
Philippe Calon (68) en zijn vrouw runnen een bakkerszaak-
je in de Rue de Reims. Philippe bakt biologisch brood,

maar de letters ‘bio’ heeft hij jaren geleden met bruine verf
van de gevel gekwast. “We kopen onze spullen al sinds jaar en
dag bij biologische boeren. Maar toen kwam een ambtenaar
vertellen hoe we het allemaal moesten doen, hoe we het moe-
ten opslaan, weet ik veel. Die ging mij vertellen hoe ik brood
moet bakken en we moesten ook nog een hoop geld betalen
om de naam ‘biologisch’ te mogen voeren. Dat hebben we dus
niet gedaan.”

Philippe is een Franse Jood en is getrouwd met een Duitse.
Hij biedt me koffie aan en praat aan één stuk door, over poli-
tiek, ambtenaren en het leven in het algemeen. “Ik ben altijd
tegen alles, dat maakt het leven niet makkelijker,” zegt hij.
Een bijzondere man, die ongetwijfeld als de plaatselijke zon-
derling bekend staat. Zijn brood is trouwens heerlijk.

Bakker van de tegenpartij

reizen
Speel het
Waddenspel
De Waddenfederatie lanceert op
haar website het Waddenspel. Bij
dit spel is het de bedoeling zo snel
mogelijk op een van de eilanden
aan te komen. Zandbanken moeten
worden vermeden, vragen goed
worden beantwoord. Elke maand
wordt een reis naar de Wadden-
eilanden weggegeven.
www.wadden.nl

Leiden vanaf het water
plus lunch
Leiden ontdek je op een andere ma-
nier vanaf het water, zeker met een
fluisterboot met picknickbroodjes.
Je kunt bij rederij Bootjes en Brood-
jes aansluiten bij een reguliere
rondvaart, een speciale lunch of
high tea boeken of zelfs een schip-
per huren. Een dagtocht over de Ka-
gerplassen kan ook.
www.bootjesenbroodjes.nl
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Het totale nietsdoen
op een zeilboot
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Pleinen, musea, kerken: mooi allemaal, maar de sfeer in
een stad wordt toch voor een goed deel bepaald door de
bewoners. Deel 5 van een serie stadsportretten:
Luxemburg
tekst en foto’s THIJS HESLENFELD

Stadsportretten
in Luxemburg

ZATERDAG 19 JUNI 2010

Locatie: Luxemburg
Sfeer: Brussel, Maastricht,
vleugje Parijs en een snufje Tirol
Mensen: vriendelijk maar
behoedzaam en weinig spontaan
Weer: graadje of 14

Antoine Fioré (39) levert bier en frisdrank af bij een restau-
rant in de wijk Grund, het pittoreske stukje stad beneden,

langs de rivier. Antoine is een Fransman en is zoals zovelen in
Luxemburg komen werken omdat het zeker twintig procent
meer verdient dan thuis. Luxemburgers vindt hij ‘érg aardige
mensen, maar wel een beetje serieus’.

Maryna Pashkivka (29) wacht op het centraal station op de
trein naar Parijs, en op haar vriend. Ze omschrijft zich-

zelf als van Pools-Oekraïense origine en vertelt enkele jaren
als model in Luxemburg te hebben gewerkt. Ze werkt hier nog
steeds, maar vertelt me niet wat ze precies doet: “Gewoon,
werk.” Dan arriveert haar vriend, een somber kijkende man
van tegen de vijftig, aan wie ze niet overdreven veel aandacht
besteedt. Wat vindt ze van Luxemburg? “Heel erg saai,” zegt
ze zonder aarzeling.

Heel erg saai Twintig procent erbij
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Luxemburgers spreken hun eigen taal-
tje, het Lëtzebuergesch, en vinden het
leuk als je een paar woorden meedoet.
Maar met Frans of Duits red je je hier ook
prima.

Voor een luttele euro per uur kun je op
bijna elke straathoek een prima fiets uit
een rek trekken. Het is een prachtig ge-
avanceerd systeem dat feilloos werkt en
de fietsen worden ook niet vernield.
Waarom kan dat bij ons nou niet?

Luxemburg is zo klein dat je eigenlijk al-
les wel te voet kunt doen. Maar er is ook
uitstekend openbaar vervoer. Handig:
de Luxembourg Card, drie dagen lang
kun je voor 24 euro al het openbaar ver-
voer gebruiken.

Taxichauffeurs rijden hier trouwens als
voorzichtige bejaarden, oversteken is
een feest, iedereen wacht rustig op de
ander.

De bus brengt je in een paar minuten
naar de wijk Kirchberg, waar alle Euro-
pese instellingen zitten. Het is er koud
en winderig, met uitgestrekte en verla-
ten pleinen, zelfs op een werkdag. Een
goede plek om je te bezinnen op het nut
en de uitwerking van de Europese een-
wording.

De Place d’Armes en Place Guillaume in
hartje stad zijn mooi, maar toeristisch –
zeg maar lokale varianten op Leidse-
plein en Rembrandtplein. Leuker en au-
thentieker voor een lunch op het terras:
de Place de Paris.

Luxemburgs Verkeersbureau
Nassaulaan, 8
2514 JS Den Haag
www.visitluxembourg.lu

Doen of laten

De Duitse Ruth Amelong (51) werkt als assistente bij de gi-
gantische vertaaldienst van de Europese Commissie. Ze

verlaat net het foeilelijke gebouw in Kirchberg waar onder an-
dere de Roemeense, Duitse, Engelse en Spaanse vertalers zit-
ten. Ruth vindt het werk wel leuk, maar geeft toe dat ze de
stad niet erg opwindend vindt. “Ik heb ook in Berlijn ge-
woond, in Kreuzberg, en dat was wel even wat anders natuur-
lijk. Ach, ik heb het hier best naar mijn zin.” Lachend laat ze
erop volgen: “Hoewel, een vriendin van me zei onlangs dat we
eigenlijk een soort prostituees zijn, omdat we hier eigenlijk
vooral voor het geld zitten.”

Bouwvakker Joao Carlos (24) is een van de vele Portugezen
die hier werken; bijna vijftien procent van de Luxembur-

gers is tegenwoordig van Portugese komaf. In de wijk Gare
vind je veel Portugese kroegen en winkeltjes, maar bijvoor-
beeld ook supportersverenigingen van de bekende Portugese
voetbalclubs. Joao drinkt vandaag een biertje bij de fanclub
van de voetbalclub Aguias Buenavista. “Fado hebben we hier
helaas niet, maar wel Portugees voetbal!”

Jean-Francois Tournemine (44) is chauffeur. Hij wacht op zijn
baas, een Belgische rechter bij het Europese Hof van Justitie

in de wijk Kirchberg. Jean-Francois doet dit werk twintig jaar,
en nog steeds met plezier. “Het belangrijkste is dat je veel ge-
duld moet hebben, want wachten hoort er nu eenmaal bij. Maar
ik vind dat geen probleem.” Ook Tournemine is geen Luxem-
burger, hij woont net over de grens, in het Franse Thionville.

Nancy (26) en Rick (21) Oberweis zijn broer en zus en geboren
in de stad. Nancy volgt een opleiding tot kleuterjuf, Rick

zegt dat hij naar school gaat, maar herziet zijn verklaring direct
en geeft toe dat hij werk zoekt als elektrotechnicus. “Maar dat
valt nog niet mee!” Ze houden van Luxemburg. Nancy: “Je kunt
hier heerlijk rustig wonen en toch vlakbij het drukke centrum
zitten, waar alles gebeurt. Dat vind ik heel fijn aan deze stad.”

Serge Feil (44) wandelt met zijn dochter Amélie (15 maan-
den) door de wijk Hollerich. Feil is een geboren Luxembur-

ger en werkt als vertegenwoordiger bij Exxon. Hij is tevreden
over zijn stad: “Ik heb er altijd met plezier gewoond.” Hij be-
vestigt dat je tegenwoordig niet veel Luxemburgers meer te-
genkomt: “Meer dan de helft van de mensen komt uit andere
landen.”

Berlijn is wel wat anders

Nog weinig Luxemburgers

Veel Portugezen

Wachten geen probleemHeerlijk rustig wonen


