
16 zaterdag 1 februari 2014

Pingpong René Köhler en Gerda
Swartsenburg pendelen tussen
Nederland en Finland.



van 144.491 personen (cijfers 2013 zijn

nog niet beschikbaar, red.). Nog nooit

vertrokken in één kalenderjaar zoveel

inwoners uit Nederland. En hoewel

deze statistieken niets concreets zeggen

over het grijze gebied der semigranten,

zijn ze volgens sociologen wel een teken

aan de wand voor de groei van dit soort

nieuwe vormen van mobiliteit. Zelfstan-

dige ict’ers die hun kantoor een deel

van het jaar naar Thailand verhuizen.

Schrijvers die in New York een half jaar

aan hun boek schaven. Gepensioneerde

Turken die jaarlijks een paar maanden

terugkeren naar het moederland. Het

zijn allang niet meer alleen de overwin-

terende pensionado’s die een deel van

het jaar aan de Spaanse costa’s en de

rest van het jaar in Nederland leven.

,,Het is niet zo dat we in Nederland

een functie hebben en daarna een half

jaar alleen maar op ons gat zitten,” be-

nadrukt ook Köhler. ,,In beide landen

vervullen we een maatschappelijke rol,

alleen verenigen we die in één leven.”

Een leven zoals ook Renée Koudstaal

(37) leidt. Na een jeugd in het Gooi ver-

kaste ze na haar eindexamen direct

naar Parijs. ,,Ik wilde groots en mee-

slepend leven. Een andere stad was

eigenlijk geen optie.” Met een eigen

evenementenbureau had ze haar Franse

leventje prima op orde, toen ze drie jaar

geleden haar Amsterdamse vriend ont-

moette en ineens weer om de haverklap

in de Jordaan te vinden was.

,,Het was absoluut niet gepland;
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achtergrond
wereldburgers

Thuis in landen2
Nog nooit emigreerden zoveel Nederlanders. Sommigen
houden de deur op een kier. Drie ‘semigranten’ over hun leven
in de spagaat: half hier, half daar.

D
e keus was snel gemaakt

toen René Köhler (41) een

motor zocht voor zijn rit-

jes door Zaandam en om-

streken. ,,In Lapland had

ik al een motor, waarmee

ik heel tevreden was. Omdat ik geen zin

had om te moeten wennen aan andere

rijeigenschappen, heb ik toen hetzelfde

model gewoon nog een keer gekocht.”

Twee exemplaren van dezelfde motor.

En ook: twee keer een accountant, twee

keer een wasmachine en twee keer

bijna alles ertussenin. Het zijn de prak-

tische voetnoten van het semigranten-

bestaan, weet Köhler, sinds hij met zijn

vriendin Gerda Swartsenburg bijna tien

jaar geleden de reisorganisatie Scandi-

navian Wintersports startte. Sindsdien

pendelt het tweetal het hele jaar heen

en weer tussen hun Zaanse huisje en

een tweede thuis in de eindeloze wilder-

nis van Fins Lapland. Een paar weken

onderhoud aan hun gerenoveerde hout-

hakkershut bij Pyhäjärvi, en weer terug

richting Nederland. Een broodnodige

inhaalslag met de Hollandse admini-

stratie en hup, weer het vliegtuig in

voor een training met de sledehonden.

Heen, weer, heen, weer. Per jaar gemid-

deld zes maanden in beide landen.

,,Ja, af en toe voel ik me wel zo’n cir-

cusartiest die van die bordjes op stokjes

draaiende moet zien te houden,” zegt

Köhler lachend. ,,Je leeft twee levens in

één, en heus niet alleen op professio-

neel gebied. Ik heb in Finland ook ge-

woon een vriendengroep en hobby’s.

Ook dat vergt af en toe creativiteit.”

Neem nou zijn liefde voor de muziek.

,,Muziek maken is gewoon leuker met

elkaar, dus al gauw had ik een band in

Nederland en één in Finland. Beide

spelen exact dezelfde nummers – die

ik zelf schrijf – alleen in Finland is de

uitvoering wat steviger en hier iets

dansbaarder. Het vergt soms wel even

een omschakeling, maar uiteindelijk

vormt het je als muzikant en liedjes-

schrijver. Zo is het ook met de rest van

het semigrantenleven. Ik voel me er

alleen maar heel rijk mee.”

Pensionado’s
Hij is niet de enige. Volgens cijfers van

het Centraal Bureau voor de Statistiek

steeg het totale emigratiecijfer in 2012

met 8,5 procent tot een recordaantal

‘Af en toe voel
ik me wel zo’n
circusartiest die
van die bordjes
op stokjes
draaiendemoet
zien te houden’

Tekst:Matthijs Meeuwsen Foto’s:Marco Okhuizen
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‘In Nederland ben ik net zo
hard aan het rennen als
de rest van het land, maar
op Curaçao ga ik vervolgens
moeiteloosmee in het
ontspannen eilandleven’

ik heb Nederland nooit echt gemist na-
melijk. Het gekke is dat ik juist hier
vaak een cultuurshock ervoer. In Neder-
land zijn mensen heel direct, open en
toegankelijk, maar iedereen bemoeit
zich ook met elkaar. Daar moet ik nog
steeds aan wennen. Toch gek, in je
eigen land.”
Inmiddels pingpongt ze voortdurend

op en neer tussen beide wereldsteden.
In het begin soms meerdere keren per
week, maar tegenwoordig met langere
tussenpozen. ,,Ik zie vrijwel uitsluitend
voordelen. Je leeft bewuster en staat
meer stil bij de mooie dingen van het
leven. Ik kan intens genieten van din-
gen die ik jarenlang heel normaal heb
gevonden. Dan sta ik in Parijs ineens te
turen naar een gebouw waar ik al dui-
zenden keren langs ben gelopen.”
,,Je gaat met andere ogen naar beide

landen kijken,” ziet ook Köhler. ,,Zo leer
je zaken ook te relativeren. In Lapland
staat men bijvoorbeeld veel dichter bij
de natuur. Daar staat niemand te foe-
teren omdat de trein is vertraagd door
bladeren op het spoor. ‘Ach ja, het is
herfst,’ zeggen ze daar. ‘Wat verwacht
je dan?’”
Koudstaal: ,,Voor mij is dit een leven

à la carte. Het zijn twee totaal verschil-
lende werelden, en ik probeer het beste
van beide eruit te kiezen. Er is altijd iets
leuks dat op je wacht. Ik ben elke keer
weer blij om naar Amsterdam te gaan,
maar stap ook steeds zonder tegenzin
in de Thalys naar Parijs. Ik woon in
beide steden vlakbij het station. En zo
ver weg is het niet. Als ik om 6 uur
’s avonds hier de trein pak, kan ik nog
net voor het hoofdgerecht aanschuiven
bij vrienden in Frankrijk.”
Köhler: ,,Het is the best of both

worlds. Als er wordt gevoetbald, dan

ben ik voor Nederland, maar kijken we
ijshockey, dan staat Finland bij mij op
nummer één.”

Vier thuislanden
Ook Esther Jacobs (43) ziet enkel voor-
delen. Als spreker, schrijfster en dag-
voorzitter reisde ze al door meer dan
honderd landen, maar inmiddels heeft
ze het aantal thuislanden met moeite
teruggeschroefd tot ‘nog maar’ vier:
haar huis in Amstelveen, een thuis bij
haar vriend op Curaçao en een vaste
stek bij haar vader en zusje in Florida.
En er is nog dat oude boerderijtje op

Mallorca dat ze net heeft gekocht om op
te knappen tot workshoplocatie.
,,In de afgelopen tien jaar ben ik

nooit langer dan zes weken op één plek
gebleven, maar inmiddels navigeer ik
steeds meer tussen deze vier plekken.
Ik heb op al die locaties een eigen

thuis opgebouwd met mijn favoriete
restaurantjes, sportschool, automonteur
en ga zo maar door. Aan elke plek hangt
een andere levensstijl. In Nederland ren
ik net zo hard als de rest van het land,
maar op Curaçao ga ik moeiteloos mee
in het ontspannen eilandleven. Daar
komt bij dat ik overal net lang genoeg
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een vliegtuig in de lucht: ik klap mijn

laptop open en ben direct op kantoor.

,,Vroeger moest ik op zoek naar een

fax om contact met mijn familie te

zoeken, maar tegenwoordig ben ik via

sociale media altijd direct bereikbaar.

Bovendien heb ik in elk land een lokaal

telefoonnummer. Zodra ik de simkaar-

ten heb verwisseld, ben ik thuis.”

Rompslomp
Ondanks de technische mogelijkheden

zorgt hun levensstijl nog altijd voor veel

misverstanden en opgetrokken wenk-

brauwen, erkennen alle drie. ,,Ik moet

mijn keuzes vaak verdedigen,” vertelt

Renée Koudstaal. ,,Het is een levensstijl

die nog niet goed wordt begrepen. Men-

sen veroordelen het al snel als vlucht-

gedrag, terwijl dat helemaal niet zo is.

Het is gewoon een fantastisch leven.”

,,Er wordt heel vaak gedacht vanuit

onmogelijkheden,” ziet ook Jacobs. ,,De

omgeving kan zich maar moeilijk een

voorstelling maken van dit bestaan.

‘Meid, dat gezeul heen en weer de hele

tijd; wanneer ga je je nou eens settelen?

Wanneer doe je weer normaal?’”

Maar de werkelijkheid kent niet al-

leen voordelen, geeft René Köhler toe.

,,Je kunt het enorm romantiseren, maar

het vergt ook heus wel een offer. Vrien-

den en familie zie je soms maanden

niet. En als je ze dan ziet, vragen ze als

eerste wanneer je weer weg moet.”

Jacobs heeft andere ervaringen. ,,Mijn

vrienden weten inmiddels dat ik nooit

op hun verjaardag kom, maar áls ik ze

dan zie, is het wel echt qualitytime.”

Koudstaal: ,,Mijn vriendenkring heeft

een schifting ondergaan, maar dat vind

ik alleen maar een voordeel. De belang-

rijkste personen blijven over en we

maken nu echt tijd voor elkaar. Een

vriendin zei deze week nog: ‘We hebben

elkaar nog nooit zo vaak gezien’.”

Wat zijn dan wel nadelen? ,,Onder

meer de kosten,” zegt Koudstaal reso-

luut. ,,Het is gewoon duur. Het reizen

kost veel geld en ik moet natuurlijk op

twee plekken zorgen voor een dak

boven mijn hoofd.”

Tot grootste nadeel wordt unaniem

de administratieve rompslomp gekozen.

,,De Belastingdienst snapt soms hele-

maal niets van mijn situatie,” lacht

Köhler.

,,Ik ben al drie keer bij ze op bezoek

geweest en heb al vier brieven gestuurd,

maar ze hebben geen idee wat ze met

mijn situatie aanmoeten,” vertelt ook

Jacobs. ,,Mijn probleem is dat de

‘Semigreren
is complexer
dan emigreren’

Psycholoog Saskia
Zimmermann (46)
emigreerde dertien
jaar geleden naar
Frankrijk. Als zelf-
verklaard emigra-

tiepsychologe helpt ze ook an-
dere (s)emigranten.

‘S
emigreren komt vaak voort uit
een diepgewortelde affiniteit
met een bepaalde plek. Het

gaat veel dieper dan een lange reis.
Je leert een andere cultuur tot in je
tenen kennen,maar je hoeft niet
definitief afscheid te nemen van je
oude leventje. De nieuwe ervarin-
gen, het avontuur en het bredere re-
ferentiekader kunnen zo bijdragen
aan een grotere levenskwaliteit.
Tegelijk is het natuurlijk een heftig
proces. Fysiek is al dat reizen al een
aanslag op je energie, maar vooral
mentaal liggen er grote uitdagingen.

Natuurlijk proces
Semigreren dwingt je omontzet-
tend veel keuzes temaken; veel
meer dan als traditionele emigrant.
Datmoet passen bij je karakter. Je
moet flexibel en creatief zijn, een
groot aanpassingsvermogen heb-
ben en tegenslagen als uitdagingen
zien. Dat je dus niet steeds harder
zuchtend in het vliegtuig stapt,
maar iets verzint omde reistijd po-
sitief te benutten. Voormensen die
deze eigenschappen niet hebben, is
semigreren vaak een tussenfase.
Op een gegevenmoment komen de
twijfels en kiezen ze voor één land.
De andere optie is datmensen – in
positieve zin – helemaal onthecht
raken. Die vergelijken alles niet
meer voortdurendmet Nederland,
maar realiseren zich dat ze overal
kunnenwonen. Deze laatste groep
is aan het groeien: mensen die zelf
hun identiteit bepalen en die niet
laten afhangen van een land. Het is
een natuurlijk proces in eenwereld
die steeds kleiner en dynamischer
wordt. Dit zijn de pioniers voor een
heleboel die nog gaan volgen.”
bewustemigreren.com

blijf om me niet druk te hoeven maken

over de nadelen. Voor ik me ga ergeren

aan het Nederlandse weer of de files,

heb ik alweer mijn koffers gepakt.”

Jacobs schreef over haar ervaringen

het Handboek voor wereldburgers.

Want met bijna vier thuislanden is zelfs

de term ‘semigrant’ nauwelijks meer op

haar van toepassing. ,,Een alternatieve

omschrijving die ik vaak gebruik is digi-

tal nomad. Ik heb bewust steeds min-

der eigendommen, maar mijn compu-

ter, tablet of telefoon heb ik altijd bij

me. Of ik nou ergens in de rimboe zit,

in een koffietentje in Amstelveen of in

Prioriteiten Esther Jacobs noemt
zichzelf wel een ‘digital nomad’; overal
waar zij met haar laptop aan de slag
kan, voelt zij zich thuis.Wat niet
betekent dat ze altijd online is.

➜
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‘Ik krijg geen parkeervergunning
meer, ik kan mijn paspoort niet
verlengen, banken slaan op tilt: er stort
steeds een ander stukje kaartenhuis in’

gemeente Amstelveen me heeft uitge-

schreven uit de gemeentelijke basis-

administratie persoonsgegevens,

omdat ik minder dan vier maanden

per jaar in mijn Nederlandse koophuis

slaap – dat ik al zeventien jaar bezit –

en het soms onderverhuur als ik weg

ben. Alle overheidsinstanties worden

helemaal gek, want die administratie

vormt de basis van al hun activiteiten.

Mijn bedrijf is uitgeschreven, ik krijg

geen parkeervergunning meer, ik kan

mijn paspoort niet verlengen, banken

slaan op tilt: het is elke keer weer een

ander stukje van het kaartenhuis dat

instort. Ik steek mijn nek uit en pro-

beer alles transparant te doen, maar

de gemeente meldde mij letterlijk: ‘U

bent een pionier, waar de huidige re-

gelgeving nog niet op is ingesteld’.”

Zelfs met ‘slechts’ twee thuislanden

beland je als semigrant al in een bu-

reaucratisch moeras, weet Koudstaal.

,,Je zou in een verenigd Europa ver-

wachten dat de systemen wel op

elkaar zijn afgestemd, maar het

botert nog totaal niet. Een jaar

geleden ben ik in Nederland

bijvoorbeeld bevallen

van mijn eerste

kindje, terwijl ik

een Franse ziek-

tekostenverze-

kering heb. Ik

heb toen alles rond de

bevalling zelf voorgescho-

ten en maanden moeten zeuren

voor ik het geld terugkreeg. Nu nog

moet ik per consult een pak formulie-

ren invullen, kopietjes maken en op-

sturen.”

Sterke basis
Betekent een baby sowieso niet de

ultieme doodsteek voor een leven als

semigrant? Volgens Koudstaal hoeft

dat helemaal niet zo vanzelfsprekend

te zijn. ,,Mijn chaos moet niet de

chaos van mijn zoontje worden. Als ik

merk dat hij me meer nodig heeft in

Nederland, zal ik mijn ritme onmid-

dellijk aanpassen; maar op dit mo-

ment loopt alles op rolletjes. Zijn thuis

is gewoon Amsterdam en Parijs is

meer een vakantieland, waar hij ook

zijn eigen spulletjes heeft. Mijn vriend

en ik zijn allebei heel onafhankelijk,

maar hebben samen wel een sterke

basis. Als ik in Amsterdam ben, ben ik

er 100 procent voor hem en ons zoon-

tje. En soms ben ik er niet en dan

doen zij het samen fantastisch.”

Ook de anderen zien geen reden de-

finitief het anker uit te gooien in een

van hun thuishavens. Jacobs: ,,Ik ben

helemaal gelukkig zo.”

Köhler: ,,Voorlopig houden we dit

wel vol. Zowel zakelijk als privé zie ik

nog steeds de toegevoegde waarde van

het niet kiezen voor één van beide lan-

den. Het klinkt misschien vreemd,

maar dit leven geeft mij juist rust. Het

is ook een soort achterdeur. Als de dij-

ken breken of het wordt een zooitje in

Nederland, dan heb ik mijn leven in

Lapland al op orde.” ■

Tweezijdig De liefde bracht
Renée Koudstaal terug
naar Nederland, maar

Parijs blijft haar thuisbasis.


