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Jeffrey Brode: ‘Wilde ik maar gewoon timmerman
worden, dan kocht ik een bus en kon ik aan de slag’

Op zoek naar
geluk

willen niet oud worden en dan denken:
hadden we maar...’, vertelt Pauline. Jeffrey vult aan: ‘Het contact met de dieren,
de afwisseling in het vak, het buiten
werken en alles samen doen, dat is wat
wij graag willen. Als we nu gegeten hebben, voel ik de drang om naar de koeien
te gaan om te kijken of alles goed is.
Sinds ik met koeien werk, ben ik nooit
met tegenzin aan het werk gegaan.’
Op de vraag of ze het boerenvak niet romantiseren, antwoordt Jeffrey zonder
dat er een stilte valt. ‘Dat zegt iedereen,
maar dat doen wij echt niet. We realiseren ons dat we keihard zullen moeten
werken en niet veel geld zullen verdienen. Maar we willen al onze energie in
een eigen bedrijf steken.’ Pauline valt
hem bij: ‘Als wij een dag vrij hebben,

staan we ook vroeg op om naar Jeffreys
schapen of mijn paard te gaan. En als Jeffrey een uurtje over heeft, werkt hij altijd bij een melkveehouder. We hebben
geen hekel aan hard werken.’

Kansen in Frankrijk
Jeffrey en Pauline hebben veel over voor
het vervullen van hun droom, maar weten dat het financieel niet gemakkelijk
is. ‘Je kunt een bedrijf niet krijgen, dat is
logisch, maar het moet je wel een beetje
gegund worden. Iemand moet het leuk
vinden dat zijn bedrijf wordt voortgezet,
dan zijn er kansen. Maar vaak is gunnen
het probleem’, vertelt Jeffrey. ‘Ik denk
wel eens: wilde ik maar gewoon timmerman worden, dan kocht ik een bus en
kon ik aan de slag.’

Toch gloort er hoop aan de horizon,
want de laatste maanden zijn Jeffrey en
Pauline serieus de mogelijkheden aan
het afwegen om een bedrijf in Frankrijk
te kopen. ‘Wanneer je op basis van opleiding en ervaring in aanmerking komt
voor de jongeboerenstatus, dan kun je
daar met een eigen vermogen van circa
een ton wel starten. Met deze status krijg
je in Frankrijk extra quotum toegewezen, kun je 200.000 euro lenen tegen één
procent rente en betaalt de overheid een
deel van je rente over het vreemde vermogen’, vertelt Jeffrey. ‘Maar ook voor
een aanbod in Nederland staan we nog
altijd open. Veel mensen zeggen tegen
ons dat we het niet redden, maar wedden dat het wel lukt. En kom dan maar
kijken.’ l

De ‘stedelingen’ Jeffrey Brode en Pauline Verschoor zijn niet van
boerenkomaf, maar raakten via hun ouders in contact met de
melkveehouderij. Sinds twee jaar zoeken ze onvermoeibaar naar
het geluk dat een eigen melkveebedrijf heet.
tekst Florus Pellikaan

I

n het hart van de randstad, net achter
de steden Amsterdam en Haarlem, ligt
het dorp Santpoort. In het gebied waar
asfalt en beton overheersen en niets aan
de agrarische sector doet denken, woont
een jong stel dat de onvervulde droom
koestert om een eigen melkveebedrijf
te runnen. Jeffrey Brode (24) en Pauline
Verschoor (26) zijn inmiddels twee jaar
op zoek naar de mogelijkheden, hebben
een aantal negatieve ervaringen achter
de rug, maar zetten hun zoektocht naar
het geluk dat een eigen melkveebedrijf
heet, onvermoeibaar door. ‘We lezen
dagelijks in de krant dat er zoveel melkveehouders stoppen, dan zal er toch wel
iemand zijn die met ons verder wil?’,
vraagt Jeffrey Brode zich af aan de keukentafel in een huurhuis, dat het stel in
hun geboorteplaats Santpoort bewoont.

Niet romantiseren
Beiden zijn niet van boerenkomaf, maar
kwamen op jonge leeftijd wel met de
melkveehouderij in aanraking. Jeffrey
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Brode werd geboren in een familie die
actief is in veehandel en -transport en
Paulines vader werkte bij een melkveehouder. Drie jaar geleden kreeg het stel
een relatie en werd Pauline besmet met
het ‘koeienvirus’, dat bij Jeffrey al hevig
aanwezig was. Ze besloten een advertentie te plaatsen om op een boerderij aan
het werk te kunnen met de mogelijkheid
om die op termijn over te nemen. ‘We
hebben vervolgens een aantal negatieve
ervaringen gehad met iemand die zijn
beloftes niet nakwam en een partij die
zich terugtrok omdat het op een gegeven moment te dichtbij kwam’, vertelt
Pauline Verschoor.
Op dit moment werkt Jeffrey op een
groot vleesveebedrijf. Pauline heeft een
baan in de communicatie en samen melken ze met enige regelmaat bij een melkveehouder. ‘In onze zoektocht naar een
bedrijf bellen en mailen we dagelijks
met mensen. In het begin zochten we
niet buiten Noord-Holland, maar nu vinden we zelfs het buitenland prima. We
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