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Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek 

delen ze hun ervaringen. Deze week: Christon Tap (55) uit Gendt. Hij runt al dik 14 jaar met zijn 

vrouw Nanette Brouwer vakantieverblijven in het zuiden van Frankrijk. 'Gelukkig hebben we hier 

geen last van gele hesjes, dat leeft totaal niet in de vakantie gebieden'. 

De in 1963 in Gendt geboren Christon bleef tot z'n 20e in het Betuwse dorp. Daarna ging hij met 

Nanette samenwonen in Duiven en aldaar trouwen in 1988. Toen volgden nog enkele jaren in 

Beekbergen, maar in 2004 liet hij definitief Nederland achter zich. ,,We hebben de boel ingepakt 

en zijn naar Frankrijk verhuisd. We wilden af van het stressvolle bestaan in Nederland en zijn 

daar een totaal ander leven begonnen.'' 

Het plan was altijd om een kleine toeristische accommodatie te starten waarbij ze alles zelf 

zouden kunnen regelen, zonder medewerkers. ,,Na de verkoop van ons huis in Beekbergen 

begin 2004 zijn we een aantal maanden op zoek geweest naar een juiste locatie in Frankrijk. 

Waar we een aantal vakantiewoningen, zogeheten gîtes en een aantal kamers, ofwel chambre 

d'hôtes, konden realiseren. Die vonden we in Condorcet in Zuid-Frankrijk en in december 2004 

zijn we met twee auto's en aanhanger vertrokken. Hebben we nog twee weken heerlijk geleefd 



met de middelen die we meegenomen hadden. Meubels en dergelijke kwamen pas vlak voor de 

kerst.''De eerste locatie was er een met zeven gîtes en drie chambre d'hôtes, goed voor 22 

gasten tegelijk. ,,In de heuvels net buiten Nyons. Die accommodatie hebben we een paar jaar 

geleden verkocht aan een Frans gezin. En sinds die tijd hebben we de beschikking over 

vakantie-appartementen in het centrum van Nyons tegen de Romaanse brug.'' Kijk maar eens op 

www.dessens-nyons.com. 

Verse haring 

,,Het leven is goed in Frankrijk, niet voor niets is het vakantieland nummer 1 voor Nederlanders. 

Het leven gaat hier in alle opzichten iets langzamer en natuurlijk is het weer wel veel beter dan in 

Nederland. Fransen hebben de eigenschap om altijd maar over de politiek te klagen en niet 

gauw ergens zelf met een oplossing te komen. Deze moet komen van de politiek en wordt dan 

nooit direct geaccepteerd. Gelukkig hebben we geen last van gele hesjes, dat leeft totaal niet in 

de vakantiegebieden en komt alleen voor in de grote steden.'' 

Een echte Fransman voelt Christon zich niet. ,,Het heeft lang geduurd om te begrijpen hoe de 

Fransen denken en dat is toch wel anders dan de Nederlanders.'' Aan Gendt heeft hij mooie 

herinneringen. ,,De onbezorgde jeugd thuis achter de Spar in de Dorpstraat, later het struinen 

door de polder en nog later het crossen op het Ganita circuit en op de Lootakkers in aanbouw 

met Peter Peters.'' Toch komt hij niet vaak meer in Gendt. ,,Een keer per jaar, voornamelijk voor 

familiebezoek. Als we in Nederland zijn halen we een patatje in een goede cafetaria en eten we 

verse haring.'' 

De dagelijkse files in ons land missen ze totaal niet. Gelukkig kennen we deze drukte hier niet zo 

een aantal maal per jaar is het druk en dan laten de Fransen dat ook gebeuren, het hoort erbij de 

zwarte zaterdagen.'' 

'Het heeft lang geduurd om te begrijpen hoe Fransen denken' 

 


