
Als kind met mijn ouders op vakantie in de Gorges de l’ Ardèche, 
een wonderschone canyon met een tussen majestueuze rotswan-
den meanderende groene rivier, verloor ik mijn hart aan de 
Franse taal, en daarmee aan la douce France. De zangerigheid 
van het Frans, met z’n diepe brommerige mannenstemmen en 
hoge nasale vrouwenstemmen, de afwisseling van de volle ronde 
klinkers en de precies gearticuleerde medeklinkers maken me 
gelukkiger dan welke andere taal ook die ik ken. Ik besloot deze 
taal te leren spreken. 

u, meer dan veertig jaar later, 
ben ik verloofd met een in 
Frankrijk opgegroeide man, 
die op zijn 16e naar zijn Ne-
derlandse vader kwam en al 
lang in noord-Noord-Holland 
woont. Hij spreekt inmiddels 

beter Nederlands dan ik ooit Frans zal leren, 
vol charmante grammaticale fouten en een niet 
te plaatsen zacht accent. 
Na dertig jaar in dit vlakke land verlangt hij 
terug naar zijn moederland. Toen hij vertrok 
beloofde hij zijn beste vriend terug te zullen 
komen om samen als oude mannen pétan-
que te spelen onder de platanen. Hij droomt 
van een huis in de bergen, met dikke muren, 
zonder crepi, geverfd stuckwerk, maar met 
echte stenen uit de berg, zegt hij nog steeds, het 
meervoud vergetend. 

MET METALEN LUIKEN DIE 
PIEPEN ALS ZE OPENVOU-
WEN EN DIE EEN KAMER 
ZO VERDUISTEREN DAT JE 
SLAAPT TOT IN DE MID-
DAG. Hij verlangt naar ruimte 
en tijd, mijn Fransman, naar 
eenvoud en natuur. Naar zelf 
verbouwde tomaten en cour-
gettes voor de ratatouille. Naar 
jam van fruit uit eigen tuin 
of uit vergeten boomgaarden. 

n
Een bestaan met weinig geld 
en zonder stress, een leven met 
de seizoenen. Waarin je niet 
leeft om te werken maar werkt 
om te leven. De tijd neemt 
voor wat je doet. Voor wie je 
tegenkomt. Om te koken. Om 
te eten. Om te zorgen voor wie 
je lief is. Om te wandelen in 
de omgeving. Om ‘s avonds bij 
een houtvuurtje uit te kijken 
over de vallei. Kan ik mijn 
land verlaten? Kan ik mijn dan 
uitgevlogen kinderen, mijn 
ouder wordende ouders, mijn 
vrienden achterlaten? 

MA DOUCE

TEKST ANEMOON LANGENHOFF

KAN IK WENNEN AAN EEN LEVEN OP HET 
PLATTELAND, ZONDER DE PRIKKELS EN 
UITDAGINGEN VAN MIJN NEDERLANDSE 
BESTAAN? Zonder mijn stadje aan de Dom-
mel waar ik intussen het grootste stuk van mijn 
leven doorbracht waar ik zo gelukkig was? Kan 
ik wennen aan de Franse cultuur, die zo op de 
onze lijkt en er tegelijkertijd zo van verschilt?

Mijn schoonmoeder voedt me op in de Franse 
keuken. Ik was nogal wat-de-boer-niet-kent-
dat-vreet-ie-niet-erig. Onder haar zachte maar 
niet te weerstreven dwang eet ik nu oesters 
met kerst, als beloning krijg ik er langoustines 
en champagne bij. En foie gras natuurlijk. 
Mijn schoonmoeder is heel ecologisch in haar 
denken; ze koopt zoveel mogelijk biologi-
sche producten, ruimt al het  plastic dat ze al 
wandelend tegenkomt op, maar dierenleed 
is geen argument in de keuze van voedsel. Ik 
moet wennen aan het urenlange tafelen, twee 
keer per dag. Fransen weten van koken. Ze 
draaien hun hand niet om voor een konijn of 
eend, voor stoofschotels, couscous of taboulé 
en altijd een taart toe: een clafoutis, een 
mengsel van fruit en beslag, of een tarte tatin, 
een omgekeerde appeltaart, met natuurlijk 
zelfgemaakte crème anglaise. Het geheim van 
de Franse keuken volgens mijn geliefde? Boter, 
boter en nog eens boter. En crème fraîche. 
Tien kilo kwam ik aan sinds ik met hem ben, 
geluksvet dat ik er met moeite weer af krijg. 
Fransen zijn meestal niet dik, ze ontbijten een-
voudig: geroosterd stokbrood met zelfgemaak-
te jam op een servetje en koffie uit keramieken 
kommen. 

Naast een rijkelijk middagmaal en 
een iets minder rijkelijk diner eten 
ze geen tussendoortjes, honger 
tussen de maaltijden is normaal, 
iets waar ik slecht tegen kan. Aan 
het einde van de lunch en het diner 
komen de kazen uit de kast. Mijn 
leven lang hield ik het preuts bij 
jonge Gouda en nu wordt ik door 
mijn schoonouders slinks via zachte 
geiten- en schapenkazen en steeds 
wat pittigere pâtes cuites verleid 
tot brie’s en camemberts die over 
het papier druipen, om te eindigen 
bij de meest pregnante schimmel-
kazen die ruiken naar ‘de kont 
van het beest’. Fransen vinden ons 
eten maar steriel: voorverpakt en 
kleingesneden, ons vlees onherken-
baar, alsof we ons schamen voor de 
herkomst. In Frankrijk liggen wild, 
gevogelte en vissen je uitnodigend 
aan te kijken in de supermarkt, de 
slager verkoopt elk deel van z’n 
dieren aan klanten die er wel raad 
mee weten. 

Tijdens de maaltijd zijn stiltes ta-
boe, er wordt eindeloos gepraat over 
de meest uiteenlopende feiten, over 
de herkomst en bereidingswijze 
van ingrediënten, over de lucht-
vochtigheid en andere wetenswaar-
digheden. De hoe-gaat-het-met-je 
of hoe-was-je-dag-vandaag-vraag 
wordt niet gesteld. Fransen praten 
wel graag over politiek, meestal 
somber; ‘het wordt allemaal minder, 
er is steeds minder geld.’ Iedere net 
gekozen president wordt genadeloos 
neergesabeld. Het debat is de meest 
gangbare gespreksvorm.

FRANSEN HOUDEN VAN 
POLARISEREN, ALS SPRING-
PLANK VOOR EEN BLOEM-
RIJK DISCOURS. Mijn lief zegt 
graag het tegenovergestelde van 
wat ik inbreng en springt zonder 
problemen naar het andere uiterste 
als ik het midden nader, ik word 
razend van deze inconsequentie en 
voel me Duits en hoekig. Fransen 
praten sowieso graag, zijn trots op 
hun taal, de taal van Molière, de 
mooiste taal ter wereld vinden ze. 
Vaak ook de enige taal die ze ken-
nen. Het valt me op dat de meeste 
eenvoudige plattelander bloemrijk 
spreekt. Eén-syllabigen zoals bij 
‘Boer zoekt vrouw’ voorbij kwamen 
heb ik in Frankrijk nog niet ont-
dekt. Het Frans wordt liefst bom-
bastisch en breedsprakig gebruikt, 
check de vertalingen in toeristische 
folders om het verschil te voelen 
tussen de nuchtere, protestante 
Nederlander en de romantische, 
katholieke Fransman. 

CONVERSATIES ZIJN DOOR-
SPEKT MET BELEEFDHEIDS-
FRASES: ‘S’IL VOUS PLAÎT, 
MERCI, PARDON, EXCUSEZ 
MOI, IL N’Y PAS DE QUOI, JE 
VOUS EN PRIE, PAS DE SOU-
CIS’. Als assertieve Nederlander 
heb ik me daarin te verfijnen om 
niet zo lomp te zijn als mijn land-
genoten worden gevonden. 
Belangrijk is ook de kuscultuur, 
vanaf de eerste ontmoeting wordt 
er gekust, per regio kan het aantal 
zoenen en de eerst te kussen wang 
verschillen, wat superonhandig is. 

HOEVEEL
ISOLEMENT
EN ARMOEDE 
KAN IK AAN?
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MIJN SCHOONFAMILIE NIET KUSSEN 
VOOR HET SLAPEN GAAN OF BIJ HET 
OPSTAAN IS EEN DOODZONDE. Binnen 
families kussen ook de mannen elkaar en 
op het schoolplein wordt er dagelijks met 
twee, drie of vier zoenen begroet. Er is 
meer warmte, meer verbondenheid. On-
getwijfeld is dat in de grote steden anders, 
maar, belangrijk verschil met Nederland: 
bijna alle Fransen in de grote stad hebben 
een band met het platteland, hebben daar 
een tweede huis of anders wel familie of 
vrienden met een tweede huis om zomers 
te bezoeken, meestal een duiventil van 
extended familys, in een bergdorp met vijf 
huizen waar al generaties lang ruzie is tus-
sen twee families, omdat verre voorouders 
eens op elkaars tenen stonden en dat nooit 
meer bijlegden. 

Mijn gepensioneerde oer-Hollandse vrien-
din Coby, die met haar Franse man sinds 
vijftien jaar in de glooiende graanschuur 
Lorraine woont, stelt me gerust: het is 
nooit saai op het platteland. Dag in dag uit 
werken ze in hun tuin, die met haar groente 
en fruit hun armoede verlicht. Ze gaan eten 
bij dorpsgenoten, haar man rijdt met een 
bordje convoi exeptionnel voor de tractor 
van een vriend uit, ze wandelen door de 
landerijen. Overal mag je lopen in Frank-
rijk, vertellen ze trots, door alle akkers, 
langs alle oevers, zo lang je niks vertrapt. 
Een groot gevoel van vrijheid en ruimte, 
dat ze misten toen ze in Nederland woon-
den. Ze vinden Hollanders afstandelijk. De 
Nederlandse campingeigenaar, die al 25 jaar 
in Aveyron woont, vindt dat de Hollandse 
agendacultuur het leven geforceerd maakt; 
om iemand te kunnen zien moet je twee 
maanden van tevoren afspreken. In Frank-
rijk ga je langs wanneer je zin hebt en dan 
tref je iemand thuis of niet. 

MET MIJN ZWAGER EN DE IN 
FRANKRIJK WONENDE ZOON 
VAN MIJN GELIEFDE IS GEEN 
AFSPRAAK TE MAKEN. Je weet nooit 
wanneer ze komen en je weet nooit 
wanneer ze gaan. Het kan zijn dat je 
ze misloopt terwijl je eindelijk in de 
buurt bent. Hoekig en Duits voel ik me 
dan. Mijn lief is Zuid-Frans. Feiten zijn 
bij hem geen feiten, waarheden zijn 
vloeibaar en kneedbaar, alles is emotie 
en verhaal. 
Zo noemt hij zijn schoonzus ‘zus’ , 
zijn pleegkind èn diens moeder ‘zoon 
en dochter’, zijn even oude neef, die 
hij nooit zag en die dezelfde namen 

draagt, veranderde in de weken voor 
hun eerste ontmoeting in een mythi-
sche tweelingzielbroer. De hele familie 
hangt als een halfbloed-houtje-touw-
tje-lappendeken aan elkaar. DNA-tes-
ten moesten in twee generaties bepalen 
wie de echte vader was, in één geval 
leverde dat pas na twintig jaar een 
onverwachte ander op. Toch is er het 
clangevoel, iedereen hoort er bij en is 
welkom, ook kinderen van er later bij 
gekomenen, exen met nieuwe partners 
en eventuele kinderen, er is geen enkel 
burgerlijk oordeel; privé is privé. 

Te lang bij elkaar vertoeven in een heet 
klimaat met eindeloze, drankovergoten 
maaltijden in een gezelschap dat van 
liberaal Macron tot extreem-links gaat 
(extreem rechtse ooms zijn niet uitge-
nodigd) en waar de nodigde kindpijn 
niet op z’n Nederlands is uitgethe-
rapied, leveren nog wel eens heftige 
filmische scenes op, bijvoorbeeld met 
kleding aan en kind op de arm in het 
zwembad. En een flinke deuk in de 
achterkant van mijn bus. 

IK ZOEK NOG NAAR BEHOUD VAN 
KALMTE BIJ IN MIJN OGEN VOL-
STREKTE ONREDELIJKHEID. En naar 
behoud van regie. Zodra we bij mijn 
schoonfamilie zijn verandert mijn lief in 
een groepsdier dat dienstbaar is aan de 
kudde, en aangezien ik bij hem hoor verlies 
ook ik iedere autonomie, iets wat ik maxi-
maal drie dagen volhoud. Kan ik leven in 
hun land? Hoe dicht bij de familieclan of 
hoe ver er vandaan? 

We reisden vijf zomers door dat adem-
benemende, gevarieerde land en zagen 
vele regio’s: de kleinschalige, authentieke 
Morvan, Aveyron en de Cantal. We kam-
peerden wild op een ruige Alp en trokken 
door het hete zuiden: door de Drôme, de 
Ardèche, en de door toeristen overspoelde 
zuidkust, die strepen we af. 
We bezochten het eigenzinnige Keltische 
Bretagne en het schitterende noordelijke 
Normandië, pittoresk, op de gigantische 
nucleaire opwerkingsfabriek na. 

Mijn lief houdt van het Centraal Massief, ik 
werd verliefd op de Catalaanse Pyreneeën: 
verbluffende bloemenweelde in bergen met 
sneeuwresten, vlakbij een heerlijk middel-
bare zeeklimaat, een spannende Catalaanse 
cultuur met Spaanse invloeden die mijn lief 
en mij gelijkmakend beiden vreemd zijn. 

DE VERSCHILLEN TUSSEN HET NOOR-
DEN EN HET ZUIDEN ZIJN GIGAN-
TISCH. In het noorden is het koud en nat, 
er wordt hard gewerkt, de klok regeert. 
Mensen zijn er aanvankelijk stug, maar als 
je eenmaal binnen bent heb je vrienden 
voor het leven. Het zuiden is het zuiden: 
het weer is goed, wat morgen kan, kan 
morgen, het bloed is vurig en woorden 
niet hetzelfde als daden. De zon bepaalt 
het ritme: in de ochtend en avond komen 
mensen tot leven, in de middag ligt alles 
stil. Kan ik tegen die hitte en het felle licht? 
Hoeveel isolement en armoede kan ik 
aan? Als we gaan werken om te leven en 
niet langer leven om te werken, redden we 
dat? Mijn lief is boomverzorger en bomen 
zijn er genoeg in Frankrijk, maar hoe 
verdien ik daar mijn geld terwijl intussen 

ALLES IS 
EMOTIE EN 
VERHAAL

mijn later broodnodige AOW verdampt? 
Kicken we af van onze huidige behoefte 
aan prikkels en komen we tot rust in de 
natuur? Kan ik, met mijn dromerige hoofd 
en hart, ook praktisch zijn en aanpakken, 
een huis opknappen en een tuin vrucht 
laten dragen? Hoe wordt dat tussen ons als 
we op elkaar zijn aangewezen en minder 
voeding krijgen van buitenaf? Is verstillen 
dan armoedig of juist rijk en vol? Kan ik 
tegen de hiërarchische Franse verhoudin-
gen, de harde opvoeding van kinderen in 
gezinnen waarin het ouderpaar centraal 
staat, de overregulerende wetgever en de 
gezagsgetrouwe burger die tegelijkertijd de 
guillotine achter de hand houdt?  De sfeer 
van Islamofobie  en antisemitisme in een 
land waar ook fel geprotesteerd is tegen het 
homohuwelijk? Terwijl mijn kinderen zich 
voorbereiden om uit te gaan vliegen, mij-
mer ik over mijn eigen vlucht en lees: ‘Le 
temps mène tout à son point.’ De tijd leidt 
alles naar z’n bestemming. Ook mij.
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