
Lisette Venselaar (32) is net verhuisd naar  

de Lot. Samen met haar vriend Arjan (39) opent 

ze daar volgend jaar een gastenverblijf. In  

at Home schrijft ze over haar Franse avontuur. 

Kijk ook op www.lapanacee.nl

Wonen in een klein dorpje in Frankrijk 
heeft ons een nieuwe kijk op het feno-
meen ’buren’ gegeven. Kenden wij in 
Amsterdam onze buren amper en knikten 
wij er enkelen slechts sporadisch gedag, 
hier in Rignac hebben we inmiddels het 
hele dorp uitgebreid ontmoet. Gewapend 
met Delfts blauwe blikjes met stroopwafels 
en kruiken jenever gingen wij, zenuw-
achtig over de ontvangst, letterlijk langs 
de deuren voor de eerste kennismaking. 
Gelukkig werden we vanaf het begin af 
aan warm en enthousiast onthaald. Het 
feit dat we onze uiterste best deden om 
de taal te spreken werkte daarbij enorm 
in ons voordeel. En met een wijntje hier, 
een pastis daar, klonk het soms zelfs 
bijna vloeiend. Naar ons eigen beschei-
den oordeel althans. De komst van ‘Les 

Hollandais’ ging als een lopend vuurtje 
door het dorp. De gemiddelde leeftijd 
van onze mede dorpsbewoners is zo’n jaar 
of zeventig en allen zijn geboren en geto-
gen in Rignac zelf. Sommige buurvrou-
wen lijken zo van een ansichtkaart te zijn 
afgestapt, compleet met bloemetjesschort. 
Als een dorpsbewoner tijdens de dage-
lijkse wandeling langs ons terrein loopt, 
worden we geacht onze werkzaamheden 
per direct te stoppen om even gezellig 
een praatje te maken. Onze bescheiden 
hoofdknik heeft plaatsgemaakt voor twee 
oprechte zoenen. Hier in Frankrijk geven 
echt goede vrienden elkaar er zelfs stan-
daard vier! Onderwerpen van gesprek 
zijn de voortgang van de verbouwing en 
suggesties voor recepten te bereiden met 
seizoensgroenten uit onze moestuin. Ook  

een kritische analyse van de weersver-
wachting mag niet ontbreken. Na een 
kwartiertje loopt de desbetreffende 
dorpsbewoner op zijn gemak naar het 
volgende adres voor eenzelfde praatje en 
kunnen wij weer aan de slag. Het is hier 
ook heel normaal om regelmatig even 
wat bij elkaar langs te brengen. Gewoon 
voor de aardigheid. Van een zelfgemaakte 
brioche tot een mandje verse scharrel-
eieren van eigen erf. Vorige week kwam 
een buurman ons speciaal waarschuwen 
dat we alles op en rond het erf goed 
moesten afsluiten en opbergen, want die 
avond zou een enorm noodweer met 
harde windvlagen losbarsten. Geweldig! 
We genieten met volle teugen van deze 
dorpse mentaliteit en voelen ons bijzon-
der welkom in Rignac!

Nieuwe buren
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