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In 2012 vertrokken
ruim 1700 Nederlan-
ders naar Frankrijk

,,De ontwikkelingen
op de woningmarkt
drukken de emigra-
tiecijfers,’’ stelt Jan
Latten, demograaf
bij het CBS. ,,Veel Ne-
derlanders die zou-
den willen emigre-
ren, krijgen hun huis
niet verkocht, of zien
zich geconfronteerd

met weinig over-
waarde en dus een
lager startkapitaal in
het buitenland. Ook
het feit dat de pensi-
oengerechtigde leef-
tijd hoger wordt, kan
een oorzaak zijn voor
de emigratie naar
landen als Frankrijk
en Spanje.’’
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Ook óns leven is enigszins tot rust geko-

men. Manu gaat inmiddels ook naar

school, waardoor we meer ruimte heb-

ben om te werken. Rob verlaat geregeld

ons domein om ergens een warmte-

pomp te installeren of elektra aan te

leggen. Zelf ben ik een tekstbureau be-

gonnen en werk ik als agent commer-

cial voor een groot makelaarskantoor.

Natuurlijk mis ik ook dingen. Even op

bezoek bij mijn ouders na een weekje

vakantie. Een goed gesprek face to face,

in plaats van telefonisch of via Skype.

Een wandelmaatje, want ik wandel

graag, maar in dit uitgestorven gebied

liever niet alleen. We hebben leuke

mensen leren kennen, van verschillende

nationaliteiten en leeftijden, en genie-

ten van deze contacten. Maar echte

vriendschappen opbouwen kost tijd.

Door de verschillen in taal en cultuur

blijven de contacten met Fransen nog

op afstand. Van de taal beheersen wij de

finesses niet, waardoor we nuances in

een gesprek niet oppikken. Dat geeft

een gevoel van ontheemd zijn. Een ze-

kere eenzaamheid waar ik als emigrant

een weg in moet zien te vinden.

Van de 41.000 ‘geboren Nederlan-

ders’ die in 2012 emigreerden, keert de

helft binnen nu en acht jaar terug, voor-

spelt het CBS. Voor de familie Belvroy is

dat geen gespreksonderwerp. ,,Ik heb

echt te doen met de Nederlanders,’’ zegt

Linda. ,,Onder de noemer ‘zelfredzaam-

heid’ worden ze aan alle kanten gepakt.

Als je ziet wat hier allemaal kan op het

gebied van onderwijs en gezondheids-

zorg met het belastinggeld in een land

met slechts 8 miljoen inwoners, dan be-

grijp ik niet waarom dat in Nederland

met 16 miljoen inwoners níet kan.

,,Zweden heeft destijds goed geluis-

terd naar haar bevolking, die tegen de

euro was. De kroon is behouden en de

economische crisis is ver weg. Onze

dochters krijgen hier alle kansen, net

als alle andere kinderen, ongeacht uit

wat voor nest ze komen.”

In de Creuse vallen inmiddels de bla-

deren van de bomen. We gaan de

tweede herfst in en moeten weer bezig

met de houtvoorraad. Rob overlegt met

een nieuwe klant en zelf werk ik aan dit

artikel, dat ik niet had kunnen schrij-

ven als we in Nederland waren geble-

ven. We mogen onszelf opnieuw uitvin-

den, en geven meer dan ooit zelf vorm

aan ons leven. Hoewel we ’s avonds nog

altijd als een blok in slaap vallen, uitge-

put van alle vermoeienissen, willen we

alle uitdagingen die op ons pad komen

en onze nieuw verworven vrijheden

voor geen geld missen. Wij blijven ook.

Meer lezen? Zie
decreuseisreuze.blogspot.nl

Na anderhalf jaar is
het leven op het Franse
plattelandenigszins tot rust
gekomen. De kinderen heb-
ben hun draai gevonden.
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EMIGRATIELANDEN

‘Startkapitalen lager’

Goed geaard

magazine


