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Op avontuur
Of je nu de droom van je boer volgt of gezamenlijk kiest voor een toekomst in het buitenland: de keuze voor emigratie draait niet alleen om lage grondprijzen, meer rendement en
groeikansen. ‘Emigratie slaagt alleen als het hele gezin erachter staat’, zegt emigratiebegeleider Gwenda van Veldhuizen van Interfarms. ‘Zorg dat je als vrouw ook een uitdaging in het nieuwe land krijgt’, adviseert emigratiepsycholoog Saskia Zimmermann.
TEKST ALICE BOOIJ
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JOLANDA BULDER, DENEMARKEN:
‘DENEMARKEN IS ONS THUIS, MAAR WE BLIJVEN NEDERLANDERS’
Al bijna zestien jaar wonen en werken Jolanda (35) en Warner
(41) Bulder in Denemarken. ‘Ik liep in Denemarken stage, Warner werkte op een melkveebedrijf’, vertelt de van oorsprong uit
Purmerend afkomstige veehoudster over hun ontmoeting. ‘We
werden verliefd en samen hadden we de droom van een eigen
bedrijf.’ Dat lukte in het noorden van Denemarken, in Thorup.
‘Denemarken is ons thuis, maar Deens staatsburger zullen we
nooit worden. We blijven Nederlanders’, aldus Jolanda, die af
en toe nog wel naar Nederland gaat. ‘Ik vind het fijn om boodschappen te doen in een Nederlandse supermarkt en familie
en vrienden te bezoeken.’
Omdat ze niet afkomstig zijn van een boerderij was emigreren
voor het echtpaar de enige manier om melkveehouder te worden. ‘Met internet en snelle auto- en vliegverbindingen zijn er

E

eigenlijk geen afstanden meer. In Nederland hadden we het
naar ons zin, maar hier kunnen we koeien melken.’
Van 60 koeien in 1998 wisten Jolanda en Warner het bedrijf uit
te breiden naar 250 koeien en een quotum van 2,5 miljoen kilo
melk. ‘Inmiddels hebben we ook personeel, daardoor hebben
we zelf de laatste jaren meer vrijheid gekregen. Het werk gaat
door als we er niet zijn.’ Bovendien kregen ze twee kinderen,
Signe (8) en Roy (10). ‘De eerste paar jaren hadden we minder
een sociaal leven’, herinnert Jolanda zich. ‘We waren heel druk
met het opbouwen van onze boerderij.’ Toen de kinderen kwamen, veranderde dat. ‘Ze voetballen, spelen handbal en rijden
paard. We nemen de tijd om met ze mee te gaan en zo kregen
we ook meer contacten buiten het bedrijf’, vertelt Jolanda, die
in die tijd ook zelf haar oude hobby paardrijden weer oppakte.

uforie, dat is het woord dat het beste past
bĳ de eerste periode van een emigratie. Het
nieuwe land zit boordevol mogelĳkheden, het
bedrĳf heeft genoeg uitdagingen en daar kan
het hele gezin zich op storten. ‘Na ongeveer anderhalf jaar kom je weer met beide benen op de
grond’, geeft emigratiepsycholoog Saskia Zimmermann aan. ‘Je komt erachter dat niet alles
kan en klopt. Je voelt op zo’n moment dat je niet
direct bĳ vrienden en familie bent en je hebt nog
niet echt het gevoel thuis te zĳn in het emigratieland, daarvoor is het nog te vroeg.’

‘Niemandsland’ noemt Zimmermann, zelf veertien jaar geleden naar Frankrĳk geëmigreerd, het.
‘Het hoort erbĳ en hier moet je doorheen, dan heb
je elkaar in de relatie nodig.’

Verschil boeren en boerinnen
Emigreren is vooral een keuze voor een mooiere zakelĳke toekomst, maar om het verhuizen
naar het buitenland tot een succes te maken, is
er meer nodig. Want ondanks de fraaie kansen
komt ongeveer de helft van de emigranten binnen zeven jaar terug, zo luiden de grove schattin-
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Jolanda Bulder
‘Ik leerde de “boel
de boel” te laten en
op mijn paard te
springen’

‘Ik zocht heel duidelijk naar iets om voor mezelf te doen, ik had
dat gevoel jaren weggestopt’, verhaalt ze. ‘Naast het bedrijf en
de kinderen kwam ik gewoon tijd te kort en dan gaan de kinderen en de boerderij natuurlijk voor.’ Toch leerde ze de ‘boel de
boel te laten’ en op haar paard te springen. ‘Het heeft me wel
moeite gekost om alles te laten liggen en maar even te wachten met stofzuigen’, geeft ze toe. ‘In het begin had ik er een
schuldgevoel over, maar daar heb ik me overheen gezet. Uiteindelijk ben ik er gelukkiger van geworden.’
De Deense taal is ze inmiddels machtig, maar dat duurde wel
even. ‘In het begin dacht ik “als ze maar niets aan me vragen”,
het zweet brak me dan uit. Ik heb echt geen talenknobbel.’ Toch
is de taal snel leren een van de belangrijkste adviezen die Jolanda aan nieuwe emigranten geeft. ‘En ga erop uit, ook al heb
je nog zoveel werk op de boerderij. Maak tijd voor buurtfeestjes en laat je omgeving zien dat je niet alleen werkt in je nieuwe
land, maar er ook woont en een sociaal leven wilt opbouwen.’

gen. ‘Bĳ boeren ligt dat wel lager’, denkt Zimmermann. ‘Die zĳn meer vastberaden, houden vol.’
Ze ervaart dat de verschillen tussen mannen en
vrouwen een belangrĳke rol spelen bĳ de hobbels
die emigranten op hun pad tegenkomen. ‘Vrouwen denken dat ze een beter gezinsleven krĳgen,
mannen werken tot 11 uur ’s avonds in de stal
om het bedrĳf op poten te zetten. Grote verschillen in beleving dus.’
Voor boerinnen die ook echt de passie op de
boerderĳ vinden, is emigreren een uitdaging.
Boerinnen die hun man volgen, moeten van te-

voren goed bedenken welke uitdaging zĳ willen
aangaan in hun nieuwe thuisland, zegt Zimmermann. ‘Als de kinderen hun draai hebben gevonden en het bedrĳf loopt, dan komt de vraag “en
ik dan?” Denk na over een studie, vrĳwilligerswerk of een baan. Pas wanneer je als boerin ook
gelukkig bent, is de boer het ook.’
Vroeg of laat krĳgen ze allemaal last van heimwee, ervoer Hylke Speerstra, auteur van het boek
‘Het wrede paradĳs’. ‘Bĳ boerinnen openbaart
het zich meestal binnen enkele jaren na de emigratie, bĳ boeren merk je het pas aan het einde
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ANGELINE KOOPMAN, NEDERLAND:
‘JE BLIJFT IN HET BUITENLAND TOCH
“DER HOLLÄNDER” OF “DUTCHY”’
Omdat ze klem zaten tussen het dorp Wervershoof en oprukkende glastuinbouw besloten Angeline (46) en Jack (47) Koopman zo’n achttien jaar geleden om te gaan ondernemen in het
voormalig Oost-Duitsland. ‘We konden in Noord-Holland niet
verder groeien dan tachtig melkkoeien, maar we hadden de ambitie om groter te boeren’, vertelt Angeline vanuit Wervershoof,
waar het gezin in juni 2013 opnieuw is thuisgekomen. ‘Na vijftien
jaar in Duitsland en drie jaar in de Verenigde Staten te hebben
gewoond, zijn we weer terug, dit is altijd de bedoeling geweest.
We besturen de buitenlandse bedrijven nu op afstand.’
Dat zijn twee locaties in Duitsland en een bedrijf in Kansas, Verenigde Staten. ‘We hebben goede bedrijfsleiders en getraind
personeel. Daarbij hebben we een financieel directeur en een

operationeel directeur die al zeventien jaar voor ons werkt. We
kunnen het overdragen.’
Hun drie dochters van twaalf, vijftien en zestien jaar groeien nu
verder op in een voor Jack en Angeline vertrouwde omgeving.
‘Ik had me van tevoren niet gerealiseerd dat dat zoveel vertrouwder zou voelen dan in Duitsland of Amerika. Maar je blijft in
het buitenland toch “der Holländer” of “Dutchy”’, aldus Angeline,
die aangeeft dat het ook heel prettig is om weer dicht bij hun
eigen ouders in de buurt te zijn. ‘Ze zijn allemaal in de zeventig.’
De keuze om in 1995 naar Duitsland te vertrekken was – naast
de mogelijkheden te groeien – ook ingegeven door de afstand.
‘Het is vijf uur rijden, zo konden we ook snel weer in Nederland
zijn.’ Angeline gaf haar baan in de kantoorautomatisering op en

van hun carrière; ze hebben zich altĳd ondergedompeld in het werk.’
Speerstra reisde de hele wereld over om emigranten te bezoeken. ‘Je moet je losrukken van je wortels, het is een enorme onderneming’, zegt hĳ,
terwĳl hĳ refereert aan tv-programma’s over emigratie. ‘Daar zie je zoveel ondoordachte mensen,
dan zĳn ze verbaasd dat de Hongaren geen Nederlands tegen ze praten.’ Vroeger was emigreren
veel zwaarder. ‘Als vader wilde emigreren, gingen
vrouw en kinderen gewoon mee. Tegenwoordig
met de moderne media houd je contact en ben

je met het vliegtuig ook zo weer in Nederland.’
Een goede remedie tegen heimwee is er ook, geeft
Speerstra aan. ‘Houd het eerst zo lang mogelĳk
vol en ga dan voor een vakantie naar Nederland.
Daar vind je niet terug wat je hebt achtergelaten,
dan wil je wel graag weer terug naar huis.’

Meer belangstelling
Emigreerden zo’n twintig jaar geleden nog
driehonderd tot vierhonderd agrarische gezinnen jaarlĳks, tegenwoordig zĳn het er hooguit
zeventig. Toch neemt de belangstelling voor
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Angeline Koopman
‘Spreek de taal en
wees zo f lexibel als
een palmboom in de
wind’

nam het administratieve deel van het bedrijf op zich. ‘Het soort
werk was hetzelfde, maar ik was nu ook mede-ondernemer.’
Die gezamenlijke nieuwe start paste haar goed. ‘Ik stond meteen midden in het bedrijf, maakte afspraken met leveranciers,
personeel, buren en banken en leerde zo ook gelijk de taal.’ Ze
groeiden snel en kochten een bedrijf in Amerika erbij. ‘Als je het
samen goed hebt, maakt het niet uit waar je zit. Maar je blijft je
verwonderen over de verschillende culturen, we hebben steeds
“the best of both worlds” meegenomen. Zo is emigratie een verrijking van je leven.’ Ze heeft nog wel een paar tips: ‘Spreek de
taal en wees zo flexibel als een palmboom in de wind.’
Op hun bedrijf in Wervershoof melken ze inmiddels weer zelf
koeien. ‘De jongste dochter helpt regelmatig mee met het voeren van de kalveren’, vertelt Angeline. ‘Dat deed ze in het buitenland niet, daar werd al het werk door personeel uitgevoerd.’ Hun
familiebedrijf geeft duidelijk weer een nieuwe impuls aan het
boerengevoel. ‘Op deze boerderij boert Jacks familie al meer
dan honderd jaar. Hier horen we thuis.’

emigratie langzaamaan weer toe, ervaart emigratiebegeleider Janneke Smedema van Interfarms.
‘Ondernemers zoeken naar mogelĳkheden om
uit te breiden en ook vanuit starters is er meer
belangstelling’, vertelt Smedema. De landen dicht
tegen Nederland aan, zoals Duitsland en Denemarken, bieden kansen om meer grond aan te
kopen, terwĳl landen als Roemenië en Slowakĳe
lonken vanwege het rendement. ‘Bĳ die landen is
het vaak de bedoeling een tweede bedrĳf te beginnen, ondernemers blĳven dan met hun gezin
in Nederland wonen.’

De rol van de boerin bĳ emigratie wordt steeds
belangrĳker, geeft haar collega Gwenda van
Veldhuizen aan. ‘Vroeger ging elke boerin mee
in emigratie, ze hielp meestal ook al mee op het
bedrĳf, dus het was een logische stap.’ Steeds
meer boerinnen hebben echter een baan buitenshuis, dus het is niet meer vanzelfsprekend dat
ze hun leven opgeven om naar een ander land
te gaan boeren. ‘In het buitenland zie je dat de
geëmigreerde boerinnen minder buitenshuis
gaan werken’, signaleert Van Veldhuizen, die bĳ
Interfarms van de twaalf potentiële emigratielan-
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TO HELMIG, CANADA:
‘GEEN HEIMWEE NAAR NEDERLAND, MAAR WEL NAAR ONS KIND’
Ze streept de dagen alweer af op de kalender. In april komt To
Helmig weer naar Nederland om haar dochter, schoonzoon en
kleinkinderen te bezoeken. ‘In september zijn we ook geweest;
we proberen twee keer per jaar naar Nederland te komen. En dit
jaar komen ze ook nog naar Canada, het wordt een super jaar.’
In 2000 emigreerde To (63) met man Bernard en zoon Henrik
naar Alberta. ‘Onze zoon wilde boeren in Canada en ook voor
mijn man was het altijd al een droom. Ik heb het een beetje tegengehouden, maar ben achteraf blij dat we de stap hebben gezet.’
Hun dochter bleef achter in Nederland. ‘Heimwee naar Nederland heb ik niet, maar we missen wel ons kind en de kleinkinderen’, geeft To aan. ‘We skypen twee keer in de week. Als onze
dochter de computer aanzet, roepen de kleinkinderen al “opa en
oma”, maar een knuffel kan ik ze natuurlijk niet geven. Dat mis ik.’

De vakanties die To en Bernard in Nederland doorbrengen, zijn
overigens wel extra intensief. ‘Wij zijn dan 24 uur per dag bij ze,
draaien helemaal mee in het gezin. We doen de kleinkinderen in
bad en stoppen ze in bed. Als we ’s morgens om zeven uur wakker worden, kruipen ze alledrie gezellig bij ons. Ik weet niet of het
contact beter was geweest als we nog in Nederland zouden wonen.’ Met gejuich ontvangen en met tranen in de ogen weer weg,
zo omschrijft To de Nederlandse bezoeken. ‘We kunnen weer
heel lang teren op dat prachtige gevoel.’
Voor vrouwen is emigreren anders dan voor mannen, geeft To
aan. ‘Als vrouw ben je emotioneler, de man gaat voor het bedrijf.’
En dat is in Canada bijzonder goed gelukt, geeft ze aan. ‘Het gaat
heel goed met het bedrijf, ik heb mijn man zien opbloeien en onze
zoon woont nu met zijn vriendin op het bedrijf.’ Inmiddels melken

den Canada in haar portefeuille heeft. ‘Soms is
het een bewuste keuze om op het bedrĳf te gaan
werken, anders is het wel belangrĳk dat je een
emigratieland uitzoekt dat ook voor de vrouw
van de boer aantrekkelĳk is.’
Ze geeft aan dat het vooral de man is die het
initiatief neemt en de plannen heeft om te gaan
emigreren. ‘Mannen zouden zich op meerdere
plekken wel kunnen thuisvoelen, het bedrĳf is
hun wereld.’ Economisch bekeken kom je dan al
gauw in Oostbloklanden terecht, signaleert Van
Veldhuizen. ‘Maar daar heb je veel minder sociaal

leven en dat is wel heel belangrĳk.’ Ze adviseert
samen het oriëntatietraject in te gaan. ‘Ga samen
kĳken. Vrouwen hebben de neiging in Nederland
te blĳven om voor het bedrĳf en de kinderen te
zorgen, maar je moet het wel samen ontdekken
en enthousiast raken.’
Smedema onderstreept de voorwaarde dat je als
vrouw en gezin volledig achter de keuze voor
emigratie moet staan. ‘Boerinnen zĳn heel flexibel, ze hebben veel voor het bedrĳf over’, aldus
Smedema. ‘Ze doen stappen opzĳ als het over het
bedrĳf gaat. Dat is in Nederland al zo, maar bĳ
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To Helmig
‘We skypen, maar
een knuffel kan ik
ze niet geven’

ze 220 koeien. ‘We zijn meer gegroeid dan gedacht. We zijn trots
op wat we bereikt hebben.’
To heeft nooit gedacht om terug te gaan naar Nederland. ‘Nee,
nooit, ook al was het weleens moeilijk. In Nederland vind je ook
niet meer wat je achtergelaten hebt. Bovendien stond ik meer dan
100 procent achter de emigratie.’ In Nederland verhuisden ze eerder al van de regio Amsterdam naar Friesland om te boeren. ‘Dat
is ook een soort emigreren, je moet alles opnieuw uitvinden.’
Over moeilijke perioden kom je heen, is haar ervaring. ‘Ik zie om
me heen wel gezinnen die weer teruggaan, maar ook gezinnen
die ondanks het gemis blijven. Zij zeggen jaren later toch dat ze
het goed hebben gedaan om te blijven. Het waren maar periodes.’
Voorwaarde is wel dat je als vrouw echt achter de emigratie moet
staan en dan ook de schouders eronder moet zetten. ‘Eerst heb
je een vakantiegevoel, maar dan realiseer je je dat je niet weer
teruggaat. Dan moet je heel sterk zijn en uit het dal klimmen, dan
kom je vanzelf weer op de heuvel. Ja, ik heb het een plekje gegeven, voor mij is het goed zo.’

emigratie is dat nog duidelĳker. Ze moeten nog
meer achter het bedrĳf staan.’

Vrouwen ‘voelen’ meer
Mannen zetten makkelĳker de stap van emigratie, geeft ook emigratiepsycholoog Saskia Zimmermann aan. ‘Hebben ze het besluit genomen,
dan gaan ze er ook voor.’ Bĳ vrouwen ligt dat
anders. ‘Ze “voelen” meer. Hoe zal het zĳn om
te emigreren en ver van familie en vrienden te
leven? Ze zoomen in op alles wat zou kunnen
gebeuren en hoe het met de achterblĳvers moet.’

Een voordeel heeft dat trouwens ook. ‘Ze trekken
eerder aan de bel als het emotioneel of fysiek te
veel kost. Mannen voelen die grens pas als het
te laat is.’ Een voordeel van veel agrarische emigranten is dat ze in de Nederlandse situatie ook
al gewend zĳn om veel met elkaar samen te werken. ‘Dat kost niet-agrarische emigranten moeite.
Naast een nieuw land zitten ze ook de hele dag
bĳ elkaar op de lip. Dat is wel een relatietest.’
Voor meer informatie en een gratis boekje met vragen en
antwoorden over emigreren: www.bewustemigreren.com
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