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Over de wereld
en terug
Exotische houtsnijwerken en foto’s aan de muur herinneren
nog aan een leven ver weg. In gesprek met drie Nederlanders
die jarenlang uitwaaierden over de wereld, maar zeer bewust
terugkeerden naar het vaderland.
Tekst Louël de Jong fotografie Josette van Erp
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� Een leven over de grens
Geboren in Frans-Congo woonde Marthe Bruinmeijer onder andere in Togo, Brazilië en maar
liefst dertig jaar in Italië. Sinds twee jaar woont ze weer definitief in Nederland. ‘Het was goed niet
meteen weg te hollen van het huis in Rome waar we samen gewoond hadden.’

‘P

er boot is mijn moeder mijn
vader achterna gereisd naar
Pointe-Noire, Frans-Congo.
In haar eentje. Uitzonderlijk in
die tijd. Ze was ondernemend,
had een studie rechten afgerond en voegde
zich bij mijn vader die was uitgezonden en
in de bush werkte. Mijn twee zusjes en ik
zijn daar geboren, later gevolgd door mijn
tweelingbroers. We woonden in verschillende Afrikaanse landen en spraken
vloeiend Frans en Engels. Toch was
Nederland op de achtergrond altijd
aanwezig. Zo herinner ik mij zuster Thecla
die mij, zittend op de fundamenten van
een school in aanbouw, Nederlands leerde
– in de volle zon, ik met mijn hoedje op.
Zo nu en dan gingen we terug naar
Amersfoort, waar onze oma woonde. Op
mijn veertiende ben ik met mijn zusjes
definitief in Nederland gebleven. Mijn
ouders wilden dat wij in Nederland naar
school gingen. We woonden in een
kindertehuis en gingen naar het Baarnsch
Lyceum. Het lukte me goed me aan te
passen. Mijn man Jan-Henk leerde ik
kennen in mijn studietijd. Hij kreeg een
baan bij de Voedsel- en Landbouw
organisatie (FAO) van de Verenigde Naties,
waarvan het hoofdkantoor in Rome staat.
Opnieuw diende zich een leven over de
grens aan. Omdat hij als bodemkundige
werkte aan een wereldkaart, verhuisden we
van Rome naar Portugal, Brazilië (waar
onze twee kinderen geboren werden), Togo,
Ivoorkust en Burkina Faso. Hoewel ik dit
keer in de stad woonde, voelde ik mij als
een vis in het water in Afrika.
Tijdens een van onze vakanties in Nederland
overleed mijn man onverwacht, pas 49 jaar
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oud. Ik ben teruggegaan naar Rome, waar
we inmiddels weer woonden. Het was goed
niet meteen weg te hollen van het huis waar
we samen gewoond hadden. En onze zoon
moest zijn middelbare school nog afmaken.
Ik wilde nog even in Italië blijven, maar dat
is lang geworden. Via de FAO had ik allerlei
vrienden opgedaan en op theologiecursussen leerde ik nieuwe mensen kennen. Ook
gaf ik regelmatig rondleidingen aan familie
en vrienden in die prachtige stad. Altijd ben
ik geïnteresseerd geweest in de cultuur, de

‘We verhuisden van Rome naar Togo,
Ivoorkust en Burkina Faso. Hoewel ik
dit keer in de stad woonde, voelde ik
me als een vis in het water in Afrika.
mensen en religies van de landen waar we
woonden. Daarom voelde ik mij overal
thuis. Omdat mijn moeder zo lang mogelijk
zelfstandig wilde blijven ging ik steeds vaker
terug naar Nederland, om voor haar te
zorgen en mijn kinderen te zien. In 2011
overleed ze op 97-jarige leeftijd. Net als
mijn oma en moeder ben ik nu definitief
teruggekeerd naar Amersfoort, naar deze
mooie buurt. Hier heb ik als kind over
heidevelden gelopen, hier liggen mijn
Nederlandse wortels. Hoewel ik vele jaren
in het buitenland heb doorgebracht, was
Nederland altijd mijn basis. Ik mis het soms
even een espresso te drinken aan een
barretje, zoals in Rome, en het avondeten
staat niet om zes uur op tafel, maar het is
goed zo. Het is heerlijk hier te zijn.’ �

Met de klok mee: het
historische hart van
Amersfoort; foto van
Marthes overleden man;
Marthe in de tuinkamer;
souvenirs en andere
voorwerpen verzameld in
de verschillende landen;
zicht op de toren van
Amersfoort.
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�Elke dag voelde als vakantie
Mariëtte van Gils woonde met man André en drie kinderen
(16, 17 en 19) in Hongarije en Engeland. Eenmaal terug in
Nederland voelde dat meteen als een juiste keuze.

‘T

wee jaar woonden we in
Boedapest, daarna vijf jaar
in Woking, een dorp ten
zuidwesten van Londen.
Prachtige omgeving,
graafschap Surrey, in een mooi huis met
tuinman en hulp in de huishouding. Elke
dag voelde als vakantie. In de weekends
gingen we met andere expat-gezinnen
picknicken, naar Wimbledon en de Ascot
paardenraces of we liepen de bekende pub
walks. Er waren nauwelijks verplichtingen
omdat familie en vrienden ver weg waren.
Werd iemand veertig, dan vierden we dat
uitbundig met elkaar. Reden van onze
verhuizing naar het buitenland was Andrés
werk; hij had een senior managementfunctie bij een internationaal bedrijf. Vanwege
de Nederlandse school (de Prins WillemAlexander School, ooit opgericht voor
Shell-medewerkers) woonden in ons dorp
relatief veel Nederlanders. Ook onze
kinderen zaten op die school, want dat
we op een dag zouden teruggaan naar
Nederland, stond vast. Op den duur
wilden we meer stabiliteit en tegelijk ook
meer vrijheid voor de kinderen. Zo fietsen
in Engeland kinderen niet op straat – ook
die van ons leerden fietsen op de parkeerplaats. Spelen met vriendjes gebeurde in
omsloten tuinen, en altijd op afspraak.
Vervolgens gaan veel kinderen tot hun
achttiende naar (dure) private schools of
kostscholen, waar veel intern georganiseerd
wordt – terwijl wij het ontwikkelen van
hun zelfstandigheid juist zo belangrijk
vonden.
Zo zijn we naar Nederland teruggegaan, op
een zowel privé, als zakelijk goed moment.
Als ik zie hoe de kinderen nu overal zelf
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naartoe fietsen – het is een komen en gaan
hier – ben ik blij met onze beslissing. Ze
zitten op middelbare scholen waar plek is
voor elk type kind en sluiten vriendschappen zonder een onderliggend gevoel dat we
misschien ons boeltje weer moeten pakken.
Zelf heb ik mij omgeschoold tot docent
economie en management & organisatie.
Ik geef les op havo/vwo en merk dat veel
jongeren naar het buitenland willen. Ook
mijn dochter gaat straks vrijwilligerswerk
doen in Nepal en aansluitend reizen door
Azië. Dat moedig ik aan, die ervaringen
kleuren je. Je bent op jezelf aangewezen.
Maar óók ga je Nederland heel erg
waarderen. Zo besef je als je in het
buitenland woont hoe hier wordt gezorgd
voor mensen die oud en ziek zijn. En hoe
alles georganiseerd is. Dit mag een braaf
landje zijn, maar ook heel prettig om in te
wonen. Het is fijn weer onze eigen taal te
spreken, met vrienden en familie vlakbij.
In het buitenland zijn we ons altijd
Nederlander blijven voelen. Het was een
groot avontuur, maar het voelt goed om
weer terug te zijn. Wel mis ik het soms ‘de
ontdekker’ te zijn. Zo ging ik in Londen
vaak naar musea. Daarom heb ik – samen
met een vriendin – een Museumjaarkaart
gekocht en ontdek ik hier nu ook allerlei
musea en de mooiste steden.’ �

Met de klok mee:
dochter is met vlag en
wimpel geslaagd; het
gezin op de bank in de
tuin; Mariëtte; tijd voor
een potje poolbiljart.

‘In Engeland fietsen kinderen niet
op straat en buitenspelen gebeurde
altijd in omsloten tuinen. We wilden
meer vrijheid voor de kinderen’
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� Overal thuis en in balans
Nicole Dirkx noemt zichzelf een zwerfkat, hoewel dat nu eigenlijk
over is. Via verre reizen en lange verblijven op zeiljachten in
Turkije, in de Zwitserse bergen en India is er nu innerlijke rust.
Spiritualiteit en Hollandse nuchterheid zijn versmolten.

‘D

e cirkel is mooi rond.
Ik ben hier mantelzorger voor mijn moeder
zoals zij vroeger voor
mij zorgde. Maar ook
in een ander licht is de cirkel rond. Ik
was op avontuur en op zoek naar mezelf,
nu voel ik mij overal thuis. Het avontuur
begon in Düsseldorf, waar ik na de
Modevakschool een opleiding patroontekenen volgde. Gesterkt met Duitse
gründlichkeit ging ik aan de slag als
patroonmaakster, stond ik aan de wieg
van een groot modemerk en werkte ik
voor stylingbureaus. Voor inspiratie en
vakbeurzen bezocht ik plekken als
Hongkong, Italië en Zuid-Afrika, waar
ik langere tijd verbleef. Het avontuur
lonkte, steeds vaker nam ik verlof om
eropuit te trekken. Toen ik een zomer
lang op een Turks zeiljacht werkte,
voelde ik mij intens gelukkig: zee, zon,
water, lucht, altijd op blote voeten – zó
moest het zijn. De modewereld was zo
op het uiterlijk gericht, dat stond mij
steeds meer tegen. Ik wilde mij meer
verbonden voelen met de elementen.
Dus ging ik seizoenswerk doen. In de
zomer op de Turkse wateren, ’s winters
in Zwitserse après-skibars – en daarnaast
veel skiën in die prachtige bergen. Door
mijn groeiende interesse voor de natuur
en de helende werking ervan – in
meerdere opzichten - startte ik een
studie natuurgeneeskunde. Ondertussen
reisde ik regelmatig naar India. Daar, in
Pune, en later in verschillende ashrams
waar ik woonde, ontdekte ik de

Hollands Glorie

bezieling, de innerlijke motivatie, die ik
zocht. Dankzij yoga en meditatie kwam
er innerlijke rust, ik leerde in balans te
komen. Toch: na lange periodes in India
was ik ‘verzadigd’ en had ik sterke
behoefte deze kennis handen en voeten
te geven. Daarom geef ik hier yogales.
De combinatie Hollandse nuchterheid
en spiritualiteit bevalt mij goed. Ik merk
ook veel belangstelling. “Sta bewust

‘Na lange periodes in India was ik
‘verzadigd’ en had ik sterke behoefte
deze kennis handen en voeten te
geven. Daarom geef ik hier yogales’
ademend in het leven”, zeg ik vaak in de
les. Wees wakker, aanwézig. Yoga en
spiritualiteit hoeven niet omgeven te
worden met iets verhevens of vaags,
het gaat juist om gegrond te leren zijn.
Daarom wroet ik ook zo graag met mijn
handen in de aarde in mijn moestuin.
Uren kan ik daar zijn. Waardevol aan
reizen vind ik dat je zo in het nu leeft.
Trok ik een tijdje nauw op met mensen,
ontstond er een intieme band en gingen
we weer ieder onze eigen weg. Het was
goed zoals het was. En nu voelt het goed
weer in Nederland te zijn. Ik ben niet
voor niks hier geboren. Hier zijn mijn
wortels. Daarbij waardeer ik onze
seizoenen, ik heb ze zelfs geïntegreerd in
de yogavorm die ik geef.’ �

Met de klok mee:
Nicole; de moestuin
heeft een afscheiding
van wilgentenen;
ontspannen op het
balkon; oogsten en
onkruid verwijderen;
verzameling servies
uit alle windstreken.
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