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Croissantje pindakaas
Door Eva van Dorst-Smit

O
ns verblijf in Frankrijk verandert mij stap 
voor stap. Geen Amsterdamse hakken, maar 
Franse rubberen kaplaarzen. Kleurrijke jurkjes 
zijn vervangen door broeken en truien. Mijn 
coupe soleil verandert in een coupe terrible. 
Kantoorhanden nu werkhanden. Mon Dieu, ik 

word een plattelandsvrouw! Maar deze fysieke metamorfose 
is slechts van praktische aard. De werkelijke verandering 
vindt plaats in mij. Ik word weer de Eva die ik hoor te zijn. 
Minimaal tien jaar zat ik al in een te hoge versnelling. 
Wachtend in �iles, deadlines bewakend en bordjes in de lucht 
houdend tussen van alles en nog wat. Verdrongen waren: 
mijn idealen, mijn echte interesses. Zoals artistiek bezig 
zijn, schilderen, meubels restaureren en schrijven. Het is 
een doodzonde om structureel geen ruimte te voelen voor 
diepgewortelde behoeftes. Een verloochening van jezelf. 
Maar door van een droom een concreet doel te maken, kun 
je worden wie je wilde zijn. Ja, ik weet het, het heeft een 
hoog Emile Ratelband ‘tsjakkaa’ gehalte. Maar heus, het is 
een kwestie van durven en doen. Het leven is grotendeels 
maakbaar! 

Onderschat een nieuwe start in Frankrijk daarentegen 
niet. Je moet wel een beetje masochist zijn om geheel 
vrijwillig op een pijnbank met intense prikkels te gaan liggen. 
Nieuwe indrukken, nieuwe uitdagingen. Alles is onwennig 
en net even anders. Dan komt het aan op doorzetten. Zoals 
al direct tijdens de verhuizing: panne krijgen midden op 
de Périphérique van Parijs! Of toen wij ons kind ‘doofstom’ 
in een Frans ouderwets klasje moesten achterlaten. Mijn 
moederknop moest ik geforceerd op ‘uit’ zetten, om dat te 
verdragen. Of het tergend lang wachten op een internet en 

telefonieverbinding. Wanhopig liep ik maanden met mijn 
mobiel hoog in de lucht om een signaal op te vangen. Ja, 
vaak heb ik ze uitgelachen, die luitjes in het programma ‘Ik 
Vertrek’: “Als die het kunnen, dan kan iedereen zich redden!” 
riep ik schaterlachend vanaf de bank. Toch heb ik meer 
bewondering gekregen voor degenen die het volhouden. Een 
emigratieavontuur vergt veel aanpassingstalent, positief 
denken en doorzettingsvermogen. Ook ‘heimweeën’ steken 
soms de kop op vanwege het missen van dierbaren. Ik 
beschrijf het allemaal in mijn boek. Ik vergelijk hierin de 
culturele verschillen: Nederland versus Frankrijk. Een nieuwe 
start zet een mens op scherp en intensiveert het leven op alle 
fronten. Onze missie is dus geslaagd! Of wij hier gaan aarden? 
Ik denk het wel. De kinderen zijn zielsgelukkig en ook wij 
plukken inmiddels de vruchten van onze grote ommezwaai: 
meer tijd met elkaar en voor onze passies. Dat begint al 
aan het ontbijt als onze peuter roept: mama, mag ik een 
croissantje pindakaas? Een fusie van Frankrijk en Nederland 
als start van de dag. We leven onze droom! 

Eva van Dorst-Smit gooit na een carrière 
als communicatieadviseur het roer om. 
Samen met haar man en kinderen laten zij 
het jachtige bestaan achter zich en gaan 
ze voor hun passies: handel in brocante én 
reclame/marketing/tekstschrijven. Al snel 
is hun emigratieavontuur gevangen in een 
vermakelijk boek: ‘Croissantje Pindakaas!’

Prijs: € 14,95 – ISBN: 9789461850331, ISBN 9789461850348 
(eBook à € 4,99). Uitgeverij VanDorp Educatief. Zie ook pagina 83.

Een emigratie naar Frankrijk 
Een meeslepend boek over de belevenissen van een jong gezin dat 
de zekerheden van een druk bestaan in Nederland verruilt voor een 

nieuw begin in Frankrijk. Alles komt voorbij, de school voor de kinderen, 
het ondernemen in Frankrijk, de Franse overheid maar ook de twijfels en 
de humor. 
Croissantje pindakaas. Eva van Dorst-Smit. Vandorp Educatie.
ISBN 978 94 61850 331. € 14,95 

Paris pour les petits
Parijs wil je natuurlijk ook aan je kinderen laten zien. Alle reden om 
daar niet te lang mee te wachten. Maar met het Louvre en andere 

museau verleid je ze niet. Wel met het oudste huis van Parijs of de Stra-
vinsky-fonteinen bij het Centre Pompidou. En nog veel meer uit dit rijk 
geïllustreerde boekje.
Kidscitytrips: Parijs. Kidscitytrips.nl. ISBN 9789081951906. € 14,99

Kamperen met kinderen in Frankrijk
En als Parijs nog net een maatje te groot is, is er niets leuker dan 
kamperen met kleine kinderen op een camping à la ferme in Frankrijk. 

In deze gids staan tachtig kleinschalige campings die allemaal iets bijzon-
ders bieden. Voor tent of caravan, maar ook een vakantie in safaritenten, 
pipowagens of boomhutten. 
Kidsproof kamperen in Frankrijk. Stephanie Bakker & Roos Stalpers. Mo’Media.
ISBN 9789057676000. € 16,95

De Provence in de jaren dertig
Verhuizen naar Frankrijk is van alle tijden. In de jaren dertig besloten 
Lady Fortescue en haar man hun huis in Engeland te verkopen en te 

verhuizen naar een huisje aan de rand van Grasse. Hun ervaringen zijn 
verzameld in een moderne klassieker over de dagelijkse beslommeringen 
en gebeurtenissen vanuit een typisch Engelse oogpunt. 
Geuren van de Provence. Winifred Fortesque. Boekerij.nl
ISBN 9789460235429. € 4,99 (E-book) 

Nu eens niet over wijn
We kennen Ilja Gort inmiddels van zijn wijnen en de passie waarmee 
hij daarover kan vertellen. De vrouwenslagerij in het dorpje Salves, 

hoog in de Pyreneeën vormt het decor van een raadselachtig verhaal 
waarin vier vrouwen het heft van hun leven in eigen hand nemen. Geestig 
en ontroerend tegelijk.
De Vrouwenslagerij. Ilja Gort. A.W. Bruna. ISBN 9789400502284. € 17,95

Wegdromen naar de Provence
Een opnieuw uitgebracht, prachtig geïllustreerd boek om af en toe 
even in weg te dromen. Met verhalen en vooral foto’s van huizen en 

interieurs: de studio van Cezanne, alsof de tijd heeft stilgestaan, hôtel 
Nord-Pinus (Arles) waar Jean Cocteau verbleef en ook Picasso regelmatig 
kwam als hij in de stad naar het stierenvechten ging kijken. 
Living in Provence. Barbara & René Stoeltie. Librero.nl. ISBN 9783836534963. € 9,99
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