van de ene verbazing in de andere.
Annemarie Jorritsma zei het al toen ze nog
minister was: 'Frankrijk, mooi land, jammer
alleen dat er Fransen wonen!' En velen zeiden het
haar na. Als veel mensen zoiets zeggen kunnen
we op z’n minst constateren dat er sprake is van
een cultuurverschil.
Verblijf of woon je wat langer in Frankrijk, dan
valt het allemaal reuze mee. Je went natuurlijk
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig

16

Inleiding

aan de Franse volksaard, je merkt dat er in
Frankrijk enorm aardige mensen wonen naast de
gebruikelijke klootzakken die je in ieder land
tegenkomt.
Dit boek wil een eye-opener zijn voor
nieuwkomers in Frankrijk. Zou best kunnen dat
ze goed herkennen wat ik heb opgeschreven.
Verder hoop ik je wat handige tips te geven voor
het kiezen van een woning, de verbouwing en
enkele andere zaken van praktische aard. Ook
die tips zijn voor de novice, niet voor vakmensen,
die hoef ik niks te leren over verbouwen.
Weg uit Nederland. Waarom willen veel
mensen weg uit Nederland? Als je het vraagt
zeggen ze meestal: te druk, te veel files, te veel
regeltjes, rare politici. Drukte en veel files kom je
op het Franse platteland niet tegen, dat klopt,
maar wat die regeltjes betreft: daar weten ze ook
in Frankrijk heel goed raad mee. En de politiek is
net zo warrig als in Nederland. Rare politici zijn
hier geen uitzondering.
Maar je volgt het (meestal) niet zo als in je
thuisland en daardoor raakt het je veel minder.
Het is je land ook (nog) niet, je bent minder
betrokken, je verstaat de helft niet, zeker de
eerste jaren van je verblijf. En dat maakt het
wonen in een ander land zo relaxed. Het is net
vakantie! En van al die Franse regeltjes heb je
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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zelden last omdat ze lang niet altijd gehandhaafd
worden.

Vinex-wijk of...

midden in de natuur voor bijna hetzelfde geld
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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Ik denk dat het samenleven van veel mensen op
een heel klein oppervlak altijd tot spanningen
leidt. Als ik weer eens een luchtfoto zie van zo’n
Vinex-wijk in Nederland met al die lange rijen
van woningen aan elkaar met erachter allemaal
van die vlekjes tuin afgescheiden door Gammawandjes, dan denk ik altijd aan hokken voor
dieren. Ik weet het wel: je moet in Nederland al
blij zijn als je een stukje eigen woning onder je
kont hebt, maar het benauwt me toch.
Zet teveel ratten in een kleine kooi en ze eten
elkaar op. Er is een stichting die de bevolking in
Nederland wil terugbrengen naar 10 miljoen.
Mooi streven, maar het wordt natuurlijk
tegengewerkt door de commercie, die ervan
uitgaat dat meer volk meer winst betekent. En
door overheden die weten dat meer mensen
meer belasting opbrengen en dus meer salaris
voor de hotemetoten. Zo krijgt een
burgemeester meer inkomen naarmate er meer
mensen in zijn gemeente wonen, wat is dus zijn
streven?
Zolang we een economie hebben die is gebaseerd
op groei, zie ik het in Nederland niet zo snel
veranderen. En daarom zullen er steeds meer
mensen zijn die weg willen, naar rust en ruimte.
Frankrijk heet je van harte welkom!
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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Informatie vergaren. Er is heel veel informatie
beschikbaar over het wonen in Frankrijk, boeken,
tijdschriften, internet, wat je maar wilt. Bijna
over alles is al uitvoerig geschreven en ik ben
niet van plan dit nog eens dunnetjes over te
doen. Daarom beperk ik mij in dit boek tot wat
persoonlijke ervaringen, zoals een vers
gearriveerde Nederlander die kan meemaken.
Wil je echt alles weten
over belastingen,
verzekeringen, erfrecht,
gezondheidszorg en alle
regeltjes en prijzen, lees
dan het boek van Wim
Bavelaar La Maison. Op
400 bladzijden met
behoorlijk kleine
lettertjes vertelt hij je
zelfs dat Franse
pasfoto’s 35 x 45
millimeter groot moeten
zijn en dat de breedte
van het hoofd op die
foto minimaal 20 mm
moet bedragen. Ook legt
hij uit hoe je in het Frans moet vragen waar de
stopcontacten zitten: où se trouvent les prises?
Dat bedoelt hij waarschijnlijk voor blinden.
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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Beetje flauw om daar vervelend over te doen:
het is een onmisbaar boek voor iedereen die heel
precies wil weten wat hem of haar in Frankrijk
allemaal te wachten KAN staan. Als ik dat
allemaal lees kan ik me voorstellen dat iemand
zich nog wel een keertje bedenkt alvorens te
verhuizen, zóveel kan er op je afkomen.
Je kunt het natuurlijk ook van de positieve kant
bekijken: niet mierenneuken maar gewoon gaan
met die banaan. Maar ja, Hollanders hè? Toen wij
destijds een huis in Frankrijk kochten hebben we
wel behoorlijk lang gezocht en heel veel huizen
gezien voordat het in onze ogen ideale pand was
gevonden. Toen hebben we in het oude
koopcontract gekeken of er geen nare dingen in
stonden, zoals erfdienstbaarheden, bij de
gemeente gevraagd of er geen snelweg langs
kwam en gewoon getekend bij de notaris en
betaald. Licht, water en telefoon waren snel
aangesloten en dat was het dan wel zo ongeveer.
Fluitje van een cent. Van alle nare dingen die
KUNNEN gebeuren en die in het boek van Wim zo
mooi worden beschreven, hebben we nooit iets
gemerkt. Is dat puur geluk of gewoon normaal?
Praktijktips. Wat in de meeste boeken over
Frankrijk ontbreekt zijn praktische tips voor doehet-zelvers. Als ik ze lees zie ik dat die werkjes
vaak geschreven zijn door mensen met twee
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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linkerhanden. Het scoort ook wel lekker om alles
wat mis kan gaan uitvoerig te beschrijven. We
kunnen dat o.a. heel goed waarnemen in de
veelal Engelse tv-series over wonen en
verbouwen in het buitenland.
De ene mislukking of dommigheid na de andere,
de kijkers smullen ervan. Voor een groot deel
geënsceneerd, denk ik. Ook het tv-programma Ik
vertrek ontleent zijn succes voor een groot deel
aan de fiasco's en
stommiteiten van de
deelnemers.
Omdat ik een rasechte
doe-het-zelver ben, ga
ik juist op dat
verbouwen wat dieper
in. Iedereen weet dat
laten verbouwen in
Frankrijk heel veel
problemen op kan
leveren. Door het zelf te
doen of door je in elk
geval in technische
zaken te verdiepen kun
je die problemen voor
een groot deel
voorkomen en
bovendien kun je enorm

Hoe bedoel-u 'met de Franse
slag'?
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veel geld besparen. Maar je moet het wel leuk
vinden natuurlijk. Meer hierover in het hoofdstuk
Woning Aanpassen/Verbouwen.
Mijn buurtje. Mijn vrouw en ik hebben een huis
in de Midi-Pyrénées, een groot gebied helemaal
in het zuiden van Frankrijk, tegen de Spaanse
grens aan. Deze streek noemt men wel het
Toscane van Frankrijk.
Logisch dat ik wat meer
kennis heb van dit
buurtje en wat meer
vertel over het wonen
in de omgeving van de
Pyreneeën. Maar dit wil
absoluut niet zeggen
dat ik je ontraad om in
een ander deel van
Frankrijk te gaan
wonen. Wil je daar
meer over weten dan is
het verstandig om nog
Koetjes grazen vredig in de
wat meer boeken te
bergen met de Pic du Midi op de
raadplegen,
achtergrond
bijvoorbeeld van
landgenoten die in die andere streken wonen.
Frankrijk is bijna overal mooi.
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Dit gebied, tussen twee zeeën, noemt men wel het Toscane van
Frankrijk. Het wordt in het Zuiden begrensd door de Pyreneeën

Het dagelijkse leven. Als je in Frankrijk gaat
wonen krijg je ook te maken met een aantal
praktische zaken zoals veiligheid,
gezondheidszorg, het verkeer, ongedierte en niet
te vergeten het eten en drinken. Het leek me
nuttig aan al deze zaken ook wat hoofdstukken te
wijden om je vast een beetje voor te bereiden op
wat je te wachten staat
en zeker ook om
mogelijke ongerustheid
weg te nemen. Want
Frankrijk is een
geweldig land waar je
probleemloos kunt
wonen en genieten.
Dus niet meteen schrikken als
je zo'n schattig kakkerlakje
tegenkomt...
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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De bewoners
Frankrijk is een groot land, ruim 15 keer zo groot
als Nederland. Van noord naar zuid kunnen we
aanzienlijke verschillen waarnemen in de vorm
van het landschap en in het klimaat. Maar dat
weet je allemaal al, je kent het land al redelijk en
je hebt er belangstelling voor want anders had je
mijn boek niet gekocht.
Daarom kan ik een beschrijving van het land wel
overslaan, liever vertel ik wat over zijn bewoners.
Want daar krijg je in aanzienlijke mate mee te
maken als je er gaat wonen.
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig
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De Fransen, bijzonder volkje. Elk land heeft
zijn specifieke karakter en dit karakter wordt in
niet geringe mate gevormd door de bewoners.
Wij Belgen en Nederlanders zijn sterk verwant
met elkaar en toch zijn we altijd weer attent op
de verschillen. We maken er zelfs grapjes over.
Zo zijn ook de Fransen weer een tikje anders. Zó
anders dat zelfs een Nederlandse minister (mevr.
Jorritsma) ooit heeft gezegd: 'mooi land,
Frankrijk, maar jammer dat er Fransen wonen'.
Dat was natuurlijk ook als grapje bedoeld, of niet
mevr. Jorritsma?
Was dat wellicht toch een negatieve kwalificatie
van de Fransen of komt deze opmerking voort uit
een zeer beperkt wereldbeeld van de genoemde
minister? Ik denk het laatste. Fransen zijn
natuurlijk prima mensen, net als Engelsen,
Duitsers, Zwitsers, enz. Ze zijn alleen een tikje
ánders. En soms een heel beetje anders. Net als
wij trouwens.
Niet meteen open. Fransen komen vaak
afgesloten, ontoegankelijk over. De woningen zijn
vaak niet uitnodigend, luiken dicht, hek
eromheen. Je kunt niet naar binnen kijken, zoals
in de Nederlandse woningen. Voortuintje aan de
weg, zodat iedereen het kan bewonderen? Nee
hoor, flinke muur eromheen, weer je zeker dat
alle blikken worden geweerd.
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Boven een Nederlandse voortuin en onder een Franse...
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Je kunt niet zomaar binnen lopen, wordt met
enig wantrouwen bekeken. Het komt over als
onvriendelijk maar dat is het niet, Fransen zijn
ontzettend aardig. Maar ze zijn schuchter, dat is
het juiste woord. Bij eerste kennismaking zijn ze
gereserveerd, terughoudend, terwijl veel
Nederlanders zich meteen geven, spontaan,
open, soms brutaal. Ben je eenmaal bekend bij
de Fransman, dan verdwijnt de reserve en heb je
te maken met de aardigste en hartelijkste
mensen die ik ken.
Emancipatie. Meer Franse vrouwen dan
Nederlandse verdienen de kost met een betaald
beroep. Zo’n grote arbeidsparticipatie is een
teken van emancipatie. Maar gezien het vrij lage
inkomen van veel mannen en gezien de vrij hoge
kosten van levensonderhoud kan het betaald
werken van vrouwen ook wel een harde
noodzaak zijn.
Vrouwen worden nog vaak in een traditionele rol
gezien, niet alleen op het platteland, maar ook in
de steden. Het voorbeeld van de machoechtgenoot is natuurlijk extreem, maar je merkt
wel aan allerlei kleine dingen dat het er hier
anders aan toegaat dan in Nederland. Let maar
eens op de vrouwenstemmen in radio en tvspotjes. Het zijn kinderstemmetjes! Ze praten
niet gewoon, maar op een kinderlijk aanstellerige
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wijze die hier kennelijk als verleidelijk wordt
gezien.
In meer noordelijke landen is het heel gewoon
als vrouwen werkjes uitvoeren die vroeger alleen
aan mannen voorbehouden waren. Wij hebben
een open haard en daar is hout voor nodig.
Gelukkig hebben we een bos, een motorzaag en
wat bijlen, dus geen probleem. Houthakken is
toevallig ook nog een supergezonde
lichaamsbeweging, waar geen fitness tegenop
kan. Dus zwaait mijn echtgenote regelmatig met
een grote bijl in het rond om het gezaagde hout
te kloven. Niks bijzonders lijkt me. Maar toen een
Franse kennis dit zag viel ze bijna van haar
stokje. Vrouwen horen zoiets niet te doen. Ze
slaan ook geen spijkers in, tillen geen zware
dingen, maaien het gras niet. Ze doen het
huishouden en staan vooral veel in de keuken als
hun betaalde beroep daar tenminste tijd voor
laat.
Madame of mademoiselle? Neem nou die
‘mademoiselle-discussie’. Als je net zou oud bent
als ik zul je je wellicht herinneren dat wij heel
vroeger meisjes en jonge vrouwen aanspraken
met ‘mejuffrouw’. Ze waren dan bij wijze van
spreken nog maagd. Zodra ze getrouwd waren
moesten we dezelfde dames met ‘mevrouw’
aanspreken.
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Welnu, in Frankrijk, waar vrouwen tot 1938 niet
eens zelf een paspoort mochten aanvragen of
een bankrekening openen; en waar zij zelfs tot
1962 geen baan mochten hebben zonder
uitdrukkelijke toestemming van hun echtgenoot,
moesten vrouwen tot februari 2012 op diverse
formulieren verplicht invullen of ze mademoiselle
of madame zijn. Nu is er dan eindelijk een regel
gekomen waarin staat dat het niet meer uitmaakt
wat de betreffende dame invult. En ook het
aanspreken van jonge, ongetrouwde dames of
pubers met 'madame', ongeacht hun
matrimoniale status, begint gewoon te worden.
Wat zijn we goed. Fransen zijn er behoorlijk
van overtuigd dat ze in alles het best zijn. De
laatste tijd begint dit besef wel een beetje te
slijten maar vooral ouderen houden het hoofd
nog fier rechtop. Zo las ik enige tijd geleden dat
het hoofd van de Franse gezondheidsorganisatie
heeft gezegd dat bewoners die in het buitenland
plastische chirurgie ondergaan zich wel heel goed
bewust moeten zijn van de risico’s. HET
buitenland! Hij bedoelde waarschijnlijk
aanbiedingen uit Tunesië enz., waar je nieuwe
borsten voor de halve prijs kunt halen. Maar hij
zei wel ‘het buitenland’.
In een advertentie voor kennismaking lees ik
(vertaald): ‘Hij spreekt tot u met een mooie,
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diepe stem; kijkt u aan met zijn blauwe ogen:
1.80 meter charme, 75 kg tederheid’. Wow!
Fouten maken Fransen niet. Hooguit kunnen ze
zich vergissen, al zullen ze alles doen om dit niet
te hoeven toegeven. Maar une faute, dat nooit.
Het is bijna Japans wat er dan zou gebeuren. Een
mooi voorbeeld vond ik in een plaatselijke krant.
Die kopte: La route a encore tué hier. Wat was er
gebeurd: Op een plek waar al vaker dodelijke
ongelukken voorkwamen reed iemand een
voorrangsweg op zonder te kijken. Het autootje
werd door een vrachtwagen vermorzeld en dat
kostte de 80-jarige bijrijdster het leven. Een
duidelijke fout van de bestuurder dus, maar wie
krijgt in deze kop de schuld? De weg!
Nog eentje: in 2006 vond het
wereldkampioenschap voetbal plaats in
Duitsland. In de finale speelde Frankrijk tegen
Italië. Tijdens de
wedstrijd velde de
Franse sterspeler
Zinedine Zidane met
een harde kopstoot zijn
tegenspeler Materazzi.
De reden? Materazzi
had een beledigende,
racistische opmerking
gemaakt. Zidane kreeg
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terecht een rode kaart en de complete
buitenlandse pers veroordeelde zijn actie in
harde bewoordingen.
Maar Frankrijk stond achter zijn
wondervoetballer. Hij werd (met zijn team)
ontvangen door de Franse president Chirac
(alhoewel Frankrijk verloren had van Italië) en
deze ‘koning’ van Frankrijk prees de voetballer
als een groot sportman. Ook het merendeel van
de Franse pers stond achter Zidane. Hij had
terecht gehandeld.
Met andere woorden: als een Fransman beledigd
wordt, mag hij er gerust eentje uitdelen. Ben
benieuwd wanneer ze de eerwraak weer gaan
invoeren!
Ambtenarij en traditie. Niet alleen bij de
overheid, ook bij het bedrijfsleven heerst nog een
sterk autoritaire cultuur. De orders gaan van
boven naar beneden, inspraak van lager
geplaatste medewerkers wordt niet altijd op prijs
gesteld. Deze instelling heeft geleid tot de
dramatische ambtenarij, waar Frankrijk berucht
om is. Regeltjes zijn er om gevolgd te worden.
Als je daar van afwijkt toon je initiatief en dat
kan je in botsing brengen met een meerdere.
Niet doen dus. Als je een ambtenaar iets minder
gebruikelijks vraagt is het als regel NEE.
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Het leuke van Frankrijk is echter dat het mogelijk
na een jaar MISSCHIEN wordt en na nog een
jaartje JA! Niet meteen uit het veld laten slaan is
mijn advies. Blijf altijd geduldig en vriendelijk,
heel vaak kan er met wat gesjoemel een
creatieve oplossing worden gevonden. Laat altijd
heel duidelijk merken dat je maar een domme
bataaf bent, dat je nog heel wat moet leren van
de Franse regelingen en dat je gesprekspartner
volgens jou de beste deskundige is om je nou
eens precies en degelijk voor te lichten. De
ambtenaar krijgt op die manier de eer (waar hij
blij mee is) en jij krijgt de toestemming (waar je
zeker blij mee bent).
Ik ken ook Nederlanders die zich hier een beetje
superieur gaan opstellen en duidelijk laten
merken dat ze het in Frankrijk maar een
achterlijke boel vinden. Die slimmeriken laten we
dus gewoon een jaartje langer wachten op hun
vergunning, op het geld dat ze nog van de
notaris tegoed hebben, enz. Zo werkt dat
natuurlijk.
Ambtenarij kom je alle geledingen van de Franse
maatschappij tegen. Zo had ik laatst een nieuw
onderdeeltje nodig voor een schaafmachine die ik
in een grote knutselzaak had gekocht. Ik sprak
een winkelbediende aan die mij vertelde dat hij
hier niet over ging. Hij ging bellen en na enig
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wachten verscheen nummer twee, die mij vroeg
een lijvig formulier in te vullen. Niet alleen het
type van de machine moest hij weten, nee, zelfs
het unieke nummer van de individuele machine
had hij nodig. Ik had alles opgeschreven, maar
die kapotte machine had ik natuurlijk niet
meegenomen. Ging hij nu het onderdeel
bestellen? Geen sprake van, daar ging een derde
persoon over en die was er niet. Vanmiddag kon
ik hem bellen. Deze derde persoon ging dan eerst
de prijs van het onderdeel opvragen, als ik daar
mee akkoord ging zou het besteld worden. Ik zei
dat de prijs mij niet uitmaakte, het ging immers
maar over een heel klein onderdeeltje, een
lagertje, dat kon me de kop niet kosten. Nee,
regels zijn regels, meneer. Weet je wat ik deed?
Ik kocht gewoon een nieuwe schaafmachine.
Alleen niet bij dezelfde zaak, vind je het gek.
Autoriteit betekent aanzien en dat is vooral in
Frankrijk heel veel waard. Een directeur of een
andere hoger geplaatste heeft een flink deel van
zijn leven hard gewerkt om een eigen kamer te
krijgen met een mooi bureau. Daar gaat hij dus
nooit meer vandaan. Op de werkvloer komt hij
niet. Of zie je in een groot bedrijf of in een grote
supermarkt wel eens een leidende figuur
controlerend rondlopen? In Nederland niet
ongebruikelijk toch? Zelfs een agent is hier niet
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uit de auto te krijgen, lopen is hem veel te min.
Blauw op straat: je zult het nauwelijks zien.
Een autoritaire instelling is ook een beletsel voor
de democratie. En die kun je meten, dit gebeurt
o.a. door het weekblad The Economist. We
hebben het dan over de democratie-index. In
Europa staat Noorwegen aan de top, Nederland
staat op 10, België op 23 (sorry België!) en
Frankrijk op 29.
Geen haast. Omdat Fransen een levendig volk
zijn en rap praten maken ze soms een wat
gehaaste indruk. Maar in werkelijkheid verloopt
het leven hier op het platteland en ook elders
behoorlijk rustig. Komt het vandaag niet, dan
misschien morgen wel. Afspraken worden niet zo
nauw genomen, soms totaal vergeten. Het is
geen onwil, maar nonchalance.
In 1992 stortte er een Airbus neer op de Mont
Saint-Odile, wat 87 doden opleverde. De
fabrikant van het toestel werd verdacht van
onvolkomenheden bij de inrichting van de cockpit
(ergonomie van de bediening, falen van bepaalde
apparatuur). Na veertien jaar begon op 2 mei
2006 het proces tegen de verantwoordelijken in
Colmar. Gelukkig volgde nog in hetzelfde jaar de
uitspraak: de bemanning had geen grove fouten
gemaakt maar de fabrikant van het toestel bleef
wel verantwoordelijk.
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Kopen en verkopen. Verkopers bestaan niet in
Frankrijk, er zijn alleen maar kopers. Natuurlijk,
in een grote winkel staat wel een figuur die
belast is met het adviseren en begeleiden van
eventuele klanten. Hij of zij is wellicht ook wel
bereid om je te woord te staan. Maar verkópen,
actie ondernemen met de bedoeling de winkel
wat leger te maken en de baas enig profijt te
bezorgen, nee, dat zit er gewoonlijk niet bij.
Een voorbeeld. Ik breng mijn auto naar de dealer
voor een kleine reparatie. Ik kan er op wachten,
het gaat iets meer dan een uur duren (dat
worden er dus drie in Frankrijk, maar dat weet je
vooruit dus dat geeft niet). Ik neem plaats in de
showroom en bekijk wat tijdschriften. Dan valt
mijn oog op een schattig klein sportwagentje dat
voor mijn begrippen aantrekkelijk geprijsd is. Ik
loop er belangstellend en waarderend omheen.
De verkoper zit achter een glaswand aandachtig
de Playboy te lezen. Na een minuut of tien ga ik
weer zitten, hij heeft mij geen blik waardig
gekeurd.
Een half uurtje later wil ik het weten ook.
Opnieuw loop ik smullend om het prachtige
karretje, nu likkebaardend en een spoor van
genot achterlatend. Zeker een kwartier lang.
Komt nu de verkoper op mij af, zegt: ‘aardig
wagentje meneer, iets voor uw vrouw misschien?’
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Zo werkt het dus niet in Frankrijk. Zou ik die MG
echt willen kopen (was ik trouwens niet van plan)
dan moet ik beleefd aankloppen, hij zal met een
zucht zijn tijdschrift wegleggen en mij te woord
staan.
Vraag een verkoper vooral niet teveel details,
dat vindt hij vervelend. Hij heeft namelijk
meestal nauwelijks verstand van wat hij
verkoopt. ‘Is dit een trekhaak voor 2 of voor 3
ton?’ Hij zal zijn schouders ophalen en de
monteur bellen, die het waarschijnlijk wel weet.
Wil je lachen? Vraag hem bijvoorbeeld hoeveel
zekeringen er zitten in de auto die je net hebt
gekocht. Hoeft hij niet te weten, maar een
normaal mens pakt dan het handboek, kijkt op
de pagina ‘zekeringkastje’ en zegt dan ’23 stuks’.
In Frankrijk krijg je een heel lang verhaal, waar
je maar de helft van verstaat, maar waaruit blijkt
dat hij het niet weet en ook niet weet waar hij
het kan vinden. En ook dat het totaal
onbelangrijk is. Immers, hoeveel auto’s rijden er
in Frankrijk niet rond met doorgebrande
koplampen, achterlichten of zekeringen?
Een aantal jaren geleden verscheen er een
uitstekend boek over het wonen in Frankrijk,
geschreven door twee correspondenten voor
Nederlandse kranten (Het gedroomde paradijs
door Cees van Lothringen en Maurice Bood, ISBN
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90.351.2608.4, uitgave Bart Bakker, het is nog
tweedehands leverbaar). Ze woonden of wonen
jaren in Frankrijk en kennen het volk op hun
duimpje. De taal van het boek is heel vriendelijk
en humoristisch, maar ondertussen worden de
Fransen behoorlijk te kakken gezet. Zo lees ik
bijvoorbeeld dat kleine winkeliers beslist niet op
je zitten te wachten. Je moet er je best voor
doen om klant te mogen zijn: je moet eerst de
winkelier ‘verleiden’ staat er letterlijk.

Voor ons is dat de omgekeerde wereld, maar wel
de waarheid. Ben je nieuw, dan zijn de meeste
winkeliers uiterst stug, zeggen je nauwelijks
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goedendag, ze nemen je bijna kwalijk dat je iets
wilt kopen, althans zo komt het over op
buitenlanders die in hun eigen land veel meer
service gewend zijn.
Pas wanneer je regelmatig inkopen komt doen
ontdooit de winkelier enigszins. Na geruime tijd
je best doen krijg je zelfs een hand of een
hartelijk woord bij binnenkomst, dan ben je
geaccepteerd! Ik word na tien jaar in diverse
winkels als een vriend ontvangen, dat is prettig!
De meeste buitenlandse klanten haken echter al
eerder af en doen hun inkopen bij de
supermarkt, de bouwmarkt of een ander
grootwinkelparadijs. Daar zijn de verkopers net
zo onvriendelijk als in Nederland maar je hebt er
veel meer keus, je kunt gewoon pakken wat je
wilt en afrekenen bij een van de 50 kassa’s. Ik
voorspel dus dat er over 50 jaar in Frankrijk geen
middenstand meer over zal zijn.
Betalingsverkeer. Je kunt in Frankrijk al een
bankrekening openen als je beschikt over een
paspoort en een rekening van het
elektriciteitsbedrijf. Je bankpasje is meteen je
creditkaart wat naturlijk veel handiger is dan in
Nederland waar je 2 kaarten moet hebben en
betalen. Je krijgt bovendien nog de beschikking
over cheques, die hier nog heel veel gebruikt
worden omdat ze (in tegenstelling tot pasjes)
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gratis zijn. En zoveel gratis doet een bank hier
niet… De cheques zijn in principe gebonden aan
een maximum bedrag, maar daar trekt niemand
zich wat van aan. Ik heb zelfs een hele auto met
een cheque betaald. Wel wordt vaak een blik in je
paspoort geworpen.
In Nederland ben je wellicht gewend om een paar
duizend euro rood te staan als dat zo uitkomt. De
bank rekent dan wel een vette rente maar daar
blijft het bij. In Frankrijk niet. Bij rood staan
raakt de bank volledig in paniek: je wordt gebeld
en krijgt een paar dagen de gelegenheid om het
saldo aan te vullen. Gebeurt het nog eens, dan
schrijft de bank PER DAG een boete van je
rekening af, die wel kan oplopen tot een tientje!
Dus een maandje rood staan kost je 300 euro,
het maakt niet uit voor hoeveel je rood staat! De
debetrente van zo’n 18% komt daar dan nog
bovenop. En voorlopig krijg je ook geen
chequeboekjes meer, voor straf. Dan leer je het
wel af, denk ik. Na enig soebatten kreeg ik het
voor elkaar dat ik tot een bedrag van € 500 rood
mocht staan. Dat kost dan wel € 7 per maand en
dan praten we natuurlijk niet over de debetrente.
Krijg je van een leverancier of een publieke
dienst een rekening, dan is het heel gebruikelijk
om die te betalen met de bekende cheque. Die
moet je opsturen, samen met de rekening. Als
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bewijs dat je betaald hebt krijg je dan enige tijd
later weer een brief met daarin dezelfde rekening
waarop vermeld staat: betaald.
Vergelijk dit eens met Nederland, waar je betaalt
door middel van een acceptgiro of een
overschrijvingsformulier. Je kunt nu aan het eind
van de maand meerdere betalingen in 1 keer
naar je bank sturen. Scheelt je postzegels! De
rekening hou je thuis, het afschrift van de bank is
het bewijs dat je betaald hebt.
In Frankrijk kost het je voor het betalen van elke
rekening een postzegel en het kost degene die de
rekening stuurt 2 keer een postzegel omdat hij
de rekening ook nog eens een keer retourneert.
Ik ga nou niet weer zitten berekenen hoeveel
honderden miljoenen hier worden weggesmeten
want dan vind je mij een oude zeurkous. Maar
ondertussen is het geld wel weg! Zou daar nu
werkelijk nooit iemand bij hebben stilgestaan?
Nee dus.
Bij de bank weten ze vast wel wat efficiency is,
het zijn immers mensen die boven op de centen
zitten nietwaar. Als bij mijn Franse bank het
bankpasje is verlopen krijg ik keurig op tijd een
nieuw exemplaar per post toegestuurd. Tevens
wordt mij vriendelijk verzocht het oude pasje bij
de bank in te komen leveren. WAT??
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Stel je eens voor: zeker 25 miljoen mensen
stappen in hun auto, rijden naar het bankfiliaal,
staan daar wellicht een half uur in de rij om als
brave burgers hun pasje in te leveren! Wil je
even uitrekenen wat dat kost aan tijd, brandstof.
WTF kun je dat pasje niet gewoon thuis in
stukjes knippen?
Geen controle, slordigheden. Omdat hoger
geplaatsten de lagere echelons niet goed
controleren, zoals dat hoort in het bedrijfsleven,
gaat er in Frankrijk onnoemelijk veel fout. In de
gigantische supermarkt Leclerc in Toulouse stond
bij de ingang een groot matrixbord waarop met
rode puntjes berichten getoond kunnen worden
in de trant van: ‘Hartelijk welkom bij Leclerc. Wij
zijn geopend van, enz’. Op een gegeven moment
ging het bord kapot maar dit werd kennelijk door
niemand opgemerkt. Het bleef de bezoekers
zwart, somber en heel leeg aankijken. Na DRIE
JAAR viel kennelijk het oog van een superieur op
dit onwerkzame bord en werd het verwijderd.
Veel erger: in dezelfde supermarkt, waar ik
regelmatig kom, zag ik dat bij de grote
visafdeling een enorme diepvriesvitrine aan het
ontdooien was. De aanwezige thermometertjes
gaven een temperatuur van 5 graden boven nul
aan! Het vocht liep uit de pakken met soms
kostbare vissoorten. Er ging geen alarm af,
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niemand had iets in de gaten, het ontdooien ging
gewoon door, daar lag voor vele duizenden te
bederven en het was kennelijk al vele uren aan
de gang! Het zou me niets verbazen als
naderhand iemand van het personeel de vitrine
gewoon weer had aangezet zodat alles in de loop
van tijd weer zou bevriezen. Ik heb in elk geval
maandenlang niets uit die vitrine gekocht.
Met Kerstmis eet men hier graag oesters. Heel
veel oesters. Zoals iedereen weet moeten die
koel bewaard worden omdat ze anders makkelijk
bederven buiten het zoute water. En het eten van
een bedorven oester (of mossel) kan je
kerstdagen behoorlijk verpesten. Bij Leclerc
liggen de mandjes met oesters gewoon op de
grond van de visafdeling omdat er te weinig
plaats is in de bakken met ijs. De onderste
manden liggen daar een of twee weken lang
omdat aanvulling gewoon bovenop wordt
geplaatst. Eet smakelijk!
In de krant Charente-Maritime van 24 september
lees ik een advertentie voor een boottocht op de
Charente. Komt allen, prijs € 30.- inclusief eten.
Datum: 9 september! Wordt er een vlooienmarkt
voor 15 oktober aangekondigd, mooi dat het
bord er in december nog hangt.
Tegen de kerst worden veel dorpen versierd met
verlichting, vlaggetjes, kerstmannen van
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piepschuim, je noemt het. Vaak hangt de
versiering er met Pasen nog.
Ik heb een kassabon van de Carrefour in Portet
bewaard. Datum: 11 februari. Onderaan het
papiertje staat: Joyeuses Fêtes de fin d’Année.
Twee maal per jaar wordt de klok een uur vooruit
of achteruit gezet. Dan is het natuurlijk heel vaak
raak: voordat de klok op de grote routeborden
boven de snelweg weer op tijd loopt, ja dat kan
wel een paar dagen duren.
Ik heb er de statistieken eens op nageslagen. In
Frankrijk is vastgesteld dat 12% van de kinderen
die de lagere school hebben afgemaakt
nauwelijks kan lezen of schrijven. Als ik
ingezonden stukken lees in Nederlandse kranten
en websites ben ik bang dat het in Nederland
dezelfde kant opgaat.
Draai je een telefoonnummer, dan ga je er als
Fransman vanuit dat je het goede nummer wel
uit je hoofd kent. Checken is niet nodig. Gevolg:
we worden opvallend vaak gebeld door mensen
die een verkeerd nummer hebben ingetoetst. Ik
heb ook al heel intieme SMS-jes op mijn
mobieltje ontvangen die echt niet voor mij
bedoeld waren. En leg dat maar eens aan je
vrouw uit!
Voorraden aanvullen gebeurt in Frankrijk vaak
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veel te laat omdat gewoon niemand ziet dat er
een lege plek in het schap is. Stel je haalt bij een
ijzerwarenzaak de laatste 2 dozen schroeven van
een bepaalde maat. In Holland kun je er van
verzekerd zijn dat er na twee dagen nieuwe
schroeven liggen. In Frankrijk kan het gerust
weken, wellicht zelfs een maand duren. Heb je
veel van die schroeven nodig, dan moet je dus
verschillende winkels af om je materiaal bijeen te
sprokkelen. Zo gaat het met heel veel artikelen.
Alleen de zeer grote ketens en supermarkten
hebben het beter voor elkaar.
De Franse slag. In Nederland zeggen we dan:
het gaat ‘met de Franse slag’. Nou, die bestaat
nog steeds. Kocht ik laatst een splinternieuw
aanhangertje voor mijn tuintrekker. Bij aflevering
zag ik dat er overal roest op zat en ik had
natuurlijk geen zin om een verroest artikel voor
de nieuwprijs af te nemen. De dealer was zeer
verbaasd, volgens hem was het aanhangertje in
prima staat. Ja, het had een jaartje buiten in de
regen gestaan, maar als ik het kocht zou het toch
ook wel eens buiten staan? Na lang praten kreeg
ik het voor elkaar dat een nieuw, niet roestig
karretje werd besteld. Ze vonden mij maar een
rare man.
Andere keer gingen mijn vrouw en ik een
wasdroger kopen, bij zo’n grote zaak in witgoed,
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zeg maar een Expert of zo. Machientje uitzoeken,
betalen, wilt u het meteen meenemen, ze staan
ginds. Gingen we met de auto naar de opslag,
wat bleek: honderden koelkasten, vriezers,
wasmachines, splinternieuw, stonden gewoon
BUITEN! In weer en wind. Weliswaar in de
originele verpakking, dus met plastic erom, maar
door temperatuurwisselingen komt daar
natuurlijk condens in en dat lijkt me toch niet zo
best voor elektronische apparatuur. Er was wel
een loods, maar die was vol en dus werd de rest
van de voorraad gewoon in de regen gezet, dat is
beslist goedkoper dan een nieuwe overkapping
bouwen. Fransen zitten daar absoluut niet mee.
Inmiddels is die zaak wel failliet trouwens.
Wat nou weer zo mooi is van Frankrijk: de
onvoorspelbaarheid. Na lezing van het
bovenstaande zou je kunnen denken dat ze in
Frankrijk alleen maar maandagauto’s maken en
dat de ene na de andere Airbus uit de lucht valt.
Geen sprake van. Ze maken tegenwoordig heel
betrouwbare auto’s en met de luchtvaartindustrie
gaat het bergop. Als je het snapt mag je het
zeggen.
Conservatisme. Fransen houden niet zo van
veranderingen. Ze zijn (met recht) trots op hun
land, het verleden, grootmoeders keuken, kortom
alles wat met tradition te maken heeft.
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Aanpassen aan nieuwe tijden gebeurt niet snel.
Voorbeeld: in 2006 worden op bankafschriften, in
catalogi, in folders van grootwinkelbedrijven de
prijzen, naast die in euro’s, nog steeds in francs
vermeld. Dit gebeurt op dat moment in andere
landen, zeker in Nederland, al lang niet meer.
Ook in de woningmarkt rekent men nog vaak in
oude francs. Kost een huis bijvoorbeeld 274.400
Euro, dan rondt men dit af op 1 miljoen 800
duizend, in argot ook wel 180 briques of 180
unités.
In de agrarische wereld wordt op markten nog
vaak in francs gerekend. En als iemand wil
vertellen hoeveel salaris of pensioen hij ontvangt
(en daar praten Fransen helemaal niet graag
over!) dan gaat het altijd om 8000, of
bijvoorbeeld 15.000 per maand en dat zijn dan
echt geen euro’s. Het klinkt natuurlijk wel veel
beter.
Het is zelfs zo sterk dat oudere Fransen niet
alleen nog in francs rekenen, maar in oude oude
francs! Zo vroeg ik een boer naar de prijs van
zijn grote boerderij die hij wilde verkopen. 240
miljoen antwoordde hij. Pardon? Eerst delen
door 100, dus dat worden 2.400.000 oude francs.
Vervolgens omrekenen naar euro’s, we praten
dus over een vraagprijs van ongeveer 365.000
euro.
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Verhuizen naar een wat conservatiever land heeft
natuurlijk ook voordelen. Veel Nederlanders,
vooral ouderen, hebben wat moeite om met de
ontwikkelingen in hun land mee te gaan. De
politiek, toenemende criminaliteit, problemen
met immigranten, de drukte… In Frankrijk
bestaan die problemen natuurlijk ook, maar als
immigrant merk je daar weinig van. De politiek
kun je niet meteen volgen (als het je al
interesseert), asielzoekers zijn er weinig op het
platteland en de wegen zijn nog leeg. Dus: lang
leve het land waar de tijd stilstaat!
Geloof. In Frankrijk zijn heel veel bewoners
katholiek, zoals je ongetwijfeld wel weet.
Fanatiek gelovig zijn ze niet: het geloof in God
maakt hier deel uit van de dagelijkse routine.
Naar schatting zijn er in dit land 11,5 millioen
katholieken, 2,1 millioen moslims, 500.000
protestanten, 150.000 boeddisten en 150.000
joden.
Naar schatting beschouwt 40 % van de bevolking
zich als atheïst en spreekt 60-70% zich voor
geen enkele godsdienst uit. Slechts 4,5% gaat
elke zondag naar de kerk. Dit zijn dan ook nog
eens voornamelijk ouderen. Dus als je hier
vertelt dat je nooit naar de kerk gaat zal niemand
je dat heel erg kwalijk nemen.
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Bijgeloof. Als zijn de Fransen dan weinig
gelovig, bijgelovig zijn ze – vooral op het
platteland, maar daar heb ik het voornamelijk
over – behoorlijk. Je hebt vast wel eens van de
bedevaartplaats Lourdes gehoord. In 1858 heeft

Heilzaam water tappen in Lourdes

Bernadette Soubirous verteld dat ze daar Maria
heeft ontmoet. Het duurde niet lang voordat
functionarissen van de kerk dat voor waar
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verklaarden. Of ze het werkelijk geloofden of dat
het ze wel een goed idee leek het toerisme wat
aan te zwengelen: we zullen het nooit weten. In
elk geval ontstond er in Lourdes in relatief korte
tijd een miljoenenindustrie met als enige basis de
Mariaverschijning die verder door niemand
gecontroleerd kon worden. Hoofddoel: mensen
vertellen dat ze door een bezoek aan Lourdes van
ziekten genezen kunnen worden.
Begrijp me goed: als iemand met een
ongeneeslijke ziekte naar Lourdes gaat, genezen
terugkomt en dan ook nog een hele poos blijft
leven, dan vind ik dit geweldig. Zulke genezingen
komen ook op andere plaatsen voor. Kennelijk
kan een zieke heel veel hoop en kracht putten uit
iets waar hij of zij heilig in gelooft. Met genezing
als gevolg. Mooi.
Maar in Lourdes denken velen echt dat deze
genezingen het gevolg zijn van de
Mariaverschijning. Men heeft geprobeerd om er
als het ware een ‘wetenschap’ van te maken. Er
is zelfs een internationaal comité van 25 artsen,
belast met het bestuderen van die
onverklaarbare genezingen. Op het moment dat
ik dit schrijf betreft de laatste officieel tot miracle
verklaarde genezing een Italiaanse dame,
genaamd Danila Castelli. In 2013 werd dit
mirakel nr. 69 officieel erkend. Als je nu weet dat
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er sinds het begin miljoenen en nog eens
miljoenen mensen Lourdes hebben bezocht, dan
zou het aantal van 69 onverklaarbare genezingen
best eens tot het statistische gemiddelde kunnen
behoren. Een gemiddelde dat overal op de wereld
kan voorkomen, net zo goed in Brussel of
Amsterdam. In elk geval bestaat er volgens mij
geen enkel bewijs voor een causaal verband
tussen de Mariaverschijning en de genezingen.
We hebben hier dus te maken met een
schoolvoorbeeld van alternatieve geneeswijze,
door sommigen minder vriendelijk ook wel
‘kwakzalverij’ genoemd. Wilt je alle miracles
lezen? Hier staan ze.
De meeste mensen zijn niet zo goed in statistiek
en dit resulteert erin dat ongelooflijk veel zieken
hun laatste hoop op Lourdes hebben gevestigd.
Fransen, maar ook anderen van over de hele
wereld. Ons huis staat er een uurtje rijden vanaf
en ik ga er vaak naartoe, vooral wanneer er
gasten uit Nederland zijn. Het is namelijk
fascinerend te zien hoe daar op drukke dagen
soms wel tienduizenden verzameld zijn in de
hoop beter te worden. Rolstoelers bij de vleet
natuurlijk, maar ik heb zelfs mensen op
brancards zien rondrijden die letterlijk aan het
sterven waren!
Het laatste nieuws is dat zelfs de artsen van
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genoemd internationaal comité beginnen te
twijfelen aan de bijzondere genezingen. Het
probleem is niet de genezing, zo schrijven zij:
een ieder kan vaststellen dat de patiënt weer
loopt of weer gewoon gezond is. Nee, men is
(eindelijk) tot de verstandige conclusie gekomen
dat het wetenschappelijk heel moeilijk is om te
bewijzen dat de patiënt ooit echt ziek is geweest!
En zo is het maar net.
In de kranten zie je opvallend veel advertenties
van helderzienden, piskijkers, handlezers en
uiteraard talloze alternatieve genezers. Ik vertel
elders in dit boek dat bijna elke arts er wat
alternatieve geneeskunst bij doet, volgens het
motto: u vraagt en wij draaien.
Ga je naar de kapper,
hou dan wel rekening
met de stand van de
maan. Want je mag je
haar alleen laten
knippen bij volle maan,
dan groeit het veel
beter weer aan. Ook
voor epileren moet je
eerst de maankalender
raadplegen, kijk maar.
Alleen knippen bij volle maan!
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Het staat natuurlijk iedereen vrij om goedgelovig
of bijgelovig te zijn, dat past in een democratie
en zoals hierboven is aangetoond wordt daar dus
druk gebruik van gemaakt. De medaille heeft
echter ook een keerzijde: er bestaat in Frankrijk
een organisatie die erop toe moet zien dat
mensen niet ten offer vallen aan het bijgeloof!
(hoor ik daar iemand heel zachtjes het woord
‘inquisitie’ mompelen?).
Hoe ik deze instelling met het voorgaande moet
rijmen weet ik absoluut niet, maar La Miviludes
(Mission de lutte contre les dérives sectaires)
bestaat echt en is behoorlijk actief. Het doel is
bijgeloof te bestrijden, sektes te vervolgen, enz.
De staat steunt en bekostigt deze
interministeriële organisatie. In 1994 is er zelfs
een nieuwe wet gemaakt die het strafbaar stelt
om misbruik te maken van iemands onwetenheid
of geestelijke zwakte. Daar is een straf op
gesteld van maximaal 3 jaar gevangenis en/of
375.000 euro boete.
Miviludes doet goed werk, zo werd uitgelegd dat
de wereld echt niet zomaar vergaat (dat speelde
in 2012), werd gewaarschuwd tegen onbevoegde
genezers van kanker en andere ziekten, tegen de
invloed van bepaalde secten, enz. Maar de heren
hebben hun pijlen nog nooit gericht op dat
beroemde bedevaartsoord in de Pyreneeën...
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Niet mee eens? De straat op!

La grève. Wanneer de overheid veranderingen
wil doorvoeren die bij de overwegend
conservatieve bevolking niet zo goed vallen, dan
wordt hier een beproefd middel toegepast:
staking! In Frankrijk wordt voor het minste
geringste gestaakt en de solidariteit is dan groot.
Staken is gewoon heel erg populair. Ons kleine
dorpje heeft een eigen postkantoor en
economisch gezien is dat volslagen belachelijk
aangezien er niet meer dan een stuk of drie
klanten per dag komen. Darvoor zitten er dan
wel constant 2 ambtenaren in dat overigens heel
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gezellige kantoortje. In een vlaag van door
efficiency gedreven verstandsverbijstering
besloot de hogere chef om het kantoor te sluiten.
Grote onrust onder de bevolking toen dit
voornemen bekend werd. Meteen kwam een
aantal boeren in actie, ze plaatsten grote balen
hooi voor de deur van het postkantoor zodat er
niemand meer in kon. Het postkantoor was nu
hermetisch DICHT. Dat was dus precies wat die
hogere chef wilde! Maar de bewoners bedoelden
natuurlijk wat anders en ze kregen hun zin: na
een week van actie bleef het postkantoor OPEN
en dat is het nog steeds!
Karakter kun je de Fransen dus niet ontzeggen.
Ze laten zich niet inpakken. Hun regering kan
een hoop willen, maar op een goed moment slaat
de vlam in de pan. Herinner je je nog de
verovering van de Bastille? Zoiets kan elk
moment opnieuw gebeuren. In de herfst van
2005 waren er wat relletjes in de buitenwijken
van Parijs. Zeg maar de ‘achterstandswijken’,
zoals wij Nederlanders dat zo fraai noemen, voor
een groot deel bewoond door werkelozen,
allochtonen en meer van die kansarmen. De
relschoppers waren overwegend pubers en voor
een groot deel allochtonen. De minister van
binnenlandse zaken sprak ferm dat hij dit rapaille
(tuig) wel eens een lesje zou leren. Dat heeft hij
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geweten. Je verwacht het niet maar de rellen
werden steeds heviger, per nacht gingen er wel
duizend auto’s in vlammen op, scholen,
politiebureau’s en winkels moesten het
ontgelden. Het was oorlog.
Na een week hielden de andere bewoners van
deze wijken een protestmars om hun afkeer van
dit geweld te uiten. In die mars liepen ook de
ouders mee van jongens die de vorige avond nog
buurman’s auto in brand hadden gestoken.
Ouders die tegen hun eigen kinderen
demonstreren! Volgens mij behoorlijk uniek.
Uiteindelijk verliepen de rellen, mede dankzij
keihard optreden van de politie. Er werden
allerlei toezeggingen gedaan door de regering
maar een werkelijke oplossing voor het probleem
bleef tot nog toe uit.
In de lente van 2006 wilde de regering een wet
invoeren die het wat makkelijker maakt om
jeugdige, pas in dienst zijnde werknemers te
ontslaan als ze niet zo goed bevallen. In de
meeste landen is dat op die manier geregeld, wat
ook heel begrijpelijk is. In Frankrijk verwachten
jonge mensen echter in de eerste plaats
zekerheid. Zodra ze van school komen willen ze
een baan voor de rest van hun leven, bij
voorkeur als ambtenaar. De nieuwe wet was voor
hen onacceptabel, dus gingen ze de straat op.
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Massaal. En wat gebeurde? De wet, die echt
dringend nodig was om de situatie in de
werkgelegenheid te verbeteren, ging niet door!
Efficiency. Dit wordt een lange paragraaf met
voorbeelden die wellicht verbijstering zullen
oproepen. In Frankrijk worden namelijk
honderden miljoenen, meer waarschijnlijk:
miljarden euro’s het raam uitgesmeten door
ondoelmatig handelen. Als Fransen dit lezen
zullen ze het vast niet aardig vinden dat ik dit
zeg, laten ze maar bewijzen dat ik ongelijk heb.
Het is overigens helemaal niet onaardig bedoeld,
ik constateer alleen feiten en hoop dat met het
vermijden van de geconstateerde
ondoelmatigheden een hoop geld in Franse
zakken kan vloeien. Want ik gun het ze van
harte.
Efficiency betekent het behalen van het grootst
mogelijke resultaat met de minste inspanning. In
dat opzicht zijn de Fransen geen kampioenen. We
hadden het al over de ambtenarij, iedereen weet
dat die in elk land behoorlijk inefficiënt is.
Waarom? Zo zijn er meer ambtenaren nodig, heel
logisch.
In Frankrijk is het aantal ambtenaren echter veel
hoger dan in de meeste andere westerse landen:
25% van de beroepsbevolking. In andere
ontwikkelde landen ligt dit percentage rond de
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15. Maar het overbodige personeelsgebruik blijft
zeker niet beperkt tot de ambtenarij. Waar overal
elders een bepaald karweitje door 2 mensen
gedaan kan worden zie je er in Frankrijk 3 mee
bezig.
De grootste besparingen kun je bereiken bij
werkjes die heel kort duren maar die heel erg
vaak voorkomen. Neem het telefoneren in
Frankrijk. Men neemt de hoorn op en zegt alleen:
Allo? Degene die opbelt wil dan graag weten of
hij ’t juiste nummer heeft gebeld en vraagt: ‘bent
u meneer Jansen?’. ‘Ja, met Jansen’, zegt de
aangeroepene. Dit kost 5 seconden meer dan
wanneer de opgeroepene meteen zijn naam zou
zeggen: ‘met Jansen!’, zoals wij dat in Nederland
meestal doen.
Wat is nou 5 seconden? Wel. Bij (naar schatting)
100 miljoen telefoongesprekken per dag zijn dat
500 miljoen seconden, gelijk aan 5.787 dagen.
Per jaar 2.112.255 dagen. Maal 24 uur is 50,7
miljoen verloren uren. Stel dat je die uren zou
kunnen werken voor 20 euro dan praten we wel
over ruim 1 miljard euro onnodig verlies. Elk jaar
opnieuw. Door je naam niet te noemen!
Ze willen nu in Frankrijk invoeren dat er op 2e
Pinksterdag door iedereen doorgewerkt wordt.
Het geld dat daarmee vrijkomt, zo’n 2 miljard
euro, zou dan aan bejaarden en andere
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behoeftigen besteed kunnen worden. Mooi
staaltje van sociale saamhorigheid. Ik zou
zeggen, begin nou eerst eens beleefd je naam te
noemen als je de telefoon opneemt, dan is de
helft van dit bedrag al vast bespaard.
Bij mijn favoriete doe-het-zelf zaak is men enige
tijd geleden overgegaan op computerkassa’s en
etiketten met barcode. Je kunt in deze
veranderende wereld niet achterblijven en als je
artikelen scant is dat veel efficiënter. Op een
kwaad moment ging de scanner kapot en
moesten de medewerkers alle (lange) nummers
van het barcode-etiket met de hand intikken.
Gevolg: lang wachten aan de kassa. Het duurde
meer dan een half jaar voordat de scanner
gerepareerd was!
Darty is een grote supermarkt in elektronica,
huishoudelijke apparaten, enz. Ga je afrekenen
bij de kassa dan valt op dat de caissière bij
iedere kassahandeling een apart velletje moet
pakken, dit in de printer moet stoppen, die dan
vervolgens de factuur print. Je zou verwachten
dat iemand op het idee komt om papier van de
rol te gebruiken, zoals overal elders in de wereld.
Bij de supermarkt valt op dat de klanten alle
gekochte artikelen los in het karretje doen, net
als bij ons in Nederland. Het spul gaat dan op de
band, wordt afgerekend en verdwijnt weer los in
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het wagentje. De gratis plastic zakjes, die
vroeger meestal werden uitgedeeld, zijn niet
meer verkrijgbaar, te veel milieuschade (daarmee
liep Frankrijk trouwens voor op Nederland!). Bij
de auto worden alle boodschappen dan los in de
kofferruimte gelegd en thuisgekomen wordt alles
weer los naar de keuken gedragen. Zo blijf je wel
lekker bezig natuurlijk. Voor dit werk bestaan
opvouwbare kratten,
klapkratten, die je in
Nederland veel ziet
en die je heel wat
werk besparen.
Fransen hebben tijd
zat en daarom zie je
die kratten hier bijna
nooit.
Alarmnummer.
Nu al weer geruime tijd geleden spraken alle
Europese landen af dat er voortaan in de EU één
alarmnummer zou bestaan, waarmee je zowel
politie, brandweer als ambulance zou kunnen
bereiken. Ook in Frankrijk werd het nieuwe
nummer 112 ingevoerd. Maar de oude nummers
werden niet afgeschaft! Zo bleef en blijft het dus:
ambulance =15; politie= 16 en brandweer=18.
Plus natuurlijk het nieuwe nummer 112. In plaats
van 3 moet je nu dus 4 nummers onthouden,
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da’s toch efficiënt?
In Frankrijk KON je een heel handig
telefoonnummer bellen, namelijk de 12. Je werd
dan verbonden met de afdeling inlichtingen, waar
je niet alleen telefoonnummers kon opvragen,
maar waar je – tegen betaling weliswaar – gelijk
kon worden doorverbonden. Je hoefde dus niets
te onthouden of te draaien. Heel handig als je
met de auto pech kreeg en snel de
dichtstbijzijnde garage of taxi nodig had. Die
aardige juffrouw loste het allemaal snel op.
Per 1 april (geen grap!) 2006 werd het nummer
AFGESCHAFT. In verband met vrije concurrentie
zou dat nodig zijn. Er voor in de plaats kwamen
nu 23 nieuwe nummers, elk van 6 cijfers, waar je
uit kon kiezen. Allemaal verschillende
dienstverleners dus. Was dat even handig?
Bovendien werd het allemaal duurder. De Franse
consumentenbond woedend, maar te laat.
Vriendelijkheid, beleefdheid. Fransen zijn
beleefd want ze zijn goed opgevoed. Kindertjes
leren op straffe van een pak slaag met twee
woorden spreken, een dergelijke opvoeding
kreeg ik heel lang geleden ook. Tegenwoordig is
het in Nederland alleen nog maar ‘hoi’ of ‘doeg’.
In Frankrijk is het altijd bonjour monsieur,
bonjour madame, doe dat ook maar, je staat dan
iets minder als botte Hollander te kijk.
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Beleefdheid met vriendelijkheid verwarren ligt
voor de hand, maar pas op. Lang niet alle
Fransen zijn vriendelijk. In Holland groeten
watersporters elkaar altijd door de hand op te
steken, een goede gewoonte. Motorrijders ook.
(Tussen twee haakjes, weet je waarom
motorrijders in Engeland hun hand niet
opsteken?).
In Frankrijk zit ik ook veel op het water maar
daar groeten bootbezitters elkaar nauwelijks.
Begin je zelf met een vriendelijk opgeheven
hand, dan loop je de kans een stijf knikje terug
te krijgen. Ze weten niet wat ze aan moeten met
zo’n aardig bedoelde groet.
Maar bots je op straat per ongeluk tegen iemand
op, dan zal die, of het nou zijn schuld of jouw
schuld is, meestal reageren met pardon
monsieur, excusez-moi. Dat is nou weer
ontzettend aardig en beleefd, vind ik.
Min vrouw staat netjes achter de gele lijn te
wachten bij de incheckbalie van het vliegveld en
dan roept de baliemedewerker: ‘Venez!’ Met een
heel streng gezicht, ook dat nog. Deze verbuiging
van het werkwoord venir is de gebiedende wijs
zoals je ongetwijfeld weet en betekent volgens
mij KOM HIER. Je zou het (goedwillend) ook nog
kunnen vertalen met 'komt u maar’, dat weet ik,
maar zo komt het bepaald niet over.
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Veel lieve mensen. Maar het kan ook anders. Ik
zit een appeltaartje te eten in de coffeecorner
van mijn favoriete dhz-zaak bij Toulouse. Opeens
breekt het plastic gebaksvorkje met een stevige
tik en de stukken vallen op de grond. Onmiddelijk
snellen twee verkopers van het bedrijf, die
toevallig passeren, toe, rapen de stukken op,
gaan naar de counter, halen een nieuw vorkje en
presenteren dat aan mij. Denk je echt dat dit in
Holland ooit zou gebeuren? Geloof het niet.
Ander voorbeeld, gebeurde vandaag. In een
andere dhz-winkel haalt mijn vrouw een pak
vloerplanken uit het schap en wil dit naar de auto
dragen. Ze is sterk, sportief, dus geen enkel
probleem. Toch snelt een haar volkomen
onbekende man toe, ook een klant, en biedt aan
het pak planken naar haar auto te dragen. Zeer
galant en ik denk niet dat je dit in Nederland snel
zult tegenkomen.
Met de buren die we in Frankrijk hebben, zijn we
bijzonder gelukkig. Nog nooit heb ik zulke
aardige buren gehad en ik ben in mijn leven toch
wel een keer of 15 verhuisd. Buurvrouw komt
altijd vragen hoe het gaat, neemt dan wat
lekkers mee, zoals verse eitjes of zelfgemaakte
paté. En als je hulp nodig hebt, deze mensen
staan altijd voor je klaar.
Laat je vooral niet op het verkeerde been zetten
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig

63

De bewoners

wanneer je als vrouw in Frankrijk niet meteen
een hand krijgt uitgestoken. Dat heeft er
helemaal niet mee te maken dat ze jou niet
mogen maar wel met de politesse. Een dame
hoort namelijk als eerste haar hand uit te steken
en die regel zijn wij in Nederland bijna helemaal
vergeten!
De taal. Fransen spreken Frans en dat is voor
veel Nederlanders knap lastig. Wij zijn meestal
best goed in Engels, spreken ook nog wel een
mondje Duits en zelfs Spaans omdat we zo vaak
naar Benidorm gaan. Maar Frans? Moeilijk. Laat
je kind dus in godsnaam Frans leren want als hij
of zij straks net zo rijk is als jij (en dat wil je) en
wanneer Nederland tegen die tijd compleet
volgelopen is (en dat wil je niet, maar dat
gebeurt toch) dan gaat je kind wellicht ook in
Frankrijk wonen. Wel handig als het dan beter
Frans spreekt dan jij op dit moment doet.
Andere talen dan Frans spreken Fransen namelijk
niet, zelfs Engels is een lachertje, ook al denken
ze zelf dat ze deze taal heel redelijk beheersen.
Hoe komt dat? De mensen die het goede
voorbeeld moeten geven, sprekers op radio of tv,
spreken alle Engelse woorden op z’n Frans uit. De
Amerikaanse filmfiguur spiderman, die jij
uiteraard uitspreekt als [speidermèn] heet bij
deze mensen [spiedermànn]. Ja, logisch dat die
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kinderen het ook verkeerd oppikken. Veel
Fransen kunnen buitenlandse woorden ook niet
goed spellen. Iemand bood zijn eigen auto in de
krant te koop aan, een mij totaal onbekend
merk: Porche! Iets verderop zag ik een
Landrover aangeboden, type Freelandeur. Die
komt vast uit de Franse fabriek.
Een belangrijke reden is ook dat er in Frankrijk
alles aan gedaan wordt om vreemde talen zo veel
mogelijk buiten de deur te houden. Er is zelfs een
commissie van de beroemde Académie française
die erop toe moet zien dat voor nieuwe
ontwikkelingen nieuwe Franse namen worden
geïntroduceerd, ook al bestaan er heel goede
buitenlandse aanduidingen voor. Zo moest
computer ordinateur worden, printer werd
imprimante, en software werd logiciel. Hashtag is
mot-dièse geworden. Een aardige lijst met nog
meer van die Termes déconseillés (af te raden
uitdrukkingen) kun je op hun site vinden. In dit
verband is het wel aardig om vast te stellen dat
de Engelse taal, met zijn 200 tot 300.000
woorden rijker is dan de Franse!
In 2006 hield de voorzitter van het Franse
werkgeververbond, baron Ernest-Antoine
Seillière, een rede tijdens een vergadering van de
Raad van Europa. Hij deed dit, logischerwijs, in
het Engels, aangezien immers de meeste
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afgevaardigden van de
25 landen minder goed
Frans verstaan. Jacques
Chirac, ook aanwezig,
was hierover zó boos
dat hij de zaal verliet!
Shocking Jack

Er werd nogal lacherig over gedaan, vooral in de
Franse pers, waar ik dit verhaal heb gevonden.
De president werd daarna 'shocking Jack’
genoemd en er werd duidelijk gesteld dat hij zijn
buren weer eens reden tot lachen had gegeven.
Veel Fransen begrijpen zelf heus wel dat die
angst voor het Engels nu maar eens afgelopen
moet zijn. En ja hoor: bij de overgang van 2014
naar 2015 zag ik op een winkel in Toulouse:
Happy New Year!
In de luchtvaart is Engels de voertaal. Alle
communicatie dient in het Engels te zijn, waar
ook ter wereld, dus ook in Frankrijk. Dit neemt
niet weg dat verkeersleiders vaak met
landgenoten in hun eigen taal praten, niet alleen
in Frankrijk, Spanjaarden kunnen daar ook wat
van. Maar als ze dat vaak doen oefenen ze hun
Engels te weinig. En miscommunicatie tussen
vlieger en verkeersleider kan levensgevaarlijke
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situaties opleveren. De meeste vliegongelukken
ontstaan door menselijke fouten.
Amerikaanse vliegers, die op weg zijn naar een
Franstalig gebied, hebben het vaak schertsend
over keskede-flights. Pardon? Ja, ze praten
gewoon in het Engels (Amerikaans) tegen een
Franse verkeersleider, dan is het een poosje stil
aan de andere kant en vervolgens horen ze de
verkeersleider zachtjes tegen zijn collega
zeggen: ‘keskede?’ Qu’est qu’il dit? Wat zegt hij?
Spraakgebrek. Fransen hebben ook een
spraakgebrek: ze kunnen de H niet uitspreken.
Jouw Nederlandse (mannelijke) vrienden heten
dus nu Ans, Enk en Erman. Als je op reis bent,
bijvoorbeeld naar Aïti, logeer je in een otel, je eet
er wellicht aché met aricots verts.
Verder wordt de r uitgesproken als een soort g,
achter in de keel. Bijvoorbeeld George Brrassens
kon het heel mooi in zijn liedjes. In Nederland
noemen we dat wel brrouwen. Doe het ook maar,
je Frans klinkt dan meteen al minder Hollands…
Frans is een mooie, rijke taal, geen twijfel
mogelijk. Zelf vind ik Italiaans nog net een tikje
mooier, maar het is een marginaal verschil voor
mij. Toch kent ook het Frans zijn beperkingen. Zo
wordt soms hetzelfde woord gebruikt voor totaal
verschillende zaken. Mooi voorbeeld is cale. Het
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kan betekenen (hou je vast): trailerhelling, buik
van een schip, afstandhouder op betonwapening,
startblok, spie, enz.
Nog zo’n woord: pavé.
Wordt gebruikt voor een
stuk vis, stuk vlees.
Vaak staat er op verpakt
vlees alleen: pavé de
boeuf. Stel je voor, je
gaat in Nederland
naar de slager en zegt Pavé de boeuf
‘geef mij maar een stuk
rund’. Vraagt-ie natuurlijk wèlk deel van het dier
je bedoelt. In Frankrijk is pavé kennelijk genoeg.
Verder betekent het woord ook nog: straatsteen,
tegel, wegdek, openbare weg, pil (dik boek),
kaderartikel (in de krant), numeriek toetsenbord,
enz. En tenir le haut du pavé betekent: de eerste
viool spelen.
Vier soorten Frans. Frans wordt op vier
manieren gesproken en de meeste zijn lastig
verstaanbaar voor een buitenlander die alleen op
de middelbare school een paar jaar Frans heeft
gehad. Gestudeerde mensen spreken heel deftig
Frans met zoveel mogelijk woorden die niet in je
bescheiden vocabulaire voorkomen. Bovendien
praten ze met ongebruikelijke zinsconstructies en
passen ze de aanvoegende wijs toe, de
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subjonctif. O ja, zeg je nu, heb ik ook op school
geleerd. Heel goed, maar kun je ermee praten?
Mooi niet, wed ik. Hier een klein voorbeeldje, het
gedicht 'Complainte Amoureuse' van Alphonse
Allais:
Oui dès l'instant que je vous vis
Beauté féroce, vous me plûtes
De l'amour qu'en vos yeux je pris
Sur-le-champ vous vous aperçûtes
Ah ! Fallait-il que vous me plussiez
Qu'ingénument je vous le dise
Qu'avec orgueil vous vous tussiez
Fallait-il que je vous aimasse
Que vous me désespérassiez
Et qu'enfin je m'opiniâtrasse
Et que je vous idolâtrasse
Pour que vous m'assassinassiez ?

Helemaal in de aanvoegende wijs, knap hè?
Dan is er een manier van spreken die men hier
argot noemt. We zouden dit kunnen omschrijven
als ‘groepstaal’. De Amerikanen zeggen ‘slang’.
Nu worden er allemaal eigentijdse woorden
gebruikt die niet in je schooldictionaire staan.
Vinden we vooral rond enkele grote steden. Er is
overigens wel een aparte dictionaire voor dit
argot (deze is gratis). Het duurt jaren voordat je
hier iets van snapt. Tu me casses le couilles!
Ferme ta gueule! Tu me saoules! Il s'est encore
fait baiser...Kun je er chocola van maken?
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Een variant is het verlan, vooral gebezigd door de
jeugd. Lettergrepen worden verwisseld, zodat
nieuwe woorden ontstaan. Zo wordt laisse
tomber > laisse béton. Niets nieuws want zulke
grapjes kennen we in het Nederlands ook,
bijvoorbeeld blaadje sla > slaatje bla. Zulke
versprekingen zijn ook bekend onder de naam
Spoonerisme.
Ga je op het platteland wonen, en die kans is
groot, dan krijg je natuurlijk te maken met
bewoners die dialect praten, patois. Ze gebruiken
wel woorden die je hoort te kennen, maar
spreken ze op zo’n manier uit dat je er geen touw
aan vast kunt knopen. Bij mij in de buurt zegt
men bijvoorbeeld: zje vieng avec mong sjieng
chez mon voising acheter un bong ving. In
normaal Frans: Je viens avec mon chien chez
mon voisin acheter un bon vin: ik ga met mijn
hond naar de buurman om een goede wijn te
kopen. En dit is nog maar een heel bescheiden
voorbeeld van patois.
Tenslotte zijn er nog een paar Fransen die hun
taal spreken zoals je die op school hebt geleerd,
uitgesproken volgens het fonetisch schrift in de
Van Dale. Dit doen ze echter dermate rap dat het
lijkt of ze met een wedstrijd bezig zijn. Gevolg:
ook van deze vierde groep versta je geen bal (ik
moet wel zeggen dat vrouwen over het algemeen
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iets duidelijker spreken dan mannen).
Telkunst. Fransen houden er een rare manier
van tellen op na die voor de vreemdeling moeilijk
te volgen is. Tot en met 12 gaat het nog wel,
maar dan begint men al met treize, dat komt ons
(en de Duitsers, en de Britten, en een groot deel
van de rest van de wereld) niet logisch voor.
Boven de zestig wordt het helemaal ingewikkeld
want de getallen zeventig, tachtig en negentig
kent men niet. Dat wordt dus soixante-dix,
respectievelijk quatre-vingt en quatre-vingt-dix.
Wordt er nu razendsnel een telefoonnummer
opgelepeld, bijvoorbeeld 13 16 73 96 99 [treize –
seize – soixante-treize – quatre-vingt seize –
quatre-vingt dix-neuf] , dan betwijfel ik sterk of
je dit in één keer verstaan hebt.
Gaat het wennen? Na een aantal jaren zul je
best in staat zijn om een eenvoudige conversatie
aan de gang te houden, boodschappen te doen
en de telefoon aan te nemen. Maar met een stel
Franse vrienden om de tafel zitten en
discussiëren over de zin van het leven of over de
diepere betekenis van de werken van Proust voor
het Franse bewustzijn? Ik waag het te
betwijfelen…
Fransen horen zichzelf heel graag praten en dat
doen ze dan ook voortdurend. Als ze iets hebben
verteld beginnen ze gewoon opnieuw want stel je
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voor dat je je mond houdt, dat zou erop kunnen
duiden dat je niets te zeggen hebt en dat is een
teken van zwakte. Praten ze tegen een
buitenlander, dan zou het kunnen zijn dat die het
niet goed begrepen heeft (klopt meestal) en dan
vertel je het verhaal dus gewoon nog een keer.
Op de Franse radio vind je klassieke
muziekstations die de hele dag mooie muziek
uitzenden. Zouden kúnnen uitzenden. In de
praktijk wordt zowat de helft van de zendtijd
gevuld met praten, praten, praten. Lange zinnen
maken staat voor intelligentie, denken sommige
journalisten. Zo vond ik de volgende zin in een
lokale krant, bestemd om gelezen te worden door
overwegend eenvoudige mensen van het
platteland:
Washington. Faute d’avoir pu imposer son
dernier choix, l’avocate de la Maison Blanche
Harriet Miers, qui s’est désistée après des
critiques de la droite conservatrice, le président
américain espère mettre un terme aux divisions
au sein de son propre parti républicain et
reprendre l’initiative politique, en annonçant la
nomination de Samuel Alito, un juge très
conservateur, pour siéger à la Cour Suprême,
plus haute instance judiciaire du pays.
Dat was dus één zin. Hoezo beetje rekening
houden met je lezers?
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Eén keer heb ik meegemaakt dat ik bij een
groepje Franse mannen terecht kwam die elkaar
zwijgend aankeken. Ik dacht dat ze vocaal
gehandicapt waren en begon in mijn gebrekkige
Frans dus maar wat te brabbelen om de stilte te
verbreken. Een van de mannen legde zijn vinger
op de mond om mij tot stilte te manen. Wat
bleek? Ze waren jagers en stonden vlak bij een
bosje met wilde zwijnen die hun aanwezigheid
niet mochten bemerken. Ja…
Hoe heet u? Op het eerste gezicht een rare
vraag, maar in Frankrijk is het lang niet altijd
duidelijk hoe je heet. Net als in België wordt vaak
de achternaam voorop gezet. Ik heet dus Herwig,
Robbert.
Maar in brieven en andere documenten wordt het
ook wel geschreven in de volgorde die we in
Nederland gewend zijn: Robbert Herwig. Nu is
het in mijn geval zo dat mijn voornaam ook als
achternaam gebruikt kan worden: meneer Robert
dus. En mijn achternaam wordt ook wel als
voornaam gebruikt: Herwig Hensen is een
bekende Duitse schrijfster. Dit maakt de
verwarring dus compleet.
Heb je ook een voornaam en een achternaam die
gemakkelijk te verwisselen zijn doe het dan zo:
schrijf altijd je achternaam met kapitalen
(hoofdletters dus). In dit voorbeeld dus: Robbert
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HERWIG oftewel HERWIG Robbert. Dan snapt
iedereen in Frankrijk dat HERWIG de achternaam
is.
Bij de dames echtgenoten kan ook gemakkelijk
verwarring optreden. Want lang niet altijd
worden getrouwde vrouwen aangeduid met de
naam van hun man, gevolgd door een streepje
en dan hun meisjesnaam. Dus bijvoorbeeld
mevrouw Astrid Jansen-Pietersen. Vaak wordt zij
gewoon bij haar meisjesnaam genoemd, dus
mevrouw Pietersen. En in een aantal gevallen
wordt het omgedraaid, net als dat vroeger in
Brabant ook wel gebeurde: mevrouw PietersenJansen. Wat óók nog kan is dat getrouwde
vrouwen worden aangeduid met voornaam en
achternaam van hun man! Mijn echtgenote heet
hier dus vaak mevrouw Robbert Herwig. Ze kreeg
hier zó genoeg van dat ze besloot verder onder
haar meisjesnaam door het leven te gaan.
Dagindeling. In Frankrijk verloopt de dag
meestal volgens een streng schema. Het
belangrijkste moment van de dag is het
noenmaal, wij gebruiken meestal het Engelse
woord lunch, in Frankrijk spreekt men van het
déjeuner, in spreektaal vaker repas, wat dus
gewoon ‘maaltijd’ betekent. Hier leeft men vanaf
het opstaan naar toe en hieróp leeft men de rest
van de dag.
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Deze middagmaaltijd begint om 12 uur voor het
gewone volk, voor hoger opgeleiden een
halfuurtje later, maar liever niet later dan 1 uur.
Heel Frankrijk valt dan voor een paar uur stil,
iedereen eet, waar hij of zij zich ook bevindt.
Zitten ze in de auto, dan wordt er dus op tijd
gestopt, er wordt een uitbundige picknick
tevoorschijn gehaald, een tafellaken wordt
uitgespreid, men neemt het ervan. Zijn ze in de
supermarkt om boodschappen te doen, dan moet
er ook om precies 12 uur gegeten worden. Een
voorverpakt broodje uit het schap is te min, men
is bereid om rustig 20 minuten in de rij te staan
voor een met de hand belegde baguette die dan
al inkopen doend wordt genuttigd.
Bent je klant in een winkel om vijf minuten voor
half een dan is het zaak om voort te maken want
om precies half een word je gewoon het pand
uitgezet, het personeel moet immers eten. Staan
jagers op het punt een prachtig hert neer te
knallen maar luidt de klok voor het eten, jammer
dan maar het hert blijft leven.
Waar komt dat ’s middags warm eten vandaan?
Laten we niet vergeten dat ook in Nederland in
landelijke gebieden om 12 uur nog een warme
hap op tafel komt. Vroeger moesten vooral de
veeboeren heel vroeg opstaan om de koeien te
melken. De melk werd al vroeg opgehaald door
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de melkrijder die het spul vers naar de fabriek
ging brengen. Tegen 12 uur stierf je dan van de
honger en zo loste men dat op. Tegenwoordig
bewaren alle boeren de melk in koeltanks en
kunnen ze rustig tot een uur of zeven op bed
blijven liggen. De noodzaak om ’s middags warm
te eten verdwijnt op die manier.
Maar omdat Fransen vroeger bijna allemaal
boeren waren en omdat ze graag vasthouden aan
oude gewoontes eten ze haast allemaal nog
warm tussen de middag. Eenvoudig lunchen
betekent hier: voorgerecht, hoofdgerecht en
toetje. Minder dan drie gangen kan echt niet.
Ook de kinderen die op school overblijven krijgen
minstens drie gangen. Normaal lunchen gaat zo:
soep, voorgerecht (vaak vleeswaren, charcuterie
maar het kan natuurlijk ook wat deftigers zijn),
hoofdgerecht, kaas, zoet nagerecht, koffie. En
omdat er meestal bij zo’n voor onze begrippen
uitbundige maaltijd ook nog een glas of wat
achterover wordt geslagen blijft dit allemaal niet
zonder gevolgen. Na de lunch gebeurt er niet zo
veel meer op kantoor en worden er ook veel
meer fouten gemaakt, niet alleen in het verkeer,
maar ook op het werk.
Zo probeerde ik bij een chirurg een afspraak te
maken voor een kleine ingreep. Ik wilde graag in
de middag komen omdat het een flink eind rijden
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was. Nee, in de middag opereerde hij niet. Na
enig denkwerk leek me dit een zeer verstandig
besluit… Dat mijn ervaring geen uitzondering is
blijkt uit dit 'ikje' uit de NRC van 29 mei 2015:

Akelig vroeg
Ik woon in Frankrijk. In een ziekenhuis in Toulouse
heb ik gisteren een heupprothese gekregen. Bij de
opname, de middag voor de operatie, vertelde de mij
ontvangende verpleegster dat ik de volgende
ochtend al om 07.30 uur op de operatietafel zou
liggen. Daartoe zou ik tussen 05.00 en 05.30 gewekt
worden.
Toen ik zei dat ik dat wel heel akelig vroeg vond, zei
de verpleegster: „Wees blij. U bent de eerste
morgen, dan is de chirurg nog fris.”
Kees van Dongen

Omdat miljoenen Fransen tussen de middag veel
eten en ook aardig wat alcohol gebruiken moet
dit haast wel een enorme aanslag betekenen op
de arbeidsproductiviteit. Toch draait het land
gewoon door en slaat het nog niet eens zo’n
slecht figuur in Europa. Je kunt dus met hetzelfde
recht concluderen dat de Fransen een
buitengewoon sterk en taai volk zijn, in staat
goed werk te leveren na een hapje en een
drankje, een voorbeeld voor de rest van Europa.
En dat vinden ze zelf ook.
Wonen in Frankrijk - copyright Rob Herwig

77

De bewoners

Hygiëne. Fransen zijn volgens onderzoekers niet
zo heel erg helder. Zo gaat slechts 57% van alle
Fransen elke dag onder de douche (maar wellicht
is de vraag verkeerd gesteld en gaat de overige
43% in bad?). 20% slaat altijd een dagje over en
3,5% gaat slechts eenmaal per week onder de
douche. Niks bijzonders voor mij want toen ik
klein was (heel lang geleden) mocht ik ook maar
1 keer per week in bad. Overigens zijn
Nederlanders nog viezer: een onderzoek van
Palmolive zou aantonen dat slechts DE HELFT van
alle Hollanders elke dag doucht!
Tanden poetsen schiet er vaak bij in omdat 42%
van de Fransen zegt zeer gevoelig tandvlees te
hebben. Dit heeft tot gevolg dat er steeds minder
gepoetst wordt: 31% poetst slechts eenmaal per
dag, in 2008 was dit nog 24%. Onderweg zitten
veel mensen hier lekker aan de knoflook en ze
hebben lang niet altijd een tandenborstel bij zich.
Gevolg: veel Fransen verspreiden na het
middagmaal een enorme walm.
Denk je een restaurant gevonden te hebben waar
je lekker kunt eten, werp alsjeblieft geen blik in
de keuken. Wij kennen in Nederland een tvprogramma ‘Smaakpolitie’, een man in een witte
jas inspecteert keukens en treft daar de
vreselijkste toestanden aan. Wel, in Frankrijk is
het allemaal nog een graadje erger, het is hier
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veel warmer en maar weinig keukens zijn
voorzien van airco. Kakkerlakken galore zal ik
maar zeggen. Na een korte rondleiding krijg je
geen hap meer door je keel en ren je gillend het
restaurant uit.
Luizen. Mevrouw Dupont had op 10 juni 2006
een eerste klas slaapcoupé gereserveerd in de
trein van Parijs naar Toulouse. Midden in de
nacht werd ze gestoken door talrijke beestjes.
Ook andere passagiers hadden er last van. Ze
ging in nachtgewaad op zoek naar de conducteur,
maar die was niet te vinden. Van slapen kwam
die nacht niets meer, druk als ze was met het
doden van tientallen op dat moment nog
onbekende beestjes. Thuisgekomen ging ze
meteen naar de dokter en die stelde vast dat
enkele diertjes zich reeds onderhuids hadden
ingegraven op een plek van het lichaam die in de
wandeling als ‘intiem’ wordt betiteld. Wat had ze
opgedaan? Schaamluis!
Speciale toiletten. Het toilet is in Frankrijk wat
je noemt een ondergeschoven kindje. Je kunt
niet zonder maar kennelijk schaamt men zich een
beetje voor zaken die met de dagelijkse
behoeften in verband staan. Met als gevolg dat er
aan het sanitair minder aandacht wordt besteed
dan wij in Nederland gewend zijn. Bezoek maar
eens een café in de stad en je weet wat ik
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bedoel. Het gemak ligt vaak heel erg achteraf, is
klein, stinkt, er is van alles kapot en het is nogal
vies. Het kan best zijn dat de bril regelmatig
schoon wordt gemaakt, maar kijk je wat dieper in
de pot dan is het daar gewoonlijk heel mooi bruin
en dat is echt niet de fabriekskleur.
Helemaal apart zijn de hurktoiletten, die men
vroeger overal aantrof maar die nog steeds
worden gebouwd, o.a. langs de snelwegen. Er
wordt wel beweerd dat die zo hygiënisch zijn
omdat je op je hurken zit en niets hoeft aan te
raken. Maar je staat wel met je schoenen in de
zeik van een ander,
je broek blijft niet
droog en je rok
moet je haast wel
over je hoofd
trekken om hem
schoon te houden.
Uit het vunzige gat
in de grond stijgt
Hurktoilet à la turque
een afschuwelijke
stank op. Toiletpapier is zelden aanwezig, zorg
dus dat je altijd wat bij je hebt.Trek je door dan
is het wegwezen geblazen want een soort
tsunami overspoelt de hele vloer. Werkelijk
onbegrijpelijk dat men niet snapt dat zulke
toiletten bij buitenlanders hysterisch gelach
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veroorzaken. Voor landgenoten is er zelfs een
gebruiksaanwijzing voor deze onsympatieke
toiletten te vinden!
Gelukkig begrijpen de Fransen zelf ook wel dat
dit zo niet langer kan en nu zie ik steeds meer
hypermoderne, schone toiletten met elektrische
deursluiters en automatische spoelgang. Langs
de snelweg, jazeker. Daar kunnen die Hollanders
wat van leren, die hebben helemaal geen
toiletten op hun parkeerplaatsen langs de
snelweg. Doe het maar in de bosjes, dames.
Schande!
Overigens zijn de hurktoiletten, die men in
Frankrijk WC turc noemt, helemaal geen Franse
of Turkse uitvinding, maar, sorry, een Belgische!
In de 12e eeuw uitgevonden door een zekere
Bert Vandergeim. Dat je het maar weet.
Sociale contacten. Wanneer je in Frankrijk een
tweede huis koopt dan blijven de Nederlandse
contacten meestal wel op de oude voet doorgaan
aangezien je immers nog vaak in je oude huis
terug zult komen. Ga je echter definitief in
Frankrijk wonen dan verwateren de Hollandse
contacten vaak en zul je wellicht de behoefte
hebben om nieuwe kennissen of vrienden in
Frankrijk te maken.
Ik heb al uitgelegd dat taalproblemen een wat
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dieper contact met de autochtone bevolking
behoorlijk in de weg kunnen staan. Wat ik dus
vaak zie is dat de hier wonende Nederlanders
elkaar opzoeken. Zo weet ik dat er in een klein
stadje vlakbij een trefpunt bestaat waar
Nederlanders elkaar op marktdag in het
plaatselijke café opzoeken. Na het inkopen doen
drinken ze daar een kopje koffie en praten even
bij. Ook Engelsen en Duitsers onderhouden zulke
contacten.
Hier in de buurt heb ik een tijdje gespeeld in een
jazzcafé waar de genoemde landslieden eens in
de maand bijeen kwamen en onder het genot van
spijs en drank vrolijk over de dansvloer zwierden.
Niet alleen ‘grijze plaag’, er kwamen ook best wel
jongere buitenlanders. Heel gezellig.

Jaarlijks etentje, aangeboden door de jagers
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De Franse overheid maakt het je beslist niet
moeilijk te assimileren. Nee, vooral in kleine
dorpjes doen ze er alles aan om de buitenlanders
in de gemeenschap te integreren. Er worden
speciale avonden georganiseerd om kennis te
maken met de bevolking, de jagers houden
eenmaal per jaar een eetfestijn, er bestaat zelfs
een brandweerdiner.
Ik heb elders verteld dat er burgemeesters zijn
die niet veel op hebben met al die buitenlanders.
En er zullen ook heus wel autochtonen zijn die
niet gesteld zijn op al die import. Maar dat zijn
toch uitzonderingen. Het overgrote deel van de
bevolking is heel blij met ons. Daar is natuurlijk
ook een economische reden voor: wij brengen
meestal aardig wat geld mee, wij knappen heel
wat oude huizen op, wij doen inkopen en dat is
allemaal goed voor de economie. Maar wij zijn
gewoonlijk ook heel aardig, niet crimineel en
begripvol, vind je zelf ook niet? En daar breng je
het ver mee, zeker in Frankrijk.
Tips om te assimileren. Voor het geval je jezelf
nog niet zo heel erg aardig of sociaal vindt, hier
nog een paar tips voor als je op het platteland
gaat wonen (met steden heb ik geen enkele
ervaring, dus daar kan ik niets over vertellen).
Zodra je besloten hebt een bepaald pand of
terrein te kopen, ga je voorstellen aan de buren.
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Buren zijn in dit geval de eigenaars van terreinen
die aan je grondstuk grenzen en je mag de kring
ook gerust nog wat uitbreiden. Het zullen zeer
waarschijnlijk voornamelijk boeren zijn. Op
school heb je geleerd dat het woord voor boer
paysan is. Klopt, maar gebruik dat woord
alsjeblieft NOOIT.
In Holland kun je een boer gerust boer noemen,
het is daar een soort geuzennaam geworden. Zo
niet in Frankrijk. Een boer heet hier een
agriculteur, letterlijk vertaald een landbouwer.
Een pure veeteler heet officieel een éleveur.
Heeft de boer een gemengd bedrijf dan spreekt
men wel van een fermier. Tenslotte is er nog het
woord campagnard, letterlijk een ‘buitenman’.
Eigenlijk ben je dat zelf, als je je op het Franse
platteland hebt gevestigd, maar de Fransen zien
dat toch een tikje anders. Jij blijft heel lang een
vreemdeling en dat lijkt me volkomen logisch.
Goed, bel dus aan bij die buur, stel je voor, vertel
dat je van plan bent hier te gaan wonen en vraag
gerust wat ze daar van vinden. Dan maak je een
uitstekende indruk. Het lijkt zo simpel, maar het
wordt vaak vergeten. Ga je verbouwen dan is het
een goed idee de hele buurt uit te nodigen als de
verbouwing klaar is. Dan kun je de komende tien
jaar niet meer stuk.
Als je op deze manier begint zul je merken dat de
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mensen op het platteland heel hulpvaardig zijn.
Is je auto een keer in de sloot beland, de
buurman haalt je er zo weer uit met zijn trekker.
Omgekeerd ben je natuurlijk ook aardig, als men
je een dienst bewijst kom je met een lekker
stukje Hollandse kaas of zoiets.
Rij je regelmatig met je auto langs de buren,
steek altijd je hand op en stap van tijd tot tijd
even uit om een praatje te maken. Nogmaals, dit
klinkt allemaal heel normaal en ik zou het echt
niet opschrijven als ik niet gemerkt had dat er
onder de Nederlanders botteriken zijn die dit
allemaal niet snappen. Zij krijgen gegarandeerd
heel veel problemen (in Holland werkt dit op het
platteland precies eender).
Rustig aan met kritiek. Zeker in het begin kun
je kritische opmerkingen beter voor je houden. Ik
ken Nederlanders die meteen gaan liggen zeiken
over de jacht (zie het hoofdstuk Dieren en
ongedierte voor meer over de jacht). Niet doen,
je krijgt een beleefd antwoord maar echt geen
begrip. Later, wanneer je geaccepteerd bent, kun
je heus wel eens een discussie beginnen of
uitleggen hoe Nederlanders over bepaalde zaken
denken. Verpak het dan in een beetje humor.
Maar hou je in het eerste jaar een beetje
gedeisd.
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Gezellig op bezoek. Wanneer er in Nederland
aardige mensen bij ons op bezoek kwamen en
het klikte een beetje, dan bleven ze gezellig
zitten en vertrokken pas wanneer een behoorlijke
deuk in de wijnkelder was geslagen en de
ochtend kriekte.
In Frankrijk ga ik voornamelijk om met aardige
Fransen, Engelsen en Duitsers en dan verloopt
zo'n avond compleet anders. Tegen elf uur kijkt
men op de klok en dan weet ik al hoe laat het is:
ze willen naar huis. Gedronken wordt er weinig,
de gesprekken verlopen correct, emoties worden
niet getoond. Vooral de Engelsen zijn daar goed
in: social talk, stiff upper lip, je kent dat wel.
Soms hebben we weer eens Nederlanders op
bezoek en dan wordt het net als vroeger:
iedereen tegen de ochtend half lam en je hebt
weer enorm gelachen en alles en iedereen
besproken en bespot.
Onverwacht op bezoek gaan kan in Frankrijk tot
lichte problemen leiden omdat men dit niet
gewoon is. Bezoek komt als regel alleen op
afspraak. Dus niet onverwacht langsgaan zoals in
Nederland en dan verwachten dat je koffie krijgt.
Zo werkt dat hier niet. Maar wanneer je een
afspraak hebt gemaakt, bijvoorbeeld om te
komen eten, dan staat alles klaar en word je
hartelijk ontvangen.
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Wat je weer wèl kunt beleven met Fransen die je
wat beter kent: ze komen op bezoek als jij net
wilt beginnen met je burgerlijke diner om zes uur
's avonds. Fransen zijn dan klaar met werken en
nemen de tijd om even langs te gaan bij mensen
die ze wat beter kennen. Avondeten doen ze pas
na achten dus leer dat nou ook maar, das veel
beter in dat warme land. Schenk wel een borrel
om zes uur, dan kan het heel gezellig worden.
Sites voor Belgen en Nederlanders die in
Frankrijk een huis bezitten. Daar kun je vaak
nuttige en diepgaande informatie vinden. Diverse
zaken zoals Wonen, Leven, Werken, Onderwijs,
Bankzaken, Taalproblemen, worden tot in detail
uitgesponnen. Fijn, want dan hoef ik die droge
stof niet een keer te herhalen. Ga hier maar eens
snuffelen:
Wonen en Leven in Frankrijk
Emigreren naar Frankrijk
Wonen, leven, werken in Frankrijk
Wonen en vakantie in Frankrijk
Hollanders in Frankrijk
Ondernemen in Frankrijk
Nederlandstaligen in Frankrijk
Forum over Frankrijk
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Over de schrijver

Rob Herwig is de meest
succesvolle schrijver van
'groenboeken' in de
wereld. Van zijn tuin- en
kamerplanten boeken zijn
er in 22 landen meer dan
9 miljoen exemplaren
verkocht. Meer info:
Wikipedia.
Na zijn pensioen verkocht
Rob zijn veelbezochte
Modeltuinen in Lunteren,
stopte met de siertuin en wijdde zich hoofdzakelijk
aan de moestuin en aan het verbouwen van een oud
boerderijtje in Frankrijk. Zijn dochter Modeste zette
de zaken voort in Soest en Rob vertoeft veel in
Frankrijk.
Nu zijn papieren boeken bijna allemaal zijn
uitverkocht kwam hij op het idee goedkope, digitale
herdrukken te maken want de belanstelling voor
tuinieren is er nog steeds bij een groot publiek.
Inmiddels verscheen al het Moestuin e-boek, daarna
kwam Tuinieren in negen seizoenen en voor de
afwisseling is er nu dit boek over een heel ander
onderwerp. Zijn dochter Modeste maakte het
Borderplannen e-boek en zo kan de familie nog wel
even doorgaan. Op de eigen site
www.herwiggarden.info zijn de digitale boeken,
allemaal in pdf-formaat, voor iedereen te koop.
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Meer lezen?
Het belangrijkste komt nog, namelijk: hoe vind je
dat huis van je dromen in Frankrijk en wat kun je
allemaal doen om het nog mooier en meer
comfortabel te maken.
Dat lees je allemaal in mijn boek Wonen in
Frankrijk, dat je kunt bestellen op onze website
voor de belachelijk lage prijs van 3,97.
Ga dus naar: www.HerwigGarden.info
Dar vind je ook nog een aantal boeken over
tuinieren, namelijk
Moestuin e-boek
Borderplannen, door Modeste Herwig
Tuinieren in negen seizoenen
Allemaal e-boeken in het formaat PDF en
allemaal geprijsd rond de 4 euro.
Veel leesplezier!
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