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De dertiende editie van van Dale vermeldt als enige betekenis van

‘leven als God in Frankrijk’: onbezorgd leven. Dat onbezorgde

wordt in onze hedendaagse leisure-cultuur met quality time als

ultiem streefdoel volop geassocieerd met: luxueus, voorzien van

alle geneugten des levens, onthaast en in ideaal geachte

weersomstandigheden. Frankrijk staat in die moderne interpretatie

van de uitdrukking voor het prototypische vakantieland, dat voor

zijn inwoners en bezoekers garantie biedt op de beleving van het

oude droombeeld van het Luilekkerland, Kokaniën of El Dorado.

De uitdrukking is ook in het Duits ruim verspreid (leben wie Gott in

Frankreich) met dezelfde betekenis. Toeristische en culinaire

reclameslogans hebben haar zozeer tot een cliché gemaakt, dat de

uitdrukking zelfs productief geworden is en er inmiddels ook voor-

beelden te vinden zijn met geheel andere streekaanduidingen:

leven als God in Saksen, leben wie Gott in Bayern, … God als de

ultieme reclame-icoon van de vrijetijdssector? Neen,zo’n vaart loopt

het niet met deze populaire uitdrukking. Haar oorsprong en eerste

betekenis zijn immers wellicht van een totaal andere, vergeten aard.

HISTORISERENDE VERKLARINGEN OP TE KORTE TERMIJN

F.A. Stoett wijst in zijn naslagwerk Nederlandse spreekwoorden,

spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden uit 1901 – digitaal

raadpleegbaar op www.dbnl.nl – onder nr. 706 erop dat velen de

oorsprong van deze uitdrukking gezocht hebben in het feit dat

tijdens de Franse Revolutie tussen 1792 en ’94 de godsdienst-

beleving in Frankrijk officieel verboden was en God bijgevolg in dat

land noodgedwongen werkloos werd. Alleen al om chronologische

redenen kan deze oorsprongsverklaring niet de juiste zijn, want er

zijn vermeldingen van voor 1792 bekend.

Een andere historiserende volksetymologie voor deze uitdrukking

circuleert in het Duitse taalgebied. Büchmann vermeldt in zijn

sinds 1864 regelmatig heruitgegeven compendium Geflügelte

Worte een 17e-eeuwse bron (Apophlegmata Leipzig 1693), waarin

volgende anekdote als oorsprong voor de uitdrukking ‘leven als

God in Frankrijk’ wordt vermeld. De Duits-Oostenrijkse keizer

Maximiliaan I (1459-1519), grootvader van Karel V, zou zich ooit de

verzuchting hebben laten ontvallen dat hij, mocht hij God zijn en

twee zonen hebben, zou wensen dat na zijn dood de ene zoon

hem zou opvolgen als God en de andere koning van Frankrijk zou

worden. De catechismus, die in vraag 27 leert dat God ‘on-

veranderlijk, eeuwig en alomtegenwoordig’ is, moest toen nog

geschreven worden.

LEVEN ALS GOD IN FRANKRIJK1

De taal-odyssee van de Goten en de gogogirls

De Nederlandse stad Arnhem heeft een wijnmuseum (www.wijnmu-

seum.nl). Tot einde 2004 loopt daar een tentoonstelling met als titel:

‘Leven als God in Frankrijk’. Aan de hand van boeken en documentatie

over de wijngebieden en de Franse keuken wil men de bezoeker laten

ontdekken “dat dit land niet voor niets met afstand de populairste

vakantiebestemming voor Nederlanders is. Veel van onze landgenoten

genieten van het Franse leven en vestigen zich zelfs permanent in ‘la

douce France’.” Laten we nog even niet denken aan die jaarlijkse zomerse

volksverhuizing van noorderburen en andere toeristen richting Frankrijk,

om het te hebben over de uitdrukking ‘leven als God in Frankrijk’. Waar

komt die vandaan? Waarom Frankrijk? Is God dan toch

niet ‘op alle plaatsen’, zoals de Mechelse catechismus

(vraag 28) ons sinds 1607 voorhoudt?

[ Rob Belemans ]

Leven als God in Frankrijk, wij wensen het u deze zomer alvast toe!
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Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) – niet voor niets

het kloekste woordenboek wereldwijd – vermeldt  ‘leven als God

in Frankrijk’ drie keer, maar voegt geen nieuwe verklaring toe.

Onder het trefwoord ‘leven (I)’ wordt met verwijzing naar Stoett als

betekenis gegeven:‘onbezorgd leven’ en worden enkele varianten

gegeven: ‘leven gelijk een visch in ’t water’, ‘leven gelijk een muis in ’t

meel’, ‘leven als musschen in ’t zand’. Onder het trefwoord ‘God’ is in

het WNT onder andere te vinden: “Leven als God in Frankrijk, […]

een gemakkelijk, onbezorgd leven leiden, doen wat men wil. Eene

zekere verklaring dezer inzonderheid in het Hd. bekende zegswijze

is nog niet gegeven; zie eene gissing bij BÜCHMANN, Geflüg. Worte

(15e dr.), p. 375.” Daaraan wordt toegevoegd dat in het Algemeen

Vlaamsch Idioticon van Schuermans ook de variant ‘leven lijk God

in Saksen’ vermeld wordt. Bij het trefwoord ‘Frankrijk’ ten slotte

zegt het WNT: “Een leven hebben als God in Frankrijk, een

gemakkelijk en goed leven. De oorsprong van deze zegswijze ligt

in het duister.”

VIA GODEN NAAR GOTEN

Interessant is de bewijsplaats die het WNT op de laatstgenoemde

plaats aanhaalt. In een brief uit 1771 schrijft Betje Deken: “O dan

meene ik te leeven als de goden in Vrankrijk en geene placaten te

respecteeren dan die mijner hupsche Zeeuwen dat is: Wij stooren

ons aan geene gekken.” Hier vallen twee dingen op: het meervoud

goden en de betekenisverschuiving. De uitdrukking betekent in

deze context immers zoiets als ‘ongebonden, geen rekening

houdend met God noch gebod’. Dezelfde bewijsplaats wordt ook

vermeld bij Stoett. K.Ter Laan geeft dit citaat van B.Wolf niet in zijn

Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen (1905), maar

wijst wel op de bijpassende betekenis: “Leven als God in Frankrijk

= zich nergens aan storen, er maar op los leven.”Ter Laan vermeldt

drie mogelijke etymologieën,

waarvan de derde de meest waar-

schijnlijke lijkt:“Men heeft wel eens

gedacht aan de Franse

Omwenteling, toen men de gods-

dienst verving door de dienst der

Rede, doch de uitdrukking komt

reeds vroeger voor. Ook heeft men

gedacht aan: leven als een Schot in

Frankrijk; de Schotten dienden in

het Engelse leger, dat in de 15e

eeuw Frankrijk bezette, en ’t waren

niet allemaal brave jongens. Mr.

J.W.F.X. de Rijk te Haarlem betoogt, dat de uitdrukking uit het

Spaans is, namelijk een verbastering van: leven als de Goten in

Frankrijk (Nw. Taalgids XLIII).” Dat ‘uit het Spaans’ is een beetje

vreemd, want de Spanjaarden zelf kennen de ‘feliz como Dios en

Francia’ blijkbaar vooral als een Duitse uitdrukking.2

Oorspronkelijk luidde onze uitdrukking dus ‘leven als de Goten in

Frankrijk’ en betekende ze ook ‘losbandig, ongeremd leven zonder

naar wetten om te zien’. Daarbij werd verwezen naar de West-

Goten of Visigoten, een fiere volksstam die in het laatste kwart van

de 4e eeuw weigerde zich te onderwerpen aan de oprukkende

Hunnen (zoals de Oost-Goten wel deden) en bijgevolg aan een

zwerftocht door West-Europa begon. Eerst staken de Visigoten

vreedzaam de Donau over, maar ze werden door de Romeinen via

woekerhandel geplunderd. Na een klinkende overwinning op de

Romeinse legers in 378 bij Adrianopel (het huidige Edirne in

Turkije) vestigden ze zich enige tijd in Dacië (het huidige

Roemenië).

Daar bekeerden ze zich tot het arianisme, een geloofsovertuiging

die echter loodrecht stond op die van het sterk gechristianiseerde

Romeinse Rijk. Het bleef dan ook niet boteren met de Romeinen

en onder leiding van de legendarische Alarik rukten de Visigoten

via Griekenland op naar Italië (ubi bene, ibi patria) om op 24

augustus 410 Rome te veroveren. De Visigoten trokken vervolgens

via Genua en Marseille naar het Iberische schiereiland en verdre-

ven er de Vandalen en Alanen. In 418 hadden ze zich met een

eigen koninkrijk, Tolosa (Toulouse), in Aquitanië gevestigd en ook

Catalonië – ‘Gotalandia’ – in het noordoosten van Spanje zou naar

hen genoemd zijn. De Franken heroverden in 507 Aquitanië en

dreven de Visigoten terug tot over de Pyreneeën en dus het

Franken-rijk uit.

Eerst in 589 bekeerde de Gotenkoning Reccared zichzelf en zijn

volk tot het katholicisme. Dat bevorderde de samenleving met

naburige volkeren wellicht aanzienlijk. Aan de Iberische kant van

de Pyreneeën kregen de Visigoten echter vanaf de 8e eeuw af te

rekenen met uit het zuiden oprukkende moslims. Een deel van de

Visigoten stichtte daarop in Noord-Spanje het koninkrijk Asturië

en onderwierp zich daar aan het bestuur en het geloof van de

moslims. Anderen bleven hun geloof trouw en vluchtten opnieuw

over de bergen naar het koninkrijk der Franken, waar ze

geïntegreerd raakten. Nog vele

generaties nadien bekleedden

Visigoten sleutelposities in het rijk

van Karel de Grote.3

‘NI DIEUX, NI MAITRE’

ÉN ‘À GOGO’

De Visigoten hebben dus voor

beide betekenissen van onze

uitdrukking (‘losbandig, vrijge-

vochten, zonder God of gebod’ en

‘zorgeloos, luxueus’) model

gestaan in hun rijke geschiedenis.

Tijdens hun eerste vestiging in Aquitanië gingen ze meedogen-

loos en op een niet-christelijke wijze om met wie daar al eerder

waren komen wonen. Drie eeuwen later leidden de ‘gefrankiseerde’

Visigoten dankzij hun aanzien een comfortabel en vrij leven.

Misschien ging de uitdrukking ‘leven als de Goten in Frankrijk’ dus

ook wel uit van een impliciete vergelijking van deze gekerstende

Goten met het andere deel van hun volk, dat in Asturië gebleven

was en islamiseerde.

GOD IN FRANKRIJK

Opgejaagd door de Hunnen zwierven ca. 100.000 Visigoten

enkele decennia doorheen West-Europa



De vragen of beide betekenissen vanouds bestaan hebben of

welke anders de oudste is, blijven onbeantwoord. Toen de

herinneringen aan deze oude volksstammen en hun verdwenen

rijk waren weggedeemsterd en de ‘Goten’ in de uitdrukking

onverklaarbaar werden, is er in de vorm een verschuiving gebeurd

naar ‘goden’.Betje Wolf kende ook in de 18e eeuw de uitdrukking nog

zo. De verandering van ‘goden’ naar ‘God’ is dus nog niet zo oud.

De moderne uitdrukking ‘leven als God in Frankrijk’ is hoofd-

zakelijk in het Nederlands en het Duits bekend en dan

overwegend in de hedonistische betekenis. Als u straks uw

vakantie in Frankrijk doorbrengt, wensen wij u alleszins minimaal

contact toe met het type bezoekers, van waar ook, dat die

hedendaagse betekenis van ‘leven als God in Frankrijk’ alleen weet

te beleven via die andere mogelijkheid: egotrippend zonder

rekening te houden met wat of wie dan ook. �
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Leven als God in Frankrijk

1 De vraag naar de oorsprong van deze uitdrukking is onder meer aan de

orde op enkele internetfora, waar ze echter niet bevredigend beant-

woord wordt: www.flandrianostra.com/forum/Dieu_en_France.htm,

www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=723

2 Een www-zoektochtje op ‘como Dios en Francia’ levert in alle geval maar

enkele treffers op met als strekking:“… por citar un antiguo dicho yiddish”,

“digamos solamente lo que dicen los alemanes …”, “Un proverbio alemán

dice …” of “Había un dicho alemán que decía …”

3 Cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Visigoten. Een fraai geïllustreerde en

geanimeerde digitale presentatie over de volksverhuizingen en de zwerf-

tochten van de Visigoten is te vinden op de website van de Duitse open-

bare omroep ZDF: www.zdf.de/ZDFde/inhalt/5/0,1872,2006981,00.html

… MAIS EN FRANCE: À GOGO

De uitdrukking ‘leven als God in Frankrijk’ bestaat niet in het

Frans. Onze zuiderburen zelf hebben het over ‘être/vivre comme

un coq en pâte’ of ‘vivre à gogo’.

Het woordje ‘gogo’ heeft in de

voorbije eeuw een even lange

internationale reisweg afge-

legd als de Visigoten zelf

destijds.

In het Oudfrans betekende

‘gogue’ vrolijkheid. Na 1066

(slag bij Hastings) werd het,

samen met zoveel andere

Romaanse woorden, over-

genomen in het Engels als

‘agog’, met als aangepaste

betekenis: geestdriftig, vurig.

Wellicht mede onder invloed

van die Engelse uitspraak

evolueerde ‘gogue’ in het Frans

vervolgens tot ‘gogo’, met als

betekenissen: enthousiast én

vrolijk. Daaruit ontstond de

uitdrukking ‘à gogo’ voor ‘in

overvloed’.

In 1948 draaide de Schotse regis-

seur Alexander Mackendrick zijn

eerste film: Whiskey Galore. Het

is een nationale Schotse

komedie, gedraaid op het Isle

of Barra, dat in de prent Todday heet. De eilandbewoners merken

niet veel van WO II, totdat hun whisky opraakt. De redding is ech-

ter in zicht wanneer op een mistige nacht een cargoschip met

50.000 kisten single malt vastloopt voor de kust van Todday. De

mannen van het eiland trachten met allerlei listen en trucs om de

Britse kapitein Waggett die scheepslading whisky afhandig te

maken. De film inspireerde een Franse nachtclubuitbater bij de

naamgeving van zijn tent, die hij in het Frans ‘Whisky à gogo’

noemde.

Die naam werd dan weer

overgenomen door een nacht-

club in Washington DC, maar

dan als ‘Whiskey a go-go’,

waarbij de Amerikanen dat

dubbele ‘go’ als een uit-

drukking voor trendy en vlot

beschouwden. In deze Ameri-

kaanse nachtclub liet de

eigenaar danseressen in mini-

rokjes en laarzen optreden en

zo ontstond ten slotte de

benaming ‘go-go girl’ voor

dergelijke animeermeisjes. De

naam ‘Whiskey a gogo’ werd in

Amerika en Canada door heel

wat clubs overgenomen, en in

de golden sixties werd ‘go-go’

dé populaire Amerikaanse

benaming voor een balzaal.

Vandaar de titel van de hit

‘Going to a go-go’ uit 1966 van

de Amerikaanse R&B-zanger

Smokey Robinson. In 1982

voegden de Rolling Stones dit

nummer ook aan hun repertoire

toe. De eerste drie regels van ‘Going to a go-go’ luiden:

“Well there’s a brand new place I found. Where people go from miles

around. They come from everywhere.” Het had over de Visigoten

kunnen gaan.

Ook Wonder Woman kreeg in de sixties een gogolook aangemeten.


