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A
l maanden ben ik in ge-

vecht met de Franse instan-

tie die ons kinderbijslag

dient uit te keren. Identi-

teitsbewijzen, een brief van

de Sociale Verzekeringsbank dat we in

Nederland geen kinderbijslag meer ont-

vangen, internationale geboorteakten:

alle documenten heb ik meerdere

keren, in vijfvoud, de Franse vertaling

gemarkeerd, opgestuurd. Ze worden

niet geaccepteerd.

,,Het beste is om op kantoor te

komen, dan kunnen we u beter helpen,”

adviseerde een conseiller aan de tele-

foon. Nu heb ik 70 kilometer afgelegd

en zit met een geforceerde glimlach en

een overdreven stapel originelen en ko-

pieën aan een bureau tegenover de

dienstdoend ambtenaar. Maar helaas:

de dame is slechts bereid mijn docu-

menten aan te nemen; ze heeft geen be-

slissingsbevoegdheid.

,,Ja maar…” stotter ik. ,,Uw collega zei

dat ik langs moest komen om het dos-

sier af te handelen. Heb ik hiervoor een

uur in de auto gezeten?” ,,Het spijt me,”

zegt ze en haalt haar schouders op.

Inmiddels zijn we een jaar verder en

wonen we anderhalf jaar in Frankrijk.

Met de kinderbijslag is het goed geko-

men, net als met alle andere inschrij-

vingen en aanvragen die gepaard gaan

met het opbouwen van een nieuw leven

in het buitenland. De papierstroom is

redelijk opgedroogd en de belangrijkste

zaken staan op de rit. Maar nooit eerder

in mijn leven ben ik zó op de proef ge-

steld. Waarom wílde ik dit ook alweer?

Tekst en foto’s:Mariska Smolders

Objectief gezien was er met ons leven

weinig mis. Allebei hadden we een

vaste baan. Mijn man Rob (44) als koel-

technisch monteur, ik (43) als commu-

nicatieadviseur. We werkten allebei vier

dagen, de kinderen gingen drie dagen

naar de crèche. Een geoliede machine.

Zoals bij veel andere jonge gezinnen in

Leidsche Rijn, bij Utrecht, waar we

woonden.

,,Een grote stad met hier en daar een

mooi park,” zo ervoer Rob Nederland,

vertelde hij op een mooie zondag, wan-

delend in de bossen van Amelisweerd,

de smalle paden delend met vele andere

natuurliefhebbers, het geruis van de

A27 op de achtergrond.

Gevoed door een groeiend verlangen

ons leven meer zelf vorm te geven,

zochten we naar een nieuw huis in een

rustiger en groenere omgeving. We be-

keken boerderijen in de periferie van

Nederland, maar beseften dat de door

ons gewenste andere levensstijl niet

samen zou gaan met de bijpassende

hypotheek.

Steeds vaker zochten we op internet

naar huizen over de grens. We spraken

over landen als Noorwegen en Zweden,

in toenemende mate populair onder

emigranten, maar het klimaat daar von-

den we toch te onaantrekkelijk. We

vierden vakantie in Italië, keken er

rond, proefden de sfeer, maar vonden

de huizenprijzen te hoog. Bovendien

wilden we liefst op maximaal een dag

rijden van Nederland wonen.

Ook Linda Belvroy (46), getrouwd
met Michel (47), smeedde in deze peri-

Emigreren is jezelf opnieuw uitvinden
Rob enMariska hadden het prima voor elkaar.
Allebei werk, twee kinderen, eenmooi huis.
Toch vetrokken ze vorig jaar naar Frankrijk.

Een nieuw land,
een nieuw leven

Van Nederlands grootste nieuwbouw-
locatie verhuisde het gezin Smolders
naar een gehucht inmidden-Frankrijk.

Het roer om


