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Meneer de minister, meneer de Ambassadeur, Monique, Suzanne, Erik, vrienden, familie, 

collega’s,  

 

Wat is de Franse ziel? Wie is de Fransman? Een stugge, arrogante botterik? Zoals de 

Nederlander ervaart als-ie z’n caravan voor de deur van de bakker kwakt en met een zuinig 

gezicht één baguette koopt om die vervolgens in z’n met aardappelen en uit Nederland 

meegenomen camembert in blik volgeladen caravan te leggen?  

Of is ‘de’ Fransman de uiterst hartelijke burgemeester van het dorpje, die zonder moment van 

twijfel aanbiedt om je over drie maanden op het vliegveld op te halen, dat immers ‘slechts’ op 

anderhalf uur rijden ligt? Ik zie zoiets de burgemeester uit Dalfsen hier (dat achter Zwolle 

ligt) zo één-twee-drie naar Schiphol nog niet aanbieden aan een Fransman die een huisje in 

zíjn dorp heeft …  

We gaan zes jaar terug, ik heb er ook over geschreven in het Financieel Dagblad [4 dec. 

2010]. Ik moest een droomweek-end schetsen. Wat mij betreft begint dat in Parijs. Mijn 

vrouw en ik slenteren wat door de stad, ik als een sjerpa met tasjes beladen achter haar aan in 

de Rue du Faubourg Saint Honoré - u ziet het wel voor u …  

Dan strijken we neer bij Lescure in de Rue de Mondovi, tussen de Place de la Concorde en 

Place Vendôme in.  Traditionnel, Classique, zegt de Guide Michelin. In deze piepkleine bistro 

staan de tafeltjes zo dicht op elkaar, dat zelfs een introverte actuaris nog met de disgenoten 

moet praten.  

We raken in gesprek met aan de ene kant van de tafel een gesoigneerde markies die als 

‘private banker’ werkte (dat was toen nog een gerespecteerd vak) en aan de andere kant een 

electricien in een blauwe kiel. Beiden waren in gelijke mate verrast over onze brede interesse 

in Franse wijnen en onze liefde voor de Franse gastronomie - bij mij overigens zichtbaar 

geloofwaarder dan bij mijn vrouw. 

  

Met deze tafelgenoten bespraken we intensief de diverse streken van het land.   

Fascinerend voor ons als Hollanders is om vast te stellen dat op dat moment, dus zodra het 

over eten en drinken gaat, alle standsverschillen tussen Fransen wegvallen. En dat ze ook echt 

goed weten wat er waar in hun mooie land te vinden valt.  



Echt prachtig om te zien, vind ik dat. Er zit een onversneden trots, noem het voor mijn part 

patriottisme in, dat wij Nederlanders niet of onvoldoende kennen. En voor zover we het 

kennen, neemt het al snel de vorm van precies de verkeerde soort nationalisme aan, die enge 

en anti-cosmopolitische trekjes in zich draagt. Nou ja, daar zal ik niet over uitweiden, want 

helaas kent Frankrijk die variant óók maar al te goed en kijken we hier in Nederland niet 

alleen met spanning uit naar 15 maart [Ned. verkiezingen], maar ook naar 23 april [eerste 

ronde Franse Presidentsverkiezingen] en 7 mei [tweede ronde].   

 

Meneer de Minister, meneer de Ambassadeur, laat ik mij haasten na iets gezegd te hebben 

over mijn blijvende speurtocht naar de Franse ziel u te melden dat ik verguld en vereerd ben 

met de hoge eer die u mij namens de President van de Franse Republiek thans verstrekt.  

Ik heb met groot genoegen als voorzitter van de Contactgroep Frankrijk (die vanuit het 

Nederlandse parlement de contacten met de Assemblée en de Sénat onderhoudt) hier en daar 

eens aan een touwtje getrokken om de wat in het slop geraakte betrekkingen tussen de 

parlementen van onze landen weer nieuw leven in te blazen. Dat is gelukt en daar ben ik blij 

om. Ik was al zeer vereerd met de uitnodiging voor ons tweeën voor het Staatsbanket in het 

Élysée op 10 maart jongstleden, waaruit al grote waardering sprak voor mijn activiteiten. 

Maar ik ben werkelijk zeer, zeer blij, tout court, met de zeer bijzondere wijze waarop de 

Franse Republiek tot zijn goede vrienden rekent.  

Geroerd ben ik door uw speech, mede omdat u er zo veel persoonlijke elementen in 

verwerkte.  

Zo genieten we inderdaad enorm van ons huis in de Gers en van onze wijnbedevaarten in uw 

land.  

 

Sprekend over de politiek zal het u niet zijn ontgaan dat er recent enige publiciteit geweest is 

omtrent mijn persoon. Dit is echter niet de plaats en ook niet het moment om daarop in te 

gaan, het is een feestelijke gebeurtenis. 

Laat ik slechts André Gide citeren, uit Journal des faux monnayeurs (1927), zo’n negentig 

jaar geleden, maar nog steeds actueel: “Il n'y a guère de 'règles de vie' dont on ne puisse se 

dire qu'il y aurait plus de sagesse à en prendre le contre-pied qu'à les suivre.”  

(Er zijn nauwelijks 'levensregels' waarvan men niet kan denken dat het van meer wijsheid zou 

getuigen er dwars tegen in te gaan dan ze te volgen.)  

Hier herken ik mijn eigenzinnige moeder wel enigszins in.  

  



Ik kom op Gide, omdat u ook over mijn moedige vader sprak en de capricieuze wijze waarop 

de liefde voor de Franse taal ons gezin binnenkwam. Tijdens de oorlog bevond hij zich 

inderdaad veel in Frans gezelschap. Onder die omstandigheden leerde hij snel de taal.  

Een taaie traditie: mijn vrouw speekt vloeiend Frans, mijn jongere zus én mijn dochter 

studeerden het - en spreken het alle drie beter dan ik. En mijn vader sprak het door zijn 

achtergrond ook dermate vloeiend, dat het hem in staat stelde een iets teveel van z’n pet 

houdende agent met argot (achterbuurtFrans) af te kunnen blaffen.   

  

Hoewel de boeken van André Gide op de Katholieke “Index librorum prohibitorum” (lijst van 

verboden boeken;) waren geplaatst, verhinderde dat mijn vader niet om in het katholíeke 

dagblad De Tijd waar hij voor schreef Gide regelmatig te citeren met een prachtige wijsheid 

over een net iets te parmantig persoon, een beetje zoals dat opgeblazen politiemannetje dus: 

‘Hij is als de haan, die meende dat de zon opkwam, omdát hij kraaide’.  

Ik heb het origineel nooit terug kunnen vinden, maar er is vast iemand onder dit eminente 

Franse gehoor die me op dit vlak verder kan helpen.  

 

Meneer de Minister, meneer de Ambassadeur, ik rond af, want Champagne drinkt men 

immers koud.  

Wij Nederlanders moeten ons beter in de Fransen verdiepen, vind ik. Zowel minister Vorrink 

in de jaren zeventig als minister Alders in de jaren negentig als minister Cramer tien jaar 

geleden, zij waren allen minister van Milieu in Nederland (‘de l’environnement’ in het Frans) 

stelden zich in Frankrijk voor als Ministre du Milieu. Hetgeen in het Frans echter zoveel als 

minister van de onderwereld betekent.  

Niet handig …  

Overigens alle drie socialist, maar dat, geachte heer Minister, heeft er uiteraard niks mee te 

maken.  

 

Een Nederlandse politica heeft ooit eens gezegd: ‘Frankrijk is een prachtig land, alleen 

jammer dat er Fransen wonen”.  

Ik wil me daarvan vandaag, en ik ben ervan overtuigd namens velen in deze zaal te spreken, 

even oprecht als nadrukkelijk distantiëren. Niet van het deel dat het een prachtig land is 

uiteraard.  

Maar de Fransen zijn warme en hartelijke lieden, op voorwaarde dat je je als Nederlander een 

klein beetje inleeft in hun savoir vivre, hun ziel én hun geest.  



  

En al knijp ik ‘m toch een beetje voor de slachtpartij van het varken waarvoor ik ben 

uitgenodigd door onze loodgieter in de Gers, en ik weet hoe eervol dat is voor een kaaskop, 

toch sluit ik af met u allen te vertellen:  

Voorwaar, de zoektocht naar de Franse ziel is bepaald niet zonder genoegen!  


