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De Meeuw

Om verder je bestaan in Fr. geheel correct te organiseren kun je rustig een jaar

Het ligt er ook aan hoe officieel je alles wilt of moet doen. In sommige departe-

Een eerdere tip: de assistente social. Dezen doen niets hebben geen invloed ken-

Hoi aan een ieder. Is er iemand die een bureau kent in Clermont-Ferrand alwaar

uittrekken bestaande uit ca 1 dag per week loketten langs gaan. Heel veel sterkte

menten kun je ongestoord 12 jaar volledig onbekend wonen zonder ook maar een

nis of macht. Wel evt nuttig als je in een uitkering zit of de kinderen staan onder

ik al mijn vragen kan stellen om definitief in Frankrijk te verblijven. Spreek sinds

toegewenst Anneke

vraag te krijgen. Dan moet je ook zelf geen vragen hebben (uitkering aanvragen

toezicht etc. Voor normale vragen heb je niets aan deze assistent. Zodra ze mer-

factuur van de dokter vergoed willen hebben kinderen naar school moeten

ken dat je enigszins mondig bent of de taal wel een beetje beheerst zeggen ze dat

sturen etc.) en geen confrontaties hebben (op camerabeelden staan tijdens een

je e.e.a. maar zelf uit moet zoeken. Het enige is: gewoon doen en met vallen en

1 jaar frans maar wordt een beetje van de kast naar de muur gestuurd. Ik ben op
zoek naar een bureau die mij de weg wijst. Hopelijk bestaat een dergelijk bureau

Re: Woonplaats Frankrijk

in Frankrijk en hoef ik niet zelf alle loketten te ontdekken. afzender De Meeuw

Mee eens Anneke een loket voor NL-ers in de Auvergne voor alle vragen bestaat

overval/ongelukovertredingen begaan met de auto onbedoeld getuige worden van

opstaan je weg vinden. Ik zit al ca 20 jaar in LDF maar ontdek dagelijks nog zaken

Jeanine

niet. Komen we weer uit bij de gouwe ouwen: Rob de Leeuw voor bedrijven Wim

iets ernstigs na 19 h. door een voorstad van Parijs lopen etc.) of iets willen hebben

die ik niet wist of ook maar kon weten. Komt ook omdat de regelgeving hier nog

Janneke

Bavelaar (boek la maison) voor particulieren en Gerard Bonsvoor belasting en

wat fransen ook hebben (bankrekening in Fr openen electra of water abonnement

sneller verandert dan in NL. Succes Janneke

Dit is wel een heel algemene vraag... En sorry De Meeuw klinkt ook wat onvrien-

‘emigratie’ al vind ik persoonlijk dat verhuizen van NL naar FR niets meer van

op eigen naam willen etc). We wachten je vragen wel af en wees niet verbaasd als

delijk... heb je nog een voornaam? Waarom gaat het bedrijf/gezin/geld/belasting?

emigreren heeft alleen van verhuizen. Veel succes!

voor elke vraag 2 of meer onderling volkomen strijdige antwoorden vigeren. Na

Re: Woonplaats Frankrijk

enkele jaren went dat wel. Anneke

Janneke jij bent echt de enige persoon die nooit positieve ervaringen heeft met

Re: Woonplaats Frankrijk

heb je al een huis/adres?
Re: Woonplaats Frankrijk
Re: Woonplaats Frankrijk

Nora

Probeer de assistent sociaal eens. Te bereiken via het gemeentehuis.
Re: Woonplaats Frankrijk

Rob de Leeuw

mensen en instellingen gelukkig denken de tientallen cliënten die ik al eens

Nou Jeanine dan onderschat je het toch een beetje:

Re: Woonplaats Frankrijk

Als je verhuist van Zeeuws-Vlaanderen naar Friesland dan hoef je alleen maar

De Meeuw. Misschien heb je iets aan deze link, Kun je met al je vragen terecht,

Johan

een setje adreswijzigingen rond te sturen. Verhuis je van Zeeuws-Vlaanderen naar

http://www.ondernemen-Frankrijk.nl Of op www.infoFrankrijk.com. succes.

Maartje

Frans-Vlaanderen (zeg maar Dunkerque en omgeving) dan hoef je minder ver te

Ik vraag me af wat je precies bedoelt met ‘alle vragen om je definitief in Frankrijk

reizen maar dan moet je je relatie met de Nederlandse belastingdienst netjes af-

Re: Woonplaats Frankrijk

te vestigen’ Men begint met een huis kopen en een bankrekening openen en als

wikkelen een nieuwe relatie opbouwen met de Franse belastingdienst in veel ge-

Het lijkt wel of ‘de meeuw’ gevlogen is...

je verhuisd dan uitschrijven in de gemeente waar men tot dan toe woonachtig

vallen je bestaande bedrijfje in Nederland ontmantelen en in Frankrijk met een

was. Verzekeringen uiteraard regelen voor huis en haard en ook voor de ziekte-

nieuw bedrijfje een start maken. Je krijgt te maken met totaal andere regelingen

Re: Woonplaats Frankrijk

kosten en dan komt de rest vanzelf... Afhankelijk van inkomsten kiezen/kijken

voor pensioenvoor ziektekostenvoor sociale lasten & uitkeringen. Maar één ding

Volgens mij is De Meeuw uitgevlogen met Saskia Noord.

waar men belastingplichtig is en eerste franse aangifte zelf regelen. Uiteraard

blijft gelijk. Iemand uit Zeeuws-Vlaanderen is in Friesland al even onverstaanbaar

zijn er vast nog veel meer zaken maar ik denk dat de meeste zaken zich vanzelf

als in Frans-Vlaanderen... Rob

doorstuurde naar een assistant social er anders over: de meesten werden prima
geholpen.
Re: Woonplaats Frankrijk

Janneke

Bleops

Ik weet niet waar De Meeuw woont of wil gaan wonen in elk geval blijkbaar in de
Auvergne... In die regio de Auvergne dus werkt men aan het opzetten van een gratis hulpdienst voor nieuwkomers. Niks vrijwilligers er wordt geld voor uitgetrok-

Piet

ken (als de politici het budget goedkeuren; het plan ligt er) om regelmatig op een
tiental gemeentehuizen in het gebied een meertalig persoon (Frans/Nederlands/
Engels) spreekuur te laten houden om buitenlanders bij te staan die ‘eerstelijns’

Re: Woonplaats Frankrijk

wel uitwijzen.

Jeanine

Yves Tak

hulp nodig hebben met Franse bureaucratische zaken en die onder meer door

Wj hebben veel steun ondervonden van de informatie uit het boek ‘Wonen en

een onvoldoende beheersing van de taal er niet uitkomen.

kopen in Frankrijk’ en op de website: http://www.infoFrankrijk.com/

Als alles goed gaat begint die service rond april 2010. Loopt het dan is het moge-

Inderdaad verhuizen kan ook moeilijk zijn maar bij emigreren denk ik toch echt

Een speciaal bureau in Clermont Ferrand weet ik niet maar hier is de link naar

lijk dat dergelijke dienstverlening in de hele Auvergne op gang komt ergens in

Kijk hier eens. Daar werkt zelfs een Nederlander. De heer Bastiaans. Maar het kan

aan Nieuw Zeeland Australie Canada en dergelijke bestemmingen. Binnen Europa

de website van ‘Accueil des Villes Françaises (AVF)’ in Clermont Ferrand:

de komende paar jaar. Overigens zal er een grens zijn aan het soort gratis hulp

zijn dat ze alleen bedrijven op weg helpen dat weet ik niet zeker.

is het met de huidige communicatiemiddelen toch niet zo ingewikkeld. Terug

http://reseau.avf.asso.fr/space/avfclermont-ferrand. Zo’n AVF bstaat uit vrijwil-

dat wordt geboden: het zal gaan om het slechten van bureaucratische drempels

http://www.auvergne.org Succes in ieder geval.

naar Nederland schijnt veel moeilijker te zijn stond er vanmorgen in de Wereld-

ligers die zich ten doel stellen nieuwkomers wegwijs te maken vaak zijn daar ook

bij instanties als de préfecture de Sécu nutsbedrijven (water telefoon internet

krant.

Nederlanders actief.

stroom) onderwijs enzovoorts. Wie zeer uitgebreide hulp nodig heeft bij allerlei

Re: Woonplaats Frankrijk
Re: Woonplaats Frankrijk

Re: Woonplaats Frankrijk

Jan

Jeanine

Janneke

commerciële onderhandelingenbegeleiding bij (ver)bouwwerkzaamheden e.d. zal

Hr. Bastiaans is wel een goede maar zijn hoofdtaak is om (schaarse) bedrijven uit

Re: Woonplaats Frankrijk

o.a. NL naar de Auvergne te halen. Een echt loket waar je ‘alle’ vragen kan stellen

Ach ligt het ook niet van je eigen instelling af. Ik heb ondertussen in 4 verschil-

De Meeuw is idd gevlogen maar toch mooi 15 reacties! Dan beweren sommigen

in elk geval ‘eerste hulp bij bureaucratische ongelukjes’ worden geboden en dat

bestaat volgens mij niet in Fr. Bij de plaatselijke AVF kun je soms ook iemand tref-

lende landen gewoont en gewerkt en een half jaar door Zuid-Amerika gefietst... er

dat niemand hier helpen wil.

is al heel wat. (En dit keer laten we de EO niet komen om het te filmen voor de

fen die dit soort werk doet als vrijwilliger. Je kunt ook dit en andere fora afzoe-

zijn mensen die het al benauwd krijgen wanneer ze op familiebezoek in een stad

ken en evt je vragen hier stellen. Eerste nieuwtje sinds enkele jaren is een permis

30 km verderop moeten ;-)

Maaike

Re: Woonplaats Frankrijk

Janneke

Tim

nog steeds bij de Wimmen en hun collega’s terecht moeten/kunnen. Maar er zal

Nederlandse TV; oef...).
Re: Woonplaats Frankrijk

de sejour niet meer verplicht in Fr voor EU burgers/ingezetenen.
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Janneke
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Janneke

Re: Woonplaats Frankrijk

Rob de Leeuw

Bleops volgens mij was dit een idee van de Engelsen hier... en of dat nu

Ik vind het een prachtig initiatief in de Auvergne echt waar. Maar eigenlijk

echt door zal gaan?? lijkt mij een duur én onnodig plan. Wij hebben hier

is het te gek om los te lopen; doordat er veel te veel ambtenaren zijn in

ook een Mairie met 2 mensen en daar zou dan iemand voor bij moeten

Frankrijk worden overal heel gedetailleerde regels voor gemaakt zodanig

komen?? maar ook al zal het alleen bij de grote gemeentehuizen zijn zo’n

dat het voor veel burgers geen doorkomen meer aan is. Ik klaag niet hoor

contactpersoon weet waarschijnlijk dan ook weer niet alles tenslotte liggen

ik leef ook van de ondoorgrondelijke Franse bureaucratie maar onzinnige

de ‘onderwerpen’ te veel uit elkaar qua kennis?? Je moet altijd zelf mee

regels afschaffen zou toch veel efficiënter zijn. Oeps sorry voor het gebruik

blijven denken zoeken... wel heel vermoeiend maar als dingen lukken en je

van het woord ‘efficase’ Dat is niet toegestaan in Frankrijk... Rob

regelt weer wat zo’n fijn gevoel! Je blijft hier gewoon je kennis van verschillende kanalen halen... en als je helemaal geen Frans spreekt moet je dat

Re: Woonplaats Frankrijk

toch wellicht eerst een beetje leren. Je hoeft het niet vloeiend te spreken ze

Bonjour Rob, Helemaal met je eens. Ik troost mij maar met het zelf-verzon-

zijn hier ongelooflijk behulpzaam.

nen gezegde ‘efficiency is géén Frans woord’. Als je een cultuurpessimist

Een ander nadeel is... dan gaan die Engelsen helemaal geen Frans meer

bent kun je je afvragen hoe lang die ongebreidelde groei van regeltjes en

praten.. maar ja veel Engelsen trekken hier toch al weg doordat het toch

ambtenaren nog kan doorgaan vóórdat de hele boel echt krakend vast-

allemaal tegen valt... dat toch niet iedereen Engels spreekt... zo gek?? de

loopt. Tsja bureau

engelsen blijven een beetje vreemd (uitzonderingen nagelaten). Op een

cratie is waarschijnlijk wel een Frans woord en zelfs het Romeinse rijk is

bijeenkomst een tijd geleden (waar jij ook was Bleops) eiste een Engelse

daaraan ten onder gegaan... Salutations Joop

Joop

Huis in Frankrijk

vrouw zelfs zo’n Engelssprekend persoon op een Mairie belachelijk! maar
dat is onze mening...

Re: Woonplaats Frankrijk

Bart

En nog wat anders: ook al die ambtenaren worden simpel van de bureauRe: Woonplaats Frankrijk

Janneke

Nederlanders en hun maison de campagne

cratie en zijn stuk voor stuk zéér hulpvaardig! Groet Bart
fotografie

Maar ik vergeet... het is wel heel positief hoe men hier denkt over ‘buitenlanders’... prachtig! ze vinden het echt een eer dat wij (NLers) hier willen

Re: Woonplaats Frankrijk

wonen, letterlijk tegen ons gezegd. Je voelt je hier heel welkom en daarom

Wat een prachtig wereldbeeld Bart! Stuk voor stuk alle Franse ambtenaren

willen ze wellicht proberen te helpen en dat is wel heel prima.

zijn heel behulpzaam toe maar! Heiligen zijn het stuk voor stuk! De reali-

Rob de Leeuw

tekst
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teit is dat de Franse bureaucratie heel hierarchisch is. Veel chefjes die zich
Re: Woonplaats Frankrijk

Bleops

ook laten voorstaan op hun status en veel stress in de onderste lagen. Ikzelf

Overigens ben ik het met je eens dat iemand die van plan is zich blijvend

vind het grootste verschil met nederlandse ambtenaren dat die gewend

of semi-vast in een gebied te vestigende taal moet willen leren spreken.

zijn mee te denken. Ben je niet juist dan verwijzen ze je door naar de juiste

Maar dat kan aanzienlijk meer tijd kosten dan de betrekkelijk korte

instantie. Mijn ervaring met Franse ambtenaren is dat als je een vraag stelt

termijn waarbinnen allerhande bureaucratische beslommeringen moeten

buiten hun kleine hokje van verantwoordelijkheid je vaak wordt afgewip-

worden afgehandeld om ‘in het Franse systeem’ te komen. Ze zien liever

peld zonder echt te zijn geholpen. Natuurlijk zijn er heiligen bij maar niet

een Nederlander die er permanent komt wonen dan een Parijzenaar met

zo veel als Bart stelt. Rob

een tweede huis.
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Veel Nederlanders hebben een tweede huis in Frankrijk. Je zou kunnen zeggen ontelbaar veel, gegeven

Theo Baart en Sake Elzinga gingen met hun camera op onderzoek. Hun verslag ziet u in dit boek.

de onduidelijkheid over het precieze aantal. Onder hen bevinden zich veel schrijvers, architecten, weten-

In drie essays beschrijft Tracy Metz wat er langs objectieve weg bekend is over het fenomeen van het

schappers, politici en kunstenaars. In Nederland is een heftige discussie gaande over de ‘verrommeling’ van

tweede huis in Frankrijk. In twaalf portretten laat zij de bewoners in haar interviews aan het woord komen.

het landschap. In de coulissen van die discussie gaan vaak opvattingen schuil over kwaliteit van landschap
en wat daarvan de bestanddelen zijn.

Kasteel Groeneveld is geïnteresseerd in wat de bekende en onbekende Nederlanders zoeken en gevonden

Rudi Wester, zelf bewoonster van een maison de campagne, selecteerde gedichten van Nederlandse
dichters die hun Franse ervaring verwoorden.

Sfeer, feit en gevoel zijn de ingrediënten van dit boek. Niet voor watjes zo’n tweede huis. Je krijgt

hebben in Frankrijk. En ook wat ze in Nederland hebben en wellicht missen. Zo’n eigen ‘van buiten naar

niet zomaar je droom. De culturele verschillen tussen Nederland en Frankrijk lijken toch groter dan het

binnen blik’ kan verhelderend zijn in de zoektocht naar wat kwaliteit van landschap is. Wat kunnen we

bestaan van een Europese Unie doet vermoeden. Maar de foto’s tonen ook de mengvormen: het patina van

vanuit de referentie Frankrijk wellicht bijdragen aan die voortgaande discussie?

het authentieke Frankrijk aangevuld met nuchtere Hollandse attributen in interieurs met herkenbaar
Zweedse trekjes.

Daarvoor wil dit boek stof tot nadenken en verwondering aandragen. En de lezer prettig laten
meegenieten van de avonturen en de schoonheid van het wonen op het Franse platteland. Veel meer mensen

Droom en werkelijkheid die soms samenvallen en soms ook niet. Met een tentoonstelling en debatten

dan de eigenaren bezoeken en gebruiken het tweede huis van familie en kennissen. Iedereen kent iemand

over de inhoud van dit boek wil kasteel Groeneveld waardevolle elementen uit dit prachtige gegeven

met een tweede huis in Frankrijk, veel mensen koesteren een wens om ooit een tweede huis te kopen

halen als bijdrage aan het zoeken en vinden van de dingen er toe doen in de kwaliteit van onze woon-

en anderen koesteren de droom vanwege de droom zelf.

en leefomgeving.

Kasteel Groeneveld, buitenplaats voor stad en land, in Baarn is een product van de rijkdom van de

Voor de totstandkoming van dit boek is een beroep gedaan op de kennis van deskundigen en de

Gouden Eeuw. Zo’n twaalfhonderd buitenplaatsen zijn uit die rijkdom ontstaan, waarvan nu nog ongeveer de

bereidheid van de bewoners die hebben gereageerd op onze oproep. Graag bedank ik hen allen voor het

helft over is. Hier ligt een tweede invalshoek voor het ontstaan van dit boek. Het verlangen naar de rust en

openen van hun deuren.

ruimte en het goede leven in contrast met de stank en de drukte van de stad is in historische bronnen over
buitenplaatsen als motief voor hun bestaansrecht genoemd. Zijn de tienduizenden tweede huizen in Frankrijk

Jan Hartholt

in deze tijd het haalbare equivalent van die buitenplaatsen voor een veel grotere groep door toegenomen

Directeur Kasteel Groeneveld

welvaart en mobiliteit?
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Bij B. aangekomen op de rotonde ook inderdaad kiezen richting B.
(= 2e afslag). Het dorp nu inrijden tot aan de kerk aan je linkerkant.
Vlak na de kerk linksaf slaan richting B. en O. (D49). Let op: deze borden
staan pas ín de straat. Bij splitsing rechtsaf aanhouden richting B. en O.
D 4 9 . D a n 1 e w e g r e c h t s a f n a a r b e n e d e n ( D 3 3 ) r i c h t i n g L a T. d e R .
D e w e g n u v o l g e n d o o r h e t g e h u c h t L a T. d e R . h e e n ( o n g . 6 k m ) . H e t
e e r s t e g e h u c h t h i e r n a i s S t . A . d e C . ( 1 k m n a L a T. d e R . ) . J e p a s s e e r t
eerst een zwart plaatsnaambordje, dan een bord ‘overstekende koeien’.
Hierna staat aan de linkerkant van de weg een kerkje. Hier ga je linksaf
richting La B. Rijdt deze weg ong. 1 km in. Aan je linkerkant zie je dan
eerst het oude manoir La B., het volgende huis is onze vakwerkboerderij.
Het adres is: 25 Rue Emile Fontaine.
M o g e l i j k d a t d e s t r a a t i n d e To m To m n o g R u e d e B e a u m e h e e t , w a n t
de naam is onlangs gewijzigd.

Een huis kopen in Frankrijk begint met een tocht langs huizen die vaak al
jaren te koop staan. Waar binnen de lucht hangt van vorige levens.
Na de koop komen de eindeloze tochten met spullen vanuit Nederland.
Bezoeken van vrienden die helpen met opknappen. Overleg met Franse
aannemers, het aanleggen van de tuin. En dan is het huis klaar. Min of meer,
want een tweede huis is eigenlijk nooit klaar.
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Les Marceaux | Morvan
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luzy | niÈvre
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Paul en Martine | Perpignan | PyrÉnÉes-orientales
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Cees en Marianne Veerman | Sencenac-Puy-de-Fourches | Périgueux

Warna Oosterbaan en Wimmie van Eyk | Brunehamel | Thiérache
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t u in , d r Ô m e
Anneke Brassinga

Uit: Wachtwoorden. Verzamelde, herziene gedichten 1987-2003 (De Bezige Bij, 2003)

Maannacht. Bladervrachten,
boomruggen worden wreed
gebezemd door blauwe bries

die jaagt onder fonkelend
spansel, opschudt niets
dan schoonheid, verwildering.

Krekels krassen craquelé
in wat hij buitmaakt, verscheurt: ruisende nachtzij,

doorzichtig schaduwlicht
waarin het hart ontbloot
van angst zich vangen laat.
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Annemarie en Arthur Weijers | Eurre | Drôme

Afdekfolie en irrigatiesysteem met bomen en struiken als
start van de nog verder in te richten tuin.
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Annemarie en Arthur Weijers
Eurre | Drôme
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Op een gegeven moment trok Arthur het niet meer. Hing weer de loodgieter

zijn gaan wonen om te voorkomen dat ze zich voor hun vakantiehuis in de

of de elektricien uit Frankrijk aan de lijn als hij net een of andere crisis moest

schulden moesten steken. Arthur: ‘Geen vrijstaand rietgedekt huis meer, maar

oplossen op z’n werk. Hij is directeur van een bedrijf in de entertainment-

een twee-onder-één-kapper.’

industrie. ‘Toen heb ik Annemarie gevraagd het over te nemen.’ Annemarie:

Het hele bouwproces verloopt in Frankrijk anders, heeft Annemarie ontdekt.

‘Ik spreek nu aardig technisch Frans.’

‘Er is geen hoofdaannemer, geen maître d’oeuvres, die het werk coördineert.

De transformatie van een voormalige boerderij in het plaatsje Eurre, in de om-

Alle disciplines werken apart van elkaar. Gelukkig hebben we een Nederlander

geving van Montélimar, tot een comfortabel woonhuis kostte twee jaar: een

gevonden die hier woont en die de bouw heeft begeleid. Alles hebben we uit-

jaar voor het grove werk, een jaar om het af te maken. De eerste twee zomer-

geschreven, elke handeling die moest worden verricht, zodat iedere artisan zou

vakanties zaten ze nog niet in hun eigen huis, maar in een gîte er twee kilo-

weten waar hij aan toe was. Het werd een spreadsheet van vijf bladzijden.’

meter vandaan. De kinderen werden het ook zat, beaamt zoon Derk des-

Arthur (47): ‘De Fransen betalen nooit vooruit, dat moesten wij steeds wel. Ik

gevraagd. Pas in het derde jaar kon het grote genieten eindelijk beginnen.

begrijp best dat je als buitenlander moet laten zien dat je goed bent voor je

Het was ook geen klein project. Het huis was op zichzelf niet duur, maar de

geld. Maar je moet ook af en toe kwaad worden en met de vuist op tafel slaan

verbouwing liep al gauw in de tonnen, inclusief het boren van een waterput,

als je net even te vaak pas de soucis hoort, “geen zorgen”. Dat hoort er ook

de bouw van het zwembad en de aanleg van de tuin en het voorterrein. Anne-

bij.’

marie (45): ‘Verbouwen is hier net zo duur als in Nederland, vergis je niet.’

Het was onverwacht lastig om een architect te vinden die het woongedeelte

Ook het bewonen van het huis kost geld, tien mille per jaar aan lopende kosten

op de begane grond wilde leggen. ‘De manier waarop je de ruimte gebruikt, is

als elektra, verwarming, kijk- en luistergeld, belasting.

diep in de cultuur verankerd: de boer leeft boven, de beesten beneden. Pas de

Dit alles heeft gevolgen gehad. Zo hebben ze toch maar besloten het huis te

derde architect wilde aan onze wensen meewerken.’ Een tegenvaller was

gaan verhuren als ze er zelf niet zijn. ‘Dat gaat geruisloos, via een bureau van

de drainage van de aarden achterkant van de stallen. Daar kwam zo veel vocht

een Nederlands echtpaar hier’, zegt Annemarie. ‘Ik ervaar het ook niet als een

van af dat de achterwand moest worden uitgegraven en met folie afgedekt.

inbreuk op onze privacy.’ Maar het belangrijkste is dat ze in Nederland kleiner

‘Het voorterrein stond helemaal vol met schuren’, vertelt Annemarie. ‘We

Annemarie en Arthur Weijers | Eurre | Drôme

waren niet van plan het zo rigoureus aan te pakken, maar we hebben die

dit een jaar of vijftien houden, tot ik 65 ben. Dan verkopen we het, de kinderen

schuren niet nodig, er staan hier geen hooibalen en landbouwmachines meer.

krijgen de cash en kunnen er zelf iets leuks mee doen.’

We hebben alles weggehaald tot aan het grote afdak. Die doet nu dienst als

Toen ze op zoek gingen naar een locatie was de nabijheid van de snelweg een

een buitenkamer, met een lange eettafel en een open haard.’ Onder het witte

eis. Pas later beseften ze hoe handig het was dat de TGV in Valence stopt,

grint op het voorterrein ligt een heel leidingensysteem om de jonge aanplant –

want anders is het tien, elf uur rijden. Tijdens de bouw dropten ze geregeld de

bomen, lavendelplanten naast het zwembad – van water te voorzien.

kinderen een weekend bij oma om even op en neer naar te gaan. ‘Er zijn veel

En dan hebben we het nog niet eens over de houttorren gehad.

professionals in Eurre, ook buitenlanders. Wij zijn een van de weinige buiten-

Ja, het was veel werk, maar het was ook de verwezenlijking van een droom.

landse gezinnen die hier niet fulltime wonen. Dat kan dankzij de infrastructuur

Het plan om een huis in Frankrijk te kopen hadden ze al lang. Annemarie

– snelweg, TGV, internet. En we krijgen nota bene korting op de gemeente-

ging als kind altijd met haar ouders mee naar Frankrijk, Arthur ook – en toch

belasting vanwege de herrie van de TGV! Als je de andere kant op rijdt, naar

hebben ze pas vijf jaar geleden het daadwerkelijk gedaan. Dat hing samen met

het oosten richting Die, zie je het per tien kilometer achterlijker worden. Zodra

een moment van reflectie bij Arthur. ‘In elk leven komt er een moment dat je

je van de provinciale weg afgaat stap je twintig, dertig jaar terug in de tijd.’

je afvraagt: ga ik zo door, of gooi ik het roer helemaal om. Ik ben best handig,

Fulltime daar wonen willen ze niet, daarvoor is Eurre toch te klein, zeker voor

en ik heb overwogen hier te komen wonen en mijn brood te verdienen met het

de kinderen. Maar ze vinden het fijn om in Frankrijk tussen mensen te zitten

maken van meubels. Uiteindelijk zijn we in Nederland gebleven, vooral van-

die een diepere verbondenheid hebben met hun omgeving. ‘En je bent dichter

wege onze kinderen. Ik denk dat ze daar meer toekomst hebben en een groter

bij de natuur. Je ligt hier buiten met de kinderen op je rug naar de vallende

wereldbeeld krijgen dan in Eurre.’

sterren te kijken. Die duisternis, die grote hemel zie je in Nederland bijna niet.

Wordt dit een familiehuis voor de navolgende generaties, voor Derk (11),

Je realiseert je dat je op de aarde leeft. Wel heel jammer dat we de bloei van

Jet (8), Pien (5) en hun kinderen? Onomwonden zegt Arthur: ‘We hebben

de lavendel hebben gemist – toen zaten we in Nederland.’

het meer voor ons tweeën gekocht dan voor hen. Ik hoop dat ze er later met
warmte aan terugdenken, maar zo’n huis kan in de familie een bron van twist
worden. En Annemarie en ik zijn beiden best wel veranderziek. Ik denk dat we

Ja, het was veel werk, maar
het was ook de verwezenlijking
van een droom
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Lidwien Nelissen en Hugo Bonder
Saint-Silvain-Bellegarde | Creuse
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Yvonne en Wijnand van Velzen | Luzy | Morvan

KROKLUS 2009 foto Wijnand van Velzen

Ieder jaar in de krokusvakantie komen de
buurmannen uit Deventer voor een klusweek;
de zogenaamde KROKLUS.
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Wim Hofstee en Marie Christine van der Sman | Uzay-le-Venon | Cher
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Henk Vos | Le Poët-Laval | Drôme

In Le Poët-Laval had schrijver Gerard Reve jarenlang zijn tweede huis.
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Henk Vos
Le Poët-Laval | Drôme
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In de 28 jaar dat hij een huis in de Drôme heeft, heeft de Amsterdammer Henk

Juist omdat ze vrienden zijn geworden, kan Henk onomwonden vaststellen dat

Vos er twee momenten van diepe crisis gekend.

Paul Steenbergen helemáál geen smaak had, althans niet de zijne. ‘Imitatie-

Het eerst was in 1994, toen zijn vrouw Saar overleed. ‘Ze was al ziek toen ze

antieke koperen lampen, een kolenkit waarin een tafereel van de Nachtwacht

hier voor de laatste keer wegging. Ze wíst ook dat het de laatste keer was.’ Zij

was uitgeklopt... Ik ben daarmee op de brocante-markt gaan staan en heb er

overleed in juli; Henk kwam aan het eind van die zomer terug naar Frankrijk.

een ander gelukkig mee gemaakt.’ Het zwembad heeft Henk van binnen wit la-

Alleen. ‘Ik wist dat ik daarmee geen jaar moest wachten.’ Hij heeft overwogen

ten schilderen in plaats van blauw, ‘nu is het iets minder Miami’. Het huis had

het huis te verkopen, ‘maar de luxe van het hebben van deze plek is zo groot...

al een ruime veranda, die nu weelderig is begroeid met bougainville en blauwe

als ik toch alleen ben, dan ben ik net zo lief hier als in Nederland.’

regen, en Steenbergen had buiten ook een breed terras laten aanleggen. ‘Dat

Al jaren woont hij half in Nederland, aan de Amsterdamse Prinsengracht, half

terras vond ik een soort bühne – echt iets voor een acteur.’

in Frankrijk. Zijn woonplaatsen liggen zo’n tien uur rijden uit elkaar. Het Franse

Zowel in de tijd van Steenbergen als van Vos was het huis een trekpleister

huis ligt niet ver van het dorp Le Poët Laval vandaan, waar Gerard Reve zijn

voor bekende namen uit de kunst en cultuur. Henk Vos: ‘Jeanne Roos van Het

huisje La Grâce had.

Parool kwam zeker één keer per jaar bij ons langs en combineerde dat met

Vos (76) is fluitist in ruste, zijn vrouw Saar was harpiste bij het Concertgebouw-

een logeerpartij bij haar grote vriendin Annie M.G. Schmidt, die ook een huis

orkest. Vanaf 1957 tot haar overlijden vormden ze een duo. In maart 1981

in Frankrijk had.’ Bij de familie Steenbergen kwam onder anderen Gerard Reve

kochten ze het voor 200.000 gulden van de acteur Paul Steenbergen, direc-

regelmatig over de vloer. In een brief aan Simon Carmiggelt uit 1974 bekende

teur van de Haagse Comedie. Hoewel ze allemaal in het culturele circuit van

Reve schaamteloos een schelmenstreek: voordat hij naar binnen ging, pakte

de hoofdstad actief waren, kenden Henk Vos en Paul Steenbergen elkaar nog

hij van de wijnkelder onder het huis twee flessen van hun eigen wijn mee.

niet, maar toen ze elkaar leerden kennen bij de verkoop van het huis raakten

‘Ik zoek twee verschillende merken wijn uit, blaas er het stof af, klim de cave

ze met elkaar bevriend. ‘Helaas heeft de verkoop voor Paul en zijn vrouw niet

wederom uit, ga hun stenen bordes op, klop aan, treed binnen en biedt hen

zo goed uitgepakt. De bank hield het geld heel lang vast, net in een tijd dat de

joviaal de twee flessen aan. “God, ja, dank je wel, die kennen we, ja, zelfs

franc flink devalueerde.’

hetzelfde jaar.” Het is een goed systeem, goedkoop, en geen gesjouw ook.’
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Aan het huis zelf hebben Henk en Saar Vos niet veel veranderd, wel hebben ze

dat haar zoon een vrachtwagen had gezien. En de honden hadden geblaft.

over de hele breedte aan de achterkant een muziekkamer toegevoegd en een

Maar tegen de politie zeiden ze niets te hebben gehoord. ‘Met de politie willen

badkamer. Ook hebben ze een gastenhuisje op het lager gelegen voorterrein

we niks te maken hebben, zeiden ze. De Fransen zijn zo ongeïnteresseerd in

laten bijbouwen, door een Nederlandse jongen die in de Drôme een aan-

anderen, ze doen net of hun neus bloedt. Rotzakken zijn het.’ Dat was het

nemerij is begonnen. Het gastenverblijf wordt beheerd door een Nederlands

tweede crisismoment. ‘Ik dacht na de inbraak: ik ga weg. Maar ja, waarheen,

echtpaar dat in de buurt woont. ‘De verhuur helpt de kosten dekken van het

de plek is wel heel fijn. Dus nu heb ik tralies voor de ramen en een alarm dat

grote huis, hoewel het altijd tegenvalt wat je ervoor krijgt.’

niet werkt. Voor de verzekering.’

Om niet afhankelijk te zijn van de (dure) gemeentelijke watervoorziening heeft

Er heeft zich nog een andere confrontatie met de lokale mores voorgedaan die

hij een bron laten boren. ‘De bodem is hier nogal rotsig, en pas op 120 meter

hem in deze mening heeft gesterkt. ‘Bij dit huis hoorde hierboven nog een stuk

hebben ze water gevonden. Het is dus ongeveer champagne wat ik hier op

grond. Een van de buren, een boer die toen ook wethouder was, vroeg of ik

de planten sproei. Maar ik heb wel altijd water.’ Rondom het huis heeft hij

van plan was er een huis op te bouwen. Dat was ik niet, en dat was maar goed

allemaal lekkere plekjes voor zichzelf aangelegd: een druivenpergola naast het

ook, zei hij, want ik zou er toch nooit een vergunning voor krijgen. Later vond

zwembad, een leeshoek die op de ochtendzon is gesitueerd. ‘Ik ben hier vooral

er een ruilverkaveling plaats en kreeg hij dat perceel in eigendom. Wat gebeurt

alleen. Er zijn veel Nederlanders in de Drôme, maar ik heb nooit zo veel zin ze

er: meteen laat hij er een huis bouwen. En over het lager gelegen stuk grond

op te zoeken. Het landgenoot zijn is geen bindmiddel op zichzelf. En uitnodi-

van mij is zonder overleg of toestemming een weggetje aangelegd.’

gingen van de Fransen zijn schaars.’

Hoe kijkt Henk Vos aan tegen zijn eigen toekomst in Frankrijk, en dus ook dat

Het huis staat op de flank van een heuvel, aan een onverharde weg. Dat afge-

van zijn huis? ‘Ik kom er nog graag en ik rij het in één ruk. Maar later, ooit?

legen landelijke heeft een keerzijde, ontdekte hij tien jaar geleden. Hij kwam

Er is hier geen zorgstructuur voor je oude dag te verzinnen. Op het platteland

uit Nederland aangereden en zag dat het huis helemaal was leeggehaald. ‘Echt

worden de Franse oudjes door hun kinderen verzorgd. Mijn dochter zegt na-

alles was weg, behalve de bedden, de piano en een wandkleed dat ze kenne-

tuurlijk dat ik het niet mag verkopen, maar zij en haar man hebben het al druk

lijk te modern vonden. Het servies en bestek hadden ze wel keurig op de grond

genoeg met hun werk in Amsterdam en vier kinderen en het onderhoud van

uitgestald voordat ze de servieskast meenamen.’ Tegen Henk zei de buurvrouw

huis en tuin. Voor het huis zelf heb ik nog geen oplossing.’

‘Met de politie willen we
niks te maken hebben, zeiden ze.
Rotzakken zijn het.’
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Gon van Bockhove
Varennes-sur-Amance | Haute-Marne
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Merle: ‘Je kunt hier de deur open laten staan. Je kunt in het dorp je bood-

hadden het idee dat het in die week moest gebeuren. Achteraf bespottelijk

schappen open en bloot laten staan in de Mehari, zo’n grappige open platte-

natuurlijk, heel naïef.’

landswagen van Citroën, zeg maar een soort bolderkar. Hier in de Creuse,

Sjoerd: ‘We hebben bewust een klein huis gekocht. Veel mensen trappen in de

een streek in de Limousin, is het arm en achterlijk en er heerst er een andere

valkuil van “lekker veel ruimte”, maar dat moet je allemaal maar schoonmaken

mentaliteit. Mensen helpen elkaar zonder tegenprestaties of betaling. Pour

en verwarmen. We hebben hier tegenwoordig wel een tuinman en ook een

rendre service. We wisten dat niet toen we hier kwamen en het was plezierig

werkster.

dat te ontdekken.’

Het huis kostte destijds 120.000 gulden. Bij stukjes en beetjes hebben we

Sjoerd (62): ‘We zijn hier terechtgekomen via Dirk Langkamp, een kennis van

bijna datzelfde bedrag erin gestopt, met de aanleg van twee terrassen, een

ons, en via collega-architect Hans Tupker, die eind jaren zeventig Dirks eerste

nieuwe septic tank en het gelijkmaken van de vloer, die gewoon meeliep mee

huis heeft verbouwd. De eerste keer dat we hen opzochten, begin jaren negen-

met de helling waar het huis op staat. Daardoor was er wel dertig centimeter

tig, dachten we: waarom zou je dit in godsnaam willen? Inmiddels zitten we hier

hoogteverschil in de vloer aan de voor- en de achterkant. Dat vonden ze

zelf al zestien jaar. Nu onze dochter Anna-Anna groot en het huis uit is, zijn we

kennelijk handig, want dan kon je het water dat vanuit die achterwand naar

er meestal zes weken in de zomer en minstens nog vier keer tussendoor.’

binnen sijpelde, gewoon de voordeur uit vegen. Het oudste deel van het huis is

Merle (62): ‘Het begon met een vakantie met Anna-Anna die toen nog klein

uit de zeventiende of achttiende eeuw, met dikke en spijkerharde eikenhouten

was. Zij vond het niet zo leuk om elke dag ergens anders te zitten. Dus om het

balken die met de bijl zijn behakt.’

ons kind naar de zin te maken zijn we begonnen in de Ardèche te zoeken en

Merle: ‘Deze plek was ons rustpunt om een normaal gezin te zijn, Sjoerd was

zijn daarna verder gegaan in de Creuse. In één week zijn we bij tien makelaars

voor zijn werk altijd veel weg ’s avonds. We wilden met elkaar zijn hier en niet

geweest. Wat een mistroostige huizen en lelijke verbouwingen hebben we

te veel logés hebben, niet te veel hoeven regelen. Toch was het altijd gezellig

gezien!

druk met de vriendinnetjes van onze dochter. Het was ook een rustpunt met

Dit was het laatste huis dat we zagen. Het was redelijk bewoonbaar, hoewel heel

vrienden. Onze vriend en collega-architect Ben Loerakker heeft hier in de

donker – het is tegen een heuvel aangebouwd en de woonkamer had maar één

buurt ook een huis gehad. In Amsterdam woont hij tien minuten bij ons van-

klein raam – en er was een begin van een badkamer en een keuken. Over de

daan, maar daar we zagen elkaar nooit. Hier waren we minstens één keer per

plek hebben we eigenlijk niet nagedacht, we hebben spontaan besloten. We

vakantie een hele dag met elkaar. We kennen nog wat Nederlanders in
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de buurt, vrienden die we ook in Amsterdam zien, maar die we hier vooral af-

hebben we uiteindelijk natuurlijk wel gedaan, en ook laten doen. Ook de tim-

houden. Die landelijke rust is natuurlijk ook betrekkelijk: altijd snerpt er ergens

merman en de loodgieter zijn mensen van hier, en Marcel is onze aannemer.

in de buurt een grasmaaier of een kettingzaag.’

Je moet niet alles zelf willen doen met spullen uit de Gamma.

Sjoerd: ‘Aan de overkant van het weggetje staat een grote, uit natuursteen

Of we iets van wrok merken van de Fransen over de kolonisering van hun

opgetrokken schuur van onze buurman Marcel Dijon. Daar moesten vroeger

streek door buitenlanders? Nee, wij zijn goed voor de economie en voor het

de pachters een derde van hun opbrengst neerleggen voor de herenboer.

“aanlengen” van de vergrijzende bevolking.’

Ernaast had Marcel een “hangar” gebouwd, een reusachtige, aan één zijde

Merle: ‘Toen Marcel 65 werd hebben we dat gevierd. De hele familie kwam bij

open industrieloods waarin hij zijn vrachtauto’s, steigermateriaal, betonmolen

elkaar daar waar vroeger zijn grote schuur stond, en nu onze kleine garage. We

en een grote hoeveelheid aanverwante rotzooi onderbracht. Vanuit ons huis

gaven zijn vrouw Liliane een touwtje in handen, en toen ze eraan trok werd er

keek je niet naar een landschap, maar in het grote donkere gat van de hangar.

een straatnaambord onthuld: het Marcel Dijonplein. Hij was ontroerd.’

Marcel begreep niet waarom we die weg wilden hebben. Toen we het eindelijk

Sjoerd: ‘Hier is helemaal niks, dat is juist de aantrekkingskracht. Maar ik weet

kochten hebben we het direct laten slopen. Aan onze lieve buren konden we

niet of dat zo blijft. In vijftien jaar zijn de huizenprijzen verdubbeld, ook hier.

deze waanzinnige kapitaalvernietiging alleen uitleggen door te wijzen op het nu

Frankrijk vult zich vanaf beneden. De Côte d’Azur is bomvol en crimineel, de

ontstane vergezicht over 27 kilometer heuvelend landschap en te zeggen dat

Dordogne is vergeven van de Nederlanders en vooral Britten, die een goede

we in feite een schitterend schilderij hadden gekocht. “C’est une peinture!”

aansluiting hebben vanuit de Chunnel en met de budgetvluchten op Limoges.

Het heeft ons zes jaar praten en onderhandelen gekost. Marcel wist ook niet

De Creuse is de volgende streek die aan de beurt is.’

wat-ie ervoor moest vragen. Dus heb ik gezegd: reken maar uit wat het je kost

Merle: ‘De mensen leefden hier alsof het 1900 was, in één kamer, zonder

om elders een nieuwe schuur te bouwen, en dat betaal ik je. Zo is het ook ge-

wc of badkamer, met een bed achter een kast waar het geweer uit de Eerste

gaan. Met de oude materialen heeft hij een nieuwe hangar opgebouwd en wij

Wereldoorlog aan hing. Op de natuurstenen vloer hadden ze een open vuurtje,

kregen na zes jaar ons uitzicht. Hij heeft het ons gegund, zo moet je dat zien.

met daglicht uit één raampje en een bovenlicht, maar wel met een tv en één

Wij hebben een romantisch gevoel over dat uitzicht, zij niet – voor hen is het

tl-buis. Onze buren leefden tot vijf jaar geleden nog zo.’

hun dagelijkse werkomgeving, zij zijn al de hele dag in dat landschap.

Sjoerd: ‘Wat mij als een heel bijzondere herinnering bij blijft van deze plek,

Het gaat ook over respect voor elkaar, je moet ervoor zorgen dat je goed met

is het verstoppertje spelen in de tuin op maanloze nachten, met als buut een

elkaar om blijft gaan. We hadden geen zin om tien jaar lang te verbouwen. Dat

kaarsje bij de voordeur. Dan is het hier echt héél donker.’

‘Hier is helemaal niks, dat is
juist de aantrekkingskracht’
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‘Voor een reportage voor de allereerste Elle Wonen ging ik in 1991 een aantal

Dit huisje werd hier vroeger bewoond door een spoorwegbeambte met zijn

bewoonde spoorweggebouwen in Frankrijk af. “Doe alsof je zelf een huisje

vrouw en zeven kinderen. Zeven kinderen, zonder wc of elektra of verwarming!

zoekt”, was de opdracht van de redactie. Ik was helemaal niet op zoek, maar

De vrouw deed de overweg, dat wil zeggen dat ze de slagbomen opendeed als

toch vond ik er één, een oud spoorweghuisje. Liefde op het eerste gezicht, ook

er een kar of een kudde schapen aankwam. Drie jaar nadat ik het kocht zijn

al groeiden de bramenstruiken door de ramen. Er zaten geen ramen of deuren

de rails opgegraven en als oud roest aan België verkocht. Nu is het een groene

of luiken meer in, water en stroom waren er niet. Toch was ik meteen om. De

strook die als wandel- en joggingpad wordt gebruikt.

bramen heb ik later met een graafmachine er uit moeten laten halen.

Het is wel heel afgelegen hier. Ik ben ook wel met mezelf in gevecht geweest,

Als columniste en vertaler word je niet rijk. Deze ruïne was 13.000 gulden, dat

of ik het alleen kon, een krot opknappen en onderhouden. Ik wist ook niet

was een denkbaar bedrag. Ik ben heel voorzichtig met geld, ik heb nog nooit

of ik in m’n eentje bang zou zijn. De enige buurman, de fazantenman, is er

rood gestaan. Mensen uit het dorp hebben me geholpen met het opknappen

’s nachts niet. Ik ben hier pas gaan overnachten toen ik telefoon had.

van de buitenkant, de binnenkant heb ik gedaan met hulp van vrienden uit

De eerste nacht heb ik de luiken dichtgedaan en de deur op slot, de vierde

Nederland. Water krijg je van de gemeente, maar voor de verlichting heb ik

nacht vergat ik al de deur op slot te doen. Eén keer heb ik een inbraak gehad.

een tijdlang olielampen gebruikt. Totdat de fazantenkweker in de buurt elektra

Nu is er een hek om het huis met een Amsterdams fietsslot er op, maar eigen-

kreeg, toen kon ik ook een aansluiting krijgen.

lijk is dat er vooral voor de honden, Jan en Frans.

Telkens als ik wat verdiende, kon ik hier wat laten doen: een nieuwe septic

Zonder mijn vrienden in het dorp had ik het niet gekund, het zijn ook échte

tank, een douche, een wc. In de loop van de tijd heb ik een kamer bijgebouwd

vrienden geworden. Zij maaien het gras en maken het zwembad schoon als ik

en dankzij een erfenis kon ik een zwembad laten aanleggen. Een spoorweg-

er niet ben. Vorig jaar zijn ze bijna bij mij in Nederland geweest, maar op het

huisje met een zwembad! Het went niet, godzijdank. Elke keer als ik een duik

laatste moment ging het niet door. Vanwege de beesten kunnen ze moeilijk

neem zeg ik “dankjewel mam”.

weg, ze zijn zelfs nog nooit de streek uit geweest. Ik geef haar nu één keer
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in de week Engelse les, want ze wil huizenbeheerder voor Engelsen worden.

hier ’s zomers twee maanden door, en de rest van het jaar ben ik er twee of

Dat is voor haar een nieuwe werkgelegenheid. Verder wordt er in een dorp

drie keer voor een week. Ik kan mijn werk meenemen, liedjes en columns

altijd geroddeld. Omdat ik geen man heb zou ik een lesbienne zijn, ik zou om

schrijven en teksten vertalen kun je overal, en ik heb hier een inbelverbinding

middernacht naakt gaan zwemmen. Dat is geloof ik intussen weggezakt, ik

met het internet.

hoor er niks meer over.

Ik verhuur het niet, ik leen het wel uit aan vrienden. En als ik er zelf ben

Deze streek, La Vienne, is redelijk arm. De laatste twee jaar is de werkloos-

kunnen er de ene week gasten komen, maar de andere week niet, zo hou ik

heid ook hoog. In de afgelopen achttien jaar heb ik grote leegstand in het dorp

ruimte voor mezelf. Intussen hebben twee vrienden van mij ook huizen in het

zien ontstaan. Bijna alles stond of staat te koop. Het is een gebied van bossen

dorp gekocht. Ja, allemaal mijn schuld. Als we hier zijn eten we één keer in de

en landbouw, met veel zonnebloemen – geen zee of bergen, er is niets voor

week bij elkaar. We hebben tegen elkaar gezegd: niet te enthousiast doen in

toeristen. Toch worden de huizen opgekocht door Engelsen, van wie sommigen

Nederland, voor je het weet kom je heel Amsterdam tegen bij de bakker.

hier fulltime wonen en anderen het als vakantiehuis gebruiken. Er zijn ook veel

Ik geniet hier van de absolute rust, van het geluid van de vogels en de krekels.

Fransen met weekendhuizen hier.

Maar dit zal nooit mijn eerste huis worden. Ik zou hier niet de hele winter al-

Helaas is er sinds vorig jaar geen slager meer, alleen een rijdende slager die

leen willen zitten, bovendien wil ik niet alléén maar rust.’

één keer per week langskomt. Er zijn wel bakkers, groentemannen, een apotheek en vijftien kilometer verderop zijn er grote supermarkten. In het dorp zelf
zijn er wel terrassen en restaurants. Het Hotel du Nord biedt een vast menu
van elf euro inclusief wijn, je eet wat de pot schaft.
Het is hier 850 kilometer van Amsterdam, dus een uur of acht rijden. Deze
streek tussen de Loire en het Massif Central heeft de meeste zonuren van
heel Frankrijk, op de Rivièra na. Ik heb deze zomer vrijwel elke avond buiten
kunnen eten. Tegenover de mensen in het dorp doe ik alsof het in Amsterdam
vreselijk afzien is. “Het is daar heel koud! Er is helemaal geen zon!” Ik breng

‘Ik was helemaal niet op zoek,
maar toch vond ik er één, een oud
spoorweghuisje’
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D é j e u n e r on d e r h e t v e e
Rutger Kopland

Uit: Verzamelde gedichten (Uitgeverij G.A. van Oorschot, 2006)

Wij zaten in het gras en

een plak paté met vette randen

om ons heen zo ver je zag

de zachte levers van ganzen, ziek

graasde het vee en lag

gemeste vogels, oiseaux pathétiques

tussen ons in op een matras

en toen was alles op

het déjeuner: worst en diverse

waren wij eindelijk alleen

soorten kaas, een stuk paté

het vee herkauwde om ons heen
wij sliepen nog een uur of twee

jij sneed het brood ik schonk
de wijn benieuwd hoe het vandaag
zou zijn en dronk

de worst was boeuf et porc
twee in een lieflijk heuvelland
en in de zon verdorde dieren
god hebbe hun zielen

kaasjes met de dode kleur
van keldermuren, in doosjes
met vrolijk mekkerende geiten
en monniken, caprice des dieux
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de zon stond recht op onze kop.
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Alles aan La Borie Fricard is groot, of beter gezegd: stoer. Het landschap

staan er allemaal naast elkaar, de nieuwe spullen zetten ze gewoon

eromheen is er een van lange glooiende heuvels. Met zijn zware muren en

naast de oude rommel neer.’

vierkante cour heeft het wel iets weg van een vesting op de kam van de heuvel,

De familie Veerman is hier in 2000 gekomen. Naast zijn boerderij in Neder-

met wijde blik over de omgeving. De kamers zijn groot en hoog, de reusachtige

land, in de Hoeksche Waard, wilde hij er een elders in Europa. ‘We zijn in

kroonluchter in de middelste kamer past er makkelijk in. De tafels in de keu-

Polen geweest, maar dat was toen nog te riskant. In Oost-Duitsland was al het

ken en op de terrassen voor en achter zijn berekend op gezelligheid – familie

mooie al weg. Toen zijn we in Frankrijk komen kijken.’ Eerst aan de Maas bij

en bezoek kunnen er altijd bij. Het project voor vanmiddag: een stel luiken

Verdun – daar liep nog een loopgraaf over het erf. De tweede poging was een

schilderen (donkerrood) en daarna een drankje in de jacuzzi op het terras.

boerderij van driehonderd hectare bij Auxerre. ‘Ik vroeg aan de verkoper: wat

La Borie Fricard, een boerderij van vierhonderd hectare, is een van drie in

is dat voor raar gesloten gebouw hiernaast? Bleek het een gevangenis te zijn.’

de Périgueux, in de Dordogne, van oud-minister van Landbouw en herenboer

Toen zagen vrienden in de Dordogne een advertentie in de krant voor een

Cees Veerman (59) en zijn vrouw Marianne (58). ‘Hier woonden vroeger vijftig

ruïne met veel grond eromheen. Geen raam of deur zat er meer in, binnen

man’, vertelt hij, ‘er waren koeien, paarden, schapen, geiten.’ La Borie is nog

werd een ezel gehuisvest. ‘Het bedrijf was failliet, de eigenaar was overleden

steeds een werkende boerderij, maar in deze tijden van gemechaniseerde

en de zoon moest de schulden afhandelen. Hij had de poort gerenoveerd en

landbouw kunnen drie mensen het af: Veermans zoon Pieter, een bedrijfsleider

een nieuw dak op het huis gezet, maar toen was het geld op. We hebben er

en een loonwerker.

zes maanden over onderhandeld in het Sheratonhotel in Brussel. Uiteindelijk

Het woonhuis is aangepast aan de wensen van de nieuwe bewoners: een

hebben we het kunnen kopen nadat we een paar stukken grond hebben

ruime woonkeuken, een woonkamer met kroonluchter, een muziekkamer,

afgestaan aan “invloedrijke boeren” die daarover beslissen, de zogenaamde

logeerkamers. Marianne: ‘Twee jaar geleden kwam de vroegere dienstbode

Commission Agricole, waarin onder anderen de burgemeester en een grote

langs. Toen zij hier werkte waren er drie kamers voor dienstbodes in de torens,

boer in de omgeving zitting hebben. Die vierhonderd hectare waren een te

dat zijn nu allemaal slaapkamers. Binnen herkende ze haast niets meer, zei ze.

groot brok voor de lokale boeren, maar toch waren er lokale krachten die

De tweede boerderij, La Charmie, is te koop; het huis staat leeg. De derde

proberen de koop aan buitenlanders tegen te houden. Zo hadden we ook acht-

is een geitenboerderij van vijftig hectare waar de bedrijfsleider van La Borie

tien hectare notenboomgaard willen kopen, maar door de tegenstand is dat

woont.’ ‘Ik kom daar liever niet’, zegt Veerman onomwonden. ‘Wat maken de

niet doorgegaan. Onze bedrijfsleider heeft zijn contacten nog voor ons moeten

Fransen toch een rotzooi van hun erf. Drie generaties verroeste tuinmeubelen

inzetten.’
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Waarom dan toch naar Frankrijk? ‘Het was een economische beslissing, meer

hij, gekleed in korte broek met verfspatten, plaats op een vouwstoel onder de

dan een vrijetijdsbeslissing. We wilden diversifiëren, dat is een ander woord

eik in de cour en laat zijn gedachten de vrije loop over toerisme, economie en

voor risico’s spreiden. Frankrijk is geweldig voor de akkerbouwer. Je kunt nu

Europa. ‘Wij hebben hier het moment meegemaakt, in 2003 of 2004, dat de

goed geld verdienen als boer. De prijs van maïs is gestegen van acht cent per

helft van het inkomen van de Dordogne uit het toerisme komt. Daarvoor kwam

kilo vorig jaar naar twintig nu, de grondprijzen en die van onroerend goed zijn

dat uit de landbouw, de handel, de industrie. Het is niet meer de boerderij

navenant omhooggegaan.’ Waar hij maar niet aan kan wennen, zegt Veerman,

maar de golfbaan die veertig man werk biedt. De kleine boeren stoppen, de

is hoe de Franse boeren werken. ‘Tijdens het oogsten zetten ze klokslag twaalf

boerderijen worden groter, net als in Nederland. Vroeger werkte twintig procent

uur de combine stil om uitgebreid te gaan eten, ook al is het het mooiste weer

van de Nederlandse bevolking in de landbouw, nu is dat anderhalf procent.’

van de wereld. Nederlanders werken door, we nemen boterhammen mee op

Veerman heeft zo zijn twijfels over de toekomst van Frankrijk als vrijetijdslust-

de tractor. Wij moeten wel, omdat het morgen kan gaan regenen. Hier is meer

hof; het beeld van de landelijke idylle is volgens hem meer pastiche dan

zon, de omstandigheden zijn beter.’

werkelijkheid. Hij betwijfelt of de vrije tijd een duurzame economische basis

Op La Borie Fricard teelt Pieter Veerman gerst, tarwe, zonnebloemen en maïs.

is voor de toekomst. ‘Hoelang zal de vrije tijd een belangrijke factor blijven

Het verhaal van de boerderij is exemplarisch voor de lotgevallen van de Franse

als je ziet hoe de concurrentiepositie van Europa verandert ten opzichte van

landbouw, zegt zijn vader. ‘Dit was ooit de grootste varkensboerderij van Frank-

China? Waar moeten wij onze welvaart van betalen? Wat produceren wij in de

rijk. Op een gegeven moment, toen de varkensprijs laag was en de graanprijs

toekomst met en voor een sterk verouderende en krimpende bevolking?

hoog, werd het voordeliger om over te stappen op graan en maïs. Daar is bere-

Elkaar op de rug krabben levert geen bruto nationaal product op. Je moet – als

gening voor nodig, dus werden er installaties aangelegd met maar liefst zestien

mens, maar ook als land – iets produceren wat je aan een ander kunt verko-

kilometer aan ondergrondse leidingen. Maar al snel was er een overschot aan

pen. Dat is kennis: beter weten en slimmer produceren dan andere landen

graan in de EU. Dan gaat de graanprijs omlaag en de verliezen stapelen zich

waar ze nog met ellebogenstroom werken. De enige waarde die Europa aan

op. Geld geleend, de rente stijgt, boer failliet.’

de opkomende economieën elders op de wereld kan toevoegen, is kennis.

Het boeren is aan de zoon, maar de vader steekt ook wel de handen uit de

Wij moeten het in de toekomst van onze hersens hebben en die kennis moeten

mouwen. Cees Veerman leunt een paar luiken tegen de binnenkant van de

wij in producten stoppen. Maar daar is politiek geen visie op. We rentenieren

poort, in de schaduw, en slaat aan het schilderen. Terwijl ze drogen neemt

op ons vermogen.’

‘Dit was ooit de grootste
varkensboerderij van Frankrijk’
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HET HUIS

Een tweede huis in Frankrijk: voor vele Nederlanders een werkelijkheid,
voor nog velen meer een droom. Gevoed door de jeugdherinneringen aan
eindeloze vakanties staat Frankrijk symbool voor het goede leven, ongerepte
natuur, lekker eten, mooi weer, en een trotse cultuur. Voor Frankrijk zelf is
de buitenlander met het tweede huis een economische factor van belang
geworden, waaromheen een hele infrastructuur is ontstaan van makelaars,
aannemers, verhuurbureaus, websites en tijdschriften. Behalve veel werk is
een maison de campagne ook een droom, een dierbare plek die je altijd bij je
hebt, ook als je er niet bent. ‘Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen, of ik zie
de rookpluim uit de schoorsteen omhoog kringelen.’
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vijf keer zoveel. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal dat de komende 25 jaar oplopen tot 520 mensen per
vierkante kilometer. Zelfs in de populaire Dordogne wonen slechts 400.000 mensen, op een oppervlakte van een derde
van Nederland.
Zijn de kopers van een ‘onthaastingshutje’ in Frankrijk, of waar dan ook, op zoek naar iets wat ze in Nederland niet
(meer) kunnen vinden? Het voor de hand liggende antwoord is: uiteraard, anders waren ze wel in Nederland gebleven.
Of misschien zijn ze, zoals journalist Gerhard Hormann schrijft in zijn boek Een tweede huis. Op zoek naar vrijheid, rust en
ruimte, ‘onbewust op zoek naar het Nederland zoals ze zich dat uit hun jeugd herinneren: veilig, overzichtelijk, ruim,
Ruimte, rust, natuur, authenticiteit. En het lekkere eten, en het heerlijke klimaat. Je hoeft niet lang te zoeken naar

gemoedelijk en schoon’.

de motieven van Nederlanders om in Frankrijk te willen zijn, of om er een tweede huis te willen hebben. Frankrijk staat

In een rapport uit 2008 over de streek de Thiérache, in het noordoosten van Frankrijk, lanceert professor Pierre

symbool voor het goede leven, en het huis in Frankrijk is een droom. Voor generaties Nederlanders is het land synoniem

Ginet van de Université de Metz een heel andere, opmerkelijke theorie. ‘Een derde van Nederland bevindt zich onder

met hun kindertijd, met vakantie en alle fijne herinneringen die daar bij horen. Toegegeven, het blijft een beetje vreemd

de zeespiegel. De kwetsbaarheid van het land voor overstromingen is in deze context belangrijk, zeker met het oog op

om te horen dat jij en je landgenoten worden aangeduid als les Bataves. Maar het went. Bij Nederlanders die overwegen

de opwarming van de aarde. Enkelen geven aan dat dit een rol heeft gespeeld bij hun beslissing onroerend goed in de

een tweede huis in het buitenland te kopen, is de belangstelling voor Frankrijk groot – inmiddels met Spanje als naaste

Thiérache te kopen.’
Is de keuze vóór Frankrijk een keuze tégen Nederland? Een VPRO-documentaire uit de serie Het geluk van Nederland

concurrent.
Bibliotheken vol hebben Nederlanders al geschreven met liefdesverklaringen aan Frankrijk. Een van de mooiste, want

(2004) stelde dat Frankrijk hard op weg was ‘de dertiende provincie van Nederland’ te worden, omdat zo veel Nederlan-

dicht op de huid, is het boek Beau Berry. Leven in het hart van Frankrijk (2004) van Rudi Wester, oud-directeur van het Institut

ders daar zochten wat ze thuis te weinig krijgen. ‘Nee’, schrijft Hormann in Een tweede huis, ‘er is niet zozeer sprake van

Néerlandais in Parijs en samensteller van de bloemlezing aan gedichten in dit boek. ‘Over de restaurants, de wijn en het

een vlucht, maar meer van een vervolmaking.’ Deze zogenaamde ‘combi’s’ ‘forensen niet alleen op en neer van huis naar

landschap hoeven we het niet meer te hebben, die staan buiten kijf. Maar wat het leven ook bijzonder verrijkt zijn: de

werk, maar ook van het ene levensgevoel naar het andere’.

ouderwetse, ijzeren pannensponsjes. De altijd zoete meloenen, nooit heb je zo’n zure zeperd die je in Nederland vaak aan-

De Hollandse priester Piet Suasso, die zich in 1961 in het dorpje Jeantes in Picardië vestigde, zag landgenoten op zoek

treft. De zelfgemaakte boter op elke markt. De boerenvrouw die, gezeten naast haar zelfgekweekte groenten op de markt,

naar bevrijding. Volkskrant-journalist Martin Sommer citeerde een interview van de Franse krant L’Union met hem. ‘De Hol-

babysokjes aan het haken is die je voor één euro kunt kopen.’ Natuurlijk volgt er een (korter) lijstje van wat er minder

lander komt in Frankrijk om zich van de strenge calvinistische regels vrij te maken’, zei de bejaarde priester. ‘Hij wil zich

goed is – allemaal net zo herkenbaar uiteenlopend van de bureaucratie tot de verwording van de brocante.

ontspannen, zich een ander savoir-vivre eigen maken.’

Dat Frankrijk een rust en een ruimte biedt die je zelfs in de meest landelijke delen van Nederland niet vindt, is met

Het is natuurlijk waar dat er, zeker in de Randstad, veel wordt geklaagd over de drukte en over het volbouwen van

het blote oog waar te nemen. De statistieken zetten die waarneming kracht bij. Volgens Eurostat, het statistische bureau

onze omgeving met kantorenparken, bedrijventerreinen, snelwegen en zendmasten. PvdA-minister Cramer van VROM

van de Europese Unie, telde Frankrijk in 2006 ruim 100 mensen per vierkante kilometer, in Nederland is dat met 484 bijna

heeft landschapsschoon tot een politiek item gemaakt en daarvoor het actieprogramma ‘Mooi Nederland’ in het leven
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geroepen. Uit de bijbehorende nota: ‘In 2011 moeten Nederlanders meer tevreden zijn over het landschap. Nu ervaren ze

vorsten en spiegelpaleizen en reusachtige kastelen en kathedralen, een Napoleon en een Sarkozy. Ons past het niet, maar

dat het landschap versnippert, versteent en verrommelt. Minister Cramer wil verrommeling tegengaan, zuinig en slim

ergens zijn we toch onder de indruk van dat savoir-vivre, van de zelfverzekerde overtuiging van het belang en de waarde

omgaan met de ruimte en een betere ruimtelijke kwaliteit bereiken.’

van de eigen cultuur, inclusief de taal en de cuisine. Zou kunnen.

Laten we eerlijk zijn: ook in Frankrijk zijn er meer dan genoeg voorbeelden van verrommeling te vinden. Iedereen kent
die wijken aan de stadsranden vol grote dozen, waar de goedkope hotelketens niet te onderscheiden zijn van de badkamer-

Democratisering van het buitenhuis

Het buitenhuis is uiteraard geen nieuw fenomeen. Het gaat al terug tot

groothandels, de hypermarchés en de autoshowrooms, de Carrefours en de voor tweedehuisbezitters vertrouwde Brico

de Romeinen, de villa’s van Palladio waren in feite ook buitenhuizen en in Nederlands eigen Gouden Eeuw trokken wel-

Dépôts. Toch voert Nederland nu beleid tegen de verrommeling, en Frankrijk niet – vermoedelijk omdat Frankrijk nog zo

varende handelslieden uit Amsterdam naar hun buiten in de duinen, aan de Vecht of op de Utrechtse Heuvelrug om aan

veel meer open landschap en schilderachtige plaatsjes tussen de klonteringen van big boxes heeft liggen.

de drukke stinkende stad te ontsnappen. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het fenomeen wijder verbreid,
maar het nam pas echt een vlucht na de Tweede Wereldoorlog, met de groei van de welvaart, de vrije tijd en de mobiliteit.

Luxe en soberheid

Er kleeft een fundamentele ambivalentie aan het tweede huis. Natuurlijk is het een luxe. Twee

Het vakantiehuis werd daarmee gedemocratiseerd.

van de echtparen die voor dit boek zijn geïnterviewd, zijn in Nederland zelfs kleiner gaan wonen om zich die luxe te kun-

In Frankrijk zijn het er naar schatting drie miljoen, een vertienvoudiging sinds de Tweede Wereldoorlog. De prijzen heb-

nen permitteren. Maar dat tweede huis, vooral als het op het platteland staat, is tevens een baken van eenvoud en sober-

ben die stijgende populariteit uiteraard bijgehouden: tussen 1997 en 2007 zijn ze met 178 procent omhooggegaan. Van de

heid, een plek waar het leven simpel en overzichtelijk is. Het is luxe en back to basics tegelijkertijd.

maisons de campagne is overigens ruim 90 procent in bezit van Fransen zelf, vaak al generaties lang, in dorpen en streken

Er is één wezenlijk ding dat mensen die géén tweede huis hebben niet kunnen begrijpen. Hoe vaak ben je er helemaal,

op het platteland waar de familie zijn wortels heeft. Ongeveer 10 procent van de Fransen heeft een tweede woning.

denken zij, en wat kost het wel niet, voor dat geld kun je toch beter dit of dat? Wat zij niet begrijpen is dat je die plek

Toch is ook in Nederland, met zijn drukte en grauw weer, de markt voor vakantiehuizen groot. Volgens het Centraal

altijd bij je hebt, in je hoofd, ook als je er niet fysiek bent. Je bent er dus ook als je er niet bent, je kunt er elk moment in

Bureau voor de Statistiek waren het er 67.000 in 1992 en zijn het er inmiddels ruim 100.000 – en dat zijn alleen de wo-

gedachten naartoe en dat doe je ook vaak. ‘Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen, of ik zie de rookpluim uit de schoorsteen

ningen die officieel voor recreatie bestemd zijn. Als je de stacaravans en chalets meetelt kom je uit op 264.000, schrijft

omhoog kringelen’, schrijft Martin Bril in Plat du jour. Berichten uit Frankrijk (2007). ‘De lucht is grijs en nat, de wegen zijn

Gerhard Hormann in Een tweede huis. Het aantal tweede woningen in Nederland is volgens hem de afgelopen jaren ruim

bezaaid met een bruine brij van bladeren. Ergens in het dal loeit smartelijk een koe. Op de heuvelrug aan de overkant rijdt

twee keer zo snel gestegen als de totale woningvoorraad.

het gele Renaultje van de postbode, altijd goedgemutst.’ En, had hij daar aan kunnen toevoegen, midden in al die rust en
ruimte van het platteland is er altijd wel iemand bezig de rust te verstoren met een snerpende kettingzaag.

Hoeveel Nederlanders hebben een tweede huis in Frankrijk? De vraag is veel makkelijker gesteld dan beantwoord: er
is geen instantie die dat bijhoudt. Er zijn plannen voor een Europees kadaster, maar tot die tijd is het gissen. Schattingen

Er is nog een element van het Frankrijkgevoel waar nooit iemand over praat, maar dat mogelijk diep vanbinnen een

lopen uiteen van ruim 10.000 tot – zonder onderbouwing – 200.000, 250.000. Het Landbouw Economisch Instituut heeft

rol speelt. Dat is onze dubbelzinnige verhouding tot grandeur. In eigen land moeten we er niets van hebben, maar het zou

een groot aantal gegevens naast elkaar gelegd van uiteenlopende Nederlandse en Franse bronnen en komt tot de conclusie

zomaar kunnen dat de gloire van Frankrijk toch bewondering opwekt, dat we een zeker ontzag voelen voor die grootsheid

dat in 2005 minstens 20.000 Nederlanders een huis in Frankrijk hadden.

en het gebrek aan gêne waarmee die wordt uitgedragen. Dat spettert en pocht er maar op los, met een geschiedenis vol
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De Nederlandse geograaf dr. Guy van Oort, tot 2009 verbonden aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van

De snelle toename van het aantal tweede huizen in buitenlandse handen sinds midden jaren negentig is voor een sig-

de Franse woningmarkt, hanteert in 2005 ook het getal van 20.000 tweede woningen van Nederlanders in Frankrijk. Hij

nificant deel op hun conto te schrijven. Volgens de Britse bank Alliance & Leicester woonden in 2004 een miljoen Britten

heeft becijferd hoe het Nederlandse aandeel in de tweedehuizenmarkt is gegroeid: stond Nederland in 1990 op de achtste

permanent in hun voormalige tweede huis. Die golf kwam op gang toen het pond sterk was en de Britse onroerendgoed-

plaats, in 2000 nam het de derde plaats in. In dat jaar werden ruim 24.000 Franse woningen, zowel eerste als tweede, ver-

prijzen hoog. Wim Bavelaar, oud-financieel journalist en auteur van de populaire gids La Maison over het kopen van een

kocht aan buitenlanders van negentig (!) verschillende nationaliteiten. In nog geen tien jaar tijd, tussen 1997 en 2005, is

(tweede) huis in Frankrijk, wijst er in zijn boek op dat je met de verkoop van een tweekamerappartement in Londen, een

het aantal tweede huizen dat eigendom van buitenlanders is met liefst 50 procent toegenomen.

huis met zes kamers, tuin en zwembad in Zuidwest-Frankrijk kunt kopen. En dat terwijl de prijzen echt niet stilstonden.

Voor een onderzoek in 2007 beschikten de Franse onderzoekers Ludovic Armand en Séverine Francastel over gegevens
sinds 1995 uit de FILOCOM, Fichier des logements par commune, het bestand van woningen per gemeente. Daaruit bleek

Tussen midden jaren negentig en 2006 zijn ze zelfs bijna verdrievoudigd. Overigens is dat nu anders: in 2007 kwamen de
prijzen tot stilstand en nu is er een daling ingetreden.

dat de aanslag van de taxe foncière, de onroerendgoedbelasting, in 2003 en 2005 naar ongeveer 20.000 adressen in Neder-

De verschillende nationaliteiten verschillen ook in hun voorkeur voor het soort tweede huis dat ze willen hebben. Van

land werd gestuurd. En volgens de ODIT France (Observation, Développement et Ingénierie Touristiques) werd in 2006 de

de Italianen wil liefst 92 procent een appartement; van de Nederlanders wil 84 procent juist een huis, liefst vrijstaand,

taxe d’habitation, de woonbelasting, geheven over hetzelfde aantal huizen in Nederlands bezit.

niet te groot, niet te duur, met een aardige lap grond eromheen. Ze zijn bereid daar gemiddeld rond de 160.000 euro voor

Uit het onderzoek van Armand en Francastel blijkt dat in 2005, ruim 9 procent (260.000) van de 2,9 miljoen tweede
huizen in handen was van buitenlanders. Volgens Guy van Oort is het buitenlands bezit sinds 1997 flink toegenomen, en

te betalen. De Spanjaarden, Fransen en Italianen hebben een voorkeur voor nieuwbouw, terwijl de Nederlanders, Britten,
Belgen en Duitsers juist liever een huis van vóór 1915 willen. Duitsers willen vooral ook veel grond.

in sommige delen van het land is het zelfs verdubbeld. Er is dan ook een hele infrastructuur omheen ontstaan van ma-

De meeste Nederlanders willen niet te dicht op andere landgenoten zitten – althans dat zeggen ze – maar aangezien

kelaars, aannemers, oppassers, verhuurbureaus, adviesbureaus, websites en tijdschriften met sfeervolle titels als Leven in

veel mensen er via via toe komen een huis in Frankrijk te kopen, zijn er vaak wel vrienden en bekenden in de buurt. Vol-

Frankrijk, Seasons Frankrijk, Maison en France en En Route. In een interview in dit boek (p. 184) zegt Jeannet Morssink: ‘Toen

gens Van Oort concentreren de Nederlanders zich in drie regio’s: Zuidoost-Frankrijk (24 procent), de Morvan (17 procent)

wij hier kwamen in 2006 was er één makelaar, nu zijn het er vijf. Ik vraag me af of ze nog wat verkopen.’

en de Savoie/Haute-Savoie (10 procent). Van de huizen in de Morvan, Bourgogne, die in 2000 aan buitenlanders werden
verkocht, ging 78 procent naar Nederlanders, in 2001 zelfs 82 procent. Van Oort: ‘Dat begint al aardig te lijken op een

Dordogneshire

De Nederlanders zijn zeker niet de enigen die graag in la douce France verwijlen. Er zijn (in aflo-

Nederlandse enclave.’

pende aantallen) meer Britten, Italianen, Zwitsers, Duitsers en Belgen met een tweede huis in Frankrijk dan Nederlanders.

Om de verhoudingen in deze streek te onderzoeken, organiseerde de Académie du Morvan in 2005 een themabijeen-

Vooral de Britten bezitten er veel huizen, aldus Van Oort, zo’n 70.000. ‘Ze zijn in 2002 verreweg de grootste groep kopers

komst en publiceerde het verslag in de serie ‘Actes de l’Académie’. De Académie is in 1967 opgericht om actuele vraagstuk-

geworden’, schrijft hij in 2006. ‘Hun aandeel steeg van nauwelijks 13 procent van alle tweede woningaankopen in 1996,

ken in de Morvan te bespreken, zoals het toerisme, de tweede huizen en de toestand van het bos. ‘Nog maar vijftien jaar

tot 52 procent in 2002 en 57 procent in 2004.’

geleden werd een auto uit Nederland in de Morvan met verbazing bekeken’, aldus de inleiding van de Acte. ‘Nu is een auto

In 45 van de 95 Franse departementen maken de Britten het hoogste percentage van de tweedewoningbezitters uit,

met kenteken uit Nièvre een zeldzaamheid.’ Met 16 mensen per vierkante kilometer belichaamt de Morvan de landelijke

aldus Van Oort. Enkele gemeenten in de Dordogne – dat al de bijnaam Dordogneshire droeg – kondigden eind jaren ne-

rust waar Nederlanders, met bijna 500 mensen per vierkante kilometer, van dromen. En het is er relatief goedkoop: een

gentig zelfs een stop af op de verkoop aan Britten.
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Nederlander die zijn huis in Utrecht met achtertuin verkocht, kon voor 40 procent van de opbrengst een gerestaureerd

Mer, montagne, campagne

De tweedehuisbezitters, Frans en buitenlands, trekken naar vier soorten gebied: mer,

landhuis uit de vijftiende of zestiende eeuw kopen met een aantal hectare grond. Ook demografisch is de situatie van de

montagne, campagne en Parijs. Ruim 40 procent van de tweede huizen in buitenlands bezit liggen in de vijf populairste

Morvan emblematisch: de autochtone bevolking veroudert – op iedere 100 werkenden zijn er 82 gepensioneerden – maar

departementen: de Var, de Alpes-Maritimes, de Hérault, de Savoie/Haute Savoie en Parijs.

de bevolking als geheel groeit, dankzij de import.
Cultureel gezien blijft de sterkste tegenstelling die tussen de rurale en de stedelijke werelden. Of die stedeling nu uit
Parijs komt of uit Nederland, dat maakt niet zo veel uit.

De prijzen lopen per gebied flink uiteen. In 2002 kostte het gemiddelde huis in Nancy 100.000 euro, tegen 300.000 euro
in Nice. De Rivièra is met een gemiddelde prijs van ruim vier ton nog altijd het duurste gebied, maar, schrijft Bavelaar in
La Maison, ‘ook de meer authentieke departementen trekken buitenlandse kopers aan’.
Zo zit er een groep bevriende Nederlanders in de streek de Creuse, in de Limousin, een gebied dat volgens Bavelaars

Opwelling

Hoewel een tweede huis een serieuze uitgave is – om van de verbouwing maar niet te spreken, die vaak

overzicht in 2008 de laagste gemiddelde woningprijs (124.400 euro) van heel Frankrijk had. ‘Hier is helemaal niks, dat is

net zo duur, zo niet duurder uitpakt dan het huis zelf – kopen mensen meer dan eens in een opwelling, in ieder geval

juist de aantrekkingskracht’, zegt Sjoerd Soeters (p. 56), die er sinds zeventien jaar een huis heeft. Picardië, een handzame

heel snel, overhaast zelfs. De liefde slaat toe, de droom krijgt je in z’n greep en dan is er geen houden meer aan. De Neder-

vier uur rijden van Nederland vandaan, zit al in de lift met een gemiddelde woningprijs van 170.200 euro. Kunstenaar Inge

landse juriste Isabelle Flipse, die Nederlanders in Frankrijk bijstaat, zei eind 2008 in een interview met de krant De Gelder-

Behling, die daar in het dorp Jeantes woont (p. 114): ‘Ik gebruik die tijd in de auto als een moment van reflectie.’

lander: ‘Nog steeds kopen veel Nederlanders op een zonnige namiddag een huis in Frankrijk, alsof het een croissantje is.’

Veel Nederlanders zijn gevallen voor de charmes van de zuidelijke Ardèche, in de regio Rhône-Alpes (gemiddelde prijs

Zo ook de Australische Elizabeth Mollison. In 1964 kochten zij en haar man, de Nederlandse schrijver Henk Romijn

volgens Bavelaar 252.700 euro). Mireille t’Sas Javelas, van oorsprong Nederlandse, is makelaar in het plaatsje Largentière.

Meijer, een huisje in het boerendorp Le Roc in de Dordogne. ‘Pas toen we het contract getekend hadden begonnen we ons

Haar ouders zijn er in de jaren zestig komen wonen, toen ze na een wereldreis niet meer in Nederland konden aarden. Ze

af te vragen of we niet wat al te overhaast hadden gehandeld’, schrijft ze in Gisteren in Frankrijk. De verdwenen dorpscultuur

zijn begonnen met de verhuur van huisjes en later hebben hun dochters het bedrijf voortgezet, maar dan voor koophui-

(1978, derde druk 2009). ‘En de plaatselijke bevolking vroeg zich verbaasd af wat twee mensen die jaagden noch visten

zen. ‘In de jaren zeventig was het hier nog heel goedkoop’, vertelt ze, ‘maar de Ardechois hebben allang in de gaten wat

daar nu te zoeken hadden.’

het huisje van oma waard is.’ Ruïnes vind je er niet meer, zegt t’Sas Javelas, alles is al opgekocht en verbouwd en weer

Uit de interviews in dit boek valt op te maken dat die bedwelming van alle tijden is. Henk van Breugel (p. 184): ‘Toen

verkocht. ‘Sommige huizen verkopen wij inmiddels voor de derde keer.’ Haar klanten zoeken ook geen ruïne meer. ‘Ze zijn

alle meubels van de vorige eigenaar eruit waren, bleek dat er geen keuken in zat!’ Paul Kuypers (p. 250): ‘Er was wel elektra

meestal boven de vijftig en hebben wat geld. Ze willen iets wat voor 80 procent klaar is. Ze willen nog wel iets veranderen

en telefoon – maar dat er geen water was, en geen wc, dat zagen we niet. We hebben niet opgelet.’ Coot van Doesburgh

of toevoegen, een badkamer of een zwembad, maar ze willen niet meer met vakantie met de betonmolen. Wij merken dat

(p. 66): ‘Ik was helemaal niet op zoek, maar toch vond ik er één, een oud spoorweghuisje.’ Merle Soeters (p. 56): ‘We hadden

er een soort internationale mondaine smaak is – wat de Amsterdammer heeft verbouwd, zal de Parijzenaar waarschijnlijk

het idee dat het in die week moest gebeuren. Achteraf bespottelijk natuurlijk, heel naïef.’

óók mooi vinden.’

De meeste mensen met een maison de campagne zijn tussen de veertig en de zestig (en toch zo onbesuisd handelen!).
Volgens marktonderzoekorganisatie TNS NIPO is ongeveer de helft van de Nederlandse eigenaren gepensioneerd. De be-

Dakpannen en relmuizen

Een tweede huis is niet altijd en alleen maar leuk. Het brengt verantwoordelijkheden

langstelling voor een tweede huis in het buitenland, vooral in Frankrijk en Italië, hangt samen met een bovenmodaal

met zich mee, vaak gedoe. Het vergt altijd tijd en moeite om een huis waar je maar af en toe komt weer op te starten, weer

inkomen, volgens een peiling van het bureau USB Marketing in 2008.

bewoond te maken. Alsof het huis zelf ook de klamme stilte van zich moet afschudden en er weer aan moet wennen dat
er gelopen, gepraat, gekookt, getimmerd, geschreven, gelezen en gevreeën wordt.
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‘Een van de nadelen van een tweede huis is dat je er voortdurend heen moet. Waarom heb je het anders?’, schrijft

Reve verheugt zich op een bezoek van Carmiggelt en zijn vrouw. ‘Het is beslist een dorp voor jullie. Geweldig huiselijk.

Martin Bril. ‘Bovendien moet je de boel onderhouden. Pannen die van het dak zijn gewaaid, koeien in de tuin, leidingen

Ook veel roerloze volkstuinen met oude wasketels, gieters, vioolperken en dergelijke. De rustige paniek des ouderdoms,

gesprongen, de belasting die beslag heeft gelegd, relmuizen op zolder, een mollenplaag, de boer die is overleden, schuren

kunstbroeder.’ Een jaar later is hij er nog steeds blij mee: ‘De mensen hebben iets menselijks en peinzends en gevoeligs:

ingestort – er kan van alles aan de hand zijn. Toch ben ik er al maanden niet geweest. Soms voel ik me als een man die

protestantse Fransen, echt een klasse hoger dan het katholieke vee, dat merk je aan alles.’

zijn moeder verwaarloost.’

Maar de stemming slaat om. In een van de Brieven aan Matroos Vosch 1975–1992: ‘Jij hebt in Schiedam tenminste nog

De Rotterdamse Janet de Graaf houdt elke keer de adem in als ze naar de oude watermolen rijdt die zij dertien jaar

echte aanspraak, ik alleen maar wat gelul over niets met de buren.’ In 1979 bekent hij aan zijn huisarts: ‘Het isolement is

geleden in Midden-Frankrijk kocht, boven Limoges en onder Orléans. Er wordt herhaaldelijk ingebroken; het record staat

hier iets te volledig. We moeten er iets op vinden: wat frequenter naar het Vaderland, of af en toe wat goed geselecteerd

op vijf keer in één jaar. ‘Elke keer denk ik: nee toch, niet wéér. Vooral die ene keer dat ik hartje winter met mijn dochter

Nederlands bezoek.’ Uiteindelijk verkoopt hij La Grâce pas in 1993, om zich met Matroos Vos in het Vlaamse Machelen

er aankwam en ontdekte dat ze de grote houtkachel hadden gestolen en ook de kleine petroleumkachels. Nu zit de kachel

gaat vestigen. Het wordt zijn achttiende verhuizing. Hij dacht in Frankrijk rust te hebben gevonden, maar hij had zijn

met grote sloten vast aan de vloer.’ Elektra heeft het huis niet, ze krijgen stroom van zonnepanelen. ‘Hadden ze met mijn

eigen rusteloze ziel meegenomen.

eigen ladder de zonnepanelen gejat en ook een groot gat in het dak gemaakt.’ Merkwaardig genoeg krijgt ze er geen unheimisch gevoel van, zegt ze, ‘maar ik word er soms wel moedeloos van. Je probeert toch wat op te bouwen.’ Nu brengt ze

Strijd tegen windmolens

Mieke Snel en haar man Niek waren zo blij met het huis dat ze in 2003 kochten in

het weinige kostbare wat er ligt, bijvoorbeeld het gereedschap, naar de buren. Ze heeft nu losse zonnepanelen, die ze elke

Angiens, in Normandië, en er kwamen zo veel vrienden logeren dat ze besloten een tweede huis in de buurt te kopen om

keer mee terug naar Rotterdam neemt. ‘Het is óf dat, óf verkopen, en dat wil ik niet.’

er gîtes van te maken. Dan konden ze de verbouwing ook achter de rug hebben als ze tegen de zestig liepen; misschien

Soms draait de Franse droom uit op een teleurstelling. De rust en de ruimte kunnen ook beklemmend zijn. Gerard

zouden ze er ook permanent gaan wonen. Het ideale huis diende zich aan, zo’n twintig kilometer verderop… totdat twee

Reve bijvoorbeeld kocht een huis in het dorp Le Poët Laval in de Drôme, ongeveer een kwartier lopen bij het huis van de

weken voor het verstrijken van het voorlopig contract de makelaar langs z’n neus weg vertelde dat er drie windturbines in

Haagse acteur Paul Steenbergen vandaan. (Steenbergen verkocht zijn huis in 1981 aan de Amsterdamse musici Henk en

de buurt waren gepland. Eén ervan zou op tweehonderd meter bij hun nieuwe huis vandaan komen.

Saar Vos; zie het interview met Henk Vos op p. 48.) In zijn Brieven aan Simon Carmiggelt 1971–1975 (1982) schrijft Reve op 18

‘We waren met stomheid geslagen: de makelaar, de notaris, de burgemeester, een politiecommissaris en een bankdirec-

juni 1973 opgetogen dat hij zich in de auto zit te bedrinken, omdat hij die ochtend de voorlopige koopakte heeft onder-

teur bleken allemaal samen te spannen. Ze wisten al drie of vier jaar van de plannen. Wij wisten het niet. We hadden wel

tekend voor de aankoop van een huis in ‘P’. ‘Ik had al jaren lang mijn begerig oog op bedoeld huis en erf laten rusten. De

schriftelijk navraag gedaan naar mogelijke industriële activiteiten, maar hadden mondeling te horen gekregen dat daar

façade is erg imposant, met een bordes en een groot balkon waar ik het volk zoude kunnen toespreken of een huldeblijk

geen sprake van zou zijn. Het probleem was: hoe bewijs je iets waarvan je moedwillig niet op de hoogte bent gebracht?’

in ontvangst zoude kunnen nemen. Ik noem het huis dan ook La Grâce. Dat betekent niet Huize “Het Gras”, zoals jij misschien gemakkelijk zoude kunnen denken, maar De Genade.’

In de rechtszaak tekenen de cultuurverschillen zich scherp af. ‘Als Nederlander ben je altijd op zoek naar een middenweg, naar een schikking. In Frankrijk wordt de strijd om de macht veel openlijker gevoerd. We hebben een enorme
druk gevoeld.’ Het heeft ze drie jaar en 30.000 euro gekost, maar het is opgelost. En ze zijn erin geslaagd geen hekel aan
het land te krijgen. ‘Gelukkig hadden we veel tijd en moeite gestopt in de contacten met onze buren in Angiens. Zij waren
ook verbijsterd en stonden volledig achter ons. Dankzij hen komen we er nog graag.’
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SAKE ELZINGA

Hierbij de route naar mijn huis in L. L. doorrijden richting C.
Vlak buiten het dorp linksaf de D65 op richting Le C. Dan kom
je door St. H. en L. links aanhouden. +/- 2 km buiten het dorp
is er een splitsing rechtsaf naar R. niet afslaan naar R. maar
linksaf het landweggetje inrijden.

Jeantes ligt ruim drie uur rijden van Utrecht. Een niet al te opmerkelijk
gehucht in de Thiérache waar het vertrek van de oorspronkelijke bewoners
wordt opgevangen door de komst van vele Nederlanders die graag op
het Franse platteland wonen. De Nederlanders in Jeantes en omgeving,
voornamelijk kunstenaars en schrijvers, kennen elkaar wel,
ze komen elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar, maar
ze zijn wars van een club.
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À no s g l o r i e u x mo r t s
J. Eijkelboom

Uit: Tot zover. De meeste gedichten (De Arbeiderspers, 2002)

Het schooltje is allang gesloten,

Hij leunt op zijn geweer als op een spa.

vervallen en weer opgeknapt

Onder de kolf haalt op het voetstuk

door wie er in vakanties wonen.

Labroche Octave de eeuwigheid

De bakker komt nog loeiend langs,

en met hem nog acht namen.

het raadhuis gaat nog open

De oogst was klein, zelfs voor zo’n

als er wordt zakgelopen

nietig dorp. Toch haalt het nog de tien

op ’t stoffig plein voor de mairie,

met Bador Jules, victime civile.

wanneer een kleine tricolore
de tijd van ’t jaar aangeeft.

Van een verlaten huis zakt eerst
het dak en dan een zijkant in.
Er wordt hier nooit iets afgebroken.

En de soldaat verschiet van kleur:
zijn ijzer raakt niet aangevreten,
wordt nu en dan met verf bestreken.

De laatste keer was het pauwblauw.
De nacht zag er misschien zo uit
toen hij dichtbij ten velde lag

op zijn nog gave rug. Het past ook bij
de sierlijk opgeslagen panden
van zijn solide, als gegoten jas.
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in d e mo r v a n
Paul Gellings

Uit: Het oog van de egel. Gedichten (De Arbeiderspers, 2005)

De uilen weten zelf niet waarvan
zij spreken. Ik schrijf
hun taal van boom tot boom:

mijn droom is herfst, gloed van
blad over de heuvels, landschap
zonder schilder. Ik kras tekens

in het hout, bericht van tijd
tot tijd: kom vannacht voorzichtig,
we zijn hier te verstaan.
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De Nederlandse kunstenaar Inge Behling (67) woont sinds 1980 een groot

zich ‘verdreven’ toen het huis te koop werd gezet en door een buitenlander

deel van de tijd in de Noord-Franse streek La Thiérache. Eerst zeven jaar lang

werd gekocht. ‘Die vrouw heeft me jaren niet aangekeken, zonder dat ik wist

in het dorp Coingt, sindsdien in het plaatsje Jeantes, dat intussen vijf Neder-

waarom. Pas jaren later hoorde ik wat de reden was.’ En in een artikel uit 2004

landse deeltijdbewoners telt op tweehonderd Franse dorpelingen.

haalt Volkskrant-journalist Martin Sommer – die zelf ook in de omgeving een

Het was liefde op het eerste gezicht – voor het landschap dan wel te verstaan.

huis heeft – zijn buurman aan die Jeantes ‘le fief Hollandais’ noemt, het Hol-

‘Ik wist het meteen, onvoorwaardelijk, zonder het thuisfront te raadplegen. Wat

lands bastion.

mijn omgeving vond was ondergeschikt. Ik werd meteen gegrepen door de

De Nederlanders in Jeantes en omgeving, voornamelijk kunstenaars en schrij-

spanning van het landschap, door de horizon die geen horizon is omdat die

vers, kennen elkaar wel, ze komen de eerste zaterdag van de maand bij elkaar,

steeds verschuift. Ik wist dat ik hier goed zou kunnen werken, het was meteen

maar ‘ze zijn wars van een club’, zegt Inge. ‘Zelf zoek ik het niet op en ik ga

zo mijn eigen plek.’ Als ze in de tuin zit komen soms de koeien van de buur-

het ook niet uit de weg. Ik nodig ze uit als ik een expositie heb en dan komen

man er pal naast staan, net aan de andere kant van het prikkeldraad. ‘Ik ben

ze ook.’ Dat is bij de Fransen anders. ‘Ik had een tentoonstelling in een bene-

wel blij dat het witte Franse zijn, niet van die Hollandse zwartbonte.’

dictijnse abdij op nog geen acht kilometer hier vandaan. Heel Jeantes nodigde

Ze noemt zich ‘de tweede generatie’ in La Thiérache. ‘De eerste was de groep

ik uit, maar niemand van hier was daar ooit geweest: “C’est pas notre pays.” Ik

kunstenaars die in de jaren vijftig hierheen trokken. Het begon met de schilder

heb ze aan het handje meegenomen.’

Metten Koornstra, die onder anderen Bert Schierbeek en Remco Campert

De instelling is hoe dan ook heel anders. ‘Nederlanders komen op mijn atelier

meenam. Ik ben ook via een collega hier terechtgekomen, een schilder. Het

hier en vragen al gauw: kun je ervan leven? Fransen vragen nooit naar geld,

zwaan-kleef-aan-effect is van alle tijden: mijn zoon, de filmmaker Vik Franke,

ze zullen eerder zoiets zeggen als: er zit veel religiositeit in je werk. Fransen

heeft ook een huis hier in de omgeving.’

hebben dan ook niet het gevoel dat ze een andere taal moeten leren of naar

Ze merkt geen wrok bij de Fransen over de komst van de buitenlanders, zegt

een ander land moeten reizen. Ze integreren moeilijk, maar verwachten het wel

ze. ‘Maar het moeten er niet te veel worden. Vroeger als er hier een huis

van anderen. Ik zal in Frankrijk zeker niet alles zeggen, ik gedraag me als een

vrijkwam, vertelde ik dat aan vrienden in Nederland. Dat doe ik nu niet meer.’

soort allemansvriend. Ik stem hier ook niet, al zou dat lokaal wel mogen omdat

De Fransen zien ook wel dat er meer geld in de streek komt, daar hebben ze

ik een huis bezit.’

zelf ook baat bij. ‘De kloof tussen de dorpelingen en de mensen uit de grote

‘Ik voel me vertrouwd met de streek, maar ik voel me geen Française. Ik heb

stad Parijs is groter dan met de Nederlanders. Ons vinden ze aardig.’ Toch

hier ook geen roots, ik ben en blijf Nederlandse.’ Eens per maand gaat ze een

niet altijd. De vorige bewoner van haar huis bijvoorbeeld, een huurder, voelde

aantal dagen naar Amsterdam, het is maar vier uur rijden. ‘Ik gebruik die tijd

Inge Behling | Jeantes | Thiérache

om af te bouwen en weer op te laden. Het is een moment van reflectie.’ Ze

Bijbelse vertellingen, waarin de parochianen zichzelf en hun omgeving her-

heeft er nog een appartement, en de stad gebruikt ze voor wat ze haar ‘handel

kennen’, aldus een boekje bij een tentoonstelling van zijn werk in 2002. ‘Het

en wandel’ noemt. ‘Juist het contrast vind ik heerlijk. Diep vanbinnen ben ik

is geen afstandelijke voorstelling van het geloof, maar een verbeelding van een

een stadse, maar na een paar dagen verlang ik weer naar de stilte. Als je lang

eenvoudig gevoeld, dicht bij de gelovigen staand katholiek geloof. Hier, in

in de stad zit merk je dat je zintuigen zich afsluiten, je vlecht een cocon om

La Thiérache, herbeleefde Eyck de jaren dertig, toen zijn monumentale werken

je heen. Hier staan je zintuigen open, je ruikt meer, je hoort een vogel hier en

nog volledig aansloten bij het katholieke gevoel van zijn opdrachtgevers.’

een landbouwmachine daar. Hier stel je je open, in de stad sluit je je af.’

Midden jaren negentig is de kerk met sponsorgeld uit Nederland gerestau-

Haar huis bestaat uit twee oude, aan elkaar gekoppelde boerenknechten-

reerd. Het orgel komt uit Vaals, het altaar uit 1996 is van de ‘lokale’ kunste-

woningen. Bij het restaureren is gewerkt met oude lokale materialen, zoals

naar Inge Behling.

de kleine rode gebakken plavuizen op de grond. Een oude broodoven die in

Dankzij Suasso en Eyck is de kerk van Jeantes nog een bekende culturele

de schuur stond doet nu dienst als open haard. ‘Ik vind het vreselijk jammer

attractie. Helaas is het café van Jeantes – volgens pastoor Suasso een veel

dat de Fransen de oude schuren neerhalen omdat ze slordig zouden staan.

belangrijker plek voor het dorp dan de kerk – gesloten na het overlijden van

Zelf vind ik het mooie bouwwerken.’

de uitbater, Mademoiselle Rose. ‘Ze ging één keer per jaar naar Parijs om een

Behling is een van een aantal Nederlanders die zich door de jaren heen

hoedje te kopen.’ Andere gebouwen krijgen toch weer dankzij de toeristen en

hebben beziggehouden met een van de meest karakteristieke gebouwen van

de tweedehuisbezitters een nieuwe functie: in de pastorie van Suasso is nu

Jeantes: de Saint-Martinkerk. Dit oorspronkelijk Romaanse kerkje werd in de

een gîte, en de oude school is Inges atelier. Een sfeervolle ruimte met hoge ra-

zestiende eeuw versterkt als onderdeel van een linie van versterkte kerken die

men en gul licht, vol etsen, beelden en schilderijen in diverse stadia van over-

de bevolking als toevluchtsoord moesten dienen tijdens de Tachtigjarige Oorlog

peinzing en wording: portretten, landschappen vanuit de lucht, stadsmeisjes in

tegen de Spanjaarden. De bevlogen Nederlander Piet Suasso, die er in 1961

tekst en beeld over elkaar heen. ‘In ruil voor een lage huur heb ik aangeboden

pastoor werd, nodigt op voordracht van zijn goede vriend de schrijver Bertus

elk jaar een portret van iemand uit het dorp te schilderen, te beginnen met

Aafjes de doofstomme Limburgse kerkschilder Charles Eyck in 1962 uit om de

de burgemeester. Het zijn er inmiddels tien, ze hangen in het gemeentehuis.

wanden te beschilderen in zijn spontane tekenachtige stijl. ‘Het zijn levendige

Soms vraagt iemand schuchter wanneer hij of zij aan de beurt is.’

‘Diep van binnen ben ik
een stadse, maar al snel verlang ik
weer naar de stilte’
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Remco Campert aan Cees Nooteboom

Uit: Over en Weer, Cees Nooteboom/Remco Campert (De Bezige Bij, 2004)

Elke dag nog
praat ze met zijn grafsteen
op het kleine kerkhof aan de overkant
uitzicht over het dal
met het dunne riviertje
glinsterend als een spinnedraad
in het Noord-Franse licht

sinds hij dood is
doet ze minder aan de tuin
eens haar trots

kreeg er nog een prijs voor
de sénateur kwam er nog voor over
uit het verre Parijs
waar hij een appartement had
en een vriendin
het was vlak voor de verkiezingen
die hij won

de koeien zijn verkocht
de tractor staat te roesten in het hoge gras
het erf is netjes aan kant
en er is nog hout voor één winter
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Z om e r oc h t e n d in S a int e - C r oi x
Mirjam Van hee

Uit: Gedichten 1978-1996 (De Bezige Bij, 1998)

zoals stilte beschreven kan worden
door wind, regen, geklapwiek
en verder weg een vrachtwagen
die op de hellingen klimt
en aarde verplaatst

tijd door lengende dagen
eenvoud door ingewikkeldheid
en liefde door het moment
waarop jij aarzelt in de deuropening
waar plots zo’n nevelig licht
in valt en omkijkt
waar ik gebleven ben
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T r u it e Lo r r a in e
Rien Vroegindeweij

Uit: Eerst varen, dan leven (Uitgeverij Veen, 1998)

Alles wat je hier eet is geschiedenis.
Neem de Truite Lorraine, de blonde
aardappelen, spek op de rug van de forel,
vis en varken gesneuveld in de heuvels,
waar de bramen verdorren in de loopgraven.
Eten is vrede aan een tafel van modder,
tikken op een trommel van vuur, vlees
gesmoord in monumenten, opgediend
onder een afdak van druiven. Bij de
bassins huren de vissers een hengel,
een emmer, een knuppel; aas is gratis.
Dan de wandeling langs overwoekerde
kazematten, in het bos giert de kettingzaag
van de houtkapper, geluid van gamellen.
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Nederlandse vrouwen volgen een schildercursus bij het
huis van Anton Petersen, die optreedt als gastheer.
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Het land

In het tweede huis komt een aantal grote maatschappelijke trends samen.
De welvaart en het toerisme zijn sinds de Tweede Wereldoorlog enorm
gegroeid. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn de grondslag van het moderne
bestaan: we gaan met de auto of de TGV naar het Franse platteland om de
verbondenheid met een plek terug te vinden – maar we blijven via internet
met de wereld verbonden. De vrijetijdsbewoner is huismus en nomade
tegelijk. ‘Men migreert niet, men splitst zich.’
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hypotheek kreeg je ook nog aftrek – de fiscus, dus de belastingbetaler, betaalde in feite mee aan die leuke dingen. Zo kon
in Frankrijk de overtuiging postvatten dat de Nederlandse overheid haar burgers subsidie gaf om in het buitenland een
tweede huis te kopen.
Het is nu anders. Renteaftrek voor consumptief krediet is aan banden gelegd. Bovendien wordt een eigen woning niet
meer vanzelfsprekend meer waard. En dus zijn ook de bedragen die Nederlanders aan een tweede huis in Frankrijk uitgeven gedaald. Maar de tweedehuizenmarkt, en het toerisme in het algemeen, zijn nog steeds van groot belang voor de
Franse economie.
De hausse aan maisons de campagne in Frankrijk zou ondenkbaar zijn zonder een aantal economische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich vooral sinds de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld en die het leven van de Europeanen

Have money, will travel

Het tweedehuisbezit maakt onlosmakelijk deel uit van de bloei van het toerisme de af-

ingrijpend heeft veranderd. Meer welvaart, meer infrastructuur, meer mobiliteit, meer toerisme – maar ook meer stede-

gelopen decennia. Zodra je een huis ergens hebt begin je daar wortels te krijgen, je voelt je al gauw geen toerist meer.

lijkheid en minder landbouw, met als gevolg de leegloop van het Franse platteland, l’exode rural. En nu weer de herbevol-

Maar het geld dat je daar uitgeeft, al is het alleen in de supermarkt, de Brico Dépôt en op de brocante-markt, geldt wel

king van al die leegstaande boerderijen en huizen door buitenlandse deeltijdbewoners, maar ook door de Fransen zelf.

als inkomen uit toerisme. Gezien de aantallen en de bedragen die met tweede huizen gemoeid zijn, mag je van een soort

90 Procent van de tweede huizen in Frankrijk is immers in bezit van Fransen. De sociologen hebben al fraaie nieuwe ter-

massatoerisme spreken.

men voor hen bedacht: dit zijn de nouveaux ruraux, de nieuwe ruralen, oftwel de rurbains, een samenvoeging van ruraux
en urbain.

Dat is een teer punt. De Nederlandse tweedehuisbezitter wil niet als toerist worden aangemerkt en al helemaal niet
over één kam worden geschoren met al die landgenoten voor wie hij zich een beetje schaamt. Opvallend hoezeer de Neder-

Het zwembad van een Nederlandse architect met uitzicht op de Côte d’Azur, de tot woonhuis verbouwde school op

landers elkaar in het buitenland ontlopen. Martin Bril in Plat du jour: ‘Wie vaak naar Frankrijk gaat, kent het gevoel. Je wilt

een landweggetje van een journalist, de oude molen zonder elektra van een pas gepensioneerde financiële controller – ze

niet als Nederlander worden herkend. (…) Dit is de meest lachwekkende eigenschap van Nederlanders in Frankrijk. Altijd

blijken ingeweven te zijn in de grote sociale, maatschappelijke en economische stromen van onze tijd en een context en

koortsachtig op zoek naar plekken waar nog geen toeristen zijn. Alsof wijzelf van een hogere orde zijn, na de Fransman

een betekenis te hebben die veel verder reikt dan het persoonlijke verhaal van die ene plek, dat ene huis.

zelf de enigen die recht hebben op Frankrijk.’
Maar als je de cijfers ziet is het toerist zijn geen reden tot schaamte, want het is een sterke sector. Volgens de World

Overwaarde verzilveren

In Nederland is na het dieptepunt van de Tweede Wereldoorlog en alle destructie van dien

Trade Organization (WTO) genereerden de 922 miljoen mensen die in 2008 voor hun plezier naar een ander land reisden,

de welvaart vanaf de jaren zestig snel toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgerekend dat tussen

een bedrag van 642 miljard euro, dat wil zeggen 30 procent van de wereldwijde export aan diensten. In 2020, voorspelt de

1977 en 2008 het besteedbaar inkomen in Nederland (gecorrigeerd voor inflatie) met 30 procent is toegenomen.

WTO, zullen 1,6 miljard mensen voor hun plezier over de aardbol zwerven.

Mensen met een eigen woning stonden er nóg beter voor doordat hun huis steeds meer waard werd. Tot ver in de
jaren negentig was het fiscaal voordelig om die overwaarde door middel van een tweede hypotheek te verzilveren en als
consumptief krediet te besteden aan leuke dingen – een boot, een wereldreis, een tweede huis. Op de rente van die tweede
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En in Frankrijk? Volgens studies van de World Travel and Tourism Council levert het toerisme Frankrijk nu 200 miljard

met een maison de campagne in Frankrijk is de autorit helemaal onderdeel van dat leven daar. Stijn Severijn, een van de

euro op, dat wil zeggen ruim 10 procent van het bruto nationaal product (ter vergelijking: in Nederland is dat 42 miljard

zeven eigenaren van Huize Molensteen in de Lorraine (p. 170): ‘Je kunt zomaar op vrijdagmiddag beslissen te gaan. Dan

euro, ruim 7 procent van het BNP). Frankrijk heeft daarmee in absolute termen de grootste toeristenindustrie van de EU.

stuur ik een sms rond: gaat er nog iemand?’ Wiebe van der Woude en Ad Serné zetten de auto op de heenweg vol plantjes,

Mede dankzij de Nederlanders in hun hotel, gîte, caravan, tent – en in hun tweede huis.

vertellen ze (p. 200), en op de terugweg vol hout voor de open haard, wijn en de eau de vie van appels die ze bij de lokale
destilleerderij laten stoken.

Tijd voor vakantie

Ondanks het succes van de naoorlogse verzorgingsstaat, de arbeidstijdverkorting, allerhande

Met de auto suizen we naar het zuiden, over de gevreesde Périphérique en de Autoroute du Soleil, en anders over

verlofregelingen en een hoop tijdbesparende huishoudelijke apparatuur heeft de Nederlander sinds 1975 steeds min-

die lange glooiende lussen door Luxemburg voor diegenen die net voorbij de Ardennen een plekje hebben uitgezocht.

der vrije tijd gekregen. Er gaat meer tijd op aan verplichtingen als werk, opleiding, zorg voor jonge kinderen en ouder

De Franse wegen zijn een genot: goed aangelegd, mooi ingericht en ruim voorzien van aires, verzorgingsplaatsen, met

wordende ouders. In 1975 hadden we nog 47,9 uur per week vrij; dertig jaar later, in 2005 was dat teruggelopen tot 44,7,

kinderspeelplaatsen, streekproducten en gigantische batterijen toiletten. En ook ruim voorzien van tolpoorten, niet te

aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Toch gingen we meer met vakantie en gaven we er ook meer aan uit: 376 euro per

vergeten.

persoon per vakantie in 2006, en 393 euro in 2007. In 2007 ging ruim 80 procent van de Nederlanders met vakantie, van
wie 60 procent naar het buitenland.
Sinds een aantal decennia zijn we steeds meer van die kostbare vrije tijd in Frankrijk gaan doorbrengen, blijkt uit

Geen wonder dat het Franse wegennet een eigen fanclub heeft op het internet: SARA, Sites Amoureux des Routes &
Autoroutes (http://forum.sara.free.fr), waar liefhebbers weetjes en ervaringen uitwisselen. Er is zelfs een maandelijkse fotowedstrijd met steeds een ander thema: de mooiste files, de mooiste aires, zelfs de mooiste foto’s van de TGV.

cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Brachten in 1969 Nederlanders 7 procent van hun lange vakanties daar

Ja, de TGV, de Train à Grande Vitesse. De bijdrage van de TGV, die Frankrijk als eerste Europees land in 1981 invoerde,

door, tien jaar later was dit tot zo’n 20 procent toegenomen, en dat bleef zo tot 2002. Daarna is de belangstelling terug-

aan de ontsluiting van het Franse platteland is bijna niet te overschatten. Sinds de TGV tot Marseille doorrijdt, kunnen

gelopen, of beter gezegd, de concurrentie van nieuwe, exotische bestemmingen nam toe. In 2007 reisde 15 procent van de

mensen uit Parijs makkelijk hun weekendhuis bereiken. De onroerendgoedprijzen zijn dan ook met tientallen procenten

Nederlanders voor hun grote vakanties naar Frankrijk. Grote schok: in dat jaar werd Duitsland het populairste Europese

omhooggeschoten. Door heel Europa wordt de hogesnelheidstrein een serieuze concurrent voor het vliegtuig, vooral op

vakantieland. En wat belangstelling voor een tweede huis betreft wedijvert Spanje nu met Frankrijk.

trajecten onder de vijf uur. Het aantal kilometers hsl-spoor zal naar verwachting groeien van 5.000 in 2007 naar 15.000
in 2020; de prognoses voor het aantal reizigers is een groei van 15 miljoen in 2007 naar 25 miljoen in 2010. De klandizie

Een auto vol wijn

Behalve dat je geld en tijd nodig hebt om een tweede huis te kunnen kopen en er te kunnen zijn,

moet je er kunnen komen. Dit vrijetijdsverschijnsel is dus nauw verbonden met de mobiliteit.

vanuit Nederland zal zeker toenemen nu de TGV eindelijk doorloopt tot aan Amsterdam.
Daar komt bij dat Parijs niet goed is ingeweven in het web van de budgetvliegmaatschappijen. Het is aanzienlijk mak-

Je kunt natuurlijk naar je tweede huis met de auto; volgens het Kenniscentrum Recreatie gebruiken we de auto voor

kelijker en goedkoper om Bergerac, in de Dordogne, te bereiken vanuit Antwerpen of Liverpool dan vanuit Parijs. Vanuit

driekwart van onze vakanties. Dat we een auto hebben, is al haast vanzelfsprekend: in 2007 waren het er 7,2 miljoen en

Montpellier vliegt Ryanair naar Bristol, Leeds, Londen, Brussel en Frankfurt – maar niet naar Parijs. EasyJet vliegt van Lyon

in 2010 zullen het er 8 miljoen zijn. Dat wil zeggen: één auto op de twee Nederlanders, bejaarden en baby’s incluis. Het

rechtstreeks naar Edinburgh, Pisa en Marrakech – maar niet naar Parijs. (En ook niet naar Amsterdam, trouwens).

bezit van een tweede auto wordt ook steeds gewoner: ruim één op de vijf huishoudens heeft er twee. Voor veel mensen
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Hoe bereikbaarder – per auto, trein, vliegtuig en internet – hoe duurder. De huizen in Normandië en de Loire zijn in

In Beau Berry beschrijft Rudi Wester hoe het in die streek is gegaan. Tussen 1936 en 1990 liep het aantal plattelands-

waarde gestegen met de aanleg van een TGV naar Le Mans. Aan de Normandische kust waren de prijzen al flink hoger

bewoners terug van 350.000 naar 240.500, een daling van ruim een derde. Het aantal stedelingen daarentegen groeide van

geworden na de aanleg van de tunnel naar Engeland. Ook in de streek Languedoc-Roussillon (de ‘Midi’), tussen het Rhône-

185.000 naar 318.500. ‘Mijn gehucht telde dertig jaar geleden 65 inwoners, nu 10. Aangevuld met 10 importbewoners. De

dal en de Pyreneeën, zijn de onroerendgoedprijzen gestegen na het doortrekken van de TGV naar Perpignan.

ouderen komen vrijwel het huis niet meer uit omdat ze er niets meer aan vinden, zo’n uitgestorven plek. Voor de import

Voor de Nederlandse familie Weijers was de aansluiting op de snelweg een van hun eisen bij het zoeken van een huis;

is het lekker rustig en rustiek, voor de bewoners zelf is het de dood in de pot.’ Volkskrant-correspondent Martin Sommer

pas tijdens de langdurige verbouwing beseften ze hoe handig het was dat hun Franse woonplaats Eurre óók dicht bij

vat die laatste tegenstelling ook prachtig samen in een artikel over de streek de Thiérache: ‘Voor Nederlanders geven de

het TGV-station in Valence was. ‘Tijdens de bouw dropten we geregeld de kinderen een weekend bij oma om even op en

krotten de streek nog altijd het aroma van authenticiteit, voor Fransen zijn ze het bewijs dat ze in de rimboe wonen.’

neer naar te gaan. Wij zijn een van de weinige buitenlandse gezinnen die hier niet fulltime wonen. Dat kan dankzij de

Dood land, maar dure auto’s. Dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer en zijn geliefde Gelya Bogatishcheva hebben

infrastructuur – snelweg, TGV, internet. En we krijgen nota bene korting op de gemeentebelasting vanwege de herrie van

de leegte van het platteland op de fiets ervaren. Uit De filosofie van de heuvel. Op de fiets naar Rome: ‘Dit was dood land. Er

de TGV!’

was niets mis met het land, maar de mensen waren een paar jaar geleden hun toekomst kwijtgeraakt, ergens tussen landbouwsubsidies en regels van de Europese Unie en ergens tussen vermoeidheid en het feit dat dingen gaan zoals ze gaan.

Rurale exodus

Aan al deze nieuwerwetsigheden ging een decennialange krimp vooraf: het Franse platteland liep

“Waarom zijn dan hier toch zo veel mooie huizen?”, vroeg Gelya. “En ze hebben dure auto’s.” Auto’s met een kenteken dat

leeg. De Fransen noemen dit l’exode rurale, de rurale exodus. Juist doordat er miljoenen Fransen het platteland verlieten

eindigt op 75. Die komen uit Parijs. Ze hebben hun datsja hier. (…) En ineens begreep ik dat dit barretje, dit dorpje en dit

en naar de stad trokken, kwamen er zo veel hoeven, kastelen, boerderijen, woonhuizen en bouwvallen voor de nieuwe

hele gebied maar één kans had om te overleven en dat is toerisme. (…) Je harkt je natuur aan en zet fietsroutes uit. Als de

vrijetijdsbewoners beschikbaar.

toeristen komen, dan blijven de bars en restaurants. Ze zullen duurder worden. Er zullen er meer komen. En de hele regio

De cijfers spreken boekdelen. Het INSEE, het Franse CBS, houdt bij hoe de bevolking verspreid is over stad en land. In

wordt één groot hotel.’ In de vrijetijdseconomie brengt het succes zo zijn eigen gevaren mee.

1936 woonden nog ruim 22 miljoen mensen in de steden en bijna 20 miljoen op het land. Die aantallen zijn steeds verder
uit elkaar gegroeid: in 1999 was het aantal stedelingen verdubbeld tot ruim 44 miljoen, maar het aantal plattelands-

De nieuwe ruralen

Het zijn niet alleen rustzoekers die naar die plaatsen toetrekken, maar ook gewoon werkende

bewoners was gedaald tot ruim 14 miljoen. Het aantal boeren is ook hard achteruitgegaan: van 5,5 miljoen in 1955 naar

mensen, de zogenaamde nouveaux ruraux. In de jaren tachtig en negentig hebben 2,2 miljoen Franse stedelingen voor het

876.000 in 2007.

wonen op het platteland gekozen – maar dan wel in de buurt van de grotere plaatsen met een schouwburg, een bioscoop,

Het is ooit anders geweest. In Gisteren in Frankrijk (1978) merkt Elizabeth Mollison op dat tussen 1715 en 1789, het jaar

een TGV-station. De Franse antropoloog Jean-Didier Urbain (nomen is omen?) schreef een boek over hen, Paradis verts (2002).

van de Franse Revolutie, de plattelandsbevolking met 30 procent toenam. Haar ‘eigen’ dorp Le Roc ‘telde toen behalve een

Anders dan de terug-naar-de-natuur-stroming van de jaren zestig heeft deze groep geen utopische strategie, ze is ook niet

priester, een notaris en vele boeren, één metselaar, één timmerman, drie smeden, twee kleermakers, één wolkaarder, twee

antistad. ‘Men migreert niet, men splitst zich. De burger van vandaag kiest niet meer tussen stad en land. De polygame

wevers en twee schoenlappers. Nu woont er nog maar één gepensioneerde timmerman in het dorp, Eduard Maury. Als hij

bewoner is een bewoner die ervoor kiest niet te kiezen.’ Hij is tegelijkertijd een passant qui reste et habitant qui passe.

overlijdt is er niemand om hem op te volgen. Als de vraag naar dit soort werk aanhoudt, zullen er ongetwijfeld timmerlieden zijn die het blijven doen, maar dan tegen prijzen waarvan hij niet durfde dromen.’
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Anders dan vakantiegangers bieden deze bewoners de rurale omgeving een nieuwe, duurzame bron van bestaan, vindt

Dat is niet noodzakelijk dat deel van het platteland waar de ‘nieuwe’ bewoners oude familiebanden hebben. Nu trek-

Urbain. ‘Er tekent zich een derde ruimte af die noch boers noch toeristisch is.’ Het tweede huis is geen eenduidig vakantie-

ken ze naar dorpen vol passanten als zijzelf, die niet om emotionele maar om pragmatische redenen hun woonplaats heb-

huis meer, de bewoners zijn een mengeling van gens du lieu et gens d’ailleurs, mensen van hier en mensen van elders, van

ben gekozen – vanwege de bereikbaarheid, vanwege de voorzieningen. Een soort Hoofddorp, zeg maar, of een vinexwijk,

boeren, toeristen, stadse Fransen, stadse buitenlanders. Het platteland, aldus Urbain, ‘is niet meer de gevangene van het

zonder verleden maar wel met een oprit naar de snelweg en een parkeerplaats voor de deur. De toekomst is aan plaatsen

verleden, maar een laboratorium van het heden’. Ging een Fransman op het platteland vroeger vooral faire le vide, de ledig-

die door hun ligging goed op allerlei soorten infrastructuur zijn aangetakt, zowel fysiek als sociaal-cultureel. En de rest

heid bedrijven, nu wordt er gewoon gewoond en gewerkt.

van landelijk Frankrijk? Fietspaden. Tweede huizen. Leegstand. Stilte.

Neem het plaatsje Saint-Nazaire-le-Désert in de Provence, waarover NRC Handelsblad-correspondent René Moerland

Viard beschouwt mobiliteit als de belangrijkste onderscheidende factor van onze tijd. Bepaalde mensen varen er wel

in 2008 een reportage schreef. Ook daar begon de uittocht na de Tweede Wereldoorlog. Midden jaren negentig bereikt

bij, schrijft hij, ‘de nieuwe nomaden die hoogopgeleid, gecultiveerd en welvarend zijn. Maar anderen, de neosedentairen

het dorp een dieptepunt: geen dokter, geen apotheek, geen pinautomaat, geen postkantoor, geen kruidenier of bakker,

die vastgeklonken zijn aan de steden, aan de arme wijken van de steden en stadjes, die zich niet verplaatsen, die niet met

bijna geen school meer. Saint-Nazaire leeft nog, maar bij gratie van dorpelingen die het allemaal moeten hebben van hun

vakantie gaan… In een cultuur van extreme mobiliteit zijn de vervoersmiddelen het toneel geworden van de confrontatie

leven elders. De uitbaters van het door de gemeente opgeknapte dorpskasteel wonen er ’s zomers maar zijn ’s winters op reis;

tussen degenen met en degenen zonder privileges.’

de kunstenaars die door de gemeente werden gelokt met goedkoop onderdak wonen er ’s winters, maar slaan ’s zomers op
de vlucht voor de toeristen; de VVV die tevens als postkantoor dient, kan open blijven dankzij het feit dat de medewerkster

Scheve vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie veroorzaakt per definitie een zekere scheefheid. Dat zit ’m al

ook in andere VVV’s in de omgeving werkt; de loodgieter woont er maar heeft zijn bedrijf in Montélimar. Saint-Nazaire

in het verschil in opbrengsten: een eierboer verdient meer aan één seizoen verhuur van zijn ene chambre d’hôte in de

bestaat nog wel, maar autonoom is het niet meer – het is een zandbank in de eb en vloed van de nieuwe plattelands-

veertiende-eeuwse donjon van zijn hoeve dan in het hele jaar met zijn eieren. De vraag naar bepaalde beroepen groeit ook

economie.

scheef: naar loodgieters en metselaars is er overstelpend veel vraag, maar weinig naar onderwijzers. De brocante en de
boerenmarkt zijn leuk omdat ze zo authentiek ogen, maar aan het misschien veel authentiekere verenigingsleven nemen

Dorpen vol passanten

De veranderende verhouding tussen stad en land houdt veel Franse denkers bezig. Een van

weinig étrangers deel, of dat nu Fransen zijn of buitenlanders (als ze er al welkom zouden zijn – de locals willen allicht iets

hen is Jean Viard, boer, ruraal socioloog, politicus in de Provence en wetenschapper bij de Centre national des recherches

voor zichzelf houden). Het toerisme brengt geld binnen, en ook banen, maar dan meestal laagopgeleide seizoensarbeid.

scientifiques (CNRS). Ook hij heeft een naam bedacht voor deze nieuwe demografische categorie: rurbains. Hun bestaan

De oude stenen huizen worden mooi opgeknapt, maar alleen mensen van buiten kunnen ze betalen. Het woonhuis van de

heeft alles te maken met dé kenmerkende conditie van onze tijd: de mobiliteit. We leven langer, we werken korter en we

overleden of vertrokken boer krijgt een nieuwe bestemming, maar het land eromheen? Het is zoals Ilja Pfeijffer schrijft:

zijn voortdurend onderweg.

dood land, dure auto’s.

In zijn boek Éloge de la mobilité (Lofzang aan de mobiliteit, 2006), heeft Viard het over ‘het TGV-weefsel’. ‘De TGV en de

Juist op het moment dat de moderne landbouw, en daarmee het leven op het platteland fundamenteel aan het veran-

shuttles van Air France hebben een soort “cité de France” in het leven geroepen waarin alles binnen drie uur van Parijs

deren is, wordt het beeld van het platteland onderworpen aan wat de Engelse socioloog John Urry the tourist gaze noemt.

met elkaar verbonden is.’ In de voorgaande tien jaar, aldus Viard, is de Franse bevolking met 4 miljoen toegenomen, maar

In zijn gelijknamige boek (1990, tweede editie 2002), beschrijft hij wat er gebeurt als de toerist – en dat zijn wij op enig

het inwonertal van de grote steden is gelijk gebleven. De groei moet dus gegaan zijn naar de buitenwijken en naar het
platteland, dat opnieuw bevolkt raakt.
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moment allemaal – zijn blik op zijn omgeving richt, een blik die vaak wordt ingekaderd door de zoeker van de camera of

Tussen huismus en nomade

Sinds kort woont de helft van de wereldbevolking in (mega)steden. Naar verwachting

de ruit van de auto of de touringcar. Elke omgeving wordt tot een eindeloos repliceerbaar plaatje gereduceerd. Het beke-

zal dat in 2050 75 procent zijn. De stad is geen eiland meer in het platteland; het platteland is een archipel in een wereld

kene – een persoon, een stad, een landschap – wordt een object, een commodity, een belevenis. Tussen kijker en bekekene

die zo niet letterlijk verstedelijkt is, dan in ieder geval binnen de invloedssfeer valt van de dominante stedelijke cul-

ontstaat automatisch, bedoeld of onbedoeld, een afstand, een rolverdeling. De stroom toeristen die over de aardbol trekt,

tuur. De bewoning en benutting van die open ruimte worden vanuit de stad, diens waarden en verlangens en economie,

is zo onmetelijk groot dat Urry van een ‘omnivore productie en consumptie’ van beelden spreekt.

bepaald.

Volgens hem komt de huidige obsessie met het platteland deels door de desillusie over de moderne tijd. ‘Maar alleen

De nieuwe plattelandsbewoner, ‘tussen huismus en nomade’, wordt niet zoals de boeren vóór hem met zijn omge-

bepaalde soorten landschap lenen zich daarvoor, namelijk landschappen waaruit gewist zijn: landbouwwerktuigen, ar-

ving verbonden door het fysiek bewerken van zijn land en het oogsten van het graan, maar door het bevredigen van

beiders, dode dieren, betonnen gebouwen, snelwegen, verontreinigd water en kerncentrales.’ Deze selectieve blik maakt

verlangens – naar rust, ruimte, authenticiteit. Volgens Hervieu en Viard symboliseert la campagne voor 70 procent van de

van het platteland, the countryside, een spektakel, een ‘thema’. Met de ‘avoid highways’-optie van de TomTom wordt elk

Fransen vrijheid en schoonheid. De deeltijdbewoner is deelgenoot van het landleven, maar hij is er niet van afhankelijk

landelijk weggetje digitaal blootgelegd, er is geen ontsnappen aan de blik van de toerist.

voor zijn leven en welzijn. Houthakken voor de kachel is in je Franse buitenhuis een plezier, thuis in Zwijndrecht wil je
liever de thermostaat een graadje hoger kunnen zetten. Het tweede huis is ook vaak de verwerkelijking van een droom die

Het esthetische landschap

Met de komst van deze mobiele, welvarende bevolking die in deeltijd op het land is

je in je eerste huis nooit zou kunnen realiseren, al was het maar omdat alles aan een tweede huis vrije keuze is.

komen wonen, verandert nolens volens de eeuwenoude rol van de agrariër en zijn verhouding tot de buitenwereld. Al

Een gevolg van die ‘extreme’ mobiliteit waar Jean Viard het over heeft, is dat we ons anders zijn gaan verhouden tot

was het omdat de stedeling die zelf niets met de landbouw te maken heeft, vanuit zijn tweede huis à la campagne zich er

de plaatsen waar we wonen, en werken. De tweedehuisbezitter woont al op meer dan één plaats, en dankzij computer en

wel mee bemoeit omdat de landbouw ‘zijn’ landschap en ‘zijn’ uitzicht bepaalt. In hun essay L’Archipel paysan. La fin de la

internet is het werken voor veel mensen ook flexibeler geworden. Maar is die nieuwe verhouding tot de tweede woonplek

république agricole (2001) hebben sociologen Jean Viard en Bertrand Hervieu, nu secretaris van het Centre International

per definitie oppervlakkiger? Het tweede huis, meer nog dan het eerste, is voor veel mensen de plek waar ze tot zichzelf

de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, het dan ook over La campagne, bonheur des urbains – het platteland,

komen, waar ze tijd voor reflectie hebben, waar ze een gevoel van verbintenis met het land en met de seizoenen terug-

geluk der stedelingen, een verlengstuk van de stad, zelfs ‘een monument van de stedelijke beschaving.’ Het platteland is

vinden die ze ‘thuis’ tussen snelweg en buitenwijk waren vergeten, of kwijtgeraakt.

vandaag ‘eerder een landschap dan een productieruimte’. Met andere woorden, het platteland wordt nu misschien nog
meer op zijn esthetische kwaliteiten beoordeeld dan op het voedsel dat het produceert – en de boer moet voor beide zorg
dragen.
Voor de toerist is de ruimte homogeen geworden, schrijft filosoof Ton Lemaire, die al jaren in Frankrijk woont, in zijn
klassieker Filosofie van het landschap (1970). ‘Voor de toerist is de ruimte het geheel van bezienswaardigheden geworden.
Deze ruimte en de reizigers die haar bezoeken, zijn middelpuntvliedend, in tegenstelling tot de pelgrim, die middelpuntzoekend was.’ Daar ergens tussen beweegt zich de tweedehuisbezitter, tussen de toerist en de pelgrim.
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Het tweede huis kan wat betreft de hoeveelheid tijd die je er doorbrengt, vluchtiger zijn, maar in betekenis dieper en
duurzamer dan het eerste. Voor de eigenaar, wel te verstaan – de Franse buurman kan daar heel anders over denken.

SAKE ELZINGA

Onderaan de afslag links. De weg maakt een scherpe bocht naar rechts.
Het heet hier La C. Rechts is een benzinestation, de weg gaat stijgen. Je
r i j d t d o o r L a S . B o v e n a a n g a j e l i n k s a f n a a r M - M . J e r i j d t M . d o o r, l a n g s
de kerk, richting C (D73). Als je het dorp weer uitrijdt, daalt de weg.
Beneden in het dal kruist hij de oude weg van Dol naar Dinan. Je steekt
over en gaat rechtdoor richting C. De weg stijgt. Halverwege de helling
i s e e n k l e i n w e g g e t j e n a a r l i n k s , r i c h t i n g V. D a t n e e m j e . J e k o m t d o o r
e e n g e h u c h t , L e R . a u M . J e r i j d t v e r d e r e n j e k o m t i n V. L a m a i s o n d e K .
bevindt zich aan je linkerhand, ongeveer het zevende huis in een rijtje.
Een stenen muurtje omringt de voortuin. Een (uitgebloeide) roos klimt
t e g e n d e m u u r. K o z i j n e n , v o o r d e u r e n t u i n h e k j e z i j n b l a u w.
V o o r r o u t e p l a n n e r s e . d . w o r d t V. b e s c h o u w d a l s e e n s t r a a t n a a m , t e r w i j l
het een gehucht is. Er is één bewoonde zijstraat, die heet Les Landes de
V. , s c h i j n t h e t . Te r w i j l h e t g e w o o n o o k V. i s . . . H u i s n u m m e r s h e b b e n w e
n i e t , w e l n a a m b o r d j e s o p d e d e u r. A l s j e a a r z e l t , k a n j e i n V. a a n i e d e r e e n
la maison des Hollandais vragen...
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Met veel zorg voor detail worden Franse huizen opgeknapt. Nederlandse
bouwmethodes worden gecombineerd met Franse materialen. De identiteit van
het oorspronkelijke huis krijgt vaak een Nederlands trekje: een onverwachte
uiting van multiculturalisme.

Niek en Mieke Snel | Angiens | Haute-Normandie

162

Niek en Mieke Snel | Angiens | Haute-Normandie

164

Margje en Egbert Ratering | Cagnes-Sur-Mer | Cote d’Azur
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Ed en Marja Glimmerveen | Embry | pas-de-calais
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Familie Heuvelmans | Bossus-LÈs-Rumigny | Champagne-Ardennes
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N a a r F r a nk r ijk
Willem Wilmink

Uit: Verzamelde liedjes en gedichten (Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, 2008)

Als jongetje mocht ik met va en met moe
in de vakantie naar Frankrijk toe.
’k Was zo blij da’k er haast niet van sliep.
Nu weet je: in Frankrijk loop je de kans
dat ze heel gek praten, namelijk Frans.
En dat gaat van: papa a la pipe.

We zijn naar een dorpje in Frankrijk gegaan
waar ze geen Nederlands konden verstaan,
maar ik dacht: ik weet wel wat ik doe.
Ik dacht: het zijn boeren, dat is iets bekends,
en alle boeren verstaan toch wel Twents,
dus ik vroeg ze: ‘Hoo geet et mit oe?’

En ja, waarachtig hoor,
ze riepen toen in koor:

(Koor van boeren:)

Hatstikke sleg, hatstikke sleg,
papa a la pipe,
hatstikke sleg, hatstikke sleg,
net as altied.
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De grap is werkelijkheid geworden. Op de voordeur van het huis in Romagne-

daar in ieder geval geen ruzie over.’ Marieke: ‘Ik bemoei me nergens mee en

sous-Montfaucon is een bordje bevestigd met de naam van het pand: Molen-

ze kunnen dan ook niks van me eisen.’ Er zijn vrouwen bij, we noemen geen

steen. Jongenspret. Mag, want dit is ook ‘ons jeugdhonk’, zegt Stijn Severijn

namen, die druk zijn met het er leuk en gezellig maken. Stijn: ‘Vooral één van

(42), een van de zeven vrienden, allemaal mannen, die acht jaar geleden

hen heeft de neiging het té gezellig te willen maken. Eén van de jongens werd

samen dit huis in de Lorraine kochten.

het te veel en hij heeft alles weer van de muur gerukt. Mannen moeten altijd

‘Het idee was van één van ons, Martin, die terugkwam van een wereldreis en

hun territorium afbakenen, ze waren doodsbang dat hun “mannenhuis” een

merkte dat zijn vriendengroep uit elkaar dreigde te vallen. Carrière, huwelijk,

“gezinshuis” zou worden. Een andere vriend kreeg er op een gegeven moment

kinderen, je weet hoe dat gaat. Als wij deze vriendschap willen vasthouden

genoeg van dat er altijd overal speelgoed lag. Nu hebben we afspraken met

dan moeten we met elkaar een plek hebben. En dat is Huize Molensteen

elkaar gemaakt over het opruimen.’

geworden.’ Het ziet er ook absoluut uit als een clubhuis, met een pooltafel die

Verder zijn er nog een paar simpele huisregels. Alles in huis moet werken en,

de voorkamer vult, een grote hangbank en dito tv in de middenkamer en een

heel belangrijk, er moet altijd bier koud staan. Iedereen mag één ander mee-

woonkeuken aan de tuinkant. Enkelen van de zeven komen uit de tv-wereld;

nemen – partner, vriend, vriendin. Iedereen betaalt vier euro per volwassene

sommige kamers zijn met decorverf geschilderd en in de tuin staat het prieel

per nacht. De mede-eigenaren hebben ieder één claimweekend per jaar (niet

uit de film De tweeling. Niet verder vertellen.

in de schoolvakanties) dat hij voor zichzelf kan gebruiken of bijvoorbeeld aan

Stijn, art director bij Endemol en zijn vrouw Marieke (41, fotograaf) zijn met

zijn vrouw mag geven om er met een aantal vriendinnen te komen.

hun dochters Marijn (9) en Noor (6) net de avond tevoren hier aangekomen

Twee of drie keer per jaar is er een klusweekend waar alle zeven aan meedoen;

na hun vakantie elders in Frankrijk. Terwijl de meisjes in het pierenbadje in de

de oudste, Boudewijn, vindt van zichzelf dat hij twee linkerhanden heeft, dus

tuin spelen, en Marijn haar nieuwe paardrijhelm laat zien, vertellen hun ouders

hij zorgt voor de ravitaillering. ‘Het hoeft allemaal niet zo netjes. We vergaderen

over de even simpele als innovatieve formule van het huis.

over de indeling. Soms vallen daar harde woorden bij, maar we spreken altijd

Eén ding staat voorop: het huis is van de jongens, niet van de vrouwen. De

alles meteen uit. We kennen elkaar al twintig jaar. Natuurlijk is er wel eens

vrouwen hebben er niets over te zeggen. Ze beslissen ook niet mee over de

gedoe geweest, maar daar zijn we altijd uitgekomen. We weten dat je niet altijd

inrichting. Stijn: ‘Het klinkt hardvochtig, maar het is wel duidelijk. Heb je

je zin kunt krijgen.’
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Zeven eigenaren, sommigen met een gezin – hoe regel je het gebruik? Outlook

de 15 en de 25. ‘Er staat ontzettend veel in de buurt te koop. Vreemd genoeg

Agenda, Datumprikker.nl? ‘Niet’, zegt Stijn. ‘Het is hier geen timeshare, ieder-

zijn de prijzen toch gestegen.’

een kan altijd komen. Je kunt zomaar op vrijdagmiddag beslissen te gaan en je

De Hollandse jongens liggen goed in het dorp, denkt hij. ‘We geven hier om

ziet wel wie je hier treft. Het is ook maar vier uur rijden. Als ik weet dat ik ga,

de twee jaar een groot feest. Het eerste jaar kwam er niemand uit het dorp, de

stuur ik een sms rond: gaat er nog iemand?’ Natuurlijk heeft iedereen zijn favo-

tweede keer kwam de jeugd en vorige keer kwam zelfs de voltallige gemeente-

riete kamer maar niemand heeft een eigen kamer, behalve degene met astma.

raad. Wij worden uitgenodigd voor de dorpsfeesten en we gaan ook. Het is een

‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, en als het vol is moet je misschien

beetje olala-Frans dat we spreken, maar je lijfelijke aanwezigheid wordt al zeer

met je hele gezin op één kamer slapen.’

gewaardeerd. En we hebben een goede verhouding met de burgemeester. Hij

Dankzij de enorm dikke muren is het ’s zomers lekker koel binnen, maar ’s

is zelf boer, wij kopen ons hout van hem en hij komt regelmatig langs voor een

winters moeten ze twee of drie dagen stoken om het behaaglijk te krijgen. ‘Het

praatje.’

vroor binnen gewoon! We hebben elektra aangelegd en later telefoon en draad-

Dirk, de econoom van de groep, heeft het aankoopbedrag van 121.000 gulden

loos internet.’ De nieuwste toevoeging is een tussenvloer boven de stal voor

voorgeschoten; de anderen betalen hem met een maandelijks bedrag terug.

een tweede woonkamer, vooral voor de kinderen, en nog wat slaapkamers.

‘Als iemand er uit zou stappen krijgt hij zijn inleggeld terug maar meer niet,

Van de buitenkant is het huis op z’n zachtst gezegd onopvallend, ingeklemd

vette pech. Je moet gewoon niet weggaan. Dat is ook niemand van plan. Juri-

tussen de andere voorgevels in de dorpsstraat. Deze langwerpige bouw is

disch is het allemaal zeer slecht doortimmerd, ik geloof dat het huis nog steeds

typisch voor boerderijen in de Lorraine. ‘Nou heb ik wel een droomhuis in

op één naam staat. We zouden het beter moeten regelen, maar ik geloof dat

Frankrijk en kan ik er nooit foto’s van laten zien’, zegt Stijn, ‘want vanbuiten

we daar een collectieve weerzin tegen voelen.’

ziet het er niet uit.’ Vanbinnen is het veel groter dan het vanbuiten lijkt, zeker

Het is een heel lekker gevoel, zegt Stijn, als je in Amsterdam zit, of je op je

met de honderd meter lange tuin erachter die naar het bos leidt. ‘We wilden

werk over van alles en nog wat zit op te winden, dat je nog een andere plek op

graag in het dorp: een vrijstaand huis is veel duurder en er is meer risico op

de wereld hebt. En dat je daar vanavond nog kunt zitten als je dat wilt. ‘Dirk

inbraak.’ Ook in Romagne-sous-Montfaucon slaan de vergrijzing en de ontvol-

zegt dan: “Zie je wel, geluk is te koop.”’

king toe: het dorp telt maar tachtig zielen en daar zit niemand bij van tussen

Het huis is van de jongens.
De vrouwen hebben er niets over
te zeggen.
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gers
E l ly d e Wa a r d

Uit: De hemel van Toulouse (De Harmonie, 2004)

In het zuidoosten gloeit de hemel
van Toulouse. Hier is het nacht.
De reusachtige cipressen
staan ondoordringbaar in het
zwartere zwart.

Alleen een kleine, dappere krekel
blaast en pijpt en boort een
gaatje in het afwerend stille
schild van nacht. Geur van pas
nog gemaaid gras

en dovende as. Het sterke willen
van het kromme, donkere land
dat tegen de besterde
koepelhemel aanbotst
en opschampt

184

Henk van Breugel en Jeannet Morssink | Savigny-sur-Aisne | Ardennes

186

Henk van Breugel en Jeannet Morssink
Savigny-sur-Aisne | ardennes

188

‘Je leeft in twee werelden. Zo zit je in Amsterdam in een kleine woning op één

hypotheek te krijgen voor een huis in Frankrijk. De ABN wilde er helemaal niet

hoog, zo loop je hier de tuin in. En dan is het maandagochtend en zit je weer

aan en ING heeft er vijf maanden over gedaan. En nóg zat het koopcontract vol

op je werk in de Randstad. Vier uur en een kwartier rijden, van deur tot deur.’

fouten, bijvoorbeeld dat het huis in België stond.’

Niet dat ze er nou de hele tijd maar zijn, Jeannet schat het op eens in de drie

Achteraf ging er een lange zoektocht, deels onbewust, vooraf aan de keuze

weken. ‘We zien onszelf ook niet permanent hier wonen. We hebben ook nog

voor dit huis in het dorp Savigny-sur-Aisne in de Lorraine. En toen het eenmaal

een sociaal leven – kinderen, kleinkinderen, het theater – en we houden van

zo ver was, in 2006, ging het ineens razend snel. Henk: ‘Toen onze dochters

reizen. Er is meer op de wereld dan Frankrijk.’

het huis uit gingen zijn we met de tent gaan reizen: Hongarije, Ierland. Dan

Jeannet Morssink (61) werkt drie dagen in de week als secretaresse bij een

kom je terug in Amsterdam en voelt die woning op één hoog zonder tuin vrij

architectenbureau, Henk van Breugel (62) is leidinggevende in de transport-

klein. Toen zijn we gaan denken aan een plekje buiten.’ Jeannet: ‘We hadden

sector bij Heineken in Zoeterwoude, al veertig jaar. (In Amsterdam wonen ze

al eerder in Friesland gekeken, maar dat zit het allemaal veel te dicht op

ook al veertig jaar op hetzelfde adres.) Henk: ‘Ik had kunnen ophouden toen

elkaar, benauwend. En de Ardennen vonden we te toeristisch.’

ik 57-en-een-half was, en toen ik 60 was, en toen ik 62 werd, maar ik heb

Waarom Frankrijk en niet bijvoorbeeld Duitsland? Ze kijken alsof ze water

besloten door te werken tot mijn 65ste. Met ons spaargeld en een hypotheek

zien branden. Jeannet: ‘Duitsland? Tja. Nooit aan gedacht. We zijn er zelfs

konden we het huis kopen, het extra geld dat ik verdien met doorwerken is

nog nooit geweest. We zijn veel in Frankrijk op vakantie geweest, dus was het

voor de verbouwing. We hebben tot nu toe zo’n 30, 35.000 euro gestopt in de

logisch om hier eerst te kijken.’ Henk: ‘We zijn net weer eens in Schotland ge-

verbouwing en in spullen zoals tuingereedschap.’

weest. Als het niet zo moeilijk bereikbaar was, waren we daar terechtgekomen.’

Die hypotheek werd onverwachts een punt van zorg. Jeannet: ‘Het huis kostte

‘We hadden best wel wat eisen’, zegt Jeannet. ‘De afstand moest niet te groot

162.000 inclusief kosten koper en notaris. Daar kwam helaas een boete bij

zijn. We moesten er zo in kunnen, en niet eerst jaren in een tentje wonen

omdat we net niet op tijd de financiering rond kregen. We wilden niet een hy-

om een bouwval op te knappen. En er moest een septic tank zijn en centrale

potheek nemen bij een Franse bank, dat technisch Frans is best ingewikkeld.

verwarming.’ Henk lacht: ‘Vooral van Jeannet moest dat.’

Maar we hadden niet gedacht dat het zo lastig zou zijn om in Nederland een

Jeannet: ‘We wilden ook in een stadje zitten, vanwege de sociale controle.
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Kennissen van ons hebben een huis in the middle of nowhere, in de buurt van

met twee gasflessen buiten. Zo doen ze dat hier.’ Dat is nu een Ikeakeuken.

Toulouse. Tijdens hun afwezigheid totaal leeggehaald, tot en met de stookolie

Met veel hulp van de schoonzoons en een Nederlandse klusser is het huis

uit de tank. Die sociale controle werkt wel: de buurman zei laatst vermanend:

verder functioneel opgeknapt – weinig meubels, makkelijk schoon te houden.

‘Laat het hek nooit openstaan als jullie weggaan, anders weet ik niet of jullie

De zolder is nu ook afgetimmerd, hierna komen er nieuwe radiatoren, daarna

er wel of niet zijn.’ Heel prettig. Bovendien wilden we in de buurt van een arts

wordt de douche verbeterd en gaat de tuin op de schop. Nog werk genoeg.

en een tandarts zijn, je wordt tenslotte een dagje ouder. In het dorp zelf zijn er

Henk en Jeannet zijn best wel op zichzelf, zeggen ze. Henk: ‘Ik ben niet zo’n

overigens geen voorzieningen, geen bakker of slager. Voor boodschappen moet

type om de hele tijd met de buren van alles te doen. Een vriend van ons heeft

je in de auto naar Vouziers, daar zijn drie of vier grote hypermarchés.’

met twee anderen een huis bij Beaune gekocht. Ze zitten altijd te overleggen

Ze hebben een paar keer getoerd in de buurt en stapten toen op een makelaar

wie er wanneer naar toe gaat. Dat wil ik niet, overleggen doe ik de hele week

af. Jeannet: ‘Hij veerde op: ha, prooi! De volgende dag hebben we in de buurt

al.’ Jeannet spreekt intussen redelijk Frans, maar voor Henk is dat nog een

samen een aantal huizen bekeken. Dit was het laatste, een boerderij uit 1905

barrière.

met een woonhuis en drie schuren op rij: de bakkerij, de veestal en de opslag.’

‘Ik vind het toch wel vervelend dat ik nauwelijks een praatje met de buurman

Henk: ‘Dezelfde dag brachten we een bod uit, dat diezelfde middag werd ge-

kan maken. Als ik met pensioen ben ga ik op les. We missen het contact met

accepteerd. Dan ga je je natuurlijk afvragen: zit ik niet te hoog? Maar het stond

de mensen hier. Nog los van de taal zijn wij hier gewoon te weinig. ‘En je aan-

al een paar jaar leeg en de vorige eigenaar zat al die tijd met dubbele lasten.’

dacht gaat in eerste instantie toch uit naar je eigen huis. Ze zijn hier bovendien

Het valt ze op dat er veel in de buurt te koop staat, steeds meer zelfs. Jeannet:

allemaal familie van elkaar, het is dus een vrij gesloten gemeenschap.’

‘Toen wij hier kwamen in 2006 was er één makelaar, nu zijn het er vijf. Ik vraag

Jeannet: ‘We hebben behoefte aan ruimte. Dit vind je in Nederland voor dit

me af of ze nog wat verkopen.’

geld niet. We zitten hier ook bijna nooit binnen. De Fransen wel. Als wij hier

Hoewel ze al een tijdje aan het rondkijken waren, bleek achteraf dat ze toch

buiten zitten te ontbijten of te eten kijken ze verbaasd op. Zij zitten allemaal

nogal impulsief hebben gekocht. Henk: ‘Toen alle meubels van de vorige eige-

binnen met de luiken dicht, het dorp lijkt wel uitgestorven. Het is letterlijk

naar eruit waren bleek dat er geen keuken inzat! Alleen een klein oud aanrecht

een gesloten gemeenschap.’

‘Dezelfde dag brachten we
een bod uit dat diezelfde middag
werd geaccepteerd’
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W im e r e u x
Bernlef

Uit: Achter de rug. Gedichten 1960-1990 (Querido, 1997)

voor Siet Zuyderland

Wanneer het water wijkt

Wonen achter deze kille gevels hier

loopt land de haven binnen

iets schichtigs dat nooit helemaal

langzaam golf na golf

raakt ingericht maar altijd met het

rolt de zee zich op

oog op ’t uitzicht moet worden aan-

bouwt zo het wankel slikkenland

gepast aan een omgeving die zelf stil

van knappend blaaswier, waterplant

toch lichtelijk ontwricht als een
schip ’s nachts krakend ademhaalt

Vandaar misschien deze fiere boulevard
de witte huizen met hun gipsen rillen

Niets is bestand tegen de zee, haar kracht

’t barok verweer van daklijst en balkon

toch werd het hier tot stand gebracht

tegen dit dagelijks tafreel: een zee die

van steen en hout iets te bouwen dat het

moe van het tillen een hele vissersvloot

uit kan houden, dat hoopt er

liet zakken – keer op keer

nog net zo te staan tegen de tijd
dat de zee niet meer taalt naar het land.

Toch is het eigenlijk wel een vriendelijk
soort ramp omdat hij zich nooit helemaal voltrekt
de zee weer op zijn schreden keert
de vloot daar vlot te dobberen ligt
maar toch: er blijft iets hangen dat steeds
opnieuw moet worden bijgesteld, gerepareerd
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Soms komen de voorstelling in je hoofd en de werkelijkheid naadloos overeen.

jaren heen. Ad: ‘Maar hier doet het internet het beter!’ Wiebe: ‘Hier kunnen

Daar zitten ze dan, de twee Amsterdamse heren Wiebe van der Woude en Ad

we al onze kitschneigingen de vrije loop laten.’

Serné, met twee vrienden aan een gedekte tafel in de schaduw van de eiken in

Iedere slaapkamer heeft een eigen kleur en openslaande deuren naar het

het ommuurde park om hun huis heen. Als goden in Frankrijk, zeg maar. Hun

park. Na jaren leegstand en gebruik als zorginstelling moest er veel gebeuren

huis, zeventien kamers groot, werd in het dorp al ‘Le Château’ genoemd, zo

– het schilderen en voegen, het leggen van nieuwe tegels in de entree, nieuwe

voornaam als het daar op zijn heuvel aan de rand van het plaatsje Aubenton

ramen rondom op de begane grond – maar af en toe was er een cadeautje,

staat, in de noordelijke streek La Thiérache. Zo noemen zij het ook. Wiebe:

zoals het eikenhouten parket dat in vier kamers verborgen lag onder lagen

‘De glazen serre met art nouveau glas-in-loodramen en dit park waren al reden

tapijt en zeil.

genoeg om dit huis te kopen.’

Ooit hoorden dit huis en het huis ertegenover bij elkaar, maar in de jaren

‘Le Château’ werd in 1878 gebouwd voor graaf en gravin Lamotte. Het is vaak

zeventig zijn ze gesplitst en werd ‘Le Château’ een bejaardentehuis voor een

van eigenaar verwisseld, en werd in zowel de Eerste als de Tweede Wereld-

evangelisch kerkgenootschap en werden in het koetshuis diensten gehouden.

oorlog door de Duitsers opgeëist – dat zou je als een compliment kunnen

Op de derde verdieping van het grote huis hangt de sfeer van zorg en zieken-

beschouwen. Ad: ‘Het verhaal gaat dat de gravin een schat aan zilver in een

boeg nog: veel kleine kamertjes met ieder een smal bedje en een wastafel.

gat in de kelder zou hebben verborgen. Helaas hebben we die nog steeds niet

Op de plafonds overal sporen van lekkage. ‘Ja, dat dak’, zucht Wiebe. ‘We

gevonden.’

moeten ervoor gaan sparen. Leien gaan gemiddeld een eeuw mee, deze liggen

Ad (46, rijksambtenaar) en Wiebe (52, manager in de gezondheidszorg) zitten

er nu 130 jaar. Onze aannemer heeft daarvoor een mooi begrip: hij noemt het

sinds 1994 in deze streek in Noord-Frankrijk, de Franse uitlopers van de Belgi-

een toit vivant, een levend dak.’ Ad moest leren zich daar niet te druk over te

sche Ardennen. ‘Dit is al ons derde huis. We kwamen er vaak langs onderweg

maken, zegt hij. ‘Dan zeggen we tegen elkaar dat we hier niet naar perfectie

naar de bakker. Op een gegeven moment informeerden we ernaar bij onze

hoeven te streven. Hup, emmer eronder.’ ’s Winters moet er flink gestookt

houtboer, en toen bleek dat het al jaren te koop stond.’

worden – radiatoren, open haarden en alvast de elektrische dekens aan.

In Amsterdam hebben ze een kavel gekocht en een huis laten bouwen op

Toen ze hier in 1994 kwamen was het nog helemaal de jaren vijftig, zeggen

IJburg. Alles strak en minimalistisch, zeggen ze. In Aubenton is de sfeer heel

ze. ‘Armoedig, alles van golfplaat. De streek is welvarender geworden, de

anders: overal zijn de vruchten te zien van het vele brocante-bezoek door de

werkloosheid is minder. Dat heeft zeker te maken met de tweede huizen van

Wiebe van der Woude en Ad Serné | Aubenton | Picardie

Nederlanders. In Aubenton zijn er vijf huizen van Nederlanders, in ons vorige

Fransen en de Nederlanders in hun résidences de campagne. ‘De Nederlan-

dorp van 160 inwoners ook vijf of zes. Ze knappen allemaal hun huizen op en

ders beginnen met de lokale bevolking te concurreren nu de huizen buiten het

steken elkaar aan. De aannemers hier werken inmiddels bijna alleen voor

dorp opraken en de Nederlanders net als de Fransen ín het dorp gaan wonen.

Nederlanders. De Franse regering stimuleert dat ook: de btw op het opknap-

Maar wij merken niks van vijandigheid of weerzin.’ Wat vast wel hielp, was dat

pen van huizen ouder dan vijf jaar is verlaagd van twintig naar vijf procent.’

de zus van hun houtboer graag haar vin d’honneur in de tuin van ‘Le Château’

Ook met Aubenton gaat het beter. Het restaurant, dat lange tijd alleen diep-

wilde houden, de receptie na de trouwceremonie. ‘Dat was prachtig, vijfhon-

vrieseten bood en waar alleen voor feesten en partijen werd gekookt, is gewoon

derd man met boerenkarren met paarden, schoven graan en picknicktafels.’

weer open, mede dankzij de Franse regeling dat werknemers lunchbonnen

Wiebe en Ad regelen de dingen graag goed, en hebben zich in het Franse suc-

van hun werkgever krijgen. Wiebe: ‘Ik heb de eigenaar gesuggereerd het terras

cessierecht moeten verdiepen omdat Frankrijk het homohuwelijk niet accep-

open te stellen. Nu zitten de Nederlanders uit de wijde omtrek op het terras en

teert. ‘De Nederlandse wet gaat ervan uit dat je het koopt in gemeenschap van

de Fransen allemaal binnen.’ Er is weer een bakker, een arts en dankzij Euro-

goederen, en dat het bezit van beiden blijft. Maar in Frankrijk blijft het huis in

pese subsidie ook een school met een schoolbus die de streek bedient. Maar

één familie en dan langs de “warme” lijn – dus gaat het naar je kinderen en

de werkloosheid blijft hoog en volgens Wiebe is de Le Pen-aanhang de grootste

ouders in plaats van naar je partner.’ Daarom hebben ze een Franse besloten

van Frankrijk naast Marseille.

genootschap opgericht, een société civile immobilière. De société heeft het

‘Wij wandelen graag, we hebben stafkaarten van de hele omgeving, maar je

huis gekocht en zij hebben er aandelen in.

komt nooit iemand tegen. De Fransen doen alles met de auto of hooguit met

Ze leven in twee werelden, zeggen Ad en Wiebe, zowel fysiek als gastrono-

de terreinfiets, er is niet veel natuurbeleving hier. Als we Nederlanders tegen-

misch en cultureel. Het forenzenbestaan in de grote stenige stad enerzijds, de

komen op de brocante dan groet iedereen vriendelijk en maakt een praatje.

rust en de landelijkheid en de brocante anderzijds. Op de heenweg zit de auto

Maar we komen hier toch vooral voor de rust en het platteland, niet voor de

vol plantjes, op de terugweg vol hout voor de open haard, wijn en de eau de vie

Fransen en zeker niet voor de Nederlanders. De Fransen zijn nogal op zichzelf.

van appels die ze bij de lokale destilleerderij laten stoken. ‘Het vakantiegevoel

Voor hen is privé heilig, ze zullen niet eens vragen wat voor werk je doet.’

barst op donderdagavond los. Al die vijftien jaar hebben we nog nooit gedacht:

Ze zouden zich kunnen voorstellen dat er spanningen ontstaan tussen de

jee, we moeten. We hebben ook heel weinig behoefte aan vakantie elders.’

‘We komen voor de rust,
niet voor de Fransen en zeker niet
voor de Nederlanders’
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De droom

Wat is de toekomst van het Franse maison de campagne? Misschien gaan
de kinderen liever een weekend naar Barcelona en met vakantie naar de
Seychelles. De Fransen erkennen het economisch belang van het toerisme,
maar er is ook wrok. Benadert de droom van het Franse buitenhuis zijn
houdbaarheidsdatum? ‘Onze buurman zegt: “We eindigen nog eens als
tuinman van al die buitenlanders.”’
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Niet alleen zijn er minder kopers, er zijn meer verkopers, wat de prijzen nog verder onder druk zet. Van Oort: ‘In sommige gevallen zijn de banken zelfs bereid een flink verlies te nemen en hypotheken tegen een lager bedrag te laten overnemen door familie of vrienden van de eigenaar die niet meer kan betalen.’ Het steeds zwakkere pond heeft veel Britse
eigenaren van zowel eerste als tweede huizen getroffen; een pensioen dat in 2007 nog 1.500 euro waard was, was een jaar
later tot 1.000 euro gezakt. Het Franse journaal meldde dat 30 procent van de Britse eigenaren van een huis in Frankrijk
in financiële moeilijkheden zit. Het gevolg: de ‘ontbritting’ oftewel de ‘herfransing’ van Frankrijk.

Verlekkerd kijkt de onroerendgoedmarkt jarenlang uit naar het moment, zo rond 2010, dat de babyboomers met pen-

Turkije, Hongarije

Zijn er nieuwe kopers? Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de pensioengolf van babyboomers

sioen gaan en dat het kapitaal nog vrijer gaat stromen dan toen ze nog werkten. Ze zijn met velen – in 2005 zijn het er al

de verkoop van tweede huizen in Frankrijk zal opstuwen. Het is een generatie met geld – erfenissen, spaargeld, opbrengst

2,3 miljoen van boven de 65, in 2030 3,8 miljoen, aldus het CBS – en van hen zijn velen fit, koopkrachtig en reislustig.

van de verkoop van hun allang afbetaalde huis, cashen met het eigen bedrijf – maar als ze nog niet een Franse stulpje

Maar nu het moment daar is ziet het tableau er toch heel anders uit. De economische crisis heeft niet alleen de werkenden, maar ook de bezitters van aandelen en koopsompolissen geraakt. Met luxe uitgaven als een tweede huis is men
momenteel voorzichtiger. Benadert de droom zijn houdbaarheidsdatum?

hebben, is het maar de vraag of ze er nu alsnog een gaan kopen.
En de twintigers en dertigers? Die gaan volgens een reportage in Intermediair uit 2004 liever naar de nieuwe vakantielanden als Turkije, Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Noorwegen. Dat zijn de nieuwe frontières van Europa, met een avontuur-

De tweede huizen van buitenlanders zijn al jaren van belang voor de Franse economie. De Franse hypotheekbank Cré-

lijker zweem dan het Franse platteland. En het is al helemaal de vraag óf ze gaan kopen: de budgetvliegmaatschappijen

dit Foncier de France heeft uitgerekend dat er in 2000 bijna 3,6 miljard euro mee was gemoeid. In 2002 was dat opgelopen

en internet, gecombineerd met een mobiele lifestyle met laptop en iPhone, hebben de wereld ontgonnen en bereikbaar

tot 4,1 miljard, in 2005 tot 5,1 miljard.

gemaakt op een manier die twintig jaar geleden ondenkbaar was. Als de tijdgeest een van onze instincten aanboort, dan

Maar dan doet zich een kentering voor. Nederlanders brengen minder vakanties in Frankrijk door, en de verkoop van

is het eerder het nomadische dan het sedentaire.

résidences de campagne begint ook terug te lopen. In de Ardèche moet makelaar Mireille t’Sas het al een paar jaar vooral

Het buitenhuis levert lang niet altijd op wat de koper diep in zijn hart ervan had verwacht, zegt Paul Kuijpers, oud-

van de Belgen hebben; in Zuidoost-Frankrijk zijn de vraagprijzen over de hele linie gezakt. De verkoop aan Nederlanders

directeur van De Balie, die zelf ook een huis in Frankrijk heeft gehad. ‘Mensen gaan af op hun beelden van het platteland

is volgens de Nederlandse geograaf Guy van Oort met de helft ingezakt. Ze kijken nog wel, maar ze kopen niet – nu even

van veertig, vijftig, zestig jaar geleden – en ontdekken dat die droom nooit heeft bestaan. Voor een groot aantal mensen

niet. De droom leeft nog wel, maar ligt even stil.

loopt het uit op een herhaling van het leven dat ze al hebben, en niet ‘het andere’ waar ze op hadden gehoopt. Je psycho-

Op de hele Franse woningmarkt is er een dalende tendens te zien. In 2007 zijn de onroerendgoedprijzen van zowel
eerste als tweede huizen nog wel gestegen, maar met slechts een kleine 5 procent, volgens www.woneninfrankrijk.com de
zwakste groei in twaalf jaar tijd. Nu meldt de Franse makelaarsorganisatie Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
een terugval van 30 procent in de huizenmarkt in het eerste kwartaal van 2009.
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logische bagage neem je toch mee. En ze vertillen zich aan de verbouwing.’

Dagje ouder

De mensen die al een tweede huis in Frankrijk hebben – hoe zal het daarmee gaan over tien, twintig

Bij Dirk en Josje Langkamp (p. 230) is het geen punt: ‘We hebben de kinderen gevraagd hoe zij erover denken en ze wil-

jaar, als ze een dagje ouder zijn? In het boek Het tweede huis zegt ‘recreatiemakelaar’ Theo Overduin: ‘Bij de vijftig- en

len het huis voortzetten.’ Een van hun dochters heeft met haar gezin zelfs ook een huisje gekocht, tien minuten verderop.

zestigplusser gaat afstand een rol spelen, het feit dat de kinderen vaak in Nederland blijven, eventuele verzorging op

Henk Vos (p. 48) mag zijn huis van zijn dochter niet verkopen, ‘maar zij en haar man hebben het al druk genoeg met hun

het moment dat er iets gebeurt of dat een van de beide partners komt te overlijden, en het vaak ontbreken van toezicht

werk in Amsterdam en vier kinderen en het onderhoud van huis en tuin’. Arthur Weijers (p. 36) wil het probleem voor

op de woning. Men is bij een huis in het buitenland toch wat huiverig om dat een paar maanden achtereen leeg te laten

zijn: ‘Ik denk dat we dit een jaar of vijftien houden, tot ik 65 ben. Dan verkopen we het, de kinderen krijgen de cash en

staan.’

kunnen er zelf iets leuks mee doen.’

Naast huiver is er dat knagende schuldgevoel dat Martin Bril treffend onder woorden brengt: ‘Ons huis in Frankrijk

De wens een huis in de familie te houden kan een vreugde en een last tegelijk zijn, ontdekte Marijke Beek (57) uit Am-

staat er het grootste deel van het jaar alleen voor. De luiken dicht, het dak lichtjes doorgebogen onder de pannenlast, de

sterdam, architectuurhistoricus en oprichter van het bedrijf Beek & Kooiman Cultuurhistorie. ‘Ik was achttien toen mijn

muren zwaar en koud, het pad in het dal een modderig karrenspoor. Ik heb met het huis te doen.’

ouders een huis kochten in de Ardèche’, vertelt ze. ‘Ik ging er ’s zomers heen, en ook met vrienden als mijn ouders er niet

Henk Henricks en zijn vrouw bijvoorbeeld hebben twaalf jaar lang een huis in de Corrèze gehad, op de grens van de Lot
en de Dordogne. Zij wilden het moment vóór zijn dat ze er gedwongen afscheid van zouden moeten nemen. ‘We hebben

waren.’ Nadat haar vader met pensioen ging hebben zij er tien jaar grotendeels gewoond, maar op een gegeven moment
dwong de gezondheid ze weer naar Nederland te gaan.

het gekocht toen ik zestig was. Ik had er willen blijven tot m’n tachtigste, maar ik zag al diverse mensen om ons heen die

Marijke nam het huis over voor een schappelijke prijs, dan bleef het in de familie. ‘Maar ik kreeg vlak na de koop

wegens ziekte moesten verkopen. Dus toen ik 72 werd dacht ik, laat ik nou de verstandigste zijn en op mijn 75ste ermee

nachtmerries van de verantwoordelijkheid voor dat grote huis en al dat land. In Amsterdam heb ik alleen een huurhuis.

ophouden. Bovendien waren we in Nederland naar een huis met een tuin verhuisd, en dat werd wat veel bij elkaar.’

Dat is nu wel over, maar mijn ouders zeggen nog steeds: verkoop het maar, wij weten hoeveel gedoe het is en dan ook nog

Henricks verwachtte drie of vier jaar over de verkoop te doen – maar tot hun eigen verbazing kregen ze meteen na
de eerste advertentie de vraagprijs geboden. ‘Dan kun je moeilijk zeggen, kom maar over drie jaar terug.’ Zeker nu veel

in je eentje. Maar tegelijkertijd voelde ik de druk om het te houden. Ook omdat het heel prettig is als je er eenmaal bent.
Heel dubbel allemaal.’

Britten van hun huis afwillen, blijkt dat ze goede zaken hebben gedaan. En ze zijn vrij om wat meer van Frankrijk te zien.

Na een aantal jaar is ze het ’s zomers gaan verhuren en er komt ook iemand voor de tuin en voor het schoonmaken.

‘Toen we het huis kochten dachten we dat we naar de Rivièra zouden gaan, de Pyreneeën, Italië. Nooit van gekomen. Nu

‘Ik heb het idee dat ik er later wil gaan wonen, althans een deel van het jaar, met vrienden. Op deze manier hou ik opties

hebben we een caravan gekocht en komen we overal.’

open voor later.’ Sinds twee jaar heeft ze een Italiaanse vriend en gaat ze vaak naar Napels. ‘Maar altijd is er dat zeurende
stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt: eigenlijk moet je naar Frankrijk.’

Tweede generatie tweede huis

Dat de ouders iets met Frankrijk hebben, wil niet zeggen dat de kinderen ook iets

met Frankrijk hebben. Ze herkennen wellicht het gevoel dat Jacques Dutronc en Françoise Hardy vangen in hun melancholieke liedje Brouillard dans la rue Corvisart:

De toestroom van buitenlandse eigenaren is in sociaal opzicht niet zonder gevolgen gebleven. Sjoerd Soeters

(p. 56): ‘Of we iets van wrok merken van de Fransen over de kolonisering van hun streek door buitenlanders? Nee, wij zijn

Mêmes soupirs, mêmes souv’nirs, même détresse, même adresse

goed voor de economie en voor het “aanlengen” van de vergrijzende bevolking.’ Maar ergens de economische noodzaak

Mêmes saisons, mêmes maisons…

van inzien betekent niet per se dat je er blij mee bent. Als de buitenlandse aanwezigheid te sterk wordt (‘Dordogneshire’)

Toujours les mêmes…
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dan kun je je te gast voelen in je eigen land. Paul Kuijpers: ‘De meeste dorpen zijn ontwricht door de komst van buitenlan-

Paul Kuijpers over de diepte van de cultuurkloof: ‘Ik vraag me af of een buitenhuis werkelijk de blik verruimt. Je komt

ders. Onze buurman zegt: “We eindigen nog eens als tuinman van al die buitenlanders.” Je ziet een marginalisering van

er niet bij, bij “dat andere”. Je komt alleen de moeilijke kanten tegen, het vervelende en het primitieve van het dorpse

de kleine boeren door verstedelijking door buitenlanders met geld.’

leven. Het “andere” is zó anders dat je je er moeilijk toe kunt verhouden – het levert niet veel op aan fraternité. Bovendien

De kooplust van de buitenlandse tweedehuisbezitters heeft jarenlang de prijzen, óók van eerste huizen, flink opgedreven. Makelaar Mireille t’Sas Javelas uit het stadje Largentière, in de Ardèche: ‘Voor jonge mensen is het niet alleen
moeilijk geworden om iets te kopen, maar zelfs ook om iets het hele jaar door te kunnen huren. Voor de eigenaar is het
toch altijd lucratiever om zijn bezit ’s zomers te verhuren aan toeristen.’

worden het land en de lokale gemeenschappen heel anders bestuurd, daar komen de meeste mensen uit Nederland niet
mee in aanraking. Het blijft aan de romantische buitenkant.’
De veranderingen gaan veel dieper dan alleen de komst van de buitenlandse rustzoekers, zegt hij. ‘Er is een nieuwe
klassenmaatschappij ontstaan, waarbij de boeren een onderklasse vormen en de migranten een bovenklasse. Het platte-

Frédéric Lavesque, wijnboer in Largentière die net als t’Sas veel Nederlanders tot zijn klanten rekent, heeft niets tegen

land is ontstaan uit een wisselwerking tussen de natuur en de agrarische productiewijze. Wanneer die economische factor

de Nederlanders. ‘Vroeger waren ze heel zuinig en namen ze al hun eigen eten mee, de lokale economie had er weinig

wegvalt, ontstaat er een krachtenveld dat niet langer door één dominante instantie wordt beheerst en dat zijn ordening

aan. Maar nu heeft iedereen wat meer geld en willen ze hier vooral genieten.’ ‘Bovendien’, zegt Lavesque, ‘zijn het vooral

ontleent aan een veelheid van tegenstrijdige belangen.’

de Nederlanders die veel geld, tijd en liefde stoppen in het restaureren van de mooie oude huizen met pierres apparentes,

Kuijpers gelooft niet dat de vrijetijdseconomie groot of duurzaam genoeg is om de neerwaartse trend op het platte-

muren waarin de keien zichtbaar zijn. Franchement chapeau! Natuurlijk zijn we boos dat ze de prijzen opdrijven – totdat we

land te kunnen keren. ‘De rurale exodus is een demografische verschuiving die nog steeds grote gevolgen heeft. Dorpen

zelf ons huis willen verkopen. Laten we eerlijk zijn, zonder toerisme bestond de Ardèche niet.’ Is hij niet bezorgd dat het

liepen al leeg, kleine boeren vertrekken al sinds de oorlog en buiten de landbouw zijn er steeds minder bronnen van

Franse patrimoine op deze manier afhankelijk wordt van de goodwill van buitenlanders? ‘Mais non!’, roept Lavesque met

inkomsten. Het merendeel van de jongeren wil net als in Nederland liever op kantoor zitten. Daarmee lekt de bedrijvig-

de armen wijd. ‘Je suis très européen!’

heid weg, en op den duur ook de vrijetijdseconomie, als er niemand is om die huizen te verbouwen. Onze aannemer heeft

Allemaal Européens onder elkaar – en toch slagen weinig Nederlanders erin echt in de Franse gemeenschap te worden

eindeloos gezocht naar werknemers, nu heeft hij er één uit Nigeria en één uit de omgeving van Parijs. Bij aannemers in

opgenomen. Zeker als ze er maar een aantal weken of maanden per jaar zijn. Toch vinden de meesten de onderlinge ver-

de buurt werken alleen maar Bulgaren, geen mensen uit de streek – die zijn allemaal weg. Je krijgt ook onderling wrevel:

houdingen redelijk tot goed. Inge Behling (p. 114): ‘Ons vinden ze aardig. Maar het moeten er niet te veel worden.’ Wiebe

de middenstand is jaloers op de bouwers die er wél beter van zijn geworden.’

van der Woude (p. 200): ‘Wij merken niks van vijandigheid. Wel zijn de Fransen nogal op zichzelf. Voor hen is privé heilig.’

De Fransen hebben volgens hem niet het idee dat de tweedehuisbezitters een grote toegevoegde waarde hebben. ‘Ze

Josje Langkamp (p. 230): ‘Het is lastig om hier als buitenstaander een sociaal leven op te bouwen. Maar een beetje afstand

komen uitrusten, niet boeren of een nieuw bedrijf oprichten. Hooguit pachten ze hun land aan de buurman voor hooi.

vinden we trouwens niet onplezierig. Wij staan buiten hun vetes en dat is goed.’

Productief hebben ze weinig te betekenen voor het dorp.’

Maar na de moord op vier Nederlanders in de Franse plaats Montfort in 1999 sprak de burgemeester van Montfort

De uitholling van de agrarische leefwijze, samen met de industrialisatie en de verstedelijking, brengt het platteland

tegen het Eindhovens Dagblad harde woorden over de onderlinge verhoudingen. ‘Jullie hebben wat moeite met sociale con-

steeds meer in de stedelijke invloedssfeer, schreef filosoof Ton Lemaire al in 1970 in Filosofie van het landschap. ‘De ruimte

tacten. Als jullie hier een huis kopen, dan vieren jullie in de eigen gesloten kring vakantie. Vriendschap met de Fransen

zal alleen nog bestaan uit omvangrijke woonkernen, voorsteden, parken en natuurreservaten. Daarmee zal ook het laatste

wordt er nauwelijks gesloten. Jullie sluiten je niet aan bij verenigingen en als er een dorpsfeest is dan zijn jullie niet van

restant verdwenen zijn van het naïeve, agrarische wonen. Ervoor in de plaats komt een bewuster vorm van wonen, dat

de partij.’
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evenwel – ironie van het noodlot – juist doordat het bewust is geworden, niet meer kan genieten van zijn oorspronkelijke

levenssfeer flink uit te breiden. Die kansen grijpen we aan. Het is pure luxe om niet te hoeven kiezen tussen Vinex en

gehechtheid aan zijn woonplaats. Er schijnt geen verzoening mogelijk tussen die naïeve maar hechte vorm van wonen die

Valence, tussen Leidschenveen en Largentière. We kunnen het allebei krijgen – stad én land, drukte én rust. Maar blijft

de agrarische leefwijze is, en het bewuste maar ontheemde wonen op de manier van de stadsmensen die in hun vakanties

het ook zo?

toerist zijn. (…) Boeren bewonen het landschap; estheten, geografen, historici en vooral toeristen bezoeken het.’
Het moment van terugkeer
Vrijetijdsgenieters

Op poezenvoetjes, maar onontkoombaar, sluipt het moment van terugkeer naderbij.

Eigenlijk zou je helemaal niet naar Frankrijk moeten hoeven, vindt Geurt Keers, onderzoeker

Inpakken, afsluiten, afscheid nemen van ‘onze boer’, een laatste blik achterom op de gesloten luiken. De slingerweggetjes

aan het RIGO. Hij is ervan overtuigd dat Nederland zelf veel meer kan doen aan het creëren van een aantrekkelijk aanbod

af, de péage op. Terug naar Nederland, waar er minder ruimte is, minder rust, minder lekker eten en meer grijs weer. Maar

aan buitenhuizen. Al die tweede huizen in het buitenland zijn een kapitaalvlucht uit Nederland, schrijft hij in het Tijd-

waar je de taal spreekt, de codes kent, waar je niet te gast bent.

schrift voor de Volkshuisvesting (2001). ‘Die is te keren door vergroting van het aanbod in Nederland. Je kunt in Nederland

Onderweg groeit de verwondering over de ongelofelijke zooi waarmee de landgenoten – steeds talrijker naarmate

plekken aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld waterberging met recreatiewoningen te combineren, door badplaatsen

je noordelijker komt – hun wagens tot de kieuwen toe hebben volgestouwd. Al die fietsen met hun doelloos in de wind

op dijken en dammen zoals de Hondsbossche Zeewering te ontwikkelen, of een nieuw eiland in zee. Nederland laat een

ronddraaiende wielen achter op de Hobby Excellent, de Hobby Easy en de Hobby Classic, met af en toe een gouwe ouwe

belangrijke kans liggen om verloederd agrarisch gebied meer kwaliteit te geven en te financieren door uitbreiding van

Alpenkreuzer ertussen. En heel veel dakkoffers, kratten, tassen, stapels – de wanorde doet er niet toe, want we zijn toch

het tweede wonen.’

onderweg naar huis. Een ongeluk houdt de boel flink op, er moet bij een aire geplast worden, gelucht, gegeten. Alles in de

Het ruimtelijk beleid in Nederland zou dus meer ruimte moeten bieden voor tweede woningen, zegt Keers in een in-

vitrines is op de doortocht berekend – de hersluitbare zakjes met miniworstjes of een mini-Presidentkaasje. De reis naar

terview in HP/De Tijd. ‘Als je bewoners krap houdt in hun ruimte, zullen ze geheid overgaan tot ruimtebeslag elders. Met

huis is een soort trance, we moeten door, we ruiken de stal, we hebben genoeg van het verblijf in het niemandsland tussen

dat compacte-stadsbeleid roeit Den Haag zo sterk tegen de markt in, dat mensen uitwegen gaan zoeken.’

thuis in Frankrijk en thuis in Nederland.

Dat is maar zeer de vraag. Ook vóór het compacte-stedenbeleid had Nederland nooit de ruimte, de natuur, het eten,

Maandag zal er een collega bij de koffie vragen: ‘Frankrijk zeker weer?’ en dan zul je zeggen: ‘Jazeker, het was heerlijk.

het weer dat Frankrijk allemaal wel heeft. De keuze vóór Frankrijk is dus niet a priori een keuze tegen Nederland. Ja, het

De ruimte, de rust.’ De ander knikt begrijpend, als het over Frankrijk gaat heb je met elkaar aan een half woord genoeg.

westen van Nederland is druk, en ook in andere delen van het land is het landschap niet bepaald ongerept. We mopperen

Voorlopig is het voorbij, je bent nu weer in het drukke, grijze Nederland. Maar Frankrijk heb je altijd bij de hand, in je

dan ook over de drukte en de verrommeling, maar we zijn er nog niet massaal voor op de vlucht geslagen. En andersom,

hoofd.

ook toen het land aanzienlijk leger was, bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw, hadden degenen die het zich konden veroorloven graag een stulpje in het buitengebied.
Het is veel simpeler: we hebben het beste van twee werelden. De naoorlogse generatie heeft door een samenloop van
omstandigheden die ze maar ten dele zelf heeft veroorzaakt – overwaarde op het huis, het bezit van een auto, meer vrije
tijd en/of flexibeler werk, een enorm verbeterde fysieke en digitale infrastructuur – kansen geboden gekregen om haar
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T h e o b a a rt

Als je in C. bent aangekomen, dwars door dit dorp heen
(volg even richting D.), en dan, nog in het dorp, eerste rechts.
En nu alsmaar de weg volgen. Als je na een kwartier door het
gehucht S. bent gekomen, de eerste weg rechtsaf. Daar staat
geen verkeersbord, maar toch die afslag nemen. De weg gaat
v o o r t i e n m i n u t e n n a a r b e n e d e n . B i j e e n T- s p l i t s i n g a a n g e k o m e n
naar rechts. Je daalt verder naar beneden en komt nu in het
dal waar ons huis tegen een heuvel ligt. Als je ons dorp in
rijdt word je welkom geheten door de begraafplaats, aan het
eind van de muur rechtsaf, hou links aan maar ga niet echt
linksaf maar ga omhoog. Volg de weg ongeveer een kilometer
b i j d e v o l g e n d e T- s p l i t s i n g ( e r s t a a t h e e l t o e p a s s e l i j k e e n
kruis), scherp naar links draaien, boven gekomen graspad
op, motor uit: je bent gearriveerd.
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De variëteit aan huizen is groot, net zo gevarieerd als de beschikbare
budgetten. Van kastelen en villa’s met een vue tot verbouwde schuren
met een uitzicht. Het huis mag dan wel afgezonderd liggen, maar op de
parkeerplaats bij de bricolage ben je nooit alleen.
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cees Dam | Saint-Paul de vence | provence
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So u v e ni r
Gerrit Achterberg

Uit: Verzamelde gedichten (Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2003, 13 e druk)

Schip van brillanten voor de cap d’Antibes;
lust om te liggen in de blauwe nacht;
onder de kust, boven zijn eigen pracht,
waarop de spiegelingen het verhieven.

Langs de landzijde tot aan Nice de dracht
der paarlen die de zachte verte klieven;
verkoren snoeren, naar hun vrij believen
dalend en rijzend over berg en schacht.

Dit is de côte d’azur, een flonkerhal.
De lange limousine in ’t fluweel
wordt zelf een diamant bij dit geheel;
een broche tussen de gitten op het kleed
van zilver, dat de hoogte zich aanmeet
en reikt tegen der sterren goudgetal.
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Het lijkt wel een tafereel uit een Franse film over la vie à la campagne: ieder-

een huis. Binnen een week hebben we er een gekocht, voor 20.000 gulden.’

een – kinderen, kleinkinderen, grootouders, hond – zit aan een lange tafel in

Dat was 1978. Hoewel er in de omgeving veel leeg stond, was er weinig te

de tuin voor een laat ontbijt, tegen het decor van een lang, laag boerenhuis dat

koop. ‘Volgens lokaal gebruik blijft een huis staan zolang de eigenaar leeft, ook

tot de daklijst is begroeid met klimop.

al wordt-ie stokoud in een verpleeghuis. Pas bij diens overlijden wordt het ver-

Een plaatje – maar dan wel Nederlands, hier aan de landelijke periferie van het

kocht en wordt de opbrengst verrekend met de verpleegkosten. Wat overblijft is

plaatsje Parsac, in de streek die La Creuse heet.

voor de erfgenamen. Huizen staan vaak zolang leeg dat ze langzaam in elkaar

Dit is alweer het derde Franse huis van Dirk (71) en Josje (61) Langkamp.

storten, helemaal als er in de familie onenigheid is.’

Alledrie die huizen liggen binnen een straal van twintig, dertig kilometer; Dirk

In het begin was het elke keer net alsof ze de Middeleeuwen binnenstapten,

en Josje konden altijd naar dezelfde supermarkt blijven gaan. ‘Toen we hier

zeggen ze. ‘Zoals de mensen leefden, zoals ze eruitzagen met hun honderd

pas kwamen was de Creuse het meest achtergebleven gat van Frankrijk’, zegt

keer verstelde handgebreide spencer. Onze buren hadden geen sanitair, ze de-

Dirk met een zekere voldoening, ‘en is dat nog steeds. Vanwege het grote

den hun behoefte op de mesthoop. Zelfs toen ze een badkamer kregen, bleef

aantal oude mensen staat het bekend als het bejaardenoord van het land. En

de oude vader liever naar de mesthoop lopen.’ Josje herinnert zich dat ze in

in de Creuse werkt niemand, zegt men: de mensen zijn te oud of ze willen niet.

verbijstering vanaf de ontbijttafel toekeek hoe er midden in het dorp op straat

Het is inderdaad heel moeilijk om een klusjesman te vinden.’ Zelf werken Dirk

een varken werd geslacht. Het dier werd op een ladder gebonden en verbrand,

en Josje ook niet meer: het is nu tien jaar geleden dat zij ophielden, hij als

waarna met een roestig sardineblikje de haren er af werden geschraapt. ‘Die

vormgever van VNU-bladen en zij als freelance illustrator. Boven heeft Josje

kerst zaten onze dorpsgenoten in hun zondagse kleren in de donkere schuur

nog een tafel met tekenspullen liggen, ze tekent nog wel, maar het werkzame

naast het geslachte varken. Ondertussen roerde de boerin met haar armen in

leven ‘lijkt heel ver weg’.

een emmer bloed om boudin, bloedworst te maken.’

Zeker dertig jaar geleden zijn ze hier via vrienden terechtgekomen. Josje: ‘We

Hun tweede huis kochten ze samen met een vriend. Achteraf een beetje tegen

gingen met vakantie met een tent, maar dat vonden we helemaal niks. Nog

beter weten in, want al snel bleek dat de vriendschap alleen zou overleven als

diezelfde vakantie hebben we die tent verkocht en zijn we op zoek gegaan naar

ze niet op elkaars lip zaten. Ze hebben wel veel Nederlandse vrienden in de
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omgeving. ‘Iedereen neemt zijn eigen kennissen mee. Zo jongt dat almaar aan.

Met de Franse buren hebben ze regelmatig contact, maar niet te vaak. Josje:

Als je onze kinderen en hun aanhang en vrienden en kinderen en vriendjes

‘Onze buren zijn vriendelijk, maar erg op zichzelf. Het is lastig om hier als bui-

van de kinderen bij elkaar optelt, zitten wij hier soms met vijfentwintig man.’

tenstaander een sociaal leven op te bouwen. Maar een beetje afstand vinden

Josje en Dirk zijn heel blij dat de jongere generaties het ook leuk vinden in de

we trouwens niet onplezierig. Wij staan buiten hun vetes en dat is goed. Je

Creuse. Een van hun dochters heeft met haar gezin zelfs ook een huisje ge-

blijft altijd een buitenstaander.’

kocht, tien minuten verderop. ‘We hebben de kinderen gevraagd hoe zij erover

Hetzelfde geldt voor de Fransen uit de stad die zich in de Creuse hebben

denken en ze willen het huis voortzetten.’

gevestigd. ‘Als je anders bent dan de doorsneeboer stuit je op diezelfde

Dit derde huis kochten ze twaalf jaar geleden voor 25.000 euro, nauwelijks

terughoudendheid. Het lijkt soms alsof de kloof tussen stad en land binnen

meer dan ze in 1978 hadden betaald. Het was van de excentrieke oom van

Frankrijk net zo groot is als tussen Frankrijk en het buitenland.’

hun oude buren. Hij had er een soort gedenkplaats van gemaakt voor zijn

De familie Langkamp heeft destijds de hypotheek op hun huis in Amsterdam

grootouders. Er was wel elektra, maar geen sanitair of stromend water. Wat

verhoogd om hun buitenhuis te kunnen kopen. ‘Het is hier nog steeds goed-

nu de woonkeuken is, waren vroeger vijf kamertjes. Ze hebben er veel werk

koop vergeleken met Nederland’, zegt Dirk, ‘maar de prijzen zijn de laatste ja-

aan gehad om het huis te krijgen zoals het nu is. Het dak is eraf geweest, er

ren wel enorm gestegen. Daar zijn de Fransen niet blij mee – tenzij ze zelf wat

is een garage aan gebouwd, er is een nieuwe kamer in de schuur gemaakt, de

te verkopen hebben, natuurlijk. De hogere prijzen zijn ook een gevolg van het

hooizolder is geïsoleerd en tot een groot slaapvertrek gemaakt, er is een grote

feit dat de autoroute naar Clermont-Ferrand sinds vijftien jaar door dit gebied

badkamer gekomen en er komt nog een.

loopt. Daardoor is de Creuse in ruim drie uur bereikbaar vanuit Parijs. In 1978

Nu vlijt het huis zich als een oude jas om zijn bewoners heen, jong en oud en

waren er hier helemaal geen makelaars, nu zitten er in elk gat twee.’

alles ertussen. Op alle platte vlakken – de schoorsteenmantel, de kozijnen, het

Josje en Dirk brengen nu bijna de helft van hun tijd door in Frankrijk. Toch zou

aanrecht – zijn de sporen te zien van toegewijd brocante-bezoek. Dan waren

Dirk er niet fulltime willen leven. ‘In Amsterdam heb je alles om de hoek. En de

het kruiken waar ze op uit waren, dan weer gele kannen, daarna pudding-

kinderen zijn daar.’ Josje heeft dat minder, voor haar zou het huis in Frankrijk

vormen, en nu zijn het broches in de vorm van een strikje. ‘Gewoon om een

wel de belangrijkste thuisbasis kunnen zijn. ‘Het leukste is dat je ze alletwee

doel te hebben.’

hebt. Je hebt een extra wereldje waar je óók thuis bent.’

‘De boerin roerde met haar
armen in een emmer bloed van het
geslachte varken’
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Rob en Marion Schenk | Chigny | Picardie
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Dilia Scheffer en Diederik Kluit | ValliÈre | Creuse
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Douwe Feenstra en Frans Kolkman | Aubusson | Creuse
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Hans en Joosje Tupker | Mazat | Creuse

248

P é r igo r d noi r
G . A . t e n K at e

Uit: Stil gaan de dingen (Bèta Imaginations, 1999)

net als op zee wordt hier tijd
gemeten in glazen en het varken is een meneer
men is altijd met eten in de weer
met beesten en brood
en na de lunch is iedereen rood

natuur is hier wijzer dan mensen die
altijd herhalen wat ze altijd al dachten
en vol van onbegrepen plezier hun ruimtes
vervuilen met ongewassen klachten

notenbomen krekels stenen
begrijpen van deze streek veel meer
zij geven wat zij moeten geven op
afgesproken tijden en staan als aan een graf

zoals windstilte hier stil kan zijn en de geur
van de vroege ochtend als een vijver
in een zeer oud bos daar is niets
dat niet slechts zichzelf herschept

en hoofdschuddend begeeft de oude zich
ter soupe en morgen en overmorgen weer
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Paul: ‘Ons huis in Frankrijk ligt in een wild gebied in de Pyreneeën. Het is er

maanden per jaar. Ik heb een eigen praktijk voor psychotherapie, gespeciali-

ruig en hard. We hebben weinig buren, er is één boer die een kilometer ver-

seerd in huiselijk geweld, dus ik ben baas over mijn eigen tijd.’

derop woont, en de dichtstbijzijnde winkel is een halfuur rijden.’

Paul: ‘Het huis is nu vooral van Martine. Ik werk liever hier thuis in Amster-

Martine (57): ‘We waren wel op zoek naar een tweede huis, maar per ongeluk

dam. Ik wil niet te veel bewegen op mijn leeftijd. Ik zie op tegen het vliegtuig,

zijn we daar terechtgekomen. We zaten in Barcelona en zijn even naar Per-

ik vind het al een opgave om naar de Albert Heijn te gaan. Mijn wereld is klei-

pignan gereden. Daar kwamen we bij een makelaar die met ons de omgeving

ner geworden. Ik was al geen reiziger en nu ik ouder ben, houd ik nog minder

is gaan verkennen. We zagen dit en we zeiden: dit is goed. Er was wel elektra

van onderbrekingen als vakantie. Noem het maar ouderwets boerengedrag. Ik

en telefoon – maar dat er geen water was, en geen wc, dat zagen we niet! We

vind het wel fijn om op het platteland te zijn, maar de Pyreneeën… het is een

hebben niet opgelet. De vorige eigenaar, een Fransman uit Normandië, vond

voor mij vreemd land. Vroeger ging ik wel scharrelen bij mijn ooms op het land.

het er te afgelegen.’

Ik heb nog steeds heimwee naar hun omheinde tuin. We wonen al 21 jaar in

Paul (80, organisatieadviseur): ‘Je moet er altijd voorraad hebben, voor het

dit appartement in Amsterdam maar ik vind het nog steeds niet ideaal, het is

geval er iets gebeurt – sneeuw, een ongeluk. We hebben wel een EHBO-doos

toch een soort kartonnen doos.’

gekocht, maar als er iets ernstigs gebeurt, kun je alleen met de helikopter naar

Martine: ‘Het huis in Frankrijk was ons project, nu is het mijn project en ook

het ziekenhuis.’

mijn verantwoordelijkheid. Ik moet mijn eigen spoor trekken. Ik kan daar

Martine: ‘Ik ben er een keer gevallen, toen moesten we de brandweer bellen

schrijven en ik heb er een atelier waar ik schilder. Ik schilder al mijn hele leven

om me weg te brengen.’

en daar kan ik achter elkaar doorwerken. Veel van mijn werk is op dat land-

Paul: ‘Met Kerstmis gaan er altijd een paar dood in de bergen daar, omdat ze

schap geïnspireerd. Ik heb er een retraîtegevoel. Het wordt meer en meer mijn

verdwalen in de mist of de sneeuw. Het weer is er verraderlijk. Ook de boeren

plek, ik zie mezelf daar voor de helft wonen. Als ik eraan denk word ik instant

uit de omgeving overkomt wel eens wat, ze worden getroffen door de bliksem

rustig, die plek maakt me stressbestendig. Daar hoef ik niemand te zien of te

of ze vallen van de berg. Dat is de zus van de priester ook overkomen. Door de

horen, ik kan me concentreren op wat ik leuk vind. Dat heb ik ook nodig, want

Pyreneeën lopen allemaal oude smokkelroutes. In de oorlog zijn er ook joden

mijn werk is emotioneel heel zwaar. Ik heb het gevoel dat ik daar kan ademen,

daarlangs naar Portugal ontsnapt, en tijdens de Spaanse Burgeroorlog vlucht-

fysiek ook. Ik moet regelmatig aan die smerige Randstad met al die drukte en

ten de republikeinen voor de fascisten naar Frankrijk.’

dat fijnstof ontsnappen om lucht te happen.’

Martine: ‘We zitten daar al dertien jaar. Ik ben er zo vaak als ik kan, zeker vier

Paul: ‘Ik word na een paar weken benauwd van de eenzaamheid.’
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Martine: ‘Het is een land van avonturen. Alles daar is extreem. Het kan daar

naars, wat gepensioneerden, vijf of zes kinderen, een stel dat in Perpignan

ongelooflijk stormen, sneeuwen, hozen. Er is ook een heel groot verschil in het

werkt, een Schot, twee Belgen. Er is nog een andere Nederlandse familie, oude

klimaat beneden en bij ons op de berg. Beneden zijn de kersen eind mei rijp,

hippies die van een uitkering leven. Daar balen de Fransen van.’

bij ons pas eind juni.’

Paul: ‘We hebben goed contact met de buurman, een boer met veertig koeien

Paul: ‘We maken eten voor de winter in. Bonen, peren, tomaten voor de saus.

en duizend hectare. Die man leeft wel in armoede, en dat is de schuld van de

Heb ik van mijn moeder geleerd. Ik ben eigenlijk veel meer een boerenman

tussenhandel. Hij krijgt voor zijn vlees twee tot drie euro de kilo, in de super-

dan Martine. Ik ben ook preciezer. Ik wil vijftien van de twintig kroppen sla

markt vragen ze er vijftien voor. Hij gooit ook nooit iets weg.’

oogsten, zij vindt drie ook goed.’

Martine: ‘Wij blijven buitenbenen maar horen er ook bij. We worden geacht

Martine: ‘Het is hard werken daar. In de moestuin hebben we last van de koei-

mee te doen met het inenten van de kalveren, het verplaatsen van het vee van

en van de buurman, het zijn halve wilde beesten. Ze springen over de hekken

de ene weide naar de andere. We vieren quatorze juillet mee op het dorps-

heen en eten alles op. We verzinnen steeds weer nieuwe hekwerken, maar het

plein. Eén ding: je moet vooral niet tegen de jacht zijn.’

is vechten tegen de bierkaai. We moeten ook hout zagen voor de houtkachel in

Paul: ‘Er heersen heel andere codes daar, bijvoorbeeld voor burendiensten.

de winter. Dat heb ik voor de komende winter allemaal al gedaan.’

Dat luistert heel nauw. Onze buurman heeft ons veel geleerd over hoe dat

Paul: ‘We krijgen water uit een pijp direct uit de bron. De laatste paar jaar

werkt, de wederzijdse betrekkingen die steeds ingevuld moeten worden. In

raken de bronnen steeds bijna uitgeput, vorig jaar waren de bronnen in heel

een dorp heb je gauw twee kampen, er is gauw strijd. En als de vlam in de

Catalunya voor nog maar twintig procent vol. Het gaat er steeds droger worden.

pan slaat dan borrelen de oude geschiedenissen snel weer op. Over een aantal

Je ziet het gevecht tussen de boeren om het water, allemaal zijn ze bezig met

dingen praat je dus gewoon niet, we zijn er te gast. Je mag wel tekeergaan

de aanleg van filtersystemen. Er wonen ook allemaal Engelsen in dat gebied

tegen het Europese landbouwbeleid, dat is de gezamenlijke vijand. Als je je

die een zwembad hebben aangelegd. Wat moet je als gemeente doen, een ver-

niet voegt, kun je het als buitenlander wel vergeten. Maar ja, waarom zou je

bod uitroepen? De gemeenten zijn toch ook afhankelijk van de inkomsten uit

daar principieel lopen doen?’

het toerisme. Je wordt je daar veel bewuster van de basics als lucht en water.’
Martine: ‘In ons dorp wonen veertig mensen. Vier boeren, een paar kunste-

[Op verzoek van Paul en Martine wordt hun achternaam niet vermeld.]

‘Als ik eraan denk word ik
instant rustig, die plek maakt me
stressbestendig’
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‘Wij zijn vanwege ons huis in Frankrijk kleiner gaan wonen in Nederland. We

van zeventien. De vijfgangenmaaltijden die mevrouw Touret kookte voor een

hadden een groot oud huis in Bussum, mooi maar duur en veel onderhoud.

gezelschap van zo’n tien man (personeel en boeren uit de omgeving die

Toen in 2003 deze droom erbij kwam, een huis in de Dordogne, zijn we ons

kwamen helpen met de oogst) staan hem nog levendig voor de geest. ‘Daarna

gaan afvragen: moeten we alle twee willen volhouden?’ Het antwoord was nee.

zaten ze in de keuken met elkaar in een onnavolgbaar patois te praten. Het

Ze zijn verhuisd naar een nieuwbouwproject in de omgeving. Met de opbrengst

sociale leven in Frankrijk speelt zich nog altijd in de keuken af. Onze buren

van het oude huis hebben ze én het nieuwe huis gekocht én het Franse huis

noemen hun keuken, waar ze iedereen ontvangen, “la maison”, en ze koken

betaald.

nog op een met hout gestookt fornuis.’

‘Ik heb me in Frankrijk altijd erg thuis gevoeld. Ik zeg van mezelf dat ik zelfs

Het contact met de familie Touret is nog altijd warm. ‘Voor het eerst in vijftig

“te” francofiel ben’, zegt Sim Visser (61), hoofd Landschap bij de Rijksdienst

jaar kwamen vorig jaar twee van hen naar Nederland. Ze hebben het gevoel

voor het Cultureel Erfgoed. Zijn verbondenheid en die van zijn familie met het

dat ze naar de Noordpool reisden!’ Nederland maakte diepe indruk op hen,

land gaan ver terug, tot 1930. Zijn vader studeerde koloniale landbouw in Wa-

vooral de ingenieuze inrichting van het land, maar ook de bescheidenheid van

geningen. Via zijn vader, Sims opa, kreeg hij contact met een ‘moderne’ agra-

het regeringscentrum. ‘Wat een contrast met alle gloire in Parijs!’

riër in de Dordogne, boer Avignon, die een gemengd bedrijf had: wijngaarden,

Na dertig jaar kamperen begonnen Sim en Debora te denken: ‘Als we ooit

koeien, akkerbouw. ‘Hij experimenteerde in de jaren vijftig al met het maken

een huisje konden vinden...’ Ze legden de vraag voor aan de zoon van Touret,

van biogas uit afval. Het was een visionair man, maar ook een potentaat.’

Gérard, die architect was geworden. Hij vond een huis in een middeleeuws

In 1930 ging Visser senior voor zijn praktijktijd een zomer als knecht bij hem

dorpje in het oosten van de Dordogne, maar het was te duur, dan hadden ze

werken – hooien, oogsten, Frans leren. Het zou nog tot 1953 duren voordat

het samen met vrienden moeten kopen. Debora: ‘We hebben erover nage-

hij er weer langs zou gaan. De oude boer zat er nog, maar het bedrijf was

dacht, maar dat moesten we toch maar niet doen. Je krijgt een scheefheid in

inmiddels overgenomen door Marcel Touret, een neefje van mevrouw Avignon.

je vriendschap door geld.’

‘Daarna ben ik met mijn ouders regelmatig bij ze gaan kamperen. En in 1965

Ze hebben geen spijt: dat dorp wordt nu voor de helft bevolkt door Engelsen

heb ik ook een zomer bij hem gewerkt. Hooien, oogsten, Frans leren.’ Sim

met zwembaden. ‘Er is niets over van de oorspronkelijke sfeer. Je ziet het

spreekt Frans met een alledaags gemak, zijn vrouw Debora (60), docent

overal, dat contrast tussen de oude Franse boerenfamilies en de huizen van

Engels, is hem met haar ‘gymnasium-Frans’ als basis – en de cursussen van

buitenlanders, die worden opgeknapt met muren en een hek en een zwembad.

Maison Descartes als vervolg nu – aardig aan het inhalen, zegt ze.

Dat contrast is te groot, het doet me pijn. In een gehucht met acht boerderijen

Sim heeft dierbare herinneringen aan het werken op de boerderij als jongen

past geen zwembad, hooguit een opblaasbaar pierenbadje voor de klein-

Hu is in Fr a n k r ijk

Sim en Debora Visser-Voorhoeve | Payzac | Dordogne

kinderen. Als ik wil zwemmen ga ik naar de rivier of naar het stuwmeer.’

geleid, dat is hier bijzonder. Iedere twee weken kregen we rapportage over de

De Dordogne is niet alleen bij de Britten populair, maar ook bij de Nederlanders.

voortgang, en foto’s. Het was in de zomer van 2004 af, zoals was afgesproken.

Zo is er een rechtstreekse vlucht tussen Schiphol en Bergerac. De familie Visser

Gérard heeft trouwens ook de geitenstal bij Cees Veerman ontworpen, niet ver

weet dat er meer Nederlanders in de buurt zijn, maar ze zoeken ze niet op.

hier vandaan.’ Voor de inrichting zijn ze uitgegaan van wat er al was: de tafel is

Sim: ‘Ik vind het contact met mijn Franse buren juist zo leuk. De meeste Neder-

van oude kastanjeplanken van de zoldervloer, de meubels komen uit de buurt,

landers zoeken de Fransen niet op. Terwijl ze dat wel zeer op prijs stellen.’

van de Ikea en uit het oude huis in Bussum.

Deborah: ‘Je moet daarbij wel hun codes in acht nemen. Zo zijn wij altijd wel-

Op het aanrecht staan de potten klaar voor de zelfgemaakte jam van kersen,

kom bij onze buren, maar niet ’s ochtends. Dan wordt het huis op orde gebracht

witte bessen en aalbessen. In de tuin groeien er allerlei fruitbomen, bessen- en

en de middagmaaltijd gekookt.’

frambozenstruiken en er zijn nieuwe perken ontgonnen voor wilde bloemen en

Sim: ‘In ons tweede jaar hier dachten we dat het leuk zou zijn om alle boeren

rozen. En dan is er ook nog de groentetuin. Sim: ‘Het eerste wat we doen als

die we in de omgeving kennen hier uit te nodigen. We hebben het toch maar

we hier aankomen, is een schoffel pakken en de moestuin in. Aardappels, sla,

niet gedaan, ons werd subtiel te verstaan gegeven dat er allerlei onderlinge

spitskolen, uien, prei, vleestomaten, courgettes, pompoenen, aardbeien die

gevoeligheden zijn die wij niet kennen. Ze zien elkaar bij bruiloften, begrafenis-

natuurlijk rijp zijn als wij er niet zijn.’

sen en bij de viering van quatorze juillet, ze helpen elkaar als het nodig is maar

Deborah: ‘We zijn hier nu vijf weken en hebben nog maar twee wandelingen

ze lopen niet bepaald bij elkaar de deur plat.’

gemaakt.’

In 2003 kwamen ze dit huis tegen, een kleine oude boerderij op een halve

Sim: ‘We hebben tegenwoordig geen andere vakantiebestemmingen.’

hectare land in het noorden van de Dordogne – het zuiden is namelijk vergeven

Debora: ‘Het tweede huis zal nooit het eerste worden. Wel zullen we er veel

van de Engelsen. ‘Er moest veel aan gebeuren, maar het voelde meteen goed.

intensiever gebruik van maken na ons pensioen. Nu komen we er in de zomer,

Het huis heeft een bescheiden, menselijke maat, er is een put met water op

de herfstvakantie en met de kerst, alles bij elkaar zo’n twee maanden per jaar.’

negen meter diepte, we hebben rondom een vrij uitzicht en het is ook nog dicht

Sim: ‘Wij zijn zo absurd rijk vergeleken met de mensen hier. Zelfs als we zeggen

bij een station. De prijs was 60.000 euro plus kosten koper, de verbouwing was

dat we kleiner zijn gaan wonen om hier te kunnen zijn, en we laten een foto van

55.000, alles bij elkaar dus 115.000 euro. Gérard heeft de verbouwing strak

dat “kleinere” huis zien, kunnen ze het amper geloven. ‘Olala, zó veel ramen?’’

‘Wij zijn vanwege ons huis
in Frankrijk kleiner gaan wonen in
Nederland’
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Dirk Rutgers | Blanchefosse | Thiérache

Dirk Rutgers is in zijn huis een café begonnen voor
zijn Franse en Nederlandse buren. Alleen geopend
tijdens zijn aanwezigheid in Blanchefosse.
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Een ander land
Ad Zuiderent

Uit: Natuurlijk Evenwicht, Gedichten (De Arbeiderspers, 1984)

ik ben eens naar een ander land geweest:
honing werd er verkocht, de zon scheen steeds,
de horizon was paarsgrijs van lavendel.
Daar was een overschot aan verte
waarvan ik kleurendia’s nam voor thuis.

Het land was oud; men had er veel ruines;
wie er maar even was, was al gelukkig.
Ik bleef er langer, ging nog op een berg
en knakte tijm, omdat die wild was, met de handen
(het was een land ten zuiden van Parijs).

Die geur, die droge kleur, hing in de auto,
toen ik naar ’t noorden kwam met mijn verhaal
En in het licht van de projektor op de muur
zag ik mijn eigen huis, mijn kast, mijn la,
mijn doosjes, mijn Vaucluse op de duur.
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La maison

L’espace, la nature, le calme, l’authenticité. Et puis les plaisirs de

ces bonnes vieilles petites éponges métalliques, les melons toujours

la table, la douceur du climat. Inutile de chercher bien loin les motifs

sucrés – rien à voir avec cette espèce de courge au goût acide que l’on

qui poussent les Néerlandais à venir en France ou même y acheter une

trouve si souvent aux Pays-Bas –, le beurre maison sur tous les marchés,

résidence secondaire. La France, c’est le symbole de la douceur de vivre,

la fermière assise près de l’étal garni des légumes qu’elle a cultivés elle-

et avoir une maison en France, un rêve pour beaucoup. Car pour des

même et confectionnant au crochet des chaussons de bébé vendus

générations de Néerlandais, la France, c’est leur enfance, les vacances

1 euro. » Bien sûr, vient ensuite l’inventaire (plus court) de ce qui est

et tous les bons souvenirs qui vont avec. Néanmoins, il faut reconnaî-

moins bien – et que l’on reconnaît pareillement. La liste va de la bureau-

tre que mes compatriotes et moi-même trouvons un peu bizarre que

cratie omniprésente à la brocante qui n’est plus ce qu’elle était.

les Français continuent à nous appeler les Bataves. Mais on s’y habitue.

On le sait parce qu’il suffit d’un coup d’œil pour s’en rendre comp-

Les Néerlandais qui envisagent l’achat d’une résidence secondaire à

te, on trouve en France une tranquillité et un espace qui n’existent

l’étranger la cherchent souvent en France – ou en Espagne qui est de-

pas aux Pays-Bas, même dans les régions les plus reculées. Les statis-

venue sa plus grande concurrente.

tiques confirment cette constatation. Eurostat, l’Office de statistique

On pourrait remplir des bibliothèques entières avec les déclarations

de l’Union européenne, a recensé qu’en 2006 la France comptait une

d’amour à la France écrites par des Néerlandais. L’une des plus belles est

bonne centaine d’habitants au kilomètre carré alors que les Pays-Bas en

sans nulle doute celle de Rudi Wester, ancienne directrice de l’Institut

comptaient 484, soit près de cinq fois plus. Et selon le Bureau central

Néerlandais à Paris et auteur de l’anthologie de poèmes dans le présent

des statistiques des Pays-Bas, dans un quart de siècle, il devrait y avoir

livre, car son ouvrage Beau Berry. Leven in het hart van Frankrijk (Beau

520 habitants au kilomètre carré. Même en Dordogne, un département

Berry. Vivre au cœur de la France) (2004) est vraiment basé sur du vécu.

pourtant très populaire, on ne compte que 400 000 habitants sur une

« Il n’y a plus rien à dire sur les restaurants, le vin et le paysage, ils sont

surface égale à un tiers des Pays-Bas.

au-dessus de tout. Mais ce qui rend aussi la vie bien plus belle, ce sont
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Les acheteurs d’une « petite cabane de décompression » en France ou

Installé depuis 1961 dans le village de Jeantes en Picardie, le prê-

res. Pourtant, les Pays-Bas mènent campagne contre la dégradation des

facteur toujours plein d’entrain. » Il aurait certainement pu ajouter : et

ailleurs, recherchent-ils ce qu’ils ne peuvent pas (ou plus) trouver aux

tre hollandais Piet Suasso a vu ses compatriotes y venir pour se libérer.

espaces, et la France non – sans doute parce que entre les agglomérats

au cœur de cette campagne vaste et tranquille, il y a toujours quelque

Pays-Bas ? La réponse va de soi : c’est évident bien sûr, sinon ils seraient

Martin Sommer, journaliste du quotidien néerlandais de Volkskrant, cite

formés par ces accumulations de gros blocs rectangulaires, la France a

part le bruit strident d’une scie électrique qui trouble ce silence.

restés chez eux. A moins qu’ils ne soient, comme l’écrit le journaliste

un entretien que le journal français L’Union a eu avec ce prêtre. « Le

encore tellement plus de grands espaces et de villages pittoresques que

Gerhard Hormann dans son livre Een tweede huis. Op zoek naar vrijheid,

Hollandais vient en France pour s’affranchir des rigoureux préceptes

les Pays-Bas.

rust en ruimte (Une maison secondaire. Une quête de liberté, de calme

calvinistes, y disait le vieux prêtre. Il veut se détendre, s’approprier un
autre savoir-vivre. »

Un autre élément typiquement français dont personne ne parle jamais joue peut-être aussi un rôle, quelque part, secrètement. C’est l’attitude ambiguë que nous avons, nous Néerlandais, par rapport à l’idée

Luxe et sobriété

Le phénomène de la maison secondaire renfer-

de grandeur. Aux Pays-Bas, nous ne voulons pas en entendre parler, mais

C’est vrai bien sûr qu’aux Pays-Bas, et surtout dans la région de la

me une ambiguïté fondamentale. C’est évidemment un luxe. Deux des

il se pourrait qu’après tout la gloire de la France suscite l’admiration,

Randstad, on se plaint beaucoup du mouvement, de l’agitation et de

couples interviewés dans le présent livre ont même choisi de vivre plus

et que cette façon d’étaler sans la moindre gêne ce goût du grandiose

Dans un rapport de 2008 sur la Thiérache, dans le nord-est de la

la prolifération dans notre environnement de zones d’activité et d’im-

à l’étroit aux Pays-Bas pour pouvoir s’accorder ce luxe-là. Pourtant, la

éveille en nous un certain respect. Il est partout présent et rejaillit dans

France, le professeur Pierre Ginet de l’Université de Metz propose une

meubles de bureaux, d’autoroutes et d’antennes relais. La ministre

résidence secondaire, surtout si elle se trouve à la campagne, c’est aussi

son Histoire remplie de princes et de palais aux innombrables galeries

théorie toute différente et assez surprenante. « Un tiers des Pays-Bas se

socialiste de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement des

un havre de simplicité et de sobriété, un lieu où la vie est dépouillée et

de glaces, dans ses châteaux et ses cathédrales gigantesques, et dans un

trouve sous le niveau de la mer. Dans ce contexte, la fragilité du pays est

Pays-Bas, Jacqueline Cramer a fait de la beauté du paysage un thème

compréhensible. C’est à la fois le luxe et le retour à l’élémentaire.

Napoléon et un Sarkozy. Aux Pays-Bas, un tel étalage est impensable,

grande face aux inondations, surtout si l’on tient compte du réchauffe-

de sa politique, et même lancé un programme d’action intitulé « Mooi

Il y a une chose très importante que ceux qui n’ont pas de maison

mais quelque part, on est quand même impressionné par ce savoir-vivre,

ment de la planète. Certains affirment que ce phénomène a joué un rôle

Nederland » (Beauté des Pays-Bas). Dans la note qui accompagne ce pro-

secondaire sont incapables de comprendre. Combien de fois y va-t-on, se

par l’assurance des Français convaincus de la valeur et de l’importance

dans leur décision d’acheter de l’immobilier dans la Thiérache. »

gramme, on peut lire : « Notre objectif est qu’en 2011, les Néerlandais

disent-ils ? Et les dépenses que cela représente ! Ne vaudrait-il pas mieux

de leur culture, langue et cuisine incluses. Ça se pourrait.

Choisir la France, est-ce refuser des Pays-Bas ? Un documentaire de

devront être plus satisfaits du paysage qui les entourent. Actuellement,

utiliser cet argent pour ceci ou cela ? Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est

la série Het geluk van Nederland (2004) (Le bonheur des Pays-Bas) proposée

ils ressentent le paysage comme morcelé, pétrifié et endommagé. La mi-

que l’on porte toujours cet endroit en soi, dans sa tête, même lorsque

par la station de télévision néerlandaise VPRO, avançait l’idée que la

nistre veut lutter contre la dégradation des espaces, promouvoir une

l’on n’y est pas physiquement. On y est donc aussi, même quand on n’y

France était en passe de devenir « la treizième province des Pays-Bas »,

gestion intelligente et économe, afin d’arriver à une meilleure qualité

est pas. On peut s’y rendre en pensée n’importe quand, et c’est ce que

mène nouveau. La tradition remonte aux Romains, et à la Renaissance,

puisque tant de Néerlandais y cherchaient ce qu’ils ne trouvaient pas ou

du territoire. »

l’on fait souvent. « Il me suffit de fermer les yeux pour voir le panache

les villas de Palladio étaient aussi des maisons de campagne. En Hollan-

et d’espace), « inconsciemment à la recherche de ce qu’étaient les PaysBas de leur enfance : un pays où l’on est en sécurité, un pays net, vaste,
accommodant et propre. »

La démocratisation de la maison
de campagne

La maison de campagne n’est certes pas un phéno-

pas suffisamment chez eux. « Non, écrit Hormann dans Een tweede huis,

Soyons franc : en France aussi les exemples de dégradation des es-

de fumée s’élever en volutes au-dessus de la cheminée », écrit Martin

de, au Siècle d’or, les riches négociants se retiraient dans les propriétés

il ne s’agit pas d’une fuite, plutôt d’une complétude. » Les « combis »

paces ne manquent pas. Tout le monde connaît ces abords de villes re-

Bril dans Plat du Jour. Berichten uit Frankrijk (2007) (Messages de France).

qu’ils s’étaient fait construire dans les dunes, sur les rives de la rivière

comme on les appelle « ne font pas seulement la navette entre leur mai-

couverts de gros blocs rectangulaires qui abritent indifféremment des

« Le ciel est gris et humide, une bourbe de feuilles brunâtres jonche le

Vecht ou dans les environs d’Utrecht afin d’échapper à la puanteur et à

son et leur travail, mais aussi entre une certaine conception de la vie

chaînes d’hôtels bon marché, des grandes surfaces de salles de bain, des

sol des chemins. Quelque part dans la vallée, une vache lance un meu-

l’agitation d’Amsterdam. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le phé-

et une autre. »

hypermarchés, des concessionnaires automobiles, des Carrefour ou en-

glement déchirant. Sur la crête en face passe la petite Renault jaune du

nomène s’est étendu, mais ce n’est qu’après la Deuxième Guerre mon-

core ces Brico Dépôt bien connus des propriétaires de maisons secondai-
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diale qu’il a vraiment pris de l’ampleur avec l’amélioration du niveau

des Pays-Bas a comparé de nombreuses données de sources diverses, à

de France entraînant la création de toute une infrastructure constituée

Alliance & Leicester, en 2004 un million de Britanniques habitaient en

de vie et le développement des loisirs et des moyens de transport. La

la fois néerlandaises et françaises, et il est arrivé à la conclusion qu’en

d’agences immobilières et de location, d’entrepreneurs, de gardiens, de

permanence dans ce qui était autrefois leur résidence secondaire. Ce

maison de vacances s’est alors démocratisée.

2005, 20 000 Néerlandais au moins possédaient une maison en France.

cabinets de conseil, de sites Internet et de magazines aux titres enga-

courant a commencé au moment où la livre sterling était à un niveau

En France, on en compte trois millions selon les estimations. Leur

Guy van Oort, géographe néerlandais attaché à l’Université d’Utrecht

geants tels que Leven in France (Vivre en France), Seasons France, Maison

élevé et le prix du foncier très élevé en Grande-Bretagne. Ancien jour-

nombre a été multiplié par quatorze depuis la Deuxième Guerre mon-

jusqu’en 2009 et spécialiste du marché immobilier français, avançait

en France et En Route. Dans une des interviews du présent livre, Jeannet

naliste financier et auteur de La Maison, un guide fort prisé sur tout ce

diale. Cette popularité s’est bien entendu accompagnée d’une hausse

également le chiffre de 20 000 résidences secondaires de Néerlandais en

Morssink raconte : « Lorsque nous sommes arrivés ici en 2006, il n’y

qu’il faut savoir sur l’acquisition d’une maison (secondaire) en France,

des prix. Entre 1997 et 2007, ceux-ci ont augmenté de 178 %. Les Français

France en 2005. Il a chiffré l’augmentation de la part néerlandaise dans

avait qu’une agence immobilière, aujourd’hui il y en a cinq. Je me de-

Wim Bavelaar fait remarquer que pour le prix d’un deux-pièces à Lon-

possèdent d’ailleurs 90 % de ces résidences secondaires, souvent depuis

le marché des résidences secondaires : si les Pays-Bas étaient encore à

mande s’ils réussissent encore à vendre. »

dres, on peut avoir une maison de six pièces dans le Sud-Ouest de la

des générations. Elles sont pour la plupart situées dans les régions rura-

la huitième place en 1990, en 2000, ils étaient en troisième position.

France, jardin et piscine inclus. Et cela en dépit de la hausse des prix.
Dordogneshire

Les Néerlandais ne sont certainement pas les

Entre le milieu des années quatre-vingt dix et 2006, les prix ont même

principales et secondaires – ont été vendus à des étrangers de quatre-

seuls à aimer la douce France. Parmi les propriétaires de résidences se-

triplé. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui : en 2007, ils ont stagné et

Aux Pays-Bas, malgré la forte densité de population et la morosité

vingt dix (!) nationalités différentes. En moins de dix ans, entre 1997 et

condaires, les Britanniques, les Italiens, les Suisses, les Allemands et

actuellement, ils sont à la baisse.

du climat, le marché des résidences de vacances est également très ac-

2005, le nombre de résidences secondaires appartenant à des étrangers

les Belges (en ordre décroissant) l’emportent sur les Néerlandais. Les

On note aussi une différence dans le choix du type de résidence en

tif. Selon le Bureau central des statistiques des Pays-Bas, leur nombre

a augmenté de 50 %.

Britanniques sont les plus nombreux affirme Van Oort, leur nombre

fonction des nationalités. Les Italiens privilégient les appartements à

les où la famille a ses racines. Environ 10 % des Français sont propriétai-

Cette année-là, plus de 24 000 logements français – à la fois résidences

res d’un deuxième logement.

s’élevait à 67 000 en 1992 et à plus de 100 000 actuellement – et il ne

Pour l’étude qu’ils ont réalisée en 2007, les chercheurs français

s’élève à 70 000 environ. « En 2002, ils sont devenus de loin le plus grand

92 %. Quatre-vingt-quatre pour cent des Néerlandais au contraire choi-

s’agit là que des logements officiellement destinés aux loisirs. Si l’on y

Ludovic Armand et Séverine Francastel disposaient des données que

groupe d’acheteurs, écrit-il en 2006. Si en 1996, ils n’acquièrent que 13 %

sissent une maison, de préférence indépendante, pas trop grande, pas

inclut les chalets et les mobile homes, on arrive au chiffre de 264 000,

le FILOCOM (le fichier du logement communal), a réunies depuis 1995.

à peine de la totalité des résidences secondaires, en 2002 ils représen-

trop chère, et entourée d’un bon bout de terrain. Pour l’acquérir, ils sont

écrit Gerhard Hormann dans son livre Een tweede huis (Une résidence

Elles révélaient qu’en 2003 et en 2005, un avis d’imposition pour la taxe

tent 52 %, et en 2004, 57 %. »

prêts à débourser en moyenne 160 000 euros. Les Espagnols, les Français

secondaire). Selon lui, le nombre de maisons secondaires aux Pays-Bas a

foncière avait été envoyé à quelque 20 000 adresses aux Pays-Bas. Et en

Dans 45 des 95 départements français, les Britanniques ont le pour-

et les Italiens préfèrent les maisons neuves, tandis que les Néerlandais,

augmenté deux fois plus vite que l’ensemble du parc immobilier.

2006, selon ODIT France (Observation, Développement et Ingénieries

centage le plus élevé de résidences secondaires, nous dit Van Oort.

les Britanniques, les Belges et les Allemands ont au contraire une prédi-

Touristiques), une taxe d’habitation a été envoyée à des Néerlandais

Plusieurs communes de Dordogne – qu’on affublait déjà du surnom

lection pour les maisons construites avant 1915. Les Allemands veulent

pour autant de maisons.

« Dordogneshire » – ont même annoncé à la fin des années quatre-vingt

aussi beaucoup de terrain.

Combien de Néerlandais sont propriétaires d’une résidence secondaire en France ? Si la question est facile, la réponse ne l’est pas, car

dix un arrêt des ventes de maisons aux Britanniques.

aucune instance n’est chargée de les inventorier. On envisage bien la

L’étude d’Armand et Francastel révèle qu’en 2005, plus de 9 % (soit

création d’un cadastre européen, mais pour l’instant, il faut se conten-

260 000) des 2,9 millions de résidences secondaires appartenaient à des

C’est à eux que l’on doit pour une grande part la hausse rapide du

de leurs compatriotes – c’est du moins ce qu’ils disent. Mais comme

ter d’estimations. Les chiffres vont de 10 000 à 200 000, 250 000, sans

étrangers. Selon Guy van Oort, ce patrimoine étranger a considérable-

nombre de résidences secondaires appartenant à des étrangers depuis

beaucoup trouvent une maison en France par l’intermédiaire de leur

documents à l’appui cependant. L’Institut économique de l’agriculture

ment augmenté depuis 1997, et même doublé dans certaines régions

le milieu des années quatre-vingt dix. Selon la banque britannique

entourage, ils ont souvent des amis et des connaissances dans les envi-
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La plupart des Néerlandais ne souhaitent pas se retrouver trop près

rons. Selon Van Oort, les Néerlandais sont concentrés dans trois régions

le monde de la ville que l’écart est le plus grand. Que le citadin soit ori-

avait ni eau, ni WC, on n’avait pas vu. On n’avait pas fait attention »,

où d’après la liste établie par Bavelaar en 2008 le prix moyen d’une habi-

principales : le Sud-Est de la France (24 %), le Morvan (17 %) et la Savoie /

ginaire de Paris ou des Pays-Bas, cela ne fait pas grande différence.

dit Paul Kuypers « Je n’étais pas du tout en train de chercher, et pour-

tation est le plus bas de toute la France (124 400 euros). « Ici, il n’y a ab-

tant j’en ai trouvé une, une ancienne maison de garde-barrière »,

solument rien et c’est justement ce qui fait le charme de cette région »,

Bien que l’achat d’une résidence secondaire soit une

témoigne Coot van Doesburgh. « On s’était dit qu’il fallait que cela se

explique Sjoerd Soeters propriétaire d’une résidence dans le départe-

même 82 %. « Cela commence à ressembler un peu à une enclave néer-

dépense notable – sans parler des travaux souvent aussi coûteux sinon

fasse dans la semaine à venir. Après coup, c’était complètement ridi-

landaise », admet Van Oort.

plus que la maison elle-même ! –, on achète souvent sous le coup d’une

cule, on était très naïfs » reconnaît Merle Soeters.

Haute-Savoie (10 %). En 2000, 78 % des maisons du Morvan vendues à des
étrangers sont acquises par des Néerlandais. En 2001, ce chiffre atteint

Impulsion

ment depuis dix-sept ans.
La Picardie voit aussi ses prix augmenter (170 200 euros en moyen-

Pour étudier les proportions de la population dans la région, l’Aca-

impulsion, en tout cas très vite, et même avec précipitation. C’est le

La plupart des propriétaires de résidences secondaires ont entre

ne). A quatre heures des Pays-Bas en voiture, c’est très pratique. « J’uti-

démie du Morvan a organisé en 2005 une rencontre sur ce sujet et pu-

coup de foudre, on est sous l’emprise du rêve à réaliser, impossible d’y

quarante et soixante ans (et pourtant ils agissent sur un coup de tête !).

lise le temps passé en voiture comme un moment de réflexion », nous

blié un compte rendu dans la série « Actes de l’Académie ». L’Académie

résister. La juriste néerlandaise Isabelle Flipse, qui accompagne des

Selon l’institut de sondage néerlandais TNS NIPO, la moitié des proprié-

dit l’artiste Inge Behling qui vit dans le village de Jeantes.

a été fondée en 1967 pour traiter des questions auxquelles le Morvan

Néerlandais voulant s’installer en France, affirmait fin 2008 dans une

taires néerlandais sont des retraités. Et d’après un sondage du bureau

De nombreux Néerlandais sont tombés sous le charme de la méri-

est confronté, comme le tourisme, les résidences secondaires ou l’état

interview au journal De Gelderlander : « Aujourd’hui encore beaucoup

USB Marketing datant de 2008, le désir d’acquérir une maison secondai-

dionale Ardèche, (prix moyen selon Bavelaar : 252 700 euros). Mireille

de la forêt. « Il y a seulement quinze ans, une voiture immatriculée aux

de Néerlandais achètent une maison en France par un beau dimanche

re à l’étranger, surtout en France et en Italie, va de pair avec des revenus

t’Sas Javelas est néerlandaise et agent immobilier dans la petite ville de

Pays-Bas suscitait l’étonnement dans le Morvan, lit-on dans l’introduc-

après-midi comme si c’était un croissant. »

au-dessus de la moyenne.

Largentière. Ses parents s’y étaient installés dans les années soixante.

tion de l’Acte. Aujourd’hui, ce sont les voitures immatriculées dans la

Ce fut le cas de l’Australienne Elizabeth Mollison et de son mari,

De retour aux Pays-Bas après un tour du monde, ils n’arrivaient plus à
La mer, la montagne, la campagne

Les propriétaires de ré-

s’acclimater au pays. Ils ont commencé par louer de petites maisons et

petite maison dans le village rustique du Roc, en Dordogne. « Ce n’est

sidences secondaires, qu’ils soient Français ou étrangers, sont instal-

plus tard leurs filles ont repris le flambeau, mais cette fois elles se sont

l’on songe que les Pays-Bas comptent près de 500 habitants au kilomè-

qu’après avoir signé le contrat que nous nous sommes demandés si nous

lés dans quatre types de régions : la mer, la montagne, la campagne et

mises dans la vente de produits fonciers. « Dans les années soixante-dix,

tre carré. Et le Morvan est relativement bon marché, car pour 40 % du

n’avions pas agi un peu vite » écrit-elle dans Gisteren in Frankrijk. De

Paris. Le Var, les Alpes-Maritimes, l’Hérault, la Savoie / Haute-Savoie et

c’était encore très bon marché ici, raconte Mireille t’Sas Javelas, mais

prix de vente de sa maison avec jardin à Utrecht, le Néerlandais pouvait

verdwenen dorpscultuur (1978, troisième édition 2009) (Hier en France. La

Paris se partagent plus de 40 % des résidences secondaires appartenant

les Ardéchois ont compris depuis longtemps que la maison de la grand-

alors acheter une propriété restaurée datant du XV ou du XVI siècle,

disparition d’une culture rurale). « Et la population locale se demandait

à des étrangers. Ce sont les cinq régions les plus populaires de France.

mère valait plus qu’il ne semblait. On ne trouve plus de ruines à retaper.

et entourée de plusieurs hectares de terrain. La situation du Morvan

avec étonnement ce que venaient chercher dans leur village ces deux-là

est également emblématique du point de vue démographique : la po-

qui ne pratiquaient ni la chasse ni la pêche. »

Nièvre qui se font rares. » Avec ses 16 habitants au kilomètre carré, le

l’écrivain néerlandais Henk Romijn Meijer, qui ont acquis en 1964 une

Morvan incarne la campagne tranquille dont rêvent les Néerlandais, si

e

e

Les prix varient considérablement d’une région à l’autre. En 2002,

Tout a déjà été acheté, restauré et revendu. Aujourd’hui, il nous arrive

une maison à Nancy coûtait en moyenne 100 000 euros, contre 300 000

de vendre des maisons pour la troisième fois. » D’ailleurs, ses clients ne

pulation autochtone vieillit – la proportion actuelle est de 83 retraités

Les interviews du présent livre montrent bien que cet emballement

euros à Nice. La Côte d’Azur continue à être la région la plus chère avec

recherchent plus de vieilles bâtisses à restaurer. « La plupart d’entre eux

pour 100 personnes actives. Par contre la population dans son ensemble

a toujours existé. « Quand les meubles de l’ancien propriétaire ont été

un prix moyen de plus de 400 000 euros. « Néanmoins, écrit Bavelaar

ont passé la cinquantaine et possèdent quelque argent. Ils veulent un

augmente grâce à l’arrivée de personnes venues d’ailleurs.

enlevés, on s’est aperçu qu’il n’y avait pas de cuisine ! » raconte Henk

dans le magazine La Maison, les départements plus authentiques atti-

objet qui soit à prêt à 90 %. Ils sont éventuellement disposés à changer

van Breugel « Il y avait bien l’électricité et le téléphone, mais il n’y

rent aussi des acheteurs étrangers. »

quelque chose ou à ajouter un élément, une salle de bain ou une piscine

D’un point de vue culturel, c’est entre le monde de la campagne et

Un groupe d’amis néerlandais se sont ainsi installés dans la Creuse
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par exemple, mais la bétonnière pendant les vacances, ils n’en veulent

plus. On observe aussi l’émergence d’un goût international correspon-

La maison n’a pas l’électricité, le courant est fourni par des panneaux

vieillesse, cher confrère. » Un an plus tard, le coin lui plaît toujours :

taire, le maire, un commissaire de police et le directeur de la banque

dant à un certain monde : les travaux réalisés par l’habitant d’Amster-

solaires. « Ils se sont servis de ma propre échelle pour voler les panneaux

« Les gens ont quelque chose d’humain, de méditatif, de sensible : les

étaient tous dans le coup. Cela faisait trois ou quatre ans qu’ils étaient

dam, il y a des chances qu’ils plaisent aussi au Parisien. »

solaires et ils ont fait un gros trou dans le toit. » Bizarrement, elle dit ne

Français protestants, c’est vraiment une classe au-dessus comparé au

au courant du projet. On ne savait rien. On avait pourtant demandé

pas être inquiète, « mais je me sens parfois découragée. On essaie quand

troupeau catholique, ça se voit en tout. »

par écrit s’il n’y avait pas d’activités industrielles de prévu et on nous

Des tuiles et des loirs

Avoir une résidence secondaire, ce n’est

même de bâtir quelque chose. » Désormais, elle dépose les objets d’un

Mais l’humeur change. Reve écrit au matelot Vosch (Brieven aan

avait assuré – mais oralement – qu’il n’en était pas question. Le pro-

pas que du plaisir. Ce sont aussi des responsabilités, et souvent des tra-

peu de valeur chez les voisins – les outils par exemple. Les panneaux

Matroos Vosch 1975–1992) : « A Schiedam, tu as au moins à qui parler, ici

blème était de réussir à prouver une chose qu’on vous a délibérément

cas. Rendre à nouveau habitable la maison où l’on ne va qu’accessoire-

solaires sont amovibles et elle les ramène à Rotterdam à chaque fois.

je n’échange que des conneries sur tout et sur rien avec les voisins. » En

cachée. »

ment, cela prend toujours du temps. Comme si la maison devait elle

« C’est ça ou vendre, et je ne le veux pas. »

1979, il avoue à son médecin : « L’isolement ici est trop absolu. Il faut

Au tribunal, les différences de culture se manifestent dans tout leur

aussi secouer le silence moite dans lequel elle sommeillait et se réhabi-

Parfois, le rêve français se mue en déception. Le silence et l’espace

qu’on trouve quelque chose : retourner plus souvent dans la mère-Patrie

éclat. « En bon Néerlandais, on s’efforçait de trouver un compromis,

tuer à ces pas, à ces conversations, à ces repas, à ces travaux de menuise-

peuvent aussi devenir oppressants. Gerard Reve avait acquis une mai-

ou de temps en temps la visite de Hollandais bien triés sur le volet. »

un accord. En France, la lutte pour le pouvoir se fait de manière beau-

rie, d’écriture et de lecture, et à ces parties de plaisir au lit.

son dans le village Le Poët-Laval dans la Drôme, à un quart d’heure de

Finalement, il ne vendra pourtant La Grâce qu’en 1993 et s’installera

coup plus ouverte. Nous avons senti une énorme pression. » Le couple

« L’un des inconvénients de la maison secondaire est qu’il faut y

marche de la maison de Paul Steenbergen, un acteur de La Haye (Steen-

avec le « matelot Vosch » dans les Flandres belges à Machelen. Ce sera

s’est battu pendant trois ans et a dépensé trente mille euros, mais le

aller constamment. Sinon, pourquoi en avoir une ? écrit Martin Bril.

bergen a vendu sa maison en 1981 aux musiciens d’Amsterdam Henk

son dix-huitième déménagement. Il pensait avoir trouvé le repos en

problème est résolu. Et il a réussi à ne pas prendre la France en grippe.

Et en plus, il faut entretenir la boutique. Les tuiles du toit qui se sont

et Saar Vos. Voir l’interview avec Henk Vos p. 48). Le 18 juin 1973, dans

France, mais il avait emporté son âme agitée avec lui.

« Heureusement, nous avions investi beaucoup de temps et d’énergie

envolées, les vaches qui maraudent dans le jardin, la tuyauterie qui a

une des lettres du recueil Brieven aan Simon Carmiggelt 1971–1975 (1982)

dans les contacts avec nos voisins d’Angiens. Ils étaient aussi choqués
Se battre contre les moulins à vent

La résidence que Mieke

sauté, le fisc qui menace saisie, les loirs dans le grenier, une invasion de

(Lettres à Simon Carmiggelt), Reve écrit tout excité qu’il est en train de

taupes, la mort du paysan d’à côté, les remises qui s’effondrent – il peut

se saouler dans la voiture parce qu’il vient le matin même de signer

Snel et son mari Niek avaient achetée en 2003 à Angiens, en Normandie

arriver tant de choses. Pourtant, cela fait des mois que je n’y suis pas

la promesse d’achat d’une maison à « P. ». « Cela fait des années que

leur plaisait tellement et ils recevaient la visite de tant d’amis, qu’ils

allé. Je me sens parfois comme un homme qui délaisse sa mère. »

je contemple cette maison et cette cour d’un œil avide. La façade en

avaient décidé d’en acquérir une deuxième dans les environs pour y

Janet de Graaf habite à Rotterdam et retient son souffle à chaque

impose beaucoup, elle possède un perron et un grand balcon d’où je

aménager des gîtes. Ils pourraient mener à bien les travaux avant d’at-

fois qu’elle retourne dans l’ancien moulin à eau qu’elle a acheté il y a

pourrais haranguer le peuple et recevoir les témoignages de respect. J’ai

teindre la soixantaine. Peut-être pourraient-ils vivre à Angiens toute

treize ans dans le centre de la France, entre Orléans et Limoges. Les cam-

donc baptisé cette maison La Grâce. »

l’année. La maison idéale s’est alors présentée, située à une vingtaine
de kilomètres… Mais quinze jours à peine avant la date d’échéance de la

briolages n’arrêtent pas. En un an, sa résidence a même été visitée cinq
fois. Un record. « A chaque fois, je me dis : non, pas cette fois-ci. Surtout

Reve se réjouit de la visite de Carmiggelt et de sa femme. « C’est

promesse de vente, l’agent immobilier a lâché comme si de rien n’était

le jour où j’y suis allée en plein hiver avec ma fille et que j’ai découvert

vraiment un village pour vous. Familier et intime à souhait. Beaucoup

qu’il était prévu d’installer trois éoliennes dans les environs. L’une d’en-

en arrivant qu’ils avaient volé et le grand poêle à bois et les petits poê-

de jardins potagers aussi, engourdis, avec leurs vieilles lessiveuses, leurs

tre elles se trouverait à deux cent mètres de leur nouvelle maison.

les à pétrole. Maintenant, le poêle est fixé au sol par de gros cadenas. »

arrosoirs, leurs parterres de pensées, etc. La panique tranquille de la
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« Nous sommes restés bouche-bée. En fait, l’agent immobilier, le no-

que nous, et ils nous ont soutenus jusqu’au bout. Grâce à eux, on continue à y venir avec plaisir. »

Le pays

moins d’argent à mettre dans l’achat d’une maison secondaire en France.

d’euros, soit 30 % de la valeur mondiale des exportations de services. L’OMC

Malgré tout, le marché des résidences secondaires – et le tourisme en géné-

prévoit qu’en 2020, 1,6 milliard de personnes parcourront le monde pour

ral – restent très important pour l’économie française.

leurs loisirs.
Et en France ? Selon des études du Conseil mondial du voyage et du tou-

Situation aisée, aime les voyages

Le marché des résidences se-

risme, le tourisme en France génère actuellement 200 milliards d’euros, soit

condaires est indissociablement lié à l’essor qu’a connu le tourisme durant

plus de 10 % du produit national brut, (à titre de comparaison : aux Pays-Bas,

les dernières décennies. Dès que l’on possède une maison quelque part, on

ce chiffre est de 42 milliards d’euros, soit plus de 7 % du PNB). En termes

Après le trou noir de la

commence à prendre racine et très vite, on ne se considère plus comme un

absolus, c’est la France qui possède la plus grande industrie touristique de

France n’aurait sans doute pas été possible sans les changements spécifi-

Deuxième Guerre mondiale et toutes ses destructions, le niveau de vie a

simple touriste. Il n’empêche que l’argent qu’on y débourse – même si c’est

l’Union européenne. Et cela grâce aussi aux séjours des Néerlandais dans

ques, à la fois économiques et sociaux, qui se sont produits surtout depuis

énormément progressé aux Pays-Bas, surtout à compter des années soixante.

seulement au supermarché, au Brico Dépôt ou chez le brocanteur du coin –

leurs hôtels, leurs gîtes, leurs caravanes, leurs tentes – et dans leurs résiden-

la Deuxième Guerre mondiale et qui ont bouleversé la vie des Européens.

Le Bureau central des statistiques a calculé qu’entre 1977 et 2008, le revenu

entre dans la catégorie « revenus du tourisme ». Vu le nombre de résidences

ces secondaires.

Un niveau de vie plus élevé, le développement des infrastructures, de la mo-

net disponible aux Pays-Bas (chiffre corrigé selon l’inflation) a augmenté de

secondaires et les sommes qu’elles impliquent, on peut parler d’une sorte

bilité et du tourisme – mais aussi une urbanisation accrue et un recul de

30 %.

de tourisme de masse.

L’augmentation considérable du nombre de résidences secondaires en

Utiliser la plus-value immobilière

Du temps pour les vacances

En dépit du succès de l’Etat providence

l’agriculture, avec pour conséquence un exode rural et le dépeuplement de

La hausse de la valeur de l’immobilier a fourni à ceux qui étaient pro-

C’est un sujet délicat. Le Néerlandais propriétaire d’une résidence se-

après-guerre, de la diminution du temps de travail, des régimes de congés de

la campagne française. Et aujourd’hui, le repeuplement « à temps partiel »

priétaires de leur logement un avantage supplémentaire. Pratiquement

condaire ne veut pas être considéré comme un touriste et encore moins être

toutes sortes et des nombreux appareils ménagers qui font gagner du temps,

de toutes ces fermes et de toutes ces maisons inoccupées, à la fois par des

jusqu’à la fin des années quatre-vingt dix, on pouvait utiliser cette plus-value

mis dans le même panier que tous ses compatriotes dont il a un peu honte.

le Néerlandais a depuis 1975 de moins en moins de moments libres. Des

habitants étrangers, mais aussi par des Français : 90 % des résidences secon-

en prenant un second crédit pour financer des biens de consommation –

C’est étonnant de voir à quel point les Néerlandais s’évitent quand ils sont à

obligations diverses, telles que le travail, la formation, le soin aux jeunes

daires appartiennent en effet à des Français. Les sociologues ont déjà trouvé

un bateau, un tour du monde ou une résidence secondaire par exemple.

l’étranger. Martin Bril écrit dans son livre Plat du Jour : « Quiconque se rend

enfants et aux parents vieillissant, occupent une place plus importante. Le

de nouveaux termes pour les désigner : ce sont les nouveaux ruraux ou encore

Du point de vue fiscal, c’était rentable car les intérêts de ce second crédit

régulièrement en France connaît bien ce sentiment. On ne veut pas être

Bureau du plan social et culturel nous apprend qu’en 1975, le Néerlandais

les rurbains (une fusion de ruraux et urbains).

étaient également déductibles des impôts – le fisc, autrement dit le contri-

reconnu comme Néerlandais. (…) C’est le trait de caractère le plus risible

moyen disposait de 47,9 heures de liberté par semaine. En 2005, ce chif-

La piscine de l’architecte néerlandais avec vue sur la Côte d’Azur, l’école

buable, participait ainsi au financement de toutes ces choses bien agréables.

des Néerlandais en France. Toujours fébrilement en quête d’endroits encore

fre n’était plus que de 44,7 heures. Pourtant, nous partons plus souvent en

de campagne que le journaliste a transformé en habitation, le vieux mou-

En France, on pouvait croire que le gouvernement néerlandais offrait des

inconnus des touristes. Comme si on appartenait à un ordre plus élevé et

vacances et nous dépensons plus : 376 euros par personne et par séjour en

lin sans électricité du contrôleur financier nouvellement retraité – ils té-

subventions à ses ressortissants pour leur permettre d’acheter une résiden-

qu’on était les seuls – après les Français – à avoir droit à la France. »

2006, et 393 euros en 2007. Cette année-là, plus de 80 % des Néerlandais sont

moignent tous des grands courants socio-économiques de notre temps. Le

ce secondaire à l’étranger.

Néanmoins, si on voit les chiffres, il n’y a vraiment aucune honte à être

partis en vacances, dont 60 % à l’étranger.

contexte dans lequel ils se situent et leur signification dépassent de beau-

Les temps ont changé. On ne peut plus aussi facilement déduire de ses

touriste, car c’est un secteur fort. Selon l’OMC, l’Organisation mondiale du

Les chiffres du Bureau central des statistiques révèlent que ce précieux

coup l’histoire personnelle de cet endroit ou de cette maison en particu-

impôts les intérêts des prêts à la consommation. Le gouvernement y a mis le

commerce, les 922 millions de personnes qui en 2008 se sont rendues dans

temps des vacances, nous le passons de plus en plus en France. Si en 1969,

lier.

holà. De plus, le boom immobilier s’essouffle. Du coup, les Néerlandais ont

un autre pays pour leur loisirs ont généré un montant de 642 milliards

les Néerlandais y passaient en moyenne 7 % de leurs grandes vacances,
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Exode rural

dix ans plus tard, le chiffre était de 20 %. Il n’a pas bougé jusqu’en 2002.

En voiture, on fonce vers le sud en passant par le périphérique parisien

Ajoutons à cela que les réseaux des compagnies d’aviation low-cost sont

Ensuite, notre intérêt pour la France a diminué ou, pour être plus précis, la

et l’autoroute du Soleil, aussi redoutés l’un que l’autre, à moins d’opter

très peu présentes à Paris. Il est beaucoup plus facile et moins coûteux de se

décennies de dépeuplement des campagnes françaises. On a alors parlé

concurrence de nouvelles destinations exotiques s’est accentuée. En 2007,

pour les longues collines sinueuses du Luxembourg si l’on a choisi un en-

rendre à Bergerac, à partir d’Anvers ou de Liverpool, qu’à partir de Paris. A

d’exode rural. Et c’est bien parce que des millions de Français ont quitté la

15 % des Néerlandais passaient leurs grandes vacances en France. Un choc :

droit juste au sud des Ardennes. Les routes françaises sont un plaisir. Elles

partir de Montpellier, Ryanair propose des vols pour Bristol, Leeds, Londres,

campagne pour s’installer en ville que tant de fermes, de châteaux, de mai-

cette année-là, l’Allemagne est devenue pour les Néerlandais la première

sont bien conçues, joliment aménagées et largement pourvues d’aires de

Bruxelles et Francfort – mais pas pour Paris. EasyJet assure des vols directs

sons et de ruines ont pu être disponibles pour ces nouveaux habitants ve-

destination de vacances en Europe. Et pour ce qui est des maisons secondai-

repos, avec des jeux pour les enfants, des produits du terroir et de gigantes-

de Lyon à Edinburgh, Pise et Marrakech – mais pas Paris (ni Amsterdam non

nant profiter de leurs loisirs.

res, l’Espagne est désormais la rivale directe de la France.

ques batteries de toilettes. Par contre, elles sont aussi largement pourvues

plus d’ailleurs).

de postes de péage.
Une voiture pleine de vin

Ces nouvelles tendances ont été précédées de plusieurs

Les chiffres sont éloquents. L’INSEE qui comptabilise la répartition de

Plus une région est facile d’accès – en voiture, en train, en avion et par

la population sur le territoire français dans les villes et à la campagne, a re-

S’il faut de l’argent et du temps pour

Pas étonnant alors que le réseau routier français ait un club de fans sur

Internet – et plus l’immobilier est cher. En Normandie et dans la vallée de la

censé qu’en 1936, la France comptait quelque 22 millions de citadins contre

s’acheter une résidence secondaire et y séjourner, il faut évidemment aussi

Internet : SARA, Sites des amoureux des routes & autoroutes (http://forum.

Loire, les prix des maisons ont augmenté depuis la construction de la ligne

près de 20 millions de ruraux. Mais l’écart entre ces deux chiffres ne cesse

pouvoir s’y rendre. Ce phénomène est donc indissociablement lié à la mo-

sara.free.fr). Les amateurs y échangent leurs expériences et des conseils prati-

de TGV vers Le Mans. Sur la côte normande, les prix avaient déjà beaucoup

de s’élargir : en 1999, le nombre de citadins avait doublé et atteignait les

bilité.

ques. On y trouve même un concours de photos avec un nouveau thème tous

grimpé après l’ouverture du tunnel sous la Manche. Dans le Languedoc-

44 millions, et la population des campagnes ne représentait plus que

les mois : les plus beaux bouchons, les plus belles aires de repos d’autoroutes

Roussillon également, les valeurs immobilières ont augmenté depuis que le

14 millions. Le nombre d’agriculteurs a lui aussi énormément baissé : ils

et même les plus belles prises du TGV.

TGV va jusqu’à Perpignan.

étaient 5,5 millions en 1955 et seulement 876 000 en 2007.

On peut bien sûr s’y rendre en voiture. D’après le Centre d’études sur les
loisirs des Pays-Bas, nous utilisons notre voiture pour les trois quarts de nos
vacances. Aux Pays-Bas, tout le monde ou presque a sa voiture : en 2007, le

Oui, le Train à Grande Vitesse. La France a été le premier pays d’Euro-

Lorsque la famille Weijers s’est mise en quête d’une maison en Fran-

Ce n’était pas toujours le cas. Dans Gisteren in Frankrijk (1978) (Hier en

parc automobile comptait à 7,2 millions de véhicules et il en comptera 8 mil-

pe à l’introduire en 1981 et cette innovation technologique a grandement

ce, les membres de la famille voulaient à tout prix qu’il y ait une bretelle

France), Elizabeth Mollison fait remarquer qu’entre 1715 et 1789, la popula-

lions en 2010, ce qui correspond à une voiture pour deux Néerlandais, per-

contribué au désenclavement des campagnes françaises. Depuis que le TGV

d’autoroute pas loin de chez eux. Ce n’est que durant les longs travaux de

tion rurale a augmenté de 30 %. Le Roc, « son » village, « comptait en plus du

sonnes du quatrième âge et bébés inclus. Il est de plus en plus normal aussi

descend jusqu’à Marseille, les Parisiens se rendent plus facilement dans leur

restauration qu’ils ont compris l’aubaine que représentait pour eux la pré-

curé, du notaire et de nombreux fermiers, également un maçon, un menui-

de posséder un second véhicule (plus d’un foyer sur cinq). Pour beaucoup de

maison de week-end. Les prix de l’immobilier marseillais ont donc augmenté

sence de la gare TGV de Valence à proximité d’Eurre, leur village d’adoption.

sier, trois forgerons, deux tailleurs, un cardeur, deux tisserands et deux cor-

propriétaires de résidences secondaires en France, le voyage en voiture fait

de plusieurs dizaines de pour cent. Partout en Europe, les trains à grande vi-

« Durant les travaux, nous déposions souvent les enfants chez leur grand-

donniers. Aujourd’hui, dans ce village, il n’y a plus qu’un seul menuisier à

partie intégrante des vacances. Stijn Severijn, l’un des sept copropriétaires

tesse deviennent des concurrents sérieux de l’avion, surtout pour les trajets

mère pour faire un rapide aller-retour le week-end. Nous sommes une des

la retraite, Eduard Maury. A sa mort, il n’y aura personne pour lui succéder.

de la « Huize Molensteen » en Lorraine raconte : « On peut décider d’y aller

de moins de cinq heures. On s’attend à ce que le nombre de kilomètres de

rares familles étrangères à ne pas habiter ici en permanence. C’est possible

Si on continue à avoir besoin d’un menuisier, on en trouvera certainement,

comme ça, un vendredi après-midi. J’envoie un texto à la ronde : Quelqu’un

voie ferrée à grande vitesse (5 000 km en 2007) passe à 15 000 en 2020. Pour

grâce aux infrastructures – autoroute, TGV et Internet. Et tenez-vous bien,

mais à des prix que Maury n’aurait jamais osé imaginer. »

d’autre a l’intention d’y aller ? » Wiebe van der Woude et Ad Serné expli-

ce qui est des voyageurs, les 15 millions de 2007 pourraient bien devenir

on nous a même accordé une réduction sur les impôts locaux à cause du

quent qu’à l’aller, ils remplissent leur voiture de plantes de toutes sortes et,

25 millions en 2010. Il est certain en tout cas que la clientèle en provenance

bruit occasionné par la proximité du TGV ! »

au retour, ils la chargent de bois de cheminée, de vin et de cette eau-de-vie

des Pays-Bas va augmenter, après le prolongement tant attendu de la ligne

de pomme qu’ils ont fait distiller chez le spécialiste du coin.

de TGV jusqu’à Amsterdam.
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Dans Beau Berry, Rudi Wester décrit la façon dont cela s’est passé dans
sa région. Entre 1936 et 1990, le nombre de ruraux a diminué de 350 000 à
240 500, une baisse de plus d’un tiers. Le nombre de citadins a au contraire

augmenté de 185 000 à 318 500. « Il y a trente ans, le hameau où j’habite

Les nouveaux ruraux

Les amateurs de calme ne sont pas les seuls

de billets, ni bureau de poste, ni épicerie, ni boulangerie, et presque plus

Ce n’est pas nécessairement cette partie des campagnes où les « nou-

comptait 65 habitants, aujourd’hui ils ne sont plus que dix auxquels s’ajou-

à investir ces régions, les gens qui travaillent le font aussi. Ils ont un nom,

d’école. Saint-Nazaire survit, mais c’est grâce à des villageois qui ne sont pas

veaux » habitants ont de vieux liens de parenté. Aujourd’hui, on s’installe

te la dizaine d’« importés ». Les personnes âgées ne sortent presque plus de

on les appelle les nouveaux ruraux. Dans les années quatre-vingt et quatre-

toujours là. Les exploitants du château du village restauré par les soins de la

dans des villages peuplés de gens de passage comme soi-même. Ils ont choisi

chez elles parce qu’il n’y a rien d’intéressant à faire, c’est un endroit mort.

vingt dix, pas moins de 2,2 millions de citadins français ont ainsi choisi

mairie y habitent l’été, mais l’hiver, ils sont en voyage. Les artistes attirés par

l’endroit non pour des raisons sentimentales mais des raisons pratiques –

Les habitants venus d’ailleurs apprécient le calme et le caractère rustique

d’aller s’installer à la campagne – à proximité d’une ville plus importante

les logements bon marché offerts par la commune, y vivent en hiver, mais

la facilité d’accès et les équipements par exemple. Des villages-dortoirs en

de l’endroit, mais pour les natifs, c’est d’un ennui mortel. » Martin Sommer,

bien entendu, où l’on peut trouver un théâtre, un cinéma et une gare TGV.

fuient les touristes en été. Si l’Office du tourisme qui sert aussi de bureau

quelque sorte, avec des lotissements, sans passé, mais reliés à l’autoroute

correspondant du quotidien néerlandais de Volkskrant, résume très bien cette

L’anthropologue français Jean-Didier Urbain (un nom prédestiné ?) a écrit à

de poste continue à offrir ses services, c’est parce que l’employée se partage

par une bretelle d’accès, et offrant à leurs habitants une place de parking

différence dans un article sur la Thiérache : « Pour les Néerlandais, les taudis

leur propos un livre intitulé Paradis Verts (2002). Contrairement au courant

entre plusieurs villages. Le plombier y habite, mais son entreprise est à Mon-

devant leur porte. L’avenir est aux villes et villages qui du fait de leur situa-

en moitié en ruine donnent encore à la région une douce saveur d’authenti-

du retour à la nature des années soixante, ce groupe n’est pas animé par

télimar. Saint-Nazaire vit toujours, mais il n’est plus autonome – c’est un

tion géographique sont rattachées à toutes sortes d’infrastructures, aussi

cité, pour les Français ils sont la preuve qu’ils vivent loin de tout. »

une utopie et n’est pas contre la ville. « On n’émigre pas, on se partage.

banc de sable dans une nouvelle économie rurale des plus instables.

bien matérielles que socioculturelles. Et qu’en est-il du reste de la France

Un pays mort, mais des voitures de luxe. Le poète et écrivain Ilja Leonard

Aujourd’hui, on ne choisit ni la ville ni la campagne. L’habitant polymorphe

Pfeijffer et sa compagne Gelya Bogatishcheva ont constaté le vide de la cam-

est quelqu’un qui choisit de ne pas choisir. » Il est à la fois un passant qui

pagne en la parcourant à vélo. Dans De filosofie van de heuvel. Op de fiets naar

reste et un habitant qui passe.

rurale ? Des itinéraires de cyclotourisme. Des résidences secondaires. Des
Des villages plein de passants

Nombreux sont les intellectuels

maisons vides. Le calme plat.

français à s’intéresser aux changements dans la répartition des populations

Pour Viard, la mobilité est le facteur distinctif le plus important de no-

Rome (La philosophie de la colline. A vélo jusqu’à Rome) : « C’était vraiment

Urbain estime que contrairement aux vacanciers, ces habitants appor-

urbaines et rurales. Jean Viard est l’un d’entre eux. Agriculteur, sociologue

tre temps. Certains en profitent, écrit-il, « les nouveaux nomades, éduqués,

mort. Le pays en soi valait la peine, mais pour les habitants, l’avenir s’était

tent à l’environnement rural une source de vie nouvelle et durable : « Un

de l’espace rural, homme politique en Provence et directeur de recherche au

cultivés et prospères. Mais d’autres, les néosédentaires, restent rivés au pied

évanoui il y a quelques années, quelque part entre les subventions agricoles

troisième espace se dessine qui n’est ni touristique, ni agricole ». La résiden-

CNRS, il a aussi donné un nom à cette nouvelle catégorie démographique : il

des cités, aux quartiers pauvres des villes et des villages, ne se déplacent

et les directives de l’Union européenne, entre une certaine lassitude et le

ce secondaire n’est plus une simple maison de vacances, ses habitants sont

les appelle les rurbains. Les rurbains doivent leur existence à la mobilité, ce

pas, ne partent pas en vacances... Dans une culture de l’extrême mobilité,

fait que les choses vont comme elles vont. « Comment se fait-il qu’il y ait

un mélange de gens du lieu et de gens d’ailleurs, de paysans, de touristes,

trait fondamental de notre époque. Nous vivons plus vieux, nous travaillons

les moyens de transport deviennent l’enjeu des tensions entre privilégiés et

encore tant de belles maisons ? se demandait Gelya. Et ils ont de grosses

de citadins français et de citadins étrangers. La campagne, explique Urbain,

moins et nous sommes toujours en train de bouger.

laissés-pour-compte. »

voitures ». Des voitures dont la plaque d’immatriculation se termine par 75.

« n’est plus prisonnière d’un passé, elle devient un laboratoire du présent. »

Dans son livre, Eloge de la mobilité (2006), Viard parle de la « toile TGV ».

Des Parisiens qui ont ici leur datcha. (…) J’ai compris brusquement que la

Si autrefois le Français allait surtout à la campagne pour faire le vide,

« Le TGV et les navettes d’Air France créent une sorte de « cité France » inter-

seule chance de survie de ce petit café, de ce village et de toute cette région,

aujourd’hui c’est tout simplement pour y travailler et y vivre.

connectée, à trois heures de Paris. » Durant les dix dernières années, nous dit

sur les loisirs provoque par définition un certain déséquilibre. Les différen-

Une économie du temps libre disparate

Une économie reposant

c’était le tourisme. (…) On ratisse bien la nature et on aménage des itinérai-

Prenez le village de Saint-Nazaire-Le-Désert en Provence qui a fait l’ob-

Viard, la population française a augmenté de 4 millions alors que le nombre

ces dans les bénéfices sont parfois éloquentes : ainsi la location pendant

res de cyclotourisme. Si les touristes viennent, les restaurants et les cafés

jet en 2008 d’un reportage de René Moerland, correspondant du quotidien

d’habitants des grandes villes n’a pas bougé. La croissance a donc dû se faire

trois mois de l’unique chambre d’hôte qu’il a aménagée dans le donjon

resteront. Ils augmenteront leurs prix. Il en viendra davantage. Et toute la

néerlandais NRC Handelsblad. Là aussi l’exode a commencé après la Deuxiè-

vers les périphéries de ces villes et vers les campagnes qui se repeuplent.

XIVe siècle de sa ferme rapporte plus à un fermier producteur d’œufs que la

région va devenir une espèce de grand hôtel. » Dans l’économie de loisirs, le

me Guerre mondiale. Au milieu des années quatre-vingt dix, la situation

succès a aussi ses risques.

du village est au plus bas. Il n’y a ni médecin, ni pharmacie, ni distributeur
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vente de ces mêmes œufs durant toute une année. On constate les mêmes

disparités dans la demande concernant certaines professions : les maçons

Il pense que notre obsession actuelle pour la campagne s’explique en

plique que pour le touriste « l’espace est devenu l’ensemble des attractions

L’une des conséquences de la mobilité « extrême » dont parle Jean Viard,

et les plombiers sont très sollicités, les instituteurs non. Les brocantes et les

partie par nos désillusions face à l’époque moderne. « Mais seuls certains

touristiques. Cet espace et les voyageurs qui y viennent sont centrifuges, au

est l’évolution de notre relation par rapport aux lieux où nous vivons et

marchés de produits fermiers exercent un attrait indéniable parce qu’ils ont

types de paysages répondent pleinement à ce besoin. Ce sont les paysages

contraire du pèlerin qui était centripète. » Le propriétaire d’une résidence

travaillons. La vie du propriétaire d’une résidence secondaire ne se déroule

l’air authentiques, mais peu de gens venus de l’extérieur – qu’ils soient fran-

d’où on a supprimé les machines agricoles, les ouvriers, les animaux morts,

secondaire se situe quelque part entre les deux : à mi-chemin entre le tou-

plus dans un lieu unique, et l’ordinateur et Internet permettent aussi une

çais ou étrangers – s’investissent dans les associations locales pourtant sans

les bâtiments en béton, les cours d’eau polluée et les centrales nucléaires »,

riste et le pèlerin.

plus grande flexibilité du travail. Néanmoins, cette relation nouvelle avec

doute plus authentiques. (Y seraient-ils les bienvenus ? Les « autochtones »

écrit-il. Ce regard sélectif transforme la campagne en une attraction, un

un second lieu de résidence, pourquoi serait-elle par définition plus superSédentaires et nomades

Depuis peu, 50 % de la population mon-

ficielle ? La maison secondaire, plus encore que la principale, est pour beau-

numérique les petites routes campagnardes les plus secrètes. Rien ne peut

diale vit dans des (giga)villes, et en 2050, ce pourcentage devrait être de

coup l’endroit où l’on est face à soi-même, où on a le temps de réfléchir, où

échapper au regard du touriste.

75 %. La ville n’est plus une île dans la campagne : la campagne est devenu

on retrouve ce lien avec la terre et les saisons qu’on avait un peu oublié ou

un archipel dans un monde peut-être pas urbanisé au sens littéral du terme,

même perdu « chez soi », dans sa maison hollandaise coincée entre l’auto-

Avec l’arrivée de cette population mobile

mais qui s’inscrit dans la zone d’influence de la culture urbaine dominante.

route et le lotissement.

nouvelle destination, mais les terres qui l’entourent ? « Un pays mort et des

et aisée, venue vivre à temps partiel à la campagne, le rôle séculaire de l’agri-

C’est la ville avec ses valeurs, ses désirs et son économie qui détermine l’oc-

voitures de luxe » disait Ilja Pfeijffer. Oui, c’est bien cela.

culteur a changé, bon gré mal gré, comme d’ailleurs sa relation au monde

cupation et l’utilisation de ces espaces ouverts.

veulent naturellement se préserver un terrain à eux). Certes, le tourisme

« thème ». Avec l’option « éviter les grandes routes » du GPS, on découvre en

apporte de l’argent et fournit des emplois, mais le plus souvent il s’agit de
travaux saisonniers non qualifiés. Les vieilles maisons en pierre sont enfin
restaurées, mais les gens de l’extérieur sont les seuls à avoir assez d’argent
pour se les offrir. La maison du paysan décédé ou parti à la ville trouvera une

« Le paysage esthétique »

Si l’on considère le temps que l’on passe dans sa résidence secondaire,
celle-ci est sans doute davantage un lieu de passage, mais sa signification est

C’est précisément au moment où l’agriculture moderne, et de ce fait la

extérieur. Ne serait-ce que parce que le citadin propriétaire d’une maison de

Le nouvel habitant de la campagne, « entre sédentaire et nomade », n’est

peut-être plus profonde et plus durable que celle d’une résidence principale.

vie rurale dans son ensemble, connaissent de grands bouleversements que

campagne commence à se mêler d’agriculture parce que celle-ci détermine

plus lié à son environnement par le travail physique de la terre et par les

Pour le propriétaire, bien entendu, car il est possible que le voisin français

l’image de la campagne est soumise à ce que le sociologue anglais John Urry

« son » paysage et « sa » vue. Dans leur essai L’Archipel Paysan. La fin de la

récoltes, comme l’était le paysan avant lui, il y est attaché par la satisfac-

ait une toute autre opinion sur ce sujet.

appelle the tourist gaze (le regard du touriste). Dans son livre du même nom

république agricole (2001), les sociologues Jean Viard et Bertrand Hervieu

tion de ses désirs – le calme, l’espace, l’authenticité. Selon Hervieu et Viard,

(1990, deuxième édition 2002), il décrit ce qui se passe lorsque le touriste –

– ce dernier est actuellement secrétaire du CIHEAM (Centre international

la campagne est pour 70 % des Français synonyme de liberté et de beauté.

et nous le sommes tous à un moment donné – porte sur ce qui l’entoure ce

de hautes études agronomiques méditerranéennes) –, parlent de « la campa-

L’habitant à temps partiel s’associe à la vie à la campagne, mais sa vie et ses

regard souvent délimité par le viseur de l’appareil photo, ou par le cadre

gne, bonheur des urbains » devenue un prolongement de la ville, et même

revenus n’en dépendent pas. On aime fendre du bois pour le poêle dans sa

du pare-brise de la voiture ou du camping-car. Chaque lieu est réduit à une

un « monument de la civilisation urbaine. » De nos jours, la campagne est

maison de campagne en France, mais chez soi, aux Pays-Bas, on préfère mon-

image reproductible à l’infini. Ce qui est regardé – qu’il s’agisse d’une per-

« davantage un paysage qu’un espace de production », ce qui revient à dire

ter le thermostat du chauffage de quelques degrés. La maison secondaire

sonne, d’une ville ou d’un paysage – devient un objet, un produit, une expé-

que désormais, on en arrive à juger la campagne sur ses qualités esthétiques

est souvent aussi la concrétisation d’un rêve qui serait irréalisable dans la

rience. Entre celui qui regarde et ce qui est vu, une distance, une répartition

plus que sur la nourriture qu’elle produit – et l’agriculteur doit s’occuper

résidence principale, ne serait-ce que parce que tout dans ce logement de

des rôles se mettent en place automatiquement, qu’on le veuille ou non. Le

des deux.

loisirs correspond à un libre choix.

flux de touristes qui parcourent le monde est tellement démesuré qu’Urry

Pour le touriste, l’espace est devenu homogène, écrit le philosophe Ton

parle d’une production et d’une consommation d’images véritablement «

Lemaire dans son livre désormais classique, Filosofie van het landschap (1970)

omnivore ».

(Philosophie du paysage). L’auteur qui vit en France depuis des années y ex-
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Le rêve

s’agisse des résidences principales ou secondaires. Une pension de retraite

Pour ce qui est des sentiments profonds, la résidence secondaire ne ré-

britannique dont le montant équivalait à 1 500 euros en 2007, ne valait plus

pond pas toujours non plus aux attentes de l’acheteur, estime Paul Kuijpers,

que 1 000 euros un an plus tard. Le journal télévisé français annonçait que

ancien directeur du Centre culturel De Balie à Amsterdam et ancien propri-

30 % des Britanniques propriétaires d’une résidence en France étaient con-

étaire d’une maison en France : « Les gens ont en tête des images de la cam-

frontés à des problèmes financiers. Conséquence : une « débritannisation »

pagne qui datent de quarante, cinquante, soixante ans, et ils découvrent que

ou encore une « refrancisation » de la France.

ce rêve n’a jamais été la réalité. Pour beaucoup, ce n’est finalement qu’une
répétition de la vie qu’ils mènent déjà, et non cette « autre » vie qu’ils avai-

La Turquie, la Hongrie

Depuis des années, le marché de l’immobilier néerlandais attendait avec

t’Sas souligne que depuis quelques années, ce sont les Belges qui forment

impatience et gourmandise le moment où les baby-boomers allaient se re-

le gros de sa clientèle. Dans le sud-ouest de la France, les prix ont baissé sur

on ne sait toujours pas si l’arrivée à la retraite de la vague des baby-boomers

trouver à la retraite et dépenseraient leur capital plus largement encore

toute la ligne et, selon le géographe néerlandais Guy van Oort, les ventes

va ou non donner un coup de fouet à la vente des résidences secondaires

que lorsqu’ils étaient en activité. Ils sont nombreux, ces baby-boomers qui

aux Néerlandais ont chuté de moitié. Certes, ceux-ci continuent de regarder,

en France. C’est une génération qui a de l’argent – des héritages, des écono-

doivent atteindre l’âge de la retraite vers 2010. Selon le Bureau central des

mais ils n’achètent plus – en tout cas, pas maintenant. Le rêve est toujours

mies, le fruit de la vente d’une maison payée depuis longtemps ou encore de

une résidence secondaire en France dans dix, vingt ans, lorsqu’ils ne se-

statistiques des Pays-Bas, les plus de 65 ans étaient déjà 2,3 millions en 2003

vivant, mais pour l’instant il se tient coi.

l’argent comptant issu d’une entreprise privée –, mais s’ils n’ont pas encore

ront plus tout jeunes ? Dans le livre Het tweede huis (La maison secondaire),

acheté de petite cabane en France, on peut se demander s’ils vont mainte-

l’agent immobilier Theo Overduin fait le point : « Chez les plus de cinquante,

nant s’y mettre.

soixante ans, la distance va prendre de l’importance, mais aussi le fait que

et ils seront 3,8 millions en 2030. De plus, la plupart d’entre eux sont en
pleine forme, ils ont des moyens financiers et une grande envie de voyager.

En France, la tendance est à la baisse sur l’ensemble du marché. Si en
2007, le prix de l’immobilier continuait d’augmenter – résidences princi-

Y a-t-il de nouveaux acheteurs ? Pour l’instant,

ent espérée. On emporte toujours son bagage psychologique avec soi. Et ils
sous-estiment les efforts que représentent les travaux. »
Plus tout jeunes

Qu’en sera-t-il de tous ces gens qui possèdent déjà

L’année 2010 est là, mais le tableau n’est plus du tout le même. La crise

pales et résidences secondaires confondues –, cette hausse n’a pas dépassé

Et la génération des vingt et trente ans ? Selon un reportage paru en

les enfants sont restés aux Pays-Bas, les soins dont on aura peut-être besoin

économique a touché le monde du travail, mais elle n’a pas épargné non

les 5 %, selon le site www.woneninfrankrijk.com, autrement dit la croissan-

2004 dans la revue néerlandaise Intermediair, les jeunes préfèrent les nouvel-

s’il arrive quelque chose ou si l’un des deux partenaires vient à décéder, et

plus les détenteurs d’obligations et d’assurances-vie. On est donc plus pru-

ce la plus faible depuis douze ans. Et en 2009, la Fédération nationale de

les destinations de vacances comme la Turquie, la Hongrie, la Tchéquie, la

aussi le fait qu’il n’y a pas de surveillance sur la maison. On est quand même

dent quand il s’agit de faire des dépenses non indispensables comme une

l’immobilier (FNAIM) a fait savoir que le marché du logement avait baissé de

Croatie ou la Norvège. Elles représentent les nouvelles frontières de l’Europe

plus réticent quand il s’agit d’une maison à l’étranger parce qu’elle reste

résidence secondaire. Le rêve toucherait-il à sa fin ?

30 % au cours du premier trimestre.

et ont en plus ce petit côté aventure que ne possède pas la campagne fran-

inoccupée plusieurs mois d’affilée. »

Les résidences secondaires appartenant à des étrangers jouent un rôle

D’une part, il y a moins d’acheteurs, et d’autre part le nombre des pro-

çaise. Reste à savoir par ailleurs s’ils vont acheter. Les compagnies aérien-

En plus de cette réticence, il y a ce sentiment de culpabilité qui peut

important dans l’économie française depuis des années. Le Crédit Foncier de

duits mis sur le marché augmente, ce qui aggrave encore la pression sur

nes low-cost, Internet, un style de vie qui privilégie la mobilité, l’ordinateur

vous tenailler et que Martin Bril a si bien exprimé : « La majeure partie de

France a calculé qu’en 2000, le montant en jeu était de près de 3,6 milliards

les prix. « Dans certains cas, on a même vu les banques se résigner à perdre

portable et iPhone font que le monde est désormais plus ouvert et en même

l’année, notre maison en France est livrée à elle-même. Les volets fermés,

d’euros. En 2002, il était de 4,1 milliards et en 2005, de 5,1 milliards.

beaucoup d’argent en acceptant que la famille ou encore des amis du propri-

temps bien plus facile d’accès qu’on aurait pu l’imaginer il y a vingt ans. Si

le toit légèrement penché sous le poids des tuiles, la lourdeur et le froid

Néanmoins, les choses sont en train de changer. Les Néerlandais choisis-

étaire reprennent son crédit pour un montant plus bas parce qu’il n’arrivait

l’air du temps fait remonter un de nos instincts à la surface, ce sera plutôt

des murs, les ornières boueuses du petit chemin qui mène à la vallée. Cette

sent moins souvent la France pour leurs vacances et la vente des résidences

plus à payer », explique Van Oort. La baisse de valeur de la livre sterling

notre penchant nomade que notre penchant sédentaire.

maison me fait de la peine. »

secondaires commence à baisser. En Ardèche, l’agent immobilier Mireille

a eu des conséquences pour beaucoup de propriétaires britanniques, qu’il
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Henk Henricks et sa femme ont été propriétaires d’une maison en

Pour Dirk et Josje Langkamp, le problème est résolu : « Nous avons de-

Au bout de quelques années, elle s’est décidée à la louer à des touristes

Frédéric Lavesque est viticulteur à Largentière et comme t’Sas, il compte

Corrèze pendant douze ans. Ils n’ont pas voulu attendre le moment où ils

mandé aux enfants ce qu’ils en pensaient et ils veulent garder la maison. »

pendant l’été et à engager quelqu’un pour l’entretien du jardin et le mé-

de nombreux Néerlandais parmi sa clientèle. Il n’a rien contre eux, déclare-

seraient obligé de partir. « J’avais soixante ans quand nous l’avons achetée.

Une de leurs filles a également acquis une résidence pour sa propre famille

nage. « Je pense que plus tard j’aimerai y habiter, du moins durant une par-

t-il : « Autrefois, ils dépensaient très peu et apportaient leurs propres provisi-

J’aurais voulu y rester jusqu’à mes quatre-vingts ans, mais autour de moi je

à dix minutes de chez eux. La fille de Henk Vos lui interdit de vendre sa

tie de l’année, avec des amis. C’est ma façon de garder cette option ouverte

ons dans leurs bagages. L’économie locale n’en profitait pas beaucoup, mais

voyais plusieurs personnes contraintes de vendre pour des raisons de san-

maison, « mais son mari et elle ont suffisamment d’occupations à Amster-

pour plus tard. » Depuis deux ans, elle a un compagnon italien et va souvent

de nos jours, tout le monde a plus d’argent et ils veulent surtout profiter de

té. Alors à 72 ans, je me suis dit, soyons raisonnables et partons à 75 ans.

dam avec leur travail, quatre enfants et l’entretien de leur maison et de

à Naples. « Mais j’ai toujours au fond de moi une voix lancinante qui me dit

la région. » Et puis, ce sont surtout les Néerlandais qui mettent de l’argent,

D’autant plus qu’aux Pays-Bas, nous avions aménagé dans une maison avec

leur jardin. » Arthur Weijers préfère agir avant que le problème ne se pose :

qu’en fait je devrais aller en France. »

du temps et de la passion dans la restauration des vieilles maisons aux pier-

jardin. Cela commençait à faire beaucoup. »

« Je pense qu’on va la garder encore une quinzaine d’années, jusqu’à mes

Henricks se disait qu’il lui faudrait trois ou quatre ans pour trouver un
acheteur, mais à son grand étonnement, dès la parution de la première an-

65 ans. Ensuite, on vendra, les enfants auront l’argent et ils en feront ce
qu’ils veulent. »

res apparentes, ajoute Lavesque. « Franchement chapeau ! Bien sûr qu’on
Amertume

Socialement parlant, l’arrivée massive de propriétaires

est contrariés qu’ils fassent monter les prix – jusqu’à ce qu’on se décide

étrangers n’est pas restée sans conséquence. « Vous voulez savoir si on con-

nous aussi à vendre une maison. Sincèrement, sans le tourisme, l’Ardèche

nonce, on leur a proposé le prix qu’ils demandaient. « Difficile de dire : Reve-

Pour Marijke Beek (57 ans), historienne de l’architecture vivant à Am-

state une certaine rancœur de la part des Français concernant la colonisa-

n’existerait plus. » Ne craint-il pas que le patrimoine français ne soit ainsi dé-

nez dans trois ans. » Ils ont eu de la chance, d’autant plus qu’actuellement,

sterdam, vouloir que la maison reste dans la famille est à la fois une bonne

tion de leur région par des étrangers ? Non, on est une bonne chose pour

pendant de la bienveillance des étrangers ? « Mais non ! s’exclame Lavesque

beaucoup de Britanniques veulent se débarrasser de leur maison. Désormais,

chose et un fardeau. « J’avais dix-huit ans quand mes parents ont acheté une

l’économie et pour l’« allongement » de la population qui vieillit », nous

en ouvrant les bras. Je suis très européen ! »

Hendricks et sa femme ont toute liberté pour découvrir d’autres régions de

maison en Ardèche, raconte-t-elle. J’y allais pendant l’été, ou avec des amis

dit Sjoerd Soeters. Toutefois, reconnaître qu’on a besoin des étrangers pour

Des Européens entre eux tout simplement. Peu de Néerlandais réussis-

France. « Lorsque nous avons acheté la maison, nous pensions aller visiter la

lorsque mes parents n’étaient pas là. » Une fois à la retraite, ses parents y ont

des raisons économiques, ne veut pas forcément dire qu’on se réjouit qu’ils

sent pourtant à se faire admettre vraiment dans la communauté française.

Côte d’Azur, les Pyrénées, l’Italie. Cela ne s’est jamais fait. Maintenant nous

vécu dix ans, pratiquement en permanence, mais à un moment donné, des

soient là. Lorsque la présence étrangère devient trop forte (Dordogneshire),

Surtout s’ils ne sont là que quelques semaines ou quelques mois par an. Il

avons acheté une caravane et nous voyageons partout. »

problèmes de santé les ont contraints à rentrer aux Pays-Bas.

on peut se sentir étranger dans son propre pays. Paul Kuijpers : « La venue

n’empêche que la plupart d’entre eux estiment que les relations sont plutôt

Ils ont cédé la maison à Marijke pour un prix avantageux. Le bien restait

des étrangers déstabilise la plupart des villages. J’entends notre voisin

correctes ou bonnes. « Ils nous trouvent gentils. Mais il ne faut pas qu’on soit

ainsi dans la famille. « Mais après la signature du contrat de vente, je me suis

dire : « Vous allez voir qu’on va finir notre vie comme jardinier de tous ces

trop nombreux », déclare Inge Behling. C’est aussi l’expérience de Wiebe van

Si les parents sont attachés à la France, ce

mise à faire des cauchemars. La responsabilité de cette grande maison et de

étrangers. » On constate une marginalisation des petits paysans du fait de

der Woude : « On ne constate aucune animosité de leur part. Les Français

n’est pas forcément le cas de leurs enfants. Ceux-ci se reconnaîtront peut-

tout ce terrain me pesait. A Amsterdam, je suis locataire. Aujourd’hui, les

l’urbanisation des campagnes par des étrangers qui ont de l’argent. »

sont assez repliés sur eux-mêmes, c’est vrai. Pour eux, la vie privée, c’est

être dans ce que Jacques Dutronc et Françoise Hardy expriment à travers

cauchemars ont cessé, mais mes parents n’arrêtent pas de me dire de vendre

Pendant des années, la hausse de la demande étrangère de résidences

sacré. » Pour sa part, Josje Langkamp admet que « c’est difficile de se con-

leur chanson mélancolique Brouillard dans la rue Corvisart :

la maison, « on sait tous les tracas que cela représente, en plus quand on est

secondaires a gonflé les prix de l’immobilier résidences principales inclues.

struire une vie sociale ici en tant que personne de l’extérieur. C’est vrai aussi

Mêmes soupirs, mêmes souv’nirs, même détresse, même adresse

seule ». Mais en même temps, je ressens l’envie de la garder. Aussi parce que,

Mireille t’Sas Javelas de la petite ville de Largentière en Ardèche, note :

qu’on n’est pas mécontents qu’il y ait une certaine distance. On reste en

Mêmes saisons, mêmes maisons…

une fois qu’on y est, c’est très agréable. Je suis très partagée. »

« Pour les jeunes d’ici, c’est très difficile d’acheter un logement et même de

dehors de toutes leurs embrouilles et c’est très bien. »

Les résidences secondaires et
la seconde génération

Toujours les mêmes…

trouver une location à l’année. C´est toujours plus rentable pour un propriétaire de louer à des touristes durant l’été. »
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Après le meurtre de quatre Néerlandais à Montfort en 1999, on a pour-

Kuijpers ne croit pas que l’économie du temps libre ait suffisamment de

ingénu. Il sera remplacé par une forme d’habitat plus consciente, plus choi-

habitants à l’étroit dans leur espace, c’est certain qu’ils iront ailleurs occu-

tant vu le maire de cette commune exprimer de vives critiques à propos des

poids et de durabilité pour empêcher la progression vers le bas de l’ensemble

sie, qui – ironie du sort – ne permettra plus de ressentir cet attachement pri-

per l’espace. Avec sa politique d’utilisation intensive de l’espace urbain, le

rapports réciproques. Répondant aux questions du journal régional néer-

du monde rural. « L’exode rural est un glissement démographique dont les

mitif au lieu où on habite, justement à cause de la conscience qu’on en a. Il

gouvernement agit tellement à contre-courant des besoins du marché que

landais Eindhovens Dagblad, il déclarait : « Vous avez du mal à nouer des

conséquences sont toujours actuelles. Cela fait longtemps que les villages

semble qu’il n’y ait pas de conciliation possible entre cette forme d’habitat

les gens vont chercher d’autres issues. »

contacts. Lorsque vous achetez une maison ici, vous profitez de vos vacances

ont commencé de se vider. Les petits paysans quittent la campagne depuis la

ingénue mais solide qui caractérise le monde agricole, et cet habitat consci-

C’est encore à voir. Avant la mise en œuvre de cette politique de concen-

entre vous. Il y a très peu d’amitiés qui se nouent avec les Français. Vous

guerre et en dehors de l’agriculture, il y a de moins en moins de sources de

ent mais déraciné, comme ces citadins qui sont des touristes pendant les

tration urbaine, les Pays-Bas ne possédaient pas davantage l’espace, la na-

n’adhérez pas aux associations et quand il y a une fête au village, vous ne

revenus. La plupart des jeunes préfèrent travailler dans un bureau, comme

vacances. (…) Les paysans vivent dans le paysage. Les esthètes, les géographes,

ture, la table et le climat que l’on trouve en France. Le choix pour la France

venez pas. »

aux Pays-Bas. Du coup, les activités se raréfient. Et s’il n’y a plus personne

les historiens et surtout les touristes ne font que le visiter. »

n’est donc pas a priori un choix contre les Pays-Bas. La région ouest des Pays-

A propos du fossé qui sépare les cultures, Paul Kuijpers écrit : « Je me

Bas est surpeuplée, d’accord, et dans les autres parties du pays, le paysage

pour rénover les maisons, à la longue l’économie du temps libre risque aussi
Le plaisir du temps libre

Si l’on en croit Geurt Keers, chercheur

n’a plus vraiment la fraîcheur et la pureté que l’on souhaiterait. Oui, les

ouvriers, finalement, il en a trouvé un du Nigeria et un autre de la région

au Cabinet de conseil RIGO, il ne serait absolument pas nécessaire pour les

Néerlandais grognent contre le surpeuplement et contre la dégradation de

aspects moins agréables, au côté rébarbatif et primitif de la vie à la cam-

parisienne. Chez les entrepreneurs du coin, les ouvriers sont tous bulgares,

Néerlandais d’aller en France. Il est convaincu que les Pays-Bas pourraient

l’espace, mais on ne les a pas encore vu prendre la fuite tous en masse. Et

pagne. L’autre est tellement différent que l’on peut difficilement rechercher

aucun de la région : ils sont tous partis. On voit aussi des tensions qui se

en faire beaucoup plus pour développer le nombre et l’attrait des maison

à l’inverse, lorsque le pays était beaucoup moins peuplé, au XVIIe siècle par

des relations avec lui. On ne ressent pas tellement de « fraternité ». Et puis,

développent : les commerçants sont jaloux des constructeurs qui ont gagné

de campagne sur leur propre territoire. Dans la revue Tijdschrift voor de

exemple, ceux qui en avaient les moyens possédaient déjà un petit pied-à-

l’administration du pays et des localités est totalement différente, la plupart

dans l’affaire. »

Volkshuisvesting (2001) (Le magazine du logement), il écrit que toutes ces ré-

terre à la campagne.

demande si une résidence secondaire permet vraiment une ouverture. Il n’y

de disparaître. Notre entrepreneur a passé un temps infini à chercher des

a pas de contact véritable avec « l’autre ». On est confronté uniquement aux

Selon lui, les Français ne considèrent pas les propriétaires de résidences

sidences secondaires à l’étranger constituent une fuite de capitaux hors des

C’est beaucoup plus simple : nous avons les deux, et le meilleur des deux.

secondaires comme un atout qui peut améliorer leur vie : « Ils viennent

Pays-Bas : « On peut changer la donne en augmentant l’offre aux Pays-Bas.

Du fait d’un concours de circonstances dont la génération d’après-guerre

Pour lui, les changements sont bien plus profonds et l’arrivée des étran-

se reposer et non pas travailler la terre ou créer une entreprise. Ils louent

Il est possible de créer des endroits très attrayants, par exemple en combi-

n’est qu’en partie le moteur – la plus-value du foncier, la possession d’une

gers en quête de tranquillité n’est qu’un aspect de cette évolution. « On

éventuellement leurs terres au voisin pour le foin, mais cela ne va pas plus

nant l’emmagasinement des eaux et les logements de loisirs, en créant des

voiture, le développement du temps libre, la flexibilité du travail et une

voit apparaître une nouvelle société de classes, avec les paysans au bas de

loin. Du point de vue de la production, ils n’ont pas grand chose à apporter

stations balnéaires sur les digues, ou encore de nouvelles îles dans la mer.

énorme amélioration des infrastructures à la fois concrètes et virtuelles –,

l’échelle et les migrants au-dessus. Le monde rural est né d’une interaction

au village. »

Les Pays-Bas n’utilisent pas l’occasion qui leur est offerte de bonifier des ter-

il était désormais possible d’élargir considérablement son cadre de vie. La

rains agricoles en mauvais état en de financer cela en élargissant le parc des

génération d’après-guerre a saisi cette chance à pleines mains. C’est un luxe

résidences secondaires. »

de ne pas avoir à choisir entre le lotissement dans la Randstad et un vil-

des Néerlandais n’ont aucun contact avec les instances officielles. Demeure
un romantisme de superficie. »

entre la nature et les pratiques de production agricoles. Si ce facteur éco-

L’érosion du monde agricole, combinée à l’industrialisation et à

nomique disparaît, un nouveau champ de forces se met en place qui n’est

l’urbanisation, amène de plus en plus la vie rurale dans la zone d’influence

plus contrôlé par une seule instance dominante. Il s’organise autour d’une

de la ville, écrivait le philosophe Ton Lemaire dès 1970, dans son livre Filoso-

Dans une interview à la revue néerlandaise HP/De Tijd, Keers suggère

lage du Midi, entre Leidschenveen et Largentière. On peut avoir les deux :

multiplicité d’intérêts contradictoires. »

fie van het landschap (Philosophie du paysage) : « L’espace ne sera plus qu’un

donc que la politique néerlandaise de l’aménagement du territoire accorde

le tourbillon de la ville et le calme de la vie à la campagne, mais en sera-t-il

assemblage de grandes zones d’habitations, de banlieues, de parcs et de ré-

aux résidences secondaire un espace plus important : « Si on maintient les

toujours ainsi ?

servoirs naturels. Disparaîtra alors le peu qui reste de cet habitat agricole,
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Le moment du retour

A pas de loup, mais inéluctablement, le

moment approche où il faut repartir. Faire les bagages, tout fermer, dire
au revoir au paysan du coin, jeter un dernier regard en arrière sur les

Verbouwen in Frankrijk
Verbouwen in Frankrijk

Piet Dankers

Re: Verbouwen in Frankrijk

Carola

Ik heb alle mij bekende Nederlandse aannemers in Frankrijk opgenomen

Nog zo’n vraagje Marjan. Want nu deugen ook de aannemers al niet. Net

volets clos. Emprunter les petites routes en zigzag et passer le péage.

op een Googlemap. Via deze kaart kun je binnen een straal van 100 kilo-

als volgens jou de makelaars, de advocaten, de rechters en ik ben er vast

Retourner aux Pays-Bas, où il y a moins d’espace, moins de calme, moins

meter van je woning in Frankrijk zoeken naar Nederlandse aannemers. Dit

nog wel een paar vergeten. Waarom dan toch zo nodig in Frankrijk wonen?

de bonnes tables et plus de grisaille, mais où on parle la langue et où on

is de link naar de kaart :http://www.woningkopenfrankrijk.nl/2009/10/27/

Die banananrepubliek die uit alleen maar oplichters bestaat? En diegenen

n’est pas des étrangers.

nederlandse-aannemers-in-frankrijk/ Als er nog aannemers ontbreken laat

die de boel niet flessen zijn waarschijnlijk te onnozel?

Sur la route, on est effaré de voir les voitures de ses compatriotes
remplies à ras bord d’une foule de choses incroyables. Plus on avance
vers le nord, plus il y en a. Tous ces vélos avec leurs roues qui tournent
à vide à l’arrière de la caravane. Et un nombre fabuleux de coffres de

het mij dan even weten dan voeg ik ze toe.
Re: Verbouwen in Frankrijk
Re: Verbouwen in Frankrijk

Jannie

Arno

Goed zo Carola; Heb heel goede bouw ervaring met uitsluitend Franse

Wij hebben helemaal geen behoefte aan NL. aannemers. Hier in Frankrijk

aannemers. Ned. zich noemende aannemers, ook ervaring bij anderen,

zijn er Franse aannemers genoeg.

veel Ned. ‘aannemers’ waren ooit b.v. timmerman en nu in Fr. ook opeens

toit, de caisses, de sacs et de paquets. Qu’importe le désordre puisque

metselaar stucadoor, loodg. en elestr. Leuk voorval; bij verzoek om offerte

l’on rentre chez soi. Un accident ralentit la circulation, il faut s’arrêter

Re: Verbouwen in Frankrijk

sur une aire de repos pour faire pipi, s’aérer, se ravitailler. Dans les ra-

Ik heb op mijn blog ook een artikel staan met een lijstje met 7 voordelen

antw. Ja, zijn reactie: Oh dan geef ik geen prijs op. (wist ie dat hij te duur

van Franse aannemers. Een aantal nieuwkomers die een huis kopen in

was???)

yons de la boutique, tout est calculé en fonction du voyage : les petits
saucissons secs dans leurs sachets refermables ou le fromage Président
en portions individuelles. Durant le voyage de retour, on est dans une
sorte de transe, il faut continuer, on sent déjà l’écurie. Assez de ce no
men’s land entre le « chez soi » en France et le « chez soi » aux Pays-Bas,

Piet Dankers

vroeg een Ned; aannemer of er ook aan Fr. offerte werd gevraagd, mijn

Frankrijk zullen geen of onvoldoende Frans spreken denk ik. Voor hen is
een Nederlandstalige aannemer wel handig.

Re: Verbouwen in Frankrijk

Maarten

Zo kennen wij ook iemand , die in nederland advertentieverkoper was
Re: Verbouwen in Frankrijk

Maarten

en hier klusjesman tuinman enz hij weet het verschil tussen onkruid en

alleen kan je met hun geen afspraken maken

andere planten niet eens

Re: Verbouwen in Frankrijk

Re: Verbouwen in Frankrijk

on veut arriver !
Lundi matin, devant la machine à café, un collègue vous demandera
certainement : « Alors, encore la France ? ». Et vous répondrez comme
toujours : « Bien sûr ! C’était formidable. Ce calme, cet espace. » Le collègue acquiescera d’un mouvement de tête. Pour se comprendre, les paroles sont inutiles lorsqu’il s’agit de la France. Pour l’instant, on est de

Joop

heel handig vaak zijn die fransen tog knoeiers joop

Annelies

Wij zijn erg tevreden met onze aannemer die bij ons een verbouwing/renovation gedaan heeft. Prima vakman, goed mee te overleggen, stipt op tijd,

Re: Verbouwen in Frankrijk

marjan

zijn devis meer dan correct, op tijd begonnen en stipt op tijd het werk af

Na meer dan 10 jaar ‘bouw’ervaring kan ik voorzichtig melden dat franse

na 4 MAANDEN verbouwing!! Piet indien je belangstelling hebt voor onze

aannemers mogelijk goed zijn, maar helaas de verkeerde mentaliteit heb-

aannemer, laat maar weten. Misschien nog wel zo sympathiek om dan ten

retour, on a retrouvé les Pays-Bas, sa grisaille et son bruit, mais la France

ben. Het vinden van die enkeling die niet teleurstelt... Ook een website

minste een gemengde lijst te maken. En voor de nieuwkomers in F’rijk: een

demeure toujours à portée de main, en soi, dans la tête.

waard trouwens, ‘franse aannemers in uw buurt die wel deugen’. Zelfs en-

beetje dom om zonder kennis van de Franse taal in F’rijk te komen wonen,

gelse en duitse werklieden snappen beter wat de klant wil. Heel jammer al-

niet?

lemaal, maar het is niet anders. Dus ik ben blij met bovenstaand initiatief.
Nog zo’n vraag, hoe komt het, dan wel wat is nou het grote voordeel voor

Re: Verbouwen in Frankrijk

franse aannemers om NIET van tekening te werken? De uitvoerder van onze

Tot aan de laatste alinea was het een prima toevoeging. Jammer dat daarna

aannemer was analfabeet, dus die kon het niet helpen. Maar zijn collega’s

weer dat Nederlandse vingertje de hoek om komt. Ben trouwens wel

konden een tekening (geheel volgens de regels opgezet) niet begrijpen, als

benieuwd of je ook een Nederlandse aannemer hebt gehad of dat ie Frans

ze er al naar wilden kijken. Enfin een onderwerp waar je een draad(je) van

was.

enkele km aan kan wijden. Marjan
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Jan Klaassen

Re: Verbouwen in Frankrijk

Gerald

Re: Verbouwen in Frankrijk

Joris

Re: Verbouwen in Frankrijk

Jan Klaassen

Re: Verbouwen in Frankrijk

bernadette

Hoezo nederlands vingertje? De Taliban kunnen er ook wat van. Maar je,

Je hebt helemaal gelijk Roelof: quote ‘’Wat mij altijd opvalt bij dit soort onder-

Dank Annelies, dat doet mij deugd. Overigens hebben wij wisselende ervaringen.

In elk geval sterkt je verhaal me in mijn mening dat ik nooit werk zal laten uit-

je hebt gelijk Jan Klaassen, want in hun omstreken mag alleen een man het

werpen is dat een enkele ervaring aanleiding is om aan te nemen dat alle Franse

Wij zijn in het algemeen al blij verrast wanneer men überhaupt komt opdagen.

voeren zonder mijn aanwezigheid (of die van iemand die ik vertrouw).

vingertje hanteren... Blijft een akelig betweterig zinnetje van Annelies.

ambachtslieden hetzelfde zijn.’’ en vervolgens: ‘’We hebben tot nu toe geen

Dit geldt voor zowel de Fransen als de Nederlanders die wij uitnodigen een devis

enkele reden tot klagen gehad.’’ dus iemand anders kan (een) andere (slechte)

op te stellen. Verder is onze (beperkte) ervaring dat wanneer de Fransen eenmaal

Re: Verbouwen in Frankrijk

ervaring(en) hebben.................

komen het vaak vaklui zijn terwijl de Nederlanders vaak prutsers zijn. Maar zoals

Wij hebben tot nu toe te maken gehad met Fransen en Nederlanders. En in

gezegd... we laten ons graag aangenaam verrassen:-)

principe zullen wij niet gauw zeggen Ned. zijn beter of meer betrouwbaarder

Re: Verbouwen in Frankrijk

Piet Dankers

Hallo Annelies, Zou je mij de gegevens willen sturen? Wellicht kan ik ook nog
een lijst maken met Franse aannemers. Groet, Piet.

Re: Verbouwen in Frankrijk

Michelle

Jannie

dan Franse en andersom. Maar wij zoeken eerst wie of wat er bij ons in de buurt

Wij hebben alles door plaatselijke mensen/bedrijven laten doen en niks dan lof.

Re: Verbouwen in Frankrijk

Onze ervaring is dat ze zich, zonder uitzondering, aan hun afspraken houden en

Piet? Waar blijven je reacties. Ik heb je gisteren al privé gemaild en ook hier laat je

hebben trouwens wel een paar hele slechte ervaringen van oa. een hoveniers

Tja, het is natuurlijk heel slim om zonder kennis van de Franse taal in Frankrijk

harde werkers zijn. Onze ervaringen met de Fransen/Franse bedrijven zijn beter

niets van je horen zie ik.

bedrijf (er werd meer kapot gemaakt dan eenvoudig een boom gekapt, en de nare

te gaan wonen ;-)

dan met Nederlandse bedrijven.

Re: Verbouwen in Frankrijk

Sylvia

Jan Klaassen

Ja, en boter op je hoofd smeert ook prima :-)

Re: Verbouwen in Frankrijk

zit, het liefst in ons eigen dorp. En dat is ons zeer goed bevallen tot nu toe. Wij

geschiedenis daarna) en toevallig waren dat NL. Wel heb ik gehoord dat bij veel
Re: Verbouwen in Frankrijk

Re: Verbouwen in Frankrijk

Pieter

Bertje

Piet Dankers

Hallo Pieter, Ik was vandaag op het werk en kon niet eerder reageren.

NL. bedrijven de eigenaar in NL. vaak een heel ander beroep heeft uitgeoefend, en
dan hier een klusbedrijf is begonnen. De goede natuurlijk hier buiten gehouden.

wij hebben helaas een Nederlandse aannemer gehad en SPIJT. Veel kan opnieuw

De meningen zijn zo te zien verdeeld. Het gaat er mij alleen maar om een

en helaas horen we over zijn NL collega’s in de regio niet veel beters.

overzicht met Nederlandse aannemers ter beschikking te stellen. En ik vond een

Re: Verbouwen in Frankrijk

Vanaf nu dus gewoon de Franse dorpelingen en regiogenoten inhuren!

mogelijkheid om dat met Google Maps te doen waardoor je binnen een straal van

Volgens mij mis ik hier iets. Waarom geen lijstje maken (met behulp van alle

bevalt veel beter!!! (ach ervaring leert!)

100 kilometer kunt zoeken. Dat lijkt mij wel handig. Gr. Piet.

positieve ervaringen in dit draadje) met GOEDE en BETROUWBARE aannemers,

Want hoe vaak heb je verbouwd en hoeveel aannemers zijn er bij betrokken

Re: Verbouwen in Frankrijk

Re: Verbouwen in Frankrijk

geweest. In de tien jaar dat wij hier wonen hebben we de nodige ‘Franse’ werklui

Bertje, Tja, dan heb je de verkeerde getroffen. Onze Nederlandse aannemer, die

Het gaat niet om de kwaliteit van timmerlui en aannemers maar gewoon om een

bijvoorbeeld exclusief Duitse kappers (moet je die Nederlanders dan eens horen!).

over de vloer gehad. Nieuwe pui met glaswerk voor de entree, vier nieuwe schuif-

overigens ook stageplaatsen etc. heeft voor Franse leerlingen, heeft tot nu toe

lijst van Nederlandse aannemers. Waarom ook niet? Er bestaan ook ‘lijstjes’ van

Helemaal eens, laten we niet naar de achtergrond kijken, maar alleen of iemand

puien dubbel glas voor het terras, nieuwe afvoer en vloeiveld voor de septictanc,

uitstekende kwaliteit geleverd. Sterker nog, de Franse hoteleigenaar in het dorp

Nederlandse campings, gîtes etc. en Nederlandse kunstenaars....

goed werk levert, en daar dan lijsten van verstrekken. Zo ook eigenlijk met advo-

div loodgieterswerkzaamheden, plaatsen van schotelantennes, aanpassen electri-

vond het een uitstekende keuze omdat ‘hij zich in tegenstelling tot de meeste

sche installatie en nog zo wat zaken. We hebben tot nu toe geen enkele reden tot

Franse aannemers in de buurt keurig aan de afspraken houdt’.Als je zijn adres

Re: Verbouwen in Frankrijk

klagen gehad.

etc. wilt moet je me maar even privé mailen.

Klopt. Het is gewoon een lijstje. Net als de Gouden Gids.

Re: Verbouwen in Frankrijk

Re: Verbouwen in Frankrijk

Re: Verbouwen in Frankrijk

Roelof

Wat mij altijd opvalt bij dit soort onderwerpen is dat een enkele ervaring aanleiding is om aan te nemen dat alle Franse ambachtslieden hetzelfde zijn.

Floortje

of ze nou Frans, Nederlands, Fins of Chinees zijn, want daar gaat het toch uitTjeempie

Rene

eindelijk om....? In de Gouden Gids in Nederland staat ook toch geen lijstje van

caten bijvoorbeeld. Ik wacht al jaren op reakties van mensen die maitre zus of zo
Piet Dankers

kunnen aanbevelen omdat zij zo correct gehandeld heeft. Tja als je zo’n tip nooit
ziet verschijnen en als je zelf het ‘werk’ van ca 12 advocaten van nabij hebt meegemaakt dan kom je wel tot bepaalde conclusies. Mijn departement is 81 (Tarn),

Re: Verbouwen in Frankrijk

Marijke

Annelies

Connie

op de rand van 31 (Haute Garonne) en 11 (Aude). Ik werk met franse aannemers in

Ik ook niet Roelof, nix te klagen en ik had een Nederlandse, een Engelse en

@Jan Klaassen, Gerald Betreft mijn laatste opmerking: jullie hebben helemaal ge-

Ik heb hier 4 FRANSE aannemers ‘aan het werk’ gehad.De eerste heeft me bedro-

noordelijker departementen (Lot, Creuse, Allier etc) en ben heel erg zuinig op elk

diverse franse aannemers cq klusjesmannen. Maar wat zei je ook weer tegen mij

lijk, had ik niet moeten schrijven. En ja, wij hebben een Franse aannemer gehad

gen door beloofd werk NIET uit te voeren en heeft zich vervolgens failliet laten

bedrijf dat goed werk levert. Het gaat zelfs zo ver dat ik soms moet organiseren

bij het onderwerp Wichelroede? Deze eenmalige of meervoudige persoonlijke

uit het dorp, Franse timmerman uit het dorp, etc.etc., alle FR ambachtslieden

verklaren ( Heeft mij € 4000 gekost!!)De 2e heeft NIET volgens de geldende nor-

dat een aannemer naar een klus gaat, 200 km uit zijn standplaats, gewoon omdat

ervaringen vormen nooit en wetenschappelijk bewijs! Met een contrôlegroep en

zonder meer ‘chapeau’

men een ‘ceptictank’ aangelegd. Daar lig ik nog steeds juridisch mee overhoop.

ter plaatse er geen juiste te vinden is. Kostenverhogend, maar per saldo juist weer

De 3e heeft afvoeren aangelegd die omhoog (!!) lopen naar de foute ceptictank. De

rendabel. Motief om in Fr te wonen? Ik wist tevoren niet dat het in de dagelijkse

4e heeft een binnentrap geleverd die VEEL te smal is dan afgesproken(60 cm!!). De

praktijk zó erg was. Voor gepensioneerden niet zo’n probleem, maar wel voor

klussen zijn ‘uitgevoerd’ ten tijd dat ik in Nederland vertoefde.Tussen haakjes: ik

iemand die met een onderneming en investeringsplannen naar Fr. gaat. Marjan

pilots enzo.... groetjes (op zich ben ik het met je eens)

spreek uitstekend frans! Ik ga er niet vanuit dat de Nederlandse aannemers zoveel
beter zullen zijn. Maar de Fransen kunnen er wat van!!!!!!!!! Ik hoop van harte dat
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de crisis het kaf van het koren zal scheiden....

Ruimte, rust, natuur, authenticiteit, lekker eten en een heerlijk klimaat.
Je hoeft niet lang te zoeken naar de motieven van Nederlanders om
in Frankrijk te willen zijn. Frankrijk staat symbool voor het goede leven.
Bij Nederlanders die overwegen een tweede huis in het buitenland
te kopen, is de belangstelling voor Frankrijk dan ook groot.

Toch roept dit fenomeen allerlei vragen op. Waarom zitten we daar
in groten getale? Wat zoeken we er en wat hebben we gevonden?
Hoe betalen we het? Wat biedt Frankrijk dat Nederland ons kennelijk
niet biedt? Verandert het onze kijk op Nederland? Wat betekent onze
komst voor het Franse platteland?

Al deze vragen en nog veel meer komen aan bod in dit boek. In drie
essays beschrijft Tracy Metz op toegankelijke en informatieve wijze wat
er bekend is over het fenomeen van het tweede huis in Frankrijk.
Ook interviewt ze een aantal Nederlandse huizenbezitters over hun
maison de campagne. Theo Baart en Sake Elzinga fotograferen een grote
verscheidenheid aan huizen van Savigny-sur-Aisne via Sainte-Vertu tot
Saint-Paul de Vence. Rudi Wester selecteert gedichten van Nederlandse
dichters die hun Franse ervaring verwoorden.
Het resultaat is een verrassend en onthullend boek over Nederlanders
en hun tweedewoningbezit in Frankrijk.
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