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Tussen Droom & Daad 
op gesprek bij DE bank 

'Zoiets heb ik nog nooit gezien.' De bankman bladert met rode 
wangen mijn businessplan nog eens door. We zitten in een van 
ontvangstcabines in het deftige gebouw van de ABN AMRO 
op de Herengracht. Een immens grote marmeren vlakte met 
hier en daar een cabine van glas. Telkens twee mensen erin met 
hun neus in de papieren. Af en toe wordt er ernstig geknikt. In 
onze cabine wordt enthousiast gepraat en gelachen. Ik ben op 
stoom. 'Kijk, dit ben ik', wijs ik, 'en dit zijn de koeien op de 
voormalige boederij van mijn opa en hier stormen de managers 
van alle kanten het erf op.'  

Bladzij voor bladzij ga ik het hele collageboek met hem door. 
Ik schilder hem voor hoe mijn leven op die boerderij in 
Havelte er uit gaat zien. 'Nieuw Gemengd Bedrijf', vertel ik vol 
vuur. 'Waar vroeger de koeien stonden, zitten straks de 
managers klaar voor mijn training 'Overtuigen met Kracht & 
Passie'. 'Kijk en hier breng ik ze de beginselen van de 
nonverbale communicatie bij door ze met een koe te laten 
lopen en ze te leren afstemmen op zo'n gigantisch beest. Ook 
goed trouwens voor het aanscherpen van hun empathisch 
vermogen', vervolg ik, 'want beesten houden je een spiegel 
voor. En hier verbouw ik mijn eigen groenten. En kijk, in die 
stal slapen de koeien. Ik wil er een stuk of zes van oud-
hollandse rassen, vooral zo'n mooie MRIJ. Kent u die? Met van 
die witte spikkels. MRIJ betekent Maas, Rijn enIJssel. 
Prachtbeesten. Zie, hier sta ik met een big in de armen.' En zo 
ga ik maar door. De ogen van Bankman worden steeds groter. 
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Ik heb de hele nacht zitten knippen en plakken om dit 
collageboek nog af te krijgen.  Dan vlug onder de douche, 
aankleden, opmaken, taxi bellen (geen tijd meer voor de tram) 
en op naar de Herengracht. En nu ligt deze droomwereld hier 
op tafel als businessplan. Tussen Droom & Daad staat er op de 
kaft. De opzet van een nieuw bedrijf, niet in cijfers en getallen, 
maar op basis van visie en verbeeldingskracht. De ene collage is 
nog mooier uitgepakt dan de andere. Dit boek is mijn grote 
verleidingstruc en ik voel dat ik beet heb. Bankman laat zich 
meenemen in mijn verhalen. In gedachten  ligt hij zelf al bijna 
in die hooiberg. 

'Alstublieft. Twee koffie'. De koffiejuffrouw staat ineens voor 
onze neus. 'Oh, wat mooi' zegt ze. 'Mag ik even kijken? Het 
lijkt wel een sprookjesboek.'  Als de koffiejuffrouw weer weg is,  
gaan Bankman en ik weer door waar we gebleven waren. Dan 
komen we op het onderwerp geld. Een groot schip zeilt de 
pagina binnen. De opgeheven zeilen van bankbiljetten 
flapperen in de wind. Op de voorplecht sta ik. Ik vertel hoe ik 
de verbouwing wil zien te financieren middels een 
sponsorprogramma 'De Heeren van Havelte'. 

En dan noem ik Bankman het bedrag dat ik nodig heb. 
Tweederde heb ik aan eigen geld. De rest wil ik van de bank 
lenen. Dat moet lukken. Maar tussen droom en daad staan 
praktische bezwaren.  Als ik Bankman de volgende dag bel, 
moet hij tot zijn grote spijt bekennen dat het feest niet 
doorgaat. Hij geneert zich, want hij heeft het er niet 
doorgekregen bij zijn superieuren. De bank zit het wilde plan 
niet zitten. Ik krijg geen cent. 
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Help! Wat nu? 
vallen, opstaan en doorgaan 

Mijn avontuur met de Heeren van Havelte is nog niet zomaar 
voorbij.  

Niet lang na mijn bezoek aan de bank valt er een brief op de 
mat. Of ik 1 miljoen gulden wil lenen tegen een rente van 2 %. 
Ondertekend met Mr Pieter van Vollenhoven, voorzitter 
Nationaal Restauratiezorg. Nou ja! Hoe weet Pieter van 
Vollenhoven nou dat ik met een boerderij in Drenthe bezig 
was?! Mogelijk via dat kerkgenootschap? Die mensen hadden 
een belang, maar zijn na tussenkomst van een door mij 
geraadpleegde advocaat, inmiddels overgestapt naar een andere 
bieder van de lijst. De brief van Pieter is mosterd na de 
maaltijd. Helaas. 

Van het ene op het andere moment zit m'n rug op slot. 'Spit', 
zegt de dokter. 'Spanningen. Drie dagen platliggen op de vloer. 
Dan zal het wel weer gaan.' Daar lig ik. Gevloerd door de ABN 
AMRO. Alle tijd om na te denken. Wil ik dit wel op deze 
manier? Staan mijn plannen niet mijlenver van die 
behoudende bankwereld af? Zeker, ze waren onder de indruk 
van van mijn communicatie-toko, die ik vanuit het niks uit de 
grond heb gestampt en die draait als een tierelier. Maar een 
vrouw geld lenen en dan ook nog eens voor zoiets idioots als 
een boerderij met langlevende beesten, daar is natuurlijk geen 
sprake van. Dat is gedoemd tot mislukken.  

Wat moet ik doen? Naar een andere bank gaan? Ik voel aan 
mijn water dat ik de ene na de andere afwijzing zal gaan 
krijgen. Moet ik het niet heel anders aanpakken? Maar hoe 
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dan? Gelukkig hoef ik de antwoorden nu nog niet te weten. 
Havelte is van de baan en er zal wel weer iets anders komen, 
daar ben ik van overtuigd. Zo is het altijd nog gegaan. Als iets 
niet lukt en je hebt er alles aan gedaan, is dat omdat er nog iets 
anders voor je in het verschiet ligt. Iets beters. Vallen, opstaan 
en weer doorgaan. Met dat motto sta ik regelmatig voor zalen 
vol ondernemers. Heel goed om dat zelf ook weer eens aan den 
lijve te ervaren. 

Als ik weer op de been ben, ga ik nog een keer naar Havelte. 
Dat paard! Op een zaterdagmiddag loop ik een jongen en een 
meisje tegen het lijf die net met het paard aan het halster de 
donkere schuur uitlopen. Het paard weet van gekkigheid niet 
wat het doen moet, zo blij is het dier met licht en lucht. Blijkt 
het dus gewoon een paard van iemand te zijn. Ik vertel over 
mijn wortelexpedities van Amsterdam naar Havelte. Ze kijken 
me met een mengeling van schuld en verbazing aan. Maar 
verder hou ik wijselijk mijn mond over de duistere gevangenis, 
als ik hoor dat het een tijdelijke stalling is. Dat moet ik dan 
maar geloven.  

Terug in Amsterdam ga ik op de oude voet voort. Iedere 
woensdag de Telegraaf kopen, uitknippen waar mijn oog op 
valt, in de auto springen, een kant opstormen of wachten op de 
dingen die komen gaan. Ik mis de beesten en ben regelmatig op 
kinderboerderijen te vinden. Soms ben ik in de wolken, dan 
weer denk ik dat het nooit gaat lukken. 
Himmelhochjauchzend, zum Tode betrubt.  

Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. En via haar stem in mijn 
hoofd denk ik ineens aan de Boerin in Frankrijk. 
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Boerin in Frankrijk 
en de boerin, zij ploegde voort 

 

Boerin in Frankrijk! Dat is lang geleden. Ik was het huis al uit, 
maar iedere keer als ik mijn moeder sprak, begon ze over de 
Boerin in Frankrijk. Dat ze dan steeds zo aan mij moest 
denken. De Boerin in Frankrijk was in de jaren 70 een 
populaire TV serie gebaseerd op de boeken van Wil den 
Hollander. Zij emigreerde vlak na de oorlog met man en kind 
als jong boerenstel van het arme Zeeland naar Frankrijk om 
daar een nieuw bestaan op te bouwen.  

Om te ontsnappen aan de harde werkelijkheid van het alsmaar 
werken tot ze er bij neerviel en de bittere armoe van het 
boerenbestaan, schreef ze in de late uurtjes een dagboek. Het 
werden er steeds meer tot ze ontdekt werd, de boeken 
uitgegeven en de NCRV er op locatie een serie van maakte. 
Qua populariteit vergelijkbaar met Boer zoekt Vrouw nu. Mijn 
moeder was dol op de Boerin in Frankrijk. Ze raakte er niet 
over uitgesproken. 'Echt iets voor jou', zei ze steeds. 'Ik zie jou 
ook nog wel eens als een boerin in Frankrijk.'  

Mijn moeder is al twintig jaar dood, maar die Boerin in 
Frankrijk is een aanwijzing, die me op een spoor zet. Ik koop 
de kaart van Frankrijk en hang die aan de muur. Voordat 
iedereen nu in lachen uitbarst: we zijn nog steeds in het jaar 
1994, internet bestond niet of nauwelijks, dus als je iets van 
Frankrijk te weten wilde komen, kocht je een landkaart. En de 
boeken van de Boerin in Frankrijk. Die moest ik nu natuurlijk 
ook allemaal hebben.   
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Bij de bibliotheek kom ik te weten wie de uitgever van die 
boeken is. Of  beter gezegd was, want de man verzucht: 'Och 
mevrouw had ik die boeken nog maar, er wordt nog steeds naar 
gevraagd.' Nee, hij heeft niks meer. Wel weet hij te vertellen 
dat de boerin in Frankrijk nog leeft en krijg ik adressen van 
antiquariaten.  'Probeert u het daar eens. En doe Wil den 
Hollander de groeten als u haar gaat opzoeken.' Ik had het hem 
niet eens gezegd. Kennelijk stromen mijn gedachten over, zo 
vol ben ik van het idee van een boerderij in Frankrijk.  
Waarom niet?  Een paradijselijk land, het barst daar van de 
leegstaande boerderijen en veel goedkoper dan hier. Maar eerst 
die boeken.  

Ik bel en reis het hele land af en na een paar weken heb ik ze 
allemaal in huis op een na. Als ik begin te lezen kan niet meer 
stoppen. Een fascinerend verslag van de ontberingen, de ene na 
de andere tegenslag, kinderen baren in een ijskoud ziekenhuis 
waar ze de taal niet spreekt en met de nek wordt aangekeken 
omdat ze denken dat ze Duitse is (en dat vlak na de Tweede 
Wereldoorlog), haar afwezige man die voor het vee moet 
zorgen, en als hij op het bezoekuur komt, is het kind al geboren 
en hun knecht gedood door de stier.  

En ik snap alles. Ik snap dat harde boerenleven, en ik snap ook 
dat mijn ouders dat leven ontvluchtten door na hun trouwen 
naar Holland te emigreren, want zo heette dat als je vroeger 
van Friesland naar de randstad trok. Ik snap de fascincatie van 
mijn moeder voor de tv-serie. Ze was van dezelfde generatie als 
Wil den Hollander, er waren parallellen in hun levens. Ik voel 
me thuis in de boeken van de Boerin in Frankrijk. Meer thuis 
dan ik me in tijden gevoeld heb. 
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Naar Frankrijk 
geluk is een toegift 

 

Het nog ontbrekende boek - Geluk is een toegift - krijg ik 
persoonlijk aangereikt uit de handen van de zoon van de 
boerin. In Frankrijk. We staan op het weggetje voor hun 
boerderij in Inval Boiron, die ik zowat van binnen en buiten 
ken uit haar boeken. De hele weg er naar toe voelde ik een 
vreemd soort opwinding. 'Komen jullie nog even binnen', 
nodigt de man ons uit. 'Moeder heeft net haar middagdutje 
gedaan.' 

Ik aarzel. De hele week ben ik al op pad met een vriendin. We 
hebben krankzinnig veel kilometers gereden in heel korte tijd. 
Ik ben al 7 jaar niet meer in Frankrijk geweest. Het is er nog 
steeds overrrompelend. We zwemmen in meertjes, laten ons 
door makelaars op sleeptouw nemen naar vervallen 
boerderijtjes en kamperen bij een Nederlands stel met een 
boerderijcamping. Daar zijn we gevallen voor de brutale 
campingkip, die keihard komt aanrennen als ze de rits van ons 
tentje hoort opengaan. Ha, ze zijn wakker. Zou ik weer een 
lekker hapje krijgen? Ook hebben we een Middeleeuwse 
carrehoeve bezocht. We kwamen onaangekondigd en daar 
waren de Nederlanders, die daar aan het klussen waren, niet 
blij mee. Ik voelde dat we de wereld vertegenwoordigden die ze 
ontvlucht waren en daar stonden wij ineens in die grote volvo 
met airco naast hun moestuin. We zijn vrijwel meteen weer 
vertrokken, maar de cour met het grote haardvuur zit voor 
eeuwig in mijn hoofd.   
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Ik had nog meer dingen op mijn verlanglijstje: the fool on the 
hill. Gevolg van mijn speurtocht door de Woonkrant: 
'Nederlander leeft bovenop berg in Frankrijk en fokt zwijnen. 
Welke vrouw wil dit leven met Guus delen?' Op de foto een 
woest uitziende man omringd door gigantische zwarte 
zwijnen. Met dit intrigerende knipsel uit de Telegraaf hebben 
we kilometer na kilometer naar die berg gezocht in de 
Cevennen. En niet gevonden. Daar was ik stiekem niet zo 
rouwig om. Wie weet welke gek we daar aan zouden treffen in 
the middle of nowhere. Het ging mij om die zwijnen, maar wat 
zou die kluizenaar er niet van denken (en verwachten), als er 
ineens twee vrouwen voor zijn neus stonden, niet lang na dat 
bewuste artikel uit de Telegraaf? We staakten het zoeken, ook 
al omdat vriendin B. zich niet goed voelde. Het werd tijd om 
weer richting Parijs te gaan, want daar ergens in het noorden 
zou de Boerin in Frankrijk wonen. In de bloedhitte waar we 
tijdens het rijden niks van merken, maar buiten des te meer, 
stuiven we met Eric Clapton's If I see you in heaven keihard 
uit de speakers, richting Inval Boiron. 

En nu staan we in de vallei met rechts eerst de binnenplaats, 
dan het huis en links de stallen. Jaap (in het boek Bert) vertelt 
dat er veel veranderd is. Ze hebben geen koeien meer. Hij 
opent een schuur. 'Kijk, zegt hij.  Hier schaam ik me voor, 
maar het kan niet anders.' We kijken verbijsterd naar binnen. 
20.000 vleeskuikens op een kluitje. 'Je moet wel om je kop 
boven water  te houden.' 

'We moeten gaan', zeg ik met een blik op vriendin B., die er 
steeds steeds pipser uit gaat zien. 'Als ik het boek uit heb, kom 
ik het terugbrengen en uw moeder gedag zeggen.'  
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Boerenberichten uit de 
P.C.Hooftstraat 

waar is die boerderij? 

Amper terug in Amsterdam, cross ik de dag erop alweer door 
Friesland. Maar wat in de krant heel wat leek, valt in het echt 
bar tegen. Het wordt tijd om de boel eens op een rijtje te 
zetten. Wat wil ik nou?  

Vierduizend kilometer door dat prachtige Frankrijk in 
anderhalve week. Genoeg te koop daar voor niet veel geld. 
Maar de carré hoeves - niks mooier dan een boerderij met een 
cour - staan in Noord Frankrijk, terwijl er qua streek niks 
boven het zuiden gaat.  

Dat niet alleen. In Nederland ben ik nog lang niet klaar, wat 
heet, ik ben nauwelijks begonnen. Ik sta te popelen om aan de 
slag te gaan met mijn ideeen over de combinatie bio-industrie, 
communicatie en zakenlui. In welke vorm, dat zal zich in de 
praktijk wel aandienen, maar ik moet zo snel mogelijk een 
boerderij. De varkens moeten onder de aandacht gebracht 
worden. Er is geen tijd te verliezen. En hup daar storm ik weer 
op een bouwval in Limburg af.  Zodra de woorden 'boerderij te 
koop' weer in de krant opduiken, kan ik niet anders dan er 
onmiddellijk op af gaan. Maar het schiet niet op. Ik wil een 
bouwval met grandeur, zodat ik die helemaal naar eigen smaak 
kan opknappen.  Ja, ik weet wel waar die te vinden zijn. In 
Frankrijk. Wie weet kom ik daar toch ooit nog eens uit, de 
moeder van mijn oma Westerhof was een francaise en mijn 
familie stamt van de Franse Hugenoten af, dus waarom niet? 
Maar nu is dat te vroeg. 
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De prijzen zijn hier echter schrikbarend hoog. Zou er niet 
ergens een boer zijn die een schuur over heeft met een stuk 
land? Wacht eens even, ik heb een abonnement op het 
Agrarisch Dagblad (tot grote hilariteit van mijn omgeving). 
Misschien kan ik daar wel een oproep in plaatsen. Maar de 
redactie voelt meer voor een interview, als ik ze vertel waar ik 
mee bezig ben.  

En zo zit ik op een ochtend aan tafel met een verslaggever van 
het Agrarisch Dagblad en staat er op 9 november 1994 het 
volgende in de boerenkrant:  
 

Voor wie het nog niet wist, maar natuur is ‘in’. Ook in het bedrijfsleven. De 
Amsterdamse communicatie-regisseur Dafne Westerhof wil straks op een 
speciale boerderij managers confronteren met hun eigen gedrag. 
 

“Overall en laarzen aan. Kijk naar en werk met de dieren”, luidt haar 
advies. 
 

De tijd dat het management een survivaltocht boekte in de Belgische 
Ardennnen is voorbij. “De hectiek van het avontuur heeft plaats gemaakt 
voor de romantiek van de natuur”, zegt communicatie-regissseur Dafne 
Westerhof. Zij vat het begrip natuur ruim op. Landbouw hoort daar in 
ieder geval bij. Tussen de post op de mat ligt het Agrarisch Dagblad en het 
weekblad Oogst. Westerhof is waarschijnlijk de enige abonnee van deze 
vlakbladen in de P.C.Hooftstraat, volgens sommigen de Champs d’Elysee 
van Amsterdam. 
 

Logeerpartijtje 
Opmerkelijk, spannend en gedurfd vinden de zakenrelaties haar bemoeienis 
met de agrarische sector. “De stallucht wekt vetrouwen”, legt ze uit. “Als 
kind-uut-‘t-west’n logeerde ik vroeger bij mijn grootouders in Friesland. Het 
logeerpartijtje was het feest van het jaar.“ Gepassioneerd vertelt ze over haar 
plannen. Een boerderij in het hartje van Nederland, waar ze managers naar 
toe wil halen voor een communicatie-training. “Terug naar de natuur. De 
managers moeten de stallen in. Stront ruimen”, zegt ze kordaat. De omgang 
met dieren geeft haar een indruk van de non-verbale kwaliteiten van de 
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cursisten. “Non-verbaal gedrag heeft alles met spanningen en conflicten te 
maken.” 
 

Toneel 
Dafne Westerhof (44) is zo’n beetje van alle markten thuis. Zij werkte als 
modestylist, als medisch secretaresse bij een uroloog en was mede-compaan in 
een groothandel. Zij volgde de toneelschool en stond als acteur van de 
toneelgroep Globe een aantal jaren op de planken. In 1989 kwam daar een 
einde aan. Globe werd als gevolg van ingrijpende bezuinigingen opgeheven. 
Terug in de mode viel af als mogelijkheid. “Dat gewriemel met coupenaalden 
en spelden had ik gehad”, zegt ze. Renault Nederland vroeg haar 
klantentypen te spelen in de trainingen voor verkopers. Het betekende de 
overstap naar communicatie-trainingen. “De toneelopleiding bleek daarvoor 
de opleiding”, oordeelt ze. Zij werkt inmiddels voor grote bedrijven, 
waaronder Philips, Fokker en het Instituut Nijenrode. In de Viva las ze over 
een cursus dierverzorging op de praktijkschool Barneveld. “Het leek me 
perfect.” Zij meldde zich aan. Het afgelopen jaar stond Westerhof een dag 
per week met laarzen en overall aan in de stallen, de andere werkdagen liep 
ze in pakjes en op hoge hakken. In mei ontving ze het diploma van de 
“boerenschool” zoals zij de praktijkschool noemt. Zij schreef voor een 
vervolgopleiding in. De regels geboden echter dat een cursist ook 
daadwerkelijk met dieren werkte. En dat deed zij niet. “Als ik ergens mijn 
tanden in heb gezet, laat ik niet meer los”, zegt ze. Ze was daarom een 
tijdlang zondagsochtends in de stallen van Artis te vinden, om aan de 
voorwaarden te voldoen. Barneveld ging pas overstag nadat Westerhof in een 
aantal studiedagen public relations en communicatie onder haar leiding 
toestemde. 
 

Telegraafbos 
Westerhof zocht een tijd naar een plek voor concrete uitwerking van haar 
idealen. Totdat de Telegraaf de plannen van een gelijknamig bos 
presenteerde. Met een presentatieboek waarin zij haar plannen uitwerkte, 
stapte zij in september naar de directie. Die was enthousiast maar verwees 
haar naar Staatsbosbeheer die het bos bij Amsterdam gaat inrichten. 
Gemengd-bedrijf 
De plannen spraken ook Piet Winterman van Staatsbosbeheer aan. Na enig 
overleg bezocht zij eind oktober met hem enkele potentiele locaties. 
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“Nog niets staat vast. Ik heb nogal wat wensen”, zegt zij. In haar ‘gemengd 
bedrijf ‘ zoals zij haar boerderij-trainingscentrum graag noemt, is een ruimte 
voor tentoonstellingen, optredens en workshops. In de stallen staan zeldzame 
huisdierrassen, en de tuin is naar het ontwerp uit de tijd van Ot en Sien. Het 
eten is eenvoudig ‘met een knipoog maar het boerenleven’. 
 

Bio-industrie 
In Barneveld kwam Westerhof ook voor het eerst in direct contact met de bio-
industrie. “Dit is erg, dit kan zo niet doorgaan”, was haar eerste reactie. 
Zij vond dat zij als consument er ook niet aan mee kon doen en werd 
vegetarier. “Anderhalf jaar geen vlees is een opoffering voor een 
vleesliefhebber”, blikt ze terug. “Scharrelvlees bleek de uitkomst. Maar wie 
garandeerde de herkomst?” 
 

“Voor de consument is de markt absoluut ondoorzichtig . De verkoopadressen 
van scharrelvlees zijn onvoldoende bekend. Wat is het verschil tussen gewoon 
scharrel, eko- en bd-vlees?” Zij wil de schuld niet in de schoenen van de 
boeren schuiven. Dce consument is niet bereid extra geld uit te geven voor een 
diervriendelijk geproduceerd stukje vlees. “De dierenbescherming zou haar 
leden op hun koopgedrag kunnen aanspreken. Boeren en dierenbeschermers 
moeten samenwerken in plaats van met stijve koppen tegen elkaar inpraten.” 
Op haar bedrijf wil zij die discussie in ieder geval organiseren. 
 

door Jan Vullings. 

Als ik het interview uitgelezen heb, sta ik te kijken van mijn 
eigen stelligheid. Ook een manier om de zaken naar je toe 
trekken, door gewoon brutaal te stellen dat de natuur in is, ook 
bij het bedrijfsleven. Ik lijk wel een trendwatcher met een 
glazen bol. Daar zijn de voorspellingen van Lidewij Edelkoort 
helemaal niks bij.  

Maar de tijd vooruit zijn is mij niet vreemd en het heeft effect, 
want ik krijg al gauw een telefoontje van een boer uit Odijk. Of 
ik niet eens wil komen praten. 


