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Mijn Frankrijk
Philip Freriks en Frankrijk kunnen gerust in één adem 

worden genoemd. De journalist, schrijver en redacteur/

presentator woont sinds 1966 in Frankrijk en werkte als 

correspondent voor Le Monde, Parool, Volkskrant en het 

NOS-journaal. Ook schrijft hij boeken over zijn geliefde 

land. “Frankrijk is prachtig en afwisselend.”

Philip Freriks

“Ik vind het moeilijk de mooiste plek van Frankrijk te noemen.  
Alsof je mij vraagt: wat is het mooiste boek dat je hebt gelezen, of  
de beste film die je hebt gezien? Dat zijn levensvragen waar ik niet 
goed uitkom.”
“Als ik dan toch moet kiezen, dan noem ik De Baai van de Somme  
in de monding van de rivier Aisne, gelegen in Picardië. Je kunt daar 
prachtig fietsen en wadlopen. Het wad is omgeven door mooie stadjes. 
Aan de ene kant ligt Le Crotoy, waar Jules Verne heeft gewoond. Aan 
de andere kant zie je Saint-Valery. Het zijn middel eeuws aandoende 
badplaatsen die de sfeer van de vijftiger jaren uit stralen. Het heeft iets 
zoets, alsof de tijd daar heeft stilgestaan. Je 
ziet er weinig hoge flatgebouwen. De stadjes zijn niet door het grote 
geld in beslag genomen. Het is er wel toeristisch, maar eenvoudiger 
dan in bijvoorbeeld Nederland. Dat vind ik wel mooi. Trouwens, als  
je van daaruit langs de kust naar het zuiden rijdt, dan zie je hetzelfde. 
Bijvoorbeeld in Le Tréport in Normandië. Daarom rijden wij soms 
langs de kust naar Nederland en overnachten we onderweg ergens. 
De A1 laten we dan links liggen (fysiek rechts, dus red.). Langs de kust 
kun je natuurlijk ook goed eten. Lekkere fruits de mer. Aan zee lijkt het 
échter te smaken. Heerlijk. Ik heb overigens wel een kanttekening bij 
mijn keuze: het weer moet mooi zijn, anders is het daar érg triest.”
“Een ander aantrekkelijk gebied voor mij is Corsica, daar breng ik 
veel vakanties door. Corsica is waarschijnlijk een van de mooiste 
Middellandse Zee-eilanden die er bestaan, zo niet hét mooiste. Hier 
vind je verschillende landschapstypen in een beperkt gebied van 
8720 vierkante kilometer. Het is een groen eiland, maar heeft ook 

droge delen. Je vindt er bergen van bijna 3000 meter, schitterende 
bossen en prachtige stranden. Omdat het eiland vrij geaccidenteerd 
is, heb je op veel plekken een schitterend uitzicht over zee. Je kunt 
er goed wandelen. Dat doe ik graag, hoewel het lopen vrij pittig is, 
het stijgt en het daalt. Je moet dus goed getraind zijn en goede 
schoenen en ‘stokken’ gebruiken.”
“Ik houd uiteraard van Parijs. Begrijpelijk. Ik woon daar al zó lang,  
net als mijn schoonfamilie en vrienden. Ik ben met de stad vergroeid, 
ben al lang geen toerist meer, maar deel van de bevolking. Wat ik 
mooi vind aan Parijs? De stad heeft dat grootsteedse, veel meer  
dan bijvoorbeeld Amsterdam. Dat heeft iets. Ook in déze stad heb  
ik geen echt favoriete plek. Ik wandel graag even naar de kunste-
naarswijk De Marais of Quartier Latin, hét academische centrum van 
Parijs, ik noem maar iets. Ik geniet het meest van laat op de avond 
oesters eten, ergens in een brasserie.”
“Gare du Nord noem ik als laatste, omdat je daar in Frankrijk aan-
komt en vertrekt. Ooit zei een Franse schrijver dat Gare du Nord 
een muziektheater is waar je tegelijkertijd acteur en toeschouwer 
bent. Waarom? Omdat je in dat gigantische station zelf ‘optreedt’  
als reiziger en tegelijkertijd veel bijzondere ‘spelers’ ziet; treinen met 
steeds weer ander publiek. De muziek is het geluid. Van de kakofonie 
van elektromotoren tot de tweetonige hoorn van de locomotief...” ‘ Ik geniet het meest van laat op de avond 

oesters eten, ergens in een brasserie’

Philip Freriks schreef diverse boeken over Frankrijk, zoals De meridi-
aan van Parijs (een fascinerende zoektocht in Parijs met daarin veel 
aandacht voor de Da Vinci Code) en Gare du Nord (verhalen over 
aankomst en vertrek). Een vijfde herziene druk van De Meridiaan 
van Parijs verschijnt naar verwachting na de zomer bij uitgeverij 
Conserve. Freriks maakt komende zomer voor het Radio 1-pro-
gramma Radio Tour de France een kroniek over Frankrijk. “Ik volg 
de tour met de trein en kom onderweg van alles tegen waarover 
ik graag verhalen vertel. Het is een soort anti-tour.” Freriks blijft 
overduidelijk ook na zijn correspondentschap de ontwikkelingen 
in Frankrijk volgen. “Ik ontdek nog steeds allerlei dingen, dat zal 
altijd wel zo blijven.”
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