
Drie vriendinnen, één chateau, 
één zomer

Het zonnige zuiden lonkt. Weg van alle sores, genieten van het leven 
en verder niks. Dat lijkt Jet, Anne en Kiki wel wat. Maar het idyllische 
chateau waar ze komen werken (slash vakantie vieren) heeft te kampen 
met achterstallig onderhoud en financieel wanbeleid. Allemaal dankzij 
eigenaar Claude, die door omstandigheden niet meer voor zichzelf kan 
zorgen, laat staan voor het chateau. Samen met de rest van het personeel 
zetten Jet, Anne en Kiki er de schouders onder. En langzaam ontdekken 
ze dan toch de Franse charme waar ze naar op zoek waren. 

Eva de Wit debuteerde met Een huis in Frankrijk, een ongekend 
zomersucces. Lovende recensies en enthousiaste lezersreacties stimu-
leerden haar om een minstens net zo leuke tweede roman te schrijven. 
Met nieuwe personages en een nieuw verhaal, maar uiteraard wel weer 
in Frankrijk. Een zomer in Frankrijk is een warm feelgoodbad. 

Irrésistible!
NUR 340

www.zomerenkeuning.nl

ISBN 978-9401907033

Eva de W i t
Een zomer in 

Frankrijk
Drie vriendinnen en een Frans chateau: Vive l’amour!

E
va d

e W
it

E
en zom

er in F
rankrijk

EdW Een zomer in Frankrijk.indd   1 23/05/16   12:21



Eva de Wit

Een zomer in Frankrijk

Uitgeverij Zomer & Keuning

Een zomer in Frankrijk 24-5-2016_Z&K  24-05-16  11:36  Pagina 3



Eerder verscheen van Eva de Wit bij uitgeverij Zomer & Keuning:

Een huis in Frankrijk

ISBN 9789401907033
ISBN e-book 9789401907040
NUR 340

© 2016 Uitgeverij Zomer & Keuning
Postbus 13288, 3507 LG Utrecht

Omslagontwerp Julie Bergen, Riverside Studio
Omslagbeeld istockphoto.com / Wim Wyloeck, shutterstock.com / 
aboikis en Sandra Cunningham

www.zomerenkeuning.nl

Alle rechten voorbehouden

Een zomer in Frankrijk 24-5-2016_Z&K  24-05-16  11:36  Pagina 4



Een zomer in Frankrijk 24-5-2016_Z&K  24-05-16  11:36  Pagina 5



Een zomer in Frankrijk 24-5-2016_Z&K  24-05-16  11:36  Pagina 6



Proloog

‘Vous êtes fou! Ik ga ervandoor en ik kom niet meer terug!’
Even staat Luc stil, zijn hand op de deurknop. Geïrriteerd

schudt hij zijn hoofd. Het is weer zover: ruzie achter de geslo-
ten deuren van de privévertrekken van het chateau. Hopelijk
zijn er geen gasten in de receptieruimte die mee kunnen luiste-
ren.

Hoe vaak heeft hij die beschuldigingen aan Claudes adres de
afgelopen dagen niet gehoord uit de mond van Thérèse, de zus
en rechterhand van de eigenaar.

Nu is het binnen stil geworden. Luc bergt de emmer en mop
op in de kast en loopt weer naar buiten. Het is nog rustig op
het terrein, maar het is dan ook pas half april. Hier en daar een
caravan, eenzaam op het kampeerveldje, en een enkele gîte is
verhuurd. Oudere mensen en wat gezinnen met kleine kinde-
ren, verder is alles nog leeg. Dat maakt zijn taak, de toiletge-
bouwen schoonmaken, lekker eenvoudig.

‘Luc!’
Hij draait zich om.
Daar staat Thérèse, in haar ene hand een reistas en achter

haar een grote koffer. 
Luc loopt langzaam naar haar toe. ‘Thérèse, wat ga je doen?’
‘Ik ga weg. Au revoir!’ Meer zegt ze niet; ze draait zich om en

loopt naar haar auto.
‘Je gaat weg? Maar…’
Thérèse heeft haar bagage al achter in de auto gezet. Ze stapt

in en rijdt over de binnenplaats zonder nog een keer om te kij-
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ken. Luc kijkt haar na. De auto draait de toegangsweg van het
kasteel op en verdwijnt dan uit het zicht.

Langzaam loopt hij naar binnen. Op een stoel aan de lange
eettafel zit Claude, twee ellebogen op tafel, hoofd in de han-
den. Naast zijn rechterelleboog staat een glas cognac. Hij kijkt
even op als Luc binnenkomt. Met een waterige blik in zijn ogen
kijkt hij Luc aan en hij mompelt: ‘Nous avons un problème, mon
garçon, een groot probleem!’
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1

‘Anne, ik wil om elf uur een gesprek met je hebben. Kom je dan
naar mijn kamer?’

Anne kijkt op van haar computerscherm. ‘Ja, prima,’ zegt ze.
Maar als haar leidinggevende José weer vertrokken is, kan ze
onmogelijk haar aandacht bij het werk houden. Wat krijgt ze
straks te horen? Verlenging van haar contract, of juist de mede-
deling dat het over is? 

‘Spannend?’ vraagt Saskia, die aan het bureau tegenover haar
zit.

‘Ja. Wat denk jij?’
Saskia haalt haar schouders op. ‘Geen idee. Er is best veel

werk, dus ik zou zeggen dat ze je nodig hebben, maar ja, je weet
natuurlijk nooit…’ Dan draait ze zich weer naar haar scherm en
werkt verder. 

Anne kijkt mismoedig naar haar eigen scherm. Ze heeft een
voorgevoel dat ze eruit vliegt. Niet dat iets daarop wijst, maar
zo gaat het altijd in haar leven: net als ze denkt dat het goed zit,
blijkt het al de hele tijd fout te zitten.

Kom, ze moet deze baan niet vergelijken met haar vorige. En
ze moet al helemaal geen banen vergelijken met Willem, haar
ex-man. Hij was een loser, dat heeft iedereen tegen haar ge -
zegd. Als meer dan twintig mensen het zeggen, moet het wel
waar zijn, toch? Dat moet wel.

‘Nog een bakje koffie? Sas, Anne?’ Mira schuift haar stoel
naar achteren en staat op. ‘Cappuccino of zwart?’

‘Doe mij maar chocolademelk,’ zegt Saskia, ‘daar is het echt
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weer voor. Jakkes, het lijkt wel herfst in plaats van april!’
‘En jij, koffie of ook choco?’
Anne schudt haar hoofd. ‘Ik even niet.’ Eerst maar eens dat

gesprek met José. Als ze door een wonder toch mag blijven, dan
lust ze wel weer koffie. En een broodje kroket. Ja, dan zal ze Sas-
kia en Mira trakteren op een lunch. Maar zover is het nog niet.

Het laatste kwartier tot het gesprek gaat tergend langzaam
voorbij. Mira ziet blijkbaar aan haar dat ze op hete kolen zit en
probeert haar moed in te praten. ‘Ik heb vorige maand toch een
contractverlenging gekregen? Komt voor jou ook vast goed!’

‘Hmm, ja,’ zegt Anne. ‘Eerst wil ik het van José horen, dan
pas voel ik me opgelucht.’

Er komt niks meer uit haar handen tot het eindelijk elf uur
wordt. Om één minuut voor elf staat ze op en zegt: ‘Nou, dan
ga ik maar. Wens me geluk, jongens.’

De deur van Josés kamer staat open. ‘Kom binnen en doe de
deur achter je dicht, als je wilt,’ zegt José. Ze staat op en strijkt
met haar handen over haar rok. ‘Ga zitten. Zal ik koffie halen?’

José lijkt wel nerveus. Dat kan geen goed teken zijn.
‘Nee, dank je,’ zegt Anne. ‘Ik heb eigenlijk al te veel koffie

op vanochtend.’
‘Daar is het ook wel weer voor,’ zegt José, terwijl ze tegen-

over Anne gaat zitten.
‘Tja,’ reageert Anne, en ze denkt: kom nou maar met de ver-

lossende woorden!
Dan schraapt José haar keel. ‘Het spijt me, Anne,’ begint ze. 
Ja. Dit is het dus. Ze wist het al, nu wordt het bevestigd.

Zonder te luisteren weet ze wat José zegt. Anne is niet goed
genoeg. Ze heeft een professioneel uiterlijk en ze doet wat er
van haar gevraagd wordt, maar ze toont te weinig initiatief. Het
is precies hetzelfde als altijd. Hoezo mag ze deze baan niet ver-
gelijken met haar vorige? En hoezo zou ze haar bazen niet
mogen vergelijken met Willem? Als ze toch allemaal hetzelfde
zeggen, wat is het verschil dan?

‘Ik vind het heel jammer,’ zegt José op het moment dat Anne
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weer luistert, ‘maar helaas kunnen we je contract niet verlen-
gen.’

Na tien minuten loopt ze terug naar haar afdeling, met lood-
zware benen.

‘En?’ vraagt Mira, en ook Saskia kijkt haar verwachtingsvol
aan.

Ze schudt haar hoofd. ‘Per 1 juni is het afgelopen.’

De rest van de dag werkt ze op de volautomatische piloot. Ze
kan haar gedachten er moeilijk bij houden. Want wat nu? Vijf-
endertig is ze en nog steeds heeft ze geen vaste baan. Ze had zo
gehoopt hier haar vaste aanstelling te krijgen en eindelijk eens
iets te kunnen kopen. Natuurlijk, ze heeft alle vrijheid. En een
mooie vrouw als zij kan toch moeiteloos een nieuwe vent vin-
den? Ze kan de opbeurende opmerkingen wel dromen. Alleen
koopt ze daar niks voor. Straks zelfs letterlijk niet meer, want
als haar baan wegvalt, heeft ze ook geen inkomen meer.

Het is niet eerlijk. Ze was er jong bij, ze had haar zaakjes op
orde. Met haar secretaressediploma op zak werkte ze een paar
jaar via uitzendbureaus, totdat ze in een van haar banen de klas-
sieke baas-secretaresseromance beleefde. Het verschil was dat
Willem geen gebonden man was en dat hun relatie dus echt een
kans van slagen had. Sterker nog: ze trouwden met elkaar en
Anne stopte met werken om huisvrouw te worden. Een halfjaar
nadat ze was gestopt met de pil in de hoop een kindje te krij-
gen als bekroning van hun relatie, en een beetje als invulling
van haar dagen, kwam Willem met het nieuws dat hij een ander
had. Zijn nieuwe secretaresse. Die misschien niet mooier was
dan Anne, maar wel een stuk spannender en sprankelender. De
écht klassieke baas-secretaresseromance, dus.

Dat is nu vijf jaar geleden. Vijf jaar alweer! De tijd is omge-
vlogen, en er is helemaal niks gebeurd. Geen centimeter verder
is ze gekomen. Nog steeds een sneue gescheiden vrouw. En hoe
langer ze dat blijft, hoe groter de kans dat ze het ook voor altijd
blijft. Dát is de realiteit. 
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Als ze om halfzes haar appartement binnenstapt, gaat ze
zomaar wat op de bank zitten. Ze zet de tv aan. Er is niks op,
alleen Dr. Phil, wiens adviezen ze kan missen als kiespijn.
Eigenlijk heeft ze ook helemaal geen zin om hier te zijn. 

Ze kijkt naar buiten. Het is nu even droog, maar echt fijn
weer om naar buiten te gaan is het niet. Toch verlangt ze ernaar
een stuk te lopen, maakt niet uit waarheen, gewoon weg. 

Anne trekt haar schoenen weer aan, pakt voor de zekerheid
een paraplu en stapt de voordeur uit. Op de stoep voor het
appartementengebouw besluit ze rechtsaf te slaan, richting het
centrum. Daar is altijd wel wat te doen.

Als ze halverwege is, komt de regen weer met bakken uit de
lucht. Natuurlijk net tussen twee tramhaltes in. Nou ja, door-
lopen maar. Nat is ze toch al, ellendig voelt ze zich ook al, dus
wat maakt het uit.

Eenmaal in het centrum aangekomen heeft ze spijt van haar
wandeling. Zo drijfnat en druipend kan ze toch niet in een
cafeetje gaan zitten? 

Ze staat juist weifelend voor de deur van een hip eetcafé als
de deur van binnenuit opengaat. Anne doet een stapje opzij en
kijkt even naar het gezicht van de vrouw die naar buiten komt
en een paraplu openklapt.

‘Hé!’ zeggen ze dan allebei precies tegelijk, en ze schieten in
de lach.

‘Anne, wat leuk! Hoe gaat het?’ vraagt Jet.
‘Ja, goed. Behalve nu. Beetje nat, hè?’ probeert ze zo luchtig

mogelijk te reageren. ‘Maar hoe is het met jou dan? Nog steeds
zo lekker bezig met je werk?’

‘O, jawel hoor. Heb je zin om wat te drinken en bij te klet-
sen? Hier? Of ga met me mee, ik woon hier vlakbij.’

‘Ik vind het allebei prima, als het er maar warm is en ik mijn
natte jas kan uittrekken.’

‘Kom mee dan,’ zegt Jet. ‘Hier het dwarsstraatje door en via
de Koninginnegracht, daarachter woon ik. Jeetje, wat leuk,
Anne, om jou weer eens te zien!’
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Tien minuten later zit Anne, haar benen opgetrokken onder
zich, op de gebloemde tweezitsbank in de gezellige kleine
woonkamer van de bovenwoning van Jet. Ze heeft een hand-
doek als tulband om haar hoofd geknoopt en draagt een warme
joggingbroek van Jet.

‘Rood wijntje?’ vraagt Jet terwijl ze glazen uit de kast pakt.
‘Of liever thee?’

‘Eigenlijk heb ik behoefte aan een stevige borrel,’ zegt Anne.
‘Eh… ik geloof niet dat ik dat heb.’
‘Nee, gekheid, een glaasje wijn is prima.’ Ze zucht en gaat

verder: ‘Ik ben vandaag ontslagen. Mijn contract wordt niet
verlengd. Dus ik ben terug bij af.’

‘O, joh!’ Jet zet de glazen neer en gaat zitten op een puntje
van de stoel tegenover Anne. ‘Dat meen je niet! Wat beroerd,
zeg. Je had het juist zo naar je zin, toch? Wanneer spraken we
elkaar voor het laatst, toen zat je daar net? Hoe kan dat nou?’

Anne haalt haar schouders op. ‘Ik was niet meer nodig.’
‘Dat vind ik echt heel vervelend om te horen. En nu? Hoe-

lang kun je nog blijven?’
‘Tot eind volgende maand. Ik heb ook nog twee weken

vakantie, die ga ik maar opnemen, dus half mei ben ik weg.’
Jet kijkt haar meelevend aan. ‘Ik vind het echt rot voor je.

Begint dat zoeken en solliciteren weer helemaal opnieuw.’
‘Ja.’ Anne zucht even. ‘Ik heb er echt geen zin in. Sollicite-

ren is geen hobby van me en zal dat ook wel nooit worden, ben
ik bang. Eindeloos brieven schrijven, soms uitgenodigd worden
en dan weer een brief ontvangen dat de keus helaas niet op mij
is gevallen… En zo kom ik ook nooit weg uit dat flatje van de
woningstichting. Afijn, ik ga jou niet vermoeien met mijn
gezeur, daar heb je niks aan. Jij hebt hier een heel leuk plekje!’
Ze kijkt met enige jaloezie de kamer rond. ‘Terecht ook, je hebt
er hard voor gewerkt.’

‘Ook dit lijkt mooier dan het is,’ zegt Jet.
‘Hoezo?’
‘Och.’ Jet haalt haar schouders op. ‘Geen enkel leven is per-
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fect. Behalve dat in Frankrijk,’ zegt ze lachend.
‘Zou je denken? Misschien moet ik daar dan eens naartoe,’

gaat Anne grappend verder.
‘Dat kan,’ zegt Jet meteen. ‘Als je wilt tenminste. Ik ga van

de zomer een paar maanden naar Frankrijk, dus als je mee
wilt…’ Ze lacht. ‘Sorry. Wat bezielt me? Jij moet natuurlijk op
zoek naar een nieuwe baan, je hebt hier in Nederland van alles
te doen. Het was waanzin. Sorry.’

‘Wat ga je in Frankrijk doen dan?’
‘Zie het als een soort sabbatical. Even mijn hoofd verzetten.

Weet je nog dat chateau waar ik een halfjaar stage heb gelopen,
lang geleden? Daar ga ik nu weer naartoe. Een klein stukje bui-
ten Ruoms, prachtig kasteel, ze verhuren er gîtes en er is een
kleine camping bij. Leuk bedrijfje. In dat chateau zijn allerlei
voorzieningen: restaurant, crêperie, dat soort dingen. Er ligt
een meer bij om te vissen en er is een schitterend natuurzwem-
bad. Ik ga daar een paar maanden werken, maar ik ga vooral
een tijdje heerlijk genieten van het leven. Daar ben ik nou zó
aan toe.’

‘O ja, nu je het zegt.’ Anne knikt. ‘We werkten toen nog
maar kort in dat eetcafé. Ik weet nog dat ik hartstikke jaloers
was dat jij naar het zonnige zuiden ging, terwijl ik en de ande-
re weekendhulpen door moesten ploeteren.’ Ze schiet in de
lach bij de herinnering. ‘We kenden elkaar toen nog maar kort,
maar ik herinner me dat ik toen al vond dat jij je zaakjes goed
voor elkaar had. En nu dus weer.’

Jet is intussen opgestaan en schenkt de glazen nog eens vol.
‘Rustig aan,’ zegt Anne, ‘morgen moet ik weer fit op kantoor

zitten. Hoewel… wat maakt het nog uit.’ Ze neemt een flinke
slok wijn en vraagt: ‘Wanneer ga je weg?’

‘Eind mei. Dus dat komt perfect uit, als je mee wilt.’
‘Hoe kan dat nou?’ Anne schudt langzaam haar hoofd. ‘Ik

heb daar toch geen werk, wat moet ik daar doen?’
‘Gewoon, lekker een poosje vakantie vieren. We rijden er

samen naartoe. Met een beetje geluk heeft Claude ook nog een
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baantje voor jou. Er is op zo’n chateau altijd iets te doen. En zo
niet, dan niet, toch? Dan ben je een paar maanden in Frankrijk.
Ik heb weleens slechtere ideeën gehad.’

Anne is toch huiverig. ‘Wie zegt dat die Claude werk voor
mij heeft? Kun je hem niet eerst vragen of hij me wel wil heb-
ben? Ik kan niet zomaar meegaan, straks zit hij daar helemaal
niet op te wachten.’

‘Meid, van moeilijk doen is nooit iets makkelijk geworden.
Neem een tentje en een slaapzak mee, dan heb je altijd een
slaapplek. Eten kun je zo duur maken als je zelf wilt. Desnoods
zeg je dat appartement van je tijdelijk op en breng je je spullen
naar een mini-opslag. Alles kan.’

‘Ik weet het niet, hoor… Stuur eerst maar eens een mailtje
die kant op. Waar is het precies, Ruoms zei je toch? Waar ligt
dat?’

‘In de Ardèche. Het chateau ligt nogal afgelegen, helemaal in
de middle of nowhere, maar het is er fantastisch. Mooie omge-
ving en bijna altijd mooi weer. Toe, beloof me dat je erover
nadenkt.’

‘Vraag jij eerst maar of er werk voor me is. Anders doe ik het
zeker niet.’ Ze kan het zich niet veroorloven om drie maanden
te lanterfanten terwijl er zo veel is waar ze aan moet werken.
Als ze daar een baan heeft, ook al is het tijdelijk, kan ze het ten-
minste nog voor zichzelf verantwoorden.

‘Ga ik morgen meteen doen,’ zegt Jet. 
‘Goed. Als ze daar werk voor me hebben, ga ik mee. Dat

beloof ik.’
De rest van de avond hebben ze het over niets anders meer.

Jet zoekt foto’s op van haar stage bij het chateau en vertelt
allerlei verhalen uit die tijd. Anne begint steeds meer zin te
krijgen om mee te gaan.

‘Laat het me weten als je bericht hebt, oké?’ zegt ze bij het
afscheid. 

‘Doe ik.’
Het is weer gaan regenen. In plaats van helemaal terug te
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lopen, neemt Anne de tram naar huis. Als ze uitstapt, ziet ze
haar flatgebouw alweer in de verte. Ze sluit haar ogen en waant
zich in de Ardèche. De aanhoudende regen is een zomerse bui
en de grijze bakstenen van de flat zijn de rode bakstenen van
een chateau. Frankrijk. Geen gek idee.
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