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Door blijven gaan
Emmy blijft echter energie houden om door te gaan. 
“Ik hou ervan om iets mooier te maken. Dat geeft 
voldoening. Daarbij werk ik graag met mijn handen; 
het is voor mij een soort meditatie. Rutger kan zich 
weleens ergeren aan mijn aanpak, maar heeft het ook 
naar zijn zin. Als hij er in de lente- en zomermaanden is, 
maait hij bijvoorbeeld het gras met de zitmaaier. 
Hij heeft ook wat apparaten aangeschaft om zichzelf 
mee te vermaken, zoals een snoei -en zaagmachine.”

Geniet van het leven
Uiteindelijk moet Emmy’s droom werkelijkheid worden. 
“Dan zijn alle kamers gerenoveerd en hebben we een 
fantastische kasteeltuin met veel bloemen. Ik wil ook 
leuke dingen gaan organiseren, zoals theater of feesten 
in de empirestijl van Napoleon en Josephine. Plannen 
en fantasieën genoeg! Intussen genieten we erg van het 
leven in Frankrijk. Ik ben, anders dan in Nederland, veel 
meer buiten. ’s Morgens vroeg naar de zonsopkomst 
kijken en ’s avonds samen een glas wijn drinken. Het 
leven is echt mooier hier.”

Kasteelvrouwe Emmy
MET VOICE-OVER DOOR ANDRÉ VAN DUIN 
VANAF DINSDAG 31 MEI OM 20.30 UUR BIJ MAX OP NPO 1

De nieuwe docusoap ‘Kasteelvrouwe Emmy’ 
volgt de avonturen van Emmy (63) en Rutger 
(72), bekend van ‘Ik Vertrek’. Emmy heeft 
een droom: een eigen kasteel in Frankrijk. 
Het opknappen is veel meer werk dan ze dacht, 
maar ze laat zich niet uit het veld slaan.

Het echtpaar charmeerde veel kijkers van ‘Ik Vertrek’ over de 
bevlogen, ietwat chaotische Emmy en haar berustende echt-
genoot Rutger, die zich wat afzijdig houdt van haar grootse, 
niet altijd even zakelijke plannen. Emmy koopt voor 300.000 
euro een vervallen kasteel met zeven slaapkamers en zes 
hectare grond. Dat moet alleen nog opgeknapt worden...

Lekkend dak
Emmy doet het werk voornamelijk alleen en dat gaat 
met de nodige tegenslagen gepaard. Zo blijkt het dak te 
lekken. “Natuurlijk kun je zeggen: het is heel naïef, maar 
als je niet een klein beetje naïef bent, dan begin je nooit 
aan zoiets. En dan heb je ook geen avontuur en dan heb 
je een saai leven”, zo redeneert Emmy in ‘Ik Vertrek’ op 
haar lekkende kasteelzolder. 

Onverwoestbare veerkracht
Nu, drie jaar later, jaagt ze nog altijd met 
onverwoestbare veerkracht haar romantische droom na. 
“Na ‘Ik Vertrek’ kreeg ik heel veel reacties. Voornamelijk 
positief, enthousiast en ondersteunend. Mensen wilden 
komen helpen, doneerden geld of stuurden cadeautjes. 
In de twee kamers die klaar waren, ontving ik meteen al 
veel gasten. Sinds vorig jaar oktober wordt bovendien 
hard aan het lekkende dak gewerkt”, vertelt ze.

‘Superleuk’
Vanaf 31 mei zijn Emmy’s vorderingen wekelijks te volgen 
in de docusoap ‘Kasteelvrouwe Emmy’, te zien bij MAX. 
“Engelse realityseries zoals ‘Escape to the Chateau’ vind 
ik altijd superleuk om te kijken. Aan zo’n programma wil-
de ik zelf ook wel meedoen. Je ziet wat er komt kijken bij 
het opknappen van een kasteel, wat we dagelijks doen 
en hoe het is om in een ander land te leven.” De serie 
toont ook dat de restauratie nog altijd niet zonder slag of 
stoot gaat. De ene keer stuit Emmy op een dakgoot die er 
beroerd aan toe is, dan weer valt de stroom uit. En dan 
komen er ook nog eens gasten!
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Emmy: ‘Als je niet een beetje naïef 
bent, is ‘t leven maar saai’
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