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La France & moi
Ze werken al jaren in Frankrijk en spreken  
Nederlands met een Frans accent(je).  
In deze rubriek vertellen Nederlanders 
over de charme en de valkuilen van  
het échte leven in Frankrijk. Deze editie: 
een psycholoog/auteur/docent.

Jaap van Ginneken (76) heeft een imposante 
lijst boeken op zijn naam over media, massa
psychologie en leiderschap. De bekende 
 communicatiewetenschapper en psycholoog 
woont al 27 jaar in ZuidFrankrijk, maar verhuist 
binnenkort terug naar Nederland. Een mooi 
moment voor een terugblik. “Ik zeg altijd: Frank
rijk is een koninkrijk en Nederland een republiek.” 

‘Ik woon in het aardse    paradijs’
heb ik zeven jaar in Parijs gewoond, de eerste 
Franse fase in mijn leven. Parijs was voor mij de 
grote, wijde wereld, het centrum waar alles 
gebeurde. Ik ben toen vijf jaar auditeur (toehoor-
der, red.) geweest aan de École des Hautes Études 
en Sciences Sociales; dat is een promotie-opleiding. 
Mijn onderzoek ging over het ontstaan van de 
massapsychologie in Frankrijk en Italië, ik heb er 
zeventien jaar over gedaan. Ik probeerde natuurlijk 
ook aan te haken bij het intellectuele klimaat. Zo 
bezocht ik de colleges van de bekende filosoof 
Michel Foucault. Ik moet toegeven dat het wel een 
paar jaar heeft geduurd voordat ik hem volledig 
begreep, maar ik werd dan ook erg afgeleid door 
andere dingen. Zo was ik veel bezig met ontwikke-
lingslanden en reisde de hele wereld rond. Maar 
het was een erg interessante tijd in Parijs. Ik kwam 
in allerlei milieus terecht. Halverwege de Rue de 
Seine was een café waar destijds veel Nederlanders 

 Van Ginneken woont aan de Côte d’Azur. ‘  
‘Het aardse paradijs’, zo omschrijft hij zijn 
Franse habitat. “We wonen in een prachtig 

domaine, Les Hauts Vaugrenier in Villeneuve-
 Loubet Plage, dicht bij de kustplaats Cagnes-sur-
Mer. Een afgesloten groen park met een zwembad, 
meertjes en de nodige exotische bomen en 
planten. We zijn er als ‘armelui’ ingeglipt en hebben 
ons piepkleine vakantiehuisje van vijftig vierkante 
meter met twee serres uitgebouwd tot negentig 
vierkante meter. Een heerlijke schrijfplek. Sinds-
dien heb ik alsmaar nieuwe boeken gemaakt.”

Intellectueel Parijs
“In mijn jeugd was ik al francofiel. Ik weet nog hoe 
ik in mijn puberteit erg van de ondeugende liedjes 
van George Brassens hield. ‘Brave Margot’ en zo. Ik 
had een heel slecht cijfer voor Frans, maar daarna 
heb ik het toch vloeiend leren spreken. Vanaf 1972 
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kwamen, artiesten en correspondenten, daar 
kwam ik ook graag.” 

Lezingen
“Ik heb lang aan de Universiteit van Amsterdam 
lesgegeven en boeken geschreven. We gingen zo 
vaak mogelijk naar ons vakantiehuis in de buurt 
van Nice, maar vanaf de jaren negentig besloten 
mijn vrouw Anne (ook psycholoog) en ik er echt te 
te gaan wonen. Eén trimester per jaar doceerde ik 
nog aan de UvA. Daar kon ik later met vervroegd 
pensioen en daarnaast ging ik freelancen. Een tijd 
lang heb ik hier in de buurt ook lesgegeven in 
media en communicatie op een Engelstalige 
hbo-achtige opleiding en op een andere business-
school gaf ik culturele psychologie. Maar dat was 
maar een paar uur per week, dus ik dacht: dan  
kan ik beter boeken gaan schrijven en in Nederland 
lezingen gaan geven voor de overheid en bedrijven. >

‘Ik woon in het aardse    paradijs’

Met de klok mee: 
Jaap van Ginneken;  
het strand van 
Cros-de-Cagnes;  
de familie Van 
Ginneken met hond 
Jolly; het ‘domaine’ 
waar het echtpaar 
Van Ginneken 
woont.
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Als ik dan een dagje op en neer ging met een 
budgetvlucht, was dat best de moeite waard. Ach, 
twaalf ambachten, dertien ongelukken.”

Eigenzinnige Fransen
“Ik zie veel verschillen tussen Frankrijk en Neder-
land in de reactie op het coronavirus. In Frankrijk 
was de eerste reflex het teruggrijpen op de 
hiërarchie. De president neemt de leiding en 
kondigt allerlei maatregelen af, dat sijpelt dan door 
naar de lagere overheden en vervolgens deelt de 
politie bekeuringen uit aan iedereen die zich er 
niet aan houdt. Nederland is nog steeds een 
calvinistisch land, daar ligt een veel grotere nadruk 
op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen 
vrijheid, vandaar ook de keuze voor de ‘intelligente’ 
lockdown. Toen ik hier mijn huis uit wilde om de 
noodzakelijke boodschappen te doen, moest ik elke 
dag opnieuw voor mezelf een vergunning uitschrij-
ven op een A4-tje, met een heleboel persoonlijke 
gegevens, het tijdstip dat ik de deur uitging en de 
reden waarom. Had je dat niet bij je, dan kreeg je 
een boete. En het werd echt streng gecontroleerd. 
Die starre bureaucratie is typisch Frans. Toch is de 
revolutie in Frankrijk ontstaan en dat is een grote 
en interessante paradox. Fransen zijn namelijk ook 
heel anarchistisch, ze houden zich als het even kan 
liever niet aan de regels en zijn heel eigenzinnig. 
Aan de andere kant is de politie hier – juist daarom 
misschien? – heel pietluttig in het afdwingen van 
de regels. Het succes van de films van Louis de 
Funès als gendarme in Saint-Tropez is daar denk ik 
deels ook door te verklaren. Men vindt het 
hilarisch als een politieagent als onnozele hals 
wordt afgeschilderd.” 

De geur van schandaal
“Ik zeg altijd: Frankrijk is een koninkrijk en 
Nederland een republiek. Hier wordt de president 
als een vorst op het schild gehesen, met heel veel 
hoempapa, hij woont in een paleis met goud 
geschilderde hekken en is echt het hoofd van de 
Vijfde Republiek. Hij neemt de pose aan van 
generaal De Gaulle: verheven, statig, met wat ze 
gravitas noemen. In Nederland geldt nog steeds 
het cliché ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’. Een premier past in Nederland vooral op 
de winkel. Macron is nooit erg populair geweest, 
maar zijn populariteit nam tijdens de crisis toe. 
Met Macron wordt Frankrijk voor het eerst vanuit 
het centrum geregeerd, want La République en 
Marche, zijn partij, is niet rechts en ook niet links, 
eerder liberaal. Maar er blijft hier altijd een soort 
burgeroorlog, ik noem dat het Bastille-complex.  

La France & moi
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 “In Nederland is het hoogst haalbare 
voor een schrijver dat hij mag aanzitten 
in ‘De Wereld Draait Door’, hier heb je 

nog echte cultuurpausen”

Er zijn altijd rellen en protesten die uit de hand 
lopen en soms moet een wetsvoorstel zelfs worden 
ingetrokken omdat mensen zo tekeergaan op 
straat. Neem de ‘gele hesjes’, die mede in opstand 
kwamen toen hun pensioenen dreigden te worden 
‘hervormd’ en gekort. De confrontatie is typisch 
Frans. Kinderen leren hier in de geschiedenisles op 
school al dat sinds 1789 het toppunt van patriot-
tisme is: in opstand komen tegen de staat. Er is in 
Frankrijk ook altijd gedoe met Franse presidenten. 
In Nederland rijdt er misschien een keer een 
politicus dronken in een greppel, maar dan heb je 
het wel gehad. Na De Gaulle en Pompidou is er met 
iedere Franse president iets ernstigs aan de hand 
geweest, er hangt altijd wel de geur van schandaal 
om hen heen: corruptie, machtsmisbruik, seks…  
Bij Macron nog niet, maar het zou me niet verbazen 
als er later nog dingen uitkomen.”

Cultuurpausen
“In Frankrijk heerst nog ontzag voor de intellectueel 
met een visie. Maar in de intellectuele wereld 
heerst ook een burgeroorlog, er worden nog steeds 
felle polemieken gevoerd tussen anticommunisten 
en anti-nationalisten. Intellectuelen krijgen hier 
behalve meer respect ook veel meer een platform 
in de media. In Nederland is het hoogst haalbare 
voor een schrijver dat hij mag aanzitten in ‘De 
Wereld Draait Door’, in Frankrijk heb je nog echte 
cultuurpausen. Dat is er ingeslopen sinds Émile 
Zola het aan het einde van de 19de eeuw opnam 
voor Dreyfus, tegen de hele politieke en militaire 
top in. Sindsdien geldt de intellectueel als het 
geweten der natie, de eenling die zich uitspreekt 
tegen de zwijgende meerderheid. Ik denk dat ik het 
intellectuele klimaat in Frankrijk wel ga missen als 
ik weer in Nederland woon.”

De regio, het dorp, de familie
“Ik hou erg van het gevoel voor stijl van de Fransen 
op veel gebieden, de bekende savoir-vivre. Maar  
ze zijn niet zo open als je misschien zou denken.  
Er zijn er relatief weinig die hun talen echt goed 
spreken en ze beperken zich het liefst tot hun 
familie en eigen kring. Op zondag gaan de meeste 
Fransen nog altijd eten bij oma of hun schoon-
moeder. Vrienden thuis te eten vragen, dat doen  
ze minder snel. Dat zijn dingen waar Nederlanders 
zich wel eens op verkijken als ze hier komen 
wonen, die denken: als ik maar een beetje Frans 
spreek, maak ik meteen goede vrienden. Fransen 
zijn individualisten, maar ook ‘communalisten’; dus 
het dorp, de regio en de familie zijn erg belangrijk. 
Individualist zijn ze vooral tegenover de staat.”

Linkerpagina: Jaap 
van Ginneken als 
spreker; diverse 
identiteitsbewijzen 
uit de Parijse jaren; 
de familie toen zoon 
Anand nog jong was. 
Deze pagina: relaxed 
in de hangmat met 
hondje; uitzicht  
vanaf het ‘domaine’.

>
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 “Het culinaire geluk begint hier al bij 
de allersimpelste dingen, zoals die 

superlichte, krokante baguettes van 
de bakker, de échte stokbroden”

Nepcroissant
“Het culinaire geluk begint hier al bij de aller-
simpelste dingen. Ik geniet heel erg van de échte 
stokbroden, die superlichte, superkrokante 
baguettes van de bakker, maar helaas worden die 
overal steeds meer vervangen door halve fabrieks-
broden. De échte botercroissant is ook al bijna 
uitgestorven. Als je in de supermarché voor  
dertig cent een nepcroissant kunt krijgen, ga je 
niet 1 euro 80 uitgeven aan een ambachtelijke 
croissant. Ik drink elke dag wel een glaasje wijn, 
maar een wijnkenner zoals te veel Nederlanders 
dat pretenderen te zijn, nee. Fransen zijn wel 
snobistisch op wijngebied, maar hier krijgt ieder 
kind dan ook al vroeg de wijncultuur mee. Dat 
hoort bij je opvoeding.” 

Retraite
“Nu in retraite leef ik als God in Frankrijk. Mijn 
vrouw gaat elke week met de International Women’s 
Club of the Riviera een dag klimmen of wandelen in 
de bergen bij Nice, veertig kilometer het binnenland 
in. Ik speel dan tennis met een groepje Nederlandse 
leeftijdgenoten. Maar ik ben benieuwd of ik nog 
voldoende conditie heb na die lange lockdown. We 
gaan terug naar Nederland vanwege de gebruikelijke 
redenen van ouder wordende mensen, zoals dichter 
bij onze familie wonen. Onze zoon Anand is 22 en 
woont in Nederland. Fijne momenten beleefde ik als 
ik met mijn sneeuwwitte golden retriever – zij zit nu 
helaas in Nederland –ging wandelen in Cros-de-
Cagnes, aan de boulevard bij Cagnes-sur-Mer. Daar 
heb je een promenade, de boulevard langs zee, met 
erg mooie terrassen waar ik bijna dagelijks koffie of 
een glaasje wijn ga drinken, net na zonsopgang of 
voor zonsondergang. Heerlijk! En je hebt hier twee 
keer zoveel zon als in Nederland. Het gebrek aan 
zon buiten de zomer, dat zullen we wel gaan missen. 
Maar ik verheug me wel op Nederland en de 
Nederlanders want zij zijn voor mij ondanks alles 
toch ‘het normaal’ gebleven. Waar je redelijk kunt 
vertrouwen op de redelijkheid van regels en 
instellingen, waar mensen met beide voeten op  
de grond staan, waar je met praten veel conflicten 
kunt vermijden. Waar water altijd vlakbij is en de 
horizon altijd recht. Dat geeft allemaal zekerheid  
en houvast.” 

jaap-van-ginneken.com

  TeksT Fabian Takx  foTo’s privÉbeziT jaap van ginneken 

Boven: met Jolly op 
schoot; onder: 

echtgenote Anne en 
zoon Anand. 


