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Voorwoord
Waarom ben ik wie ik ben?
Nadat ik een aantal jaren geleden werd geconfronteerd
met een aantal heftige lichamelijke gebreken, is mijn le‐
ven drastisch veranderd.
Doordat ik veel tijd had, daar ik een aantal malen in het
ziekenhuis heb gelegen of thuis op bed lag, ben ik over
veel dingen gaan nadenken. Daarbij moest ik regelmatig
denken aan de tekst van André Hazes “Ik heb veel goed
gedaan, maar ook veel fout gedaan”, wanneer ik terug
kijk in de tijd. Wanneer je veel in je leven gedaan hebt,
kun je veel goed doen, maar zeker ook fout doen.
Dat ik veel gedaan en meegemaakt heb staat vast, dat
was dan ook een reden om dit boek te schrijven.
Ik heb geprobeerd een zo eerlijk mogelijk verhaal te
schrijven, met leuke, spannende en verdrietige momen‐
ten uit mijn leven.
Het is een overzicht dat begint op de lagere school, en
eindigt in Fuengirola, Spanje.
En toen ik het klaar had wist ik het.
Daarom ben ik wie ik ben.
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Inleiding
Geboren op 3 april 1947 als jongste van een gezin met 6
kinderen, 4 meiden en 2 jongens. Vader Ary Groenendijk
en Moeder Leentje van Kwawegen.

Vader en Moeder
Mijn kinderjaren waren niet de jaren die ik zou willen
beschrijven als succesvol, wat voornamelijk te wijten is
aan een vrij ernstige vorm van dyslexie. De lagere school
heb ik dan ook niet afgemaakt en ik zeg ook altijd: ʺMijn
leukste tijd op school waren de laatste 3 jaar in de vijfde
klas.ʺ
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Zus Rynie

Broer Adrie

Zus To

Zus Aty

Ikzelf

Mijn opvoeding was voor een groot gedeelte in handen
van mijn oudste twee zussen Rynie en To. Deze waren
beiden al getrouwd en hadden ook al kinderen. Ik moet
zeggen dat ze erg goed voor me zorgden en me veel heb‐
ben verwend, met mooie vakanties en liefde. Het bete‐
kende wel dat ik drie moeders en vaders had, wat niet
altijd simpel was.
Toen ik weer wat ouder was heeft mijn zus Aty deze zorg
op zich genomen en heb ik ook nog een tijdje met veel
plezier bij haar gewoond.
Mijn oudere broer Adrie, daar had ik niet veel aan, hij
was 7 jaar ouder dan ik. Ik ging naar school en hij er af,
zodoende liepen wij elkaar altijd mis. Maar dat alles is

10

jaren later meer dan goed gekomen, zoals te lezen is in
dit boek.
Op mijn 13e jaar ben ik een paar jaar gaan varen, wat ik
als een mooie en spannende tijd heb ervaren en wat ach‐
teraf gezien zeker heel belangrijk is geweest, voor wat
betreft mijn zelfstandigheid en karakter. Na het varen
heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld als marinier.
Na 14 maanden had ik dat wel gezien en ben ik gaan
werken.
Ik heb nogal een avontuurlijk leven gehad, wat uitvoerig
is beschreven in dit boek ʺWaarom ben ik wie ik benʺ

Met alle broers en zussen met aanhang,
op de 100e geboortedag van mijn moeder
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Hoofdstuk 1
Kinderjaren
Van de eerste jaren van mijn leven herinner ik me niet
veel. Vanaf mijn 6e of 8e beginnen zich een beetje beelden
te vormen.
Als jongste telg van een gezin van 5 kinderen groeide ik
op (een ouder zusje van mij is op jonge leeftijd, voor mijn
geboorte, overleden). Niet ongewenst maar ondoordacht
en zeker niet gepland ben ik ter wereld gekomen. Waar‐
schijnlijk in de euforie van de bevrijding verwekt en zo‐
als me vaak is verteld: een ongelukje. Ik was een nako‐
mertje en uit overlevering heb ik begrepen dat ik een
moeilijk en onhandelbaar kind was. Tegenwoordig een
ADHD kind genoemd.
Toen ik eenmaal de leeftijd bereikte om naar de lagere
school te gaan, bleek al snel dat ik wat leren betrof, zeker
niet haantje de voorste was. Maar als het aankwam op
kattenkwaad uithalen en de belhamel spelen, had ik mo‐
del kunnen staan voor het veel besproken mannetje Pietje
Bell. Voor niks en niemand bang, leefde ik in mijn eigen
wereldje met een zeer groot gevoel voor rechtvaardig‐
heid. Al op jonge leeftijd voelde ik me geroepen om ou‐
deren en zwakkeren in mijn omgeving te helpen en te
verdedigen. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor ou‐
dere mensen, in de winter stoepen sneeuwvrij maken en
zwakkeren op school en op straat helpen als ze gepest
werden.
Ook had ik als jongetje al handelsgeest en een talent om
geld te verdienen. Zo vaak ik kon ging ik met de melk‐
boer mee om hem te helpen met bezorgen. In de vele
12

Rotterdamse trapportieken kon hij wel een paar jonge
benen gebruiken. Wat ik daar mee verdiende, zette ik
echter niet om in snoep en dergelijke, maar ik kocht er
koffie, suiker, koffiemelk en soms ook gevulde koeken
voor.
Zaterdag ’s ochtends in alle vroegte zette ik dan een grote
kan koffie. Die nam ik samen met al mijn inkopen en een
kopje van mijn moeder mee naar het Noorderkanaal.
Daar waren altijd veel vissers en die lustten wel een bak‐
kie met een gevulde koek en die verkocht ik hun. Na ie‐
dere klant spoelde ik het kopje om in het kanaal. Dat kon
in die tijd nog zonder er enge ziektes aan op te lopen. Als
ik dan uitverkocht was, ging ik weer snel naar de melk‐
boer, zo hield ik de zaken in gang. Dat was dus eigenlijk
mijn eerste eigen handeltje.
Toen ik 10 jaar was, zat ik
in de 3e klas. Ik was toen
al een paar keer blijven
zitten, wat me helaas
weer overkwam in de 4e
klas. Mijn “mooiste” ja‐
ren van de lagere school
waren de laatste 3 jaar in
de 5e klas. De 6e klas heb
ik nooit bereikt en dat
alles heeft te maken met
een voor die tijd onbe‐
kend verschijnsel: dys‐
lexie. Dit zou een rode
draad in mijn leven zijn
en blijven, alhoewel ik er
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redelijk overheen gekomen ben en er mee om heb leren
gaan. Ik wist al vrij vroeg, wat je zelf niet kunt, moet je
een ander laten doen. Zoek goede mensen om je heen en
het komt goed.
In de Schiebroeksestraat waar ik woonde in Rotterdam,
woonde ook een alleenstaande vrouw met een zoontje en
een inwonende, vrijgezelle broer op de zolderverdieping,
genaamd Ton. Deze laatste heeft destijds een enorme
invloed op mijn leven gehad.
Er werd mij gevraagd om dat zoontje mee naar school te
nemen, daar zijn moeder werkzaam was in de horeca en
’s morgens uit moest slapen en ’s middags weer naar
haar werk ging. Sociaal als ik was, deed ik dat. Wanneer
ik het ventje ’s middags na vieren thuisbracht, werd hij
daar opgevangen door zijn Ome Ton. Ik was toen onge‐
veer 10 jaar. Ton verwende mij met koekjes en snoepjes
en na een aantal maanden vroeg hij mij binnen te komen.
De koekjes en de snoepjes werden bier, wijn en sigaretjes.
Toen dit een paar weken aan de gang was, begon Ton
met seksuele handtastelijkheden. Hij chanteerde mij door
te dreigen, dat wanneer ik niet zou doen wat hij wilde, hij
mijn moeder zou vertellen dat ik bier en wijn dronk en
sigaretten rookte. Ik had geen keus en liet het gebeuren
zoals het kwam, uit angst voor zijn dreigementen. Ze
zouden mij toch niet geloven volgens Ton.
Toen mijn zuster Aty in 1957 ging scheiden van haar man
Lou Jansen, heb ik een aantal maanden bij haar moeten
wonen in Overschie, in de flat Overijssel, wat ik zeker
niet erg vond en wat ik me als een goede en leuke tijd
herinner. Margo, mijn nichtje, was mijn kleine zusje en ik
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was haar grote broer en we hebben veel lol en plezier
gehad. Maar het belangrijkste, ik was van Ton af.
Hieraan kwam een einde toen mijn zuster Aty ook naar de
Schiebroeksestraat verhuisde, waar zij een leuke bene‐
denwoning betrok. Tegenover Ton en zijn familie. Ik ging
weer bij mijn ouders wonen in dezelfde straat. Mijn zol‐
derkamertje moest ik delen met mijn oudere broer Adrie.
Toen deze later het huis uitging, deelde ik mijn kamertje
vaak met Margo. Daar haar moeder Aty ’s avonds in de
horeca werkte, sliep Margo veel bij ons.
Al snel werd ik weer benaderd om dat jongetje mee naar
school te nemen. Wat ik uiteraard niet wilde, uit angst
dan weer met Ton in aanraking te komen. Maar ook deze
keer werd ik weer door hem gechanteerd en de ellende
begon opnieuw. Mijn enige uitweg was om te zorgen dat
ik van de school in de Delfgauwstraat werd gestuurd.
Hier heb ik echt alles aan gedaan, spijbelen, vechten, kat‐
tenkwaad uithalen en het leven van de onderwijzers heel
erg zuur maken. Ik kon dan wel niet lezen, maar ik was
wel slim. Ik was niet te handhaven en op school wilden
ze van mij af. In wederzijds overleg tussen de school en
mijn ouders werd ik een maand op proef overgeplaatst
naar een school in de Pijnackerstraat. Ik bleef hetzelfde
recalcitrante en onhandelbare ventje, mede doordat ik
twee jaar ouder was dan mijn klasgenootjes. Na mijn
proefperiode nam het schoolbestuur het besluit mij niet
als leerling aan te nemen.
Gezien mijn leerproblemen (dyslexie) werd er besloten
mij over te plaatsen naar een school in de Van de
Hoonaartstraat. Dit was een school voor Bijzonder Lager
Onderwijs (BLO). Ik heb me daar toen enorm tegen ver‐
zet en weigerde er naar toe te gaan. Ik ben een paar keer
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van huis weggelopen. Ik spijbelde en ging dan naar een
tante, tante Lena Lubeck, een zus van mijn vader. Ze
woonde op de Vroeselaan en had een zoon van mijn leef‐
tijd, Lex. Tegenover hen woonde ook mijn vriend Jan de
Jong samen met zijn moeder, zijn vader was kapitein op
de zeevaart. Onder hun huis hadden zij een soort fietsen‐
kelder, die wij omgedoopt hadden tot ons clubhuis. Daar
heb ik destijds diverse malen geslapen. Uiteraard kon dit
geen stand houden en moest ik terug naar mijn ouders.
Ik wilde niet meer naar school, maar gezien mijn leeftijd
was dit onmogelijk. Na veel vijven en zessen heeft de
heer Zwart (hoofd van de school aan de Delfgauwstraat)
mij, op aandringen van de onderwijsinspectie, weer toe‐
gelaten en mij in de 5e klas geplaatst, om daar te blijven
tot ik de leerplichtige leef‐
tijd gepasseerd zou zijn.
Ik had mijn doel bereikt,
van Ton was ik af. Er was
inmiddels iemand anders
gevonden om dat jongetje
mee te nemen.
Ik kwam nu in de klas bij
meester Maas, een heel
grote, onaardige, onsympa‐
thieke man met een grote
walrussnor. Meester Maas
zag mij als een indringer en
vond dat ik zijn klas en zijn lessen verstoorde. Alle ande‐
re kinderen in zijn klas waren zó door hem waren beïn‐
vloed, dat ze bang voor hem waren. Het regime was van
een dusdanige aard, dat het mij benauwde en tegen‐
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stond. Meester Maas was het type man dat nog met de
liniaal op je vingers sloeg. Uiteraard was ik nog steeds 2
jaar ouder dan mijn klasgenootjes en werd door meester
Maas vernederd ten opzichte van de klas en voelde me
zeer ongelukkig.
Iedere morgen, bij het begin van de les, kreeg meester
Maas een kop koffie. En zoals dat vroeger gebruikelijk
was, werd deze koffie geserveerd met gekookte melk.
Meester Maas had de onhebbelijke gewoonte zijn koffie
pas na ongeveer een half uur op te drinken, wat tot ge‐
volg had dat er een slijmerig vel in zijn snor bleef han‐
gen. Terwijl wij dan aan de slag gingen met de opdracht
die hij ons gegeven had, liep meester Maas naar de hoek
van de klas waar een klein fonteintje met koud stromend
water aan de muur hing. Hier ging hij dan, al rochelend,
de koffiemelk uit zijn snor wassen. Dit ging gepaard met
een geluid dat leek op dat van een geit die op koosjere
wijze geslacht wordt. Datzelfde fonteintje werd door ons
gebruikt om een beetje water te drinken wanneer we
dorst hadden. Mijn bank stond vlak voor dat fonteintje
en elke morgen overviel mij een misselijk gevoel, wat er
een aantal keren toe heeft geleid dat ik naar de wc moest
vliegen om te kotsen.Nadat ik dit enige maanden had
meegemaakt, ben ik op een ochtend opgestaan, heb mijn
schriften, pennen en boeken op het bureau van meester
Maas gegooid en hem gezegd dat ik naar huis ging en
nooit meer terugkwam. Bij de deur heb ik me nog een
keer omgedraaid en er aan toegevoegd: “U bent een eng
mens en het enige dat ik van u geleerd heb is, dat ik een
ander mens wil zijn dan u. Blij en vrolijk zijn in je leven,
is beter dan chagrijnig en gehaat.”
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Thuis aangekomen heb ik mijn moeder verteld wat er
gebeurd was en ik zei haar: “Als deze man mij als voor‐
beeld moet dienen voor mijn toekomst, ben ik het daar
absoluut niet mee eens. Zonder zijn bemoeienissen en
deze ergernissen kan ik ook wel lorrenboer of schillen‐
boer worden.” Dat was altijd wat er volgens haar van mij
terecht zou komen.
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Hoofdstuk 2
Einde van de kindertijd
Eindelijk was ik oud genoeg om te gaan werken en dat
wilde ik ook. Mijn moeder begreep ook wel dat er op
school geen houden meer aan was en heeft toen met mijn
ome Tinus (de man van tante Sjaantje, de zus van mijn
vader) gesproken en gevraagd of ik bij hem kon komen
werken. Ome Tinus had een autospuiterij in de Gouver‐
nestraat en daar ben ik inderdaad begonnen. Maar dat
heb ik maar heel kort volgehouden. Ik wist al gauw dat
dit werk wel heel ongezond moest zijn, want elke och‐
tend als ik opstond, moest ik een half uur rochelen bij de
wasbak. En die rochels hadden de kleur van de auto die
ik vorige dag gespoten had. Na enige tijd vertelde ik mijn
vader en moeder dat ik ermee wilde stoppen, daar wer‐
den ze toen heel boos om. Gelukkig was er in die tijd
geen werkloosheid, dus ik vond altijd snel allerlei nieuwe
baantjes, onder andere op de groenteveiling.
In die tijd kregen mijn ouders vaak bezoekjes van broe‐
ders en zusters uit het Apostolisch geloof. Bij een van hen
heeft mijn moeder haar hart gelucht aangaande mijn ge‐
drag en dergelijke en deze broeder had de oplossing.
Moeder moest zich samen met mij melden op de Hene‐
gouwenlaan. Daar werden we ontvangen door een man
met geitenwollen sokken, sandalen, en een gele snor van
de nicotine. Hij had lang haar en een stinkasem en hij
blies rook in mijn gezicht. Een griezel. Het zal wel een
psychiater of iets dergelijks geweest zijn. Ik werd op een
snauwerige en onaardige manier met allerlei vragen be‐
stookt en tenslotte moest ik een aantal testjes doen met
19

blokjes die in gaatjes moesten passen. Eindconclusie: ik
deugde niet en werd onmiddellijk voor een periode van
diverse maanden geplaatst op de Outward Bound School
in Renesse. Dit kun je vergelijken met een opvoedingsge‐
sticht voor moeilijk op‐
voedbare kinderen. We
werden er gedrild en op
zeer militaristische wijze
werd de dag doorge‐
bracht met onder andere
sporten en handwerk
(bijvoorbeeld
kano’s
bouwen). ’s Morgens om
6 uur werden we gewekt
waarna we begonnen met
een bosloop. De buitenactiviteiten vond ik overigens
meestal best leuk om te doen.
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Na mijn verblijf
in dat internaat
keerde ik weer
terug naar huis.
Daar was intus‐
sen mijn neef
Jack Goudriaan
ingeschakeld.
Deze had een
hoge functie bij
Thompson’s havenbedrijf. Hij zou er voor zorgen dat ik
een opleiding mocht volgen bij Thompson’s Havenbe‐
drijfscholen. Eerst werd ik een aantal dagen getest, met
heel veel vragen die ik absoluut niet begreep. Vervolgens
werd mij meegedeeld dat ik niet in aanmerking kwam
voor een opleiding. De reden hiervoor is me nooit opge‐
geven, maar ik kon het wel inschatten.
Niemand wist wat ze met mij aan moesten. School was
over en werk had ik niet. Een korte periode heb ik nog in
een garage ge‐
werkt. Ook dat
beviel me niet, ik
was ook al geen
liefhebber van vui‐
le handen.
Ik wilde varen, de
wijde wereld in,
het avontuur, dat
was het!
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Hoofdstuk 3
Op eigen benen
Ongeveer 42 jaar later, in de haven van Marseille, nadat
ik net twaalf heerlijke oestertjes had verorberd en een
lekker flesje Merlot had besteld, besefte ik pas dat ik niet
wilde varen, maar wilde vluchten. Vluchten voor Ton,
voor Meester Maas en vooral voor het onbegrip. Dat on‐
begrip was mede te wijten aan het feit dat mijn dyslexie,
mijn vermeende domheid, niet werd erkend en herkend.
En Ton, mijn belager, was het geheim dat ik met niemand
kon delen. Op dat moment was ik nog als enige van de
kinderen thuis en de situatie daar was ook geen reden
om te blijven. Mijn moeder, lief en goed als ze was, moest
iedere dag al vroeg de deur uit om bij een apotheker als
werkster de kost te verdienen. Mijn vader (mijn vriend)
waar ik heel veel van hield, was de eerste persoon in mijn
leven (wat ik op latere leeftijd pas ontdekte) met een ge‐
spleten persoonlijkheid, een man met twee gezichten. Dit
had met name te maken met zijn dweperige betrokken‐
heid tot het Apostolisch genootschap en zijn ziekelijke
verslaving (gokken). Aan de andere kant was hij een su‐
per koopman en de beste visser van de wereld. Verder
wil ik hierover niet in details treden.
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Vader en Moeder
Ik solliciteerde bij Van Nievelt Goudriaan en gezien mijn
jonge leeftijd, moesten mijn vader en moeder tekenen dat
ik mocht gaan varen. Mijn eerste reis zou beginnen in
Marseille op de Mintaka N., een Middellandse Zeecoas‐
ter. De reis begon op een vrijdagavond op Rotterdam
Centraal, waar ik met de trein moest vertrekken naar
Marseille. Ik werd naar het station gebracht door mijn
vader en mijn broer Adrie. Mijn bagage bestond uit een
knijvezak geladen met kleding, 6 potten pindakaas (van
De Gruijter) en een paar schoenen met stalen neuzen. Ik
kan me nog herinneren dat het afscheid me best zwaar
viel. Toen ik in de coupé zat en het raam had openge‐
draaid, zag ik een krant liggen met daarop de grote kop:
Kippenoorlog in Barneveld. Door het open raampje liet ik
23

dit aan mijn vader en broer zien en terwijl de trein lang‐
zaam wegreed, zei ik: “Kijk, daar heb ik ook geen last
meer van.”
Alle tickets, reispapieren en wat geld waren verzorgd
door Van Nievelt Goudriaan en vlak voor vertrek had
mijn vader me nog een briefje van ƒ 25, ‐ in mijn handen
gestopt. Na vele uren kwam de trein aan in Parijs op
station Gare du Nord. Dat was de eerste strubbeling. Ik
moest met de metro naar station Montparnasse om daar
de reis naar Marseille te vervolgen. Als 13‐jarige jongen,
uitsluitend Nederlands sprekend met een Rotterdams
accent, kan ik je verzekeren dat dit niet eenvoudig was.
Maar ondernemend als ik was, werd deze hindernis snel
overwonnen.
De dag erna, ’s avonds om 19:00 uur, kwam de trein in
Marseille aan. Hier zou ik worden opgehaald door een
medewerker van Van Nievelt Goudriaan. Door een on‐
verklaarbare reden heeft die ontmoeting echter nooit
plaatsgevonden. Na enige uren gewacht te hebben op het
station, heb ik toen het besluit genomen om met mijn
knijvezak op mijn rug mijn weg te vervolgen richting
havens. Na een aantal uren onverrichter zake rondge‐
zworven te hebben, ben ik een klein hotel binnengegaan
en met handen en voeten heb ik de situatie daar uitge‐
legd. Gelukkig hadden deze mensen begrip voor mijn
verhaal. Na het inleveren van mijn paspoort en mijn reis‐
papieren kreeg ik een kamer toegewezen. De volgende
morgen ben ik vroeg opgestaan en heb ik de hoteleige‐
naar verzocht mijn ƒ 25, ‐ om te wisselen in Franse francs.
Na een hele dag en wederom zonder succes gezocht te
hebben in de havens, ben ik ’s avonds weer naar het hotel
gegaan. Ik kreeg te eten en ging naar bed.
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De volgende ochtend was ik weer in de haven en daar
was inmiddels een Nederlands schip aangemeerd. Ik ben
aan boord gegaan en heb daar uitgelegd wat er aan de
hand was. De kapitein van dat schip heeft toen actie on‐
dernomen en gezorgd dat ik in contact kwam met het
kantoor van Van Nievelt Goudriaan in Marseille. Ik werd
opgehaald door één van de medewerkers, wat resulteer‐
de in het eerste pak op mijn donder als ketelbink. Na
mijn spullen uit het hotel te hebben gehaald en de reke‐
ning te hebben betaald (op kosten van de maatschappij),
werd mij medegedeeld, dat het schip waarop ik zou
aanmonsteren al vertrokken was. Ik werd op de bus ge‐
zet naar Sète, een uurtje rijden, waar de Mintaka N. zich
inmiddels bevond. Aan boord werd ik goed ontvangen,
ze waren al bang zonder ketelbink te moeten vertrekken.
Ik werd aan iedereen voorgesteld en kreeg mijn plaatsje
aangewezen in de hut bij Bootsman Cor Pronk.
Die dag bleek één
van de matrozen
jarig te zijn, wat ’s
avonds werd ge‐
vierd. En ik werd
ingewijd als de
nieuwe ketelbink.
Na het eten en het
drinken van een
aantal biertjes, was
ik voor het eerst
van mijn leven
dronken.
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Hoofdstuk 4
De wijde wereld in
Nu begon dan het echte zeemansleven. Het schip vertrok
richting Casablanca ‐ Marokko. Na een uur op zee, was
ik zo zeeziek, dat ik al spijt had van de hele onderne‐
ming. Na een aantal dagen van alleen maar ongelooflijke
zeeziekte arriveerden wij in Casablanca. Van hieruit ver‐
volgden wij onze reis naar diverse andere plaatsen in
Noord Afrika en verder rond de Middellandse Zee

In Casablanca
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Al snel begon ik te wennen aan het zeemansleven, ik
werd niet meer zeeziek en genoot vooral van de leuke
dingen. Zoals bijvoorbeeld het sturen van het schip.
Aangezien ik nog een klein ventje was, moest ik op een
kistje staan om over het roer heen te kunnen kijken.
Ik leerde knopen
maken en een koers
uitzetten voor het
schip. Ik was vrij
leergierig en blijk‐
baar had ik er ge‐
voel voor, zodat ik
me snel ontwikkel‐
de tot een goede
ketelbink. De min‐
der prettige werk‐
zaamheden,
het
schoonmaken van
toiletten, eten op‐
dienen, het bed
opmaken van de
bootsman en zijn
kleren wassen, nam ik op de koop toe. Wat me opviel en
wat ik zeker niet verwacht had, was dat er een enorme
discipline was onder de bemanning. Ook wel logisch,
want uiteindelijk waren we met een handjevol mensen 24
uur per dag verantwoordelijk voor schip, lading en be‐
manning.
Mijn relatie met Cor Pronk, de bootsman, was van bij‐
zonder goede aard. Hij was als een vader voor me en had
er lol in mij van alles te leren. Hij kon ook wel eens uit
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zijn slof schieten als ik weer eens eigenwijs was. Dat loste
hij op door me een paar flinke schoppen onder mijn kont
te geven.
Enige weken later arriveerden wij in de havenstad Genua
in Italië. Na het avondeten gingen wij met een groepje de
wal op. Er was daar een uitgaansplek waar voornamelijk
zeelui vertoefden met restaurants, cafés, dancings, hoe‐
ren, noem maar op. De algemene benaming hiervan was:
“het straatje van alles”. Onderweg daar naartoe ontdekte
ik een muziekwinkel waar een prachtige gitaar in de eta‐
lage stond voor een prijs van 60.000 lire (toen ± 75 gul‐
den). Een aantal jaren daarvoor had ik een behoorlijk
tijdje accordeonles gehad. Ik was weliswaar geen virtu‐
oos, maar had wel aanleg voor muziek. De volgende dag
heb ik aan de kapitein een voorschot op mijn gage ge‐
vraagd om die gitaar te kunnen kopen, wat ik ook kreeg.
Na het middageten ben ik de wal opgegaan met mijn
60.000 lire op zak. Toen ik weer door “het straatje van
alles” liep, stond daar een man aan een klein tafeltje het
zogenaamde “balletje‐balletje” spel te spelen. Nieuwsgie‐
rig als ik was, ging ik staan kijken. Er stond een Engels‐
man bij en die won keer op keer grote bedragen. Op een
gegeven moment zei de “balletje‐balletje” man dat hij
niet meer mocht spelen. Mijn kennis van de Engelse taal
was op dat moment zo ver gevorderd dat ik dit wel be‐
greep. De Engelsman kwam naast me staan en vroeg me
hoeveel geld ik bij me had. In mijn naïeve eerlijkheid zei
ik, dat ik 60.000 lire had. Hij frommelde in zijn zakken en
stopte me nog eens 40.000 lire in mijn hand. Hij zei tegen
me, dat ik op zijn teken, die 100.000 lire die ik nu had,
moest spelen. We zouden de winst delen. Op zeker mo‐
ment gaf hij het teken en gooide ik mijn 100.000 lire op
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het tafeltje. Hij zei me dat ik de middelste beker moest
aanwijzen. Uiteraard lag het balletje daar niet, maar dit
keer onder de rechter beker. Hij verontschuldigde zich en
vertrok. Ik was helemaal ontdaan en er uiteraard dood‐
ziek van. Na nog een tijdje rondgedwaald te hebben,
omdat ik niet terug naar boord durfde, maar dat was
uitstel van executie, ging ik uiteindelijk toch maar terug
naar het schip. Daar aangekomen, vroeg Cor me waar
mijn gitaar was. Uiteraard kon ik er niet omheen draaien
en vertelde hem het verhaal, met als gevolg een ongeloof‐
lijk pak op mijn sodemieter. De dag erna vertrokken we
weer, ik met blauwe plekken en zonder gitaar.
Enige weken later kwamen we weer in Genua. Ik ging de
wal op, kwam weer in het straatje van alles, en wie stond
daar: de balletje‐balletje man, en ja hoor je begrijpt het al,
met de Engelsman. Toen besefte ik pas dat Cor gelijk had
gehad toen hij zei, dat ze bij elkaar hoorden. Ik ben op
een drafje naar boord terug gerend en vertelde het
meteen aan hem. Deze kreeg een grijns van oor tot oor en
zei me dat hij dat wel even zou gaan oplossen. Aan z’n
ogen te zien begreep ik wel dat dit vuurwerk ging wor‐
den. Er werden nog twee matrozen opgetrommeld en
met zijn vieren togen wij naar het straatje van alles. Nou
moet je je voorstellen dat Cor er uitzag als een soort Je‐
rommeke uit Suske en Wiske. Niet heel groot, maar erg
breed, een ronde kop recht op z’n schouders, geen nek en
sterk als een kelderwins . Ook de matrozen waren geen
minne jongens. Een soort Popeyes met zwaar getatoeëer‐
de armen. Zonder woorden vuil te maken stevende Cor
op de balletje‐balletje man af en schopte zijn tafeltje on‐
geveer 25 meter weg. Met één arm tilde hij de man een
halve meter omhoog en plakte hem als een vlieg tegen de
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muur. Hij zei hem in het Engels, ik geef je twee mogelijk‐
heden: of het geld terug of ??? je kan wel raden wat het
andere was. De balletje‐balletje man koos eieren voor zijn
geld en gaf Cor, nadat deze hem had neergezet, de 60.000
Lire terug. Hier nam Cor geen genoegen mee, hij wilde
ook de 40.000 Lire van de Engelsman. Dit werd hem,
weliswaar onder protest, ook overhandigd door de balle‐
tje‐balletje man. Ik had dit alles met een grote smile op
mijn gezicht gadegeslagen en dacht bij mezelf: “Mooi, nu
krijg ik mijn 60.000 Lire terug en kan ik mijn gitaar gaan
kopen.” Maar niets was minder waar. We gingen met zijn
vieren een of andere louche nachtclub binnen. Er werd
luidruchtig en kwistig met de 100.000 Lire omgespron‐
gen. We werden gruwelijk dronken en ik moest later op
de avond onder toeziend oog van Cor en de andere twee
Popeyes voor de eerste keer van mijn leven de liefde be‐
drijven met een hoer met grote tieten. Het was een zeer
spannende en enerverende avond. Nadat ik de dag daar‐
op de hele dag gewerkt had en ’s avonds het avondeten
had opgediend, ging Cor even de messroom uit. Een paar
minuten later kwam hij terug met de door mij zo felbe‐
geerde gitaar. De mannen hadden onderling geld bij el‐
kaar gelapt om de gitaar alsnog te kopen.
Het afgesloten arbeidscontract bij Van Nievelt Goudriaan
was voor een periode van 6 maanden. Dat hield in dat je
na 6 maanden zou worden afgelost en dat de terugreis
naar Rotterdam door de maatschappij zou worden be‐
taald. Na een maand of vier was de pindakaas op en be‐
gon ik heimwee te krijgen. Dit resulteerde hierin dat ik
het niet op kon brengen om de 6 maanden vol te maken
en ik heb de kapitein gevraagd om afgelost te kunnen
worden om naar huis te kunnen gaan. Dit mocht, maar
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de financiële consequenties waren voor mijn eigen reke‐
ning. Aangekomen in Nederland heb ik me gemeld bij
het kantoor van Van Nievelt Goudriaan om mijn gage af
te rekenen voor mijn vier maanden op zee. Toen bleek
dat ik geld mee moest brengen in plaats van uitbetaald te
krijgen.
Al met al was het toch een hele ervaring voor me ge‐
weest. Én ik had voor het eerst van mijn leven iemand
ontmoet die in me geloofde en er alles aan had gedaan
mij iets te leren. Bootsman Cor Pronk. Het moeilijkste
van het einde van de reis was dan ook het afscheid van
hem geweest, erg emotioneel.
Jaren later heb ik Cor nog één maal gezien. Ik was al eni‐
ge jaren getrouwd en mijn zoon Marcel had een klein
ongelukje gehad en hij moest naar het ziekenhuis om
gehecht te worden. Terwijl ik tijdens de behandeling in
de wachtruimte zat, ging de deur open en kwam er
vrouw binnen, zij duwde een rolstoel voor zich uit, waar
een man in zat. Deze laatste was totaal verlamd, keek
niets ziend voor zich uit en kwijlde. Mijn hart sloeg over
en alle haren op mijn lijf kwamen overeind. Ik verstijfde
volkomen. Ik had de man onmiddellijk herkend, het was
Cor Pronk. Ik liep op de vrouw af en vroeg haar of hij het
inderdaad was, wat ze beaamde.
Ik ging op mijn hurken zitten en vroeg: “Cor, ken je me
nog? Piet de ketelbink van de Mintaka met die gitaar en
van de balletje‐balletje man.”
Er verscheen een flauwe glimlach op zijn mond en er
rolde een traan over zijn wang. Ik voelde dat hij mij her‐
kende.
Zijn vrouw vertelde me, dat hij een ongeluk had gehad.
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Hij was in het ruim van een schip gevallen en volkomen
verlamd.
Gelukkig kwam de dokter Marcel terugbrengen en kon‐
den we naar huis. Voor ik ging, heb ik Cor over zijn bol‐
letje gestreken.
Eenmaal in de auto heb ik een behoorlijk potje zitten jan‐
ken.
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Hoofdstuk 5
Avontuur bij de zigeuners in Spanje
Na een paar weken thuis te zijn geweest besloot ik om
het maar weer te gaan proberen. Ik ben toen aangemon‐
sterd op de Markab (ook van Van Nievelt Goudriaan).

Markab
Deze tweede reis beviel me in eerste instantie beter, maar
na 3 maanden ben ik in Barcelona van de boot afgestapt.
Niet van heimwee, maar omdat ik absoluut niet met de
stuurman overweg kon en ik miste Cor. Zonder papieren
(die had de kapitein), slechts met mijn knijvezak met kle‐
ren, mijn gitaar en wat geld ben ik op een nacht van
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boord vertrokken. Ik had een briefje achtergelaten, met
de mededeling dat ik het zat was.
Doordat ik al een tijdje gevaren had met een aantal
Spaanse matrozen, sprak ik aardig de taal. Na een poosje
in Barcelona gebivakkeerd te hebben, daar geslapen in
een zeemanshuis en wat gewerkt te hebben in de horeca,
nam ik het besluit om naar Madrid te gaan. Het avontuur
trok. Ik nam de bus en na een rit van zo’n 20 uur arri‐
veerde ik daar. Echter, ik was per vergissing in een bui‐
tenwijk beland, te vroeg uitgestapt. Maar ik was nog jong
en begon te voet de tocht naar de stad. Wandelend rich‐
ting centrum werd ik plotseling overvallen door een
groep zigeuners. Na een korte schermutseling kwamen
zij er echter al snel achter dat zij meer bezaten dan ik.
Aangezien ik licht gewond was geraakt bij de overval,
besloten zij mij mee te nemen naar hun kamp. Dit kamp
bestond uit zo’n 15 woonwagens, (Pipowagens), die in
een cirkel stonden opgesteld, met in het midden tafels en
stoelen en een knapperend vuur, een soort barbecue,
waarop het eten werd klaargemaakt. Na een vriendelijke
ontvangst en een goede maaltijd kreeg ik een slaapplaats
toegewezen. Een soort houten hondenhok met een stro‐
baal en een deken. Toen ik de volgende ochtend in een
roes van sangria en Spaanse wijn ontwaakte, bleken alle
mannen die daar woonden al vertrokken te zijn naar
“hun werk”. Alleen de vrouwen, de kinderen en ik wa‐
ren nog op het kamp aanwezig. Er was een meisje van
mijn leeftijd (± 14 jaar) met prachtige haren en betove‐
rende ogen. We voelden ons tot elkaar aangetrokken,
maar helaas kon ik absoluut geen contact met haar krij‐
gen, ze werd constant door een chaperonne begeleid.
’s Middags, na de gebruikelijke siësta, kwamen de vrou‐
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wen, getooid in prachtige gewaden en opgestoken haren
met van die mooie kammen erin, te voorschijn en maak‐
ten zij alles gereed voor het avondeten. Enige tijd later
kwamen de mannen terug en het feest begon. Eten, eten
en nog eens eten. Gitaarmuziek, zingen en flamenco dan‐
sen. Een absolute droom. En ik mocht en kon daar volop
van genieten. Dit herhaalde zich iedere dag. Overdag
hielp ik met de paarden verzorgen en met het maken van
het kampvuur. Met het meisje is het altijd uitsluitend bij
oogcontact gebleven.
Na een aantal dagen werd ik ’s nachts opgeschrikt door
een hoop herrie en geschreeuw. De Guardia Civil was het
kamp binnengevallen. Alles werd onderzocht en door‐
zocht en hun grootste buit was een slecht Spaans spre‐
kende, goed gebruinde, Nederlandse jongen met lange
blonde haren, blauwe ogen, een gitaar en zonder pas‐
poort. Snel mocht ik nog even mijn paar spullen bij el‐
kaar rapen waarna ik werd afgevoerd naar een politiebu‐
reau in Madrid. Ik werd daar in een cel gestopt en de
andere morgen moest ik me melden bij de commandant
en uitleggen wie en wat ik was. Er werd contact opge‐
nomen met, naar mijn idee, de Nederlandse ambassade
en vervolgens werd mij medegedeeld dat ik het land
moest verlaten. Onder begeleiding werd ik op de trein
naar Barcelona gezet. Daar moest ik me weer melden bij
de Guardia Civil. Van te voren was me duidelijk ge‐
maakt, dat ik in grote problemen zou komen wanneer ik
dit niet zou doen. Op dat politiebureau in Barcelona
werd ik wederom in een cel gezet en na twee dagen werd
ik onder begeleiding van de Guardia Civil overgebracht
naar de Franse grens. Met mij waren nog twee andere
personen, een Fransman van Algerijnse afkomst en een
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Kaapverdische jongen, genaamd Juan, een lichtmatroos
met Nederlandse papieren. Bij de grens aangekomen
werden wij aan ons lot overgelaten. De Fransman zei
adieu en Juan en ik bleven samen over. Wij namen het
besluit naar Nederland te gaan liften. Helaas was dat niet
haalbaar, geen lift te krijgen. Dus bleef ons geen andere
keus dan de trein naar Nederland te nemen. Juan had
geen vaste woon‐ of verblijfplaats in Nederland, hij sliep
meestal in het zeemanshuis als hij aan de wal was. Ik
besloot hem mee naar huis te nemen. Moeder schrok zich
te pletter van die twee zwervers en zei, dat hij één nachtje
mocht blijven slapen en daarna weer moest vertrekken.
De volgende dag moesten wij ons melden bij de vreem‐
delingenpolitie. Juan heb ik daarna nooit meer gezien. Ik
werd doorverwezen naar het Havenziekenhuis in ver‐
band met een groot aantal steenpuisten, met als hoogte‐
punt een negenoog in mijn nek. Na behandeling daar‐
voor moest ik me ook nog melden op het kantoor van
Van Nievelt Goudriaan. Uiteraard was er wederom geen
uitbetaling en was mijn schuld stevig opgelopen. Om
deze in te lossen, heb ik toen een reis moeten maken op
het weerschip Cumulus. Als er een hel bestaat dan moet
dat zoiets zijn. Zo’n schip zocht uitsluitend het slechte
weer op en fungeerde als weerstation voor de scheep‐
vaart. De reis duurde ongeveer een maand. Totaal van de
buitenwereld afgesloten en constant in slecht weer. Wan‐
neer je dan 30 dagen later weer aan de wal komt, na al
die tijd continu 180˚ slagzij gemaakt te hebben van bak‐
boord naar stuurboord en weer terug, dan heb je het wel
even gehad met de zee. Blijkbaar had ik het toch wel
goed gedaan want ik werd bevorderd tot lichtmatroos.
Toch besloot ik een tijdje aan de wal te blijven en van
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mijn steenpuisten af te komen. Moeder had me gezegd
dat ik biergist moest nemen, omdat dit erg goed was om
steenpuisten te genezen. Dat heb ik dan ook maar ge‐
daan, vloeibaar uit de tap.
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Hoofdstuk 6
Vakantie bij de Indianen en het schrikbeeld van
de Vietnam‐oorlog
De laatste reis had mij financieel natuurlijk geen winst
gebracht, maar mijn schuld bij Van Nievelt Goudriaan
was geheel ingelost.
Een ander baantje zoeken was nu wel noodzakelijk. Dit
had ik al snel gevonden bij een bananenimporteur aan
het Noordplein in Rotterdam. ’s Morgens om 4 uur moest
ik daar beginnen, het werk bestond uit het uit de vracht‐
wagen sjouwen van bananenstammen en deze naar de
rijpingscellen brengen. Ongeveer rond 10 uur was het
werk gedaan en dan kreeg je je daggeld à ƒ 35,00 contant
uitbetaald. Vervolgens spoedde je je onmiddellijk naar
het Noordplein, waar de kroegen al open waren en het
Zeeuws koffiehuis een soort clubhuis was voor ons soort
werklieden. Er werd veel gekaart en gebiljart. En de bal‐
len gehakt van tante Sjaan waren absolute top. Nadat ik
dit een paar maanden had gedaan, begon het op onver‐
klaarbare wijze toch weer te kriebelen en wilde ik weer
naar zee. Er werd me een reis aangeboden in mijn nieu‐
we functie als lichtmatroos die me wel aansprak. Van
Nievelt Goudriaan had twee zeevaart coasters verkocht
aan Uruguay en deze moesten worden weggebracht. Na
enige voorbereiding gingen we op weg met acht man.
Vanwege de afstand en de toch wel mogelijke gevaren,
voeren we met de twee coasters samen op. Na een stop
van een aantal dagen op de Canarische Eilanden, waar
alle tanks werden volgeladen met brandstof, olie en wa‐
ter, ving de echte reis aan. Er was uitgerekend dat de
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overtocht ongeveer 30 dagen zou duren. Doch door wat
tegenslagen, met name het weer, moesten we een tussen‐
stop maken op een van de Kaapverdische eilanden om
wederom water, brandstof en voedsel te bunkeren. Hier‐
na werd de reis weer vervolgd. Aangekomen in Zuid‐
Amerika moesten de schepen worden afgeleverd in de
haven van Asunción (Uruguay). Vanaf de kust naar de
afleveringsplaats was dat een aantal dagen de rivier op‐
varen, de Rio Parana. Het grappige was, dat we slechts
een aantal uren per dag konden varen, met hoog water,
daar anders de diepgang te laag was. De hoeren en de
piranha’s reisden met de hoge en lage waterstanden mee.
Aangekomen op plaats van bestemming moesten we
daar nog een paar dagen blijven in verband met de over‐
dracht, welke door de officieren werd gedaan. Wij als
bemanning bleven wel aan boord, maar hoefden niet
meer te werken en konden ons gaan vermaken aan de
wal. Wij mochten alles op de boot wat los zat (zoals be‐
stek, servies, etc.) verkopen of verkwanselen. De lokale
bevolking aldaar bestond uit Indianen, die voornamelijk
de kost verdienden met jagen en hun buit bestond met
name uit apen. Al snel hadden wij geregeld dat wij met
een aantal mannen met hen mee mochten. De volgende
morgen vroeg vertrokken wij te paard de oerwouden in.
Wie paard kon rijden, kreeg een paard en wie dit niet
kon, mocht achterop stappen bij een van de Indianen.
Uiteraard stapte ik achterop, daar ik, als Rotterdamse
jongen, uitsluitend ervaring had met de paarden van de
melkboer en de schillenboer en tijdens mijn Spaanse
avontuur. Na enkele uren gejaagd te hebben, bestond de
buit uit een aantal apen, die door de Indianen met één
gericht schot uit de boom werden geschoten. Rond het
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middaguur werd er geluncht op een open plek waar de
paarden aan bomen werden vastgebonden. Er werden
lekkernijen genuttigd die door de Indianen waren mee‐
genomen, zoals diverse vruchten en brood en vlees. Plot‐
seling begon één van de paarden die vaststond te steige‐
ren en te hinniken. Eén van de Indianen sprong op, greep
zijn geweer en schoot met een welgemikt schot een gi‐
gantische slang uit de boom. Tot op heden weet ik nog
steeds niet wat voor één het er was, maar het moet een
monster geweest zijn. Tegen de schemering waren we
weer terug en werd het avondeten klaargemaakt. Eén
van de op de dag geschoten apen en de slang werden
speciaal voor ons aan een spit gebraden. Het was heel
bijzonder en lekker, na het eten en de nodige drank, gin‐
gen we voldaan en erg onder de indruk terug naar boord.
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De volgende dag hebben wij veel cadeautjes, in de vorm
van huishoudelijke artikelen die aan boord waren, aan de
Indianen gegeven. Het was een soort vakantie. Van een
van de schepen hadden wij een reddingsboot over boord
gezet en daar maakten wij tochtjes mee over de rivier, de
natuur daar is ontzettend mooi, de flora en fauna zijn
adembenemend. Als visliefhebber viste ik op piranha’s
en andere voor mij onbekende vis. Helaas na een paar
dagen kwam er een eind aan deze vakantie. We namen
afscheid van de Indianen, dronken nog een afscheidsbor‐
rel en kusten de meisjes vaarwel.
Wij werden met een bus naar de kust gebracht, waar we
afscheid namen van de officieren. Zij gingen per vlieg‐
tuig naar huis en wij werden geplaatst op een schip van
de Starline Maatschappij. Met dit schip vertrokken we
naar Bangkok. Daar werd ons verteld dat we een aantal
reizen zouden maken van Bangkok (Thailand) naar Ha‐
noi (Vietnam) als merchant‐marines voor het Amerikaan‐
se leger. Uiteraard was de Vietnam‐oorlog toen nog in
volle gang. Op de voor‐ en achterkant van het schip wa‐
ren twee mitrailleurs als afweergeschut geplaatst, die
bemand werden door een aantal Amerikaanse mariniers.
Gelukkig hebben deze mannen nooit in actie hoeven ko‐
men. De ellende en het verdriet welke ik tijdens deze reis
heb gezien, is onbeschrijflijk. Met name in Bangkok
(Thailand), waar actieve Amerikaanse mariniers, nadat
ze enige maanden hadden gevochten in de jungles van
Vietnam, van een weekje vakantie mochten genieten.
Alle daar aanwezige Amerikanen waren compleet ge‐
schift, verslaafd aan drank en vooral aan drugs. Toen ik
jaren later veel in Amerika kwam, heb ik nog wel eens
een aantal van deze mensen ontmoet die daar waren ge‐
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weest. Naar mijn mening zijn de films Platoon en de Deer
hunter absoluut geen fantasie, maar 100% waarheid.
Toen ik daarna weer in Nederland was, heb ik dit hele
gebeuren nog eens door mijn hoofd laten gaan en ben ik
toen al tot de conclusie gekomen dat oorlog absoluut
zinloos is en heb mezelf beloofd nooit drugs te gebrui‐
ken, waaraan ik me ook mijn hele leven heb gehouden.
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Hoofdstuk 7
Mara – mijn grote liefde
Na een verlof van enkele weken heb ik me weer aange‐
meld en kon ik een reis krijgen bij Scheepvaart Maat‐
schappij Van Uden op het schip De Lekhaven, een lijn‐
dienst van Holland naar Brazilië en Argentinië. Inmid‐
dels had ik weer promotie gemaakt van lichtmatroos
naar matroos onder de gage. De Lekhaven was een groot
schip met ongeveer 50 bemanningsleden en een capaci‐
teit voor circa 30 passagiers.

De Lekhaven
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Het werken op zo’n boot was zeer relaxed, maar zeker
niet spectaculair of avontuurlijk. Het enige spectaculaire
moment op deze reis was dat ik op een middag achter
het roer stond en aan de horizon een enorme witte muur
zag opdoemen. Dit bleek een enorme vloedgolf te zijn
van tussen de 10 en 12 meter hoog. Ik waarschuwde de
kapitein en deze gaf mij opdracht het schip recht met zijn
neus in deze golf te zetten. Een gigantische lading water
kwam over het schip heen en direct daarna was de zee
weer helemaal glad. Het heeft geen schade of verwon‐
dingen gebracht, daar alle passagiers en bemanningsle‐
den op tijd waren gewaarschuwd. Nu weet ik dat dit een
tsunami was, maar daar had ik toen nog nooit van ge‐
hoord.
Tijdens het bezoek aan de haven Santos in Brazilië leerde
ik een meisje kennen, ze werkte daar in een bar. Ze was
geen hoer, maar een net naaimeisje. Ik heb enige dagen
met haar opgetrokken, wat zeer prettig was voor een 17‐
jarige jongen. Naar mijn idee was ik voor het eerst in
mijn leven verliefd. Ze heette Mara Estavan.
Na Santos vervolgden we onze reis naar Reciffe.
Reciffe is een bijzondere stad
en heeft net zoveel kerken als
dat er dagen in een jaar zijn.
Bij ieder schrikkeljaar wordt
de oudste kerk afgebroken en
het jaar daarop wordt er een
nieuwe kerk gebouwd.
Na het aandoen van een aan‐
tal andere plaatsen, waaronder Rio de Janeiro, werd de
reis vervolgd naar Buenos Aires ‐ Argentinië. Hier heb ik
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niet zoveel van meegemaakt, daar er op dat moment veel
ellende was en er in Argentinië een burgeroorlog woed‐
de. Wat me wel is bijgebleven is, dat er op een ochtend
werkwillende havenarbeiders werden doodgeschoten en
opgehangen door stakers.
Voor onze eigen veiligheid hadden we een walverbod,
dus wat mij betrof vertrokken we weer zo snel mogelijk
terug naar Santos en naar Mara. Daar werd het schip
volgeladen en gebunkerd voor de reis terug naar Europa.
Ik heb toen weer een paar fantastische dagen en nachten
gehad met Mara. Weer aangekomen in Nederland, waar
De Lekhaven 14 dagen bleef, nam ik het besluit om de
eerstvolgende zelfde reis weer te maken. Voornaamste
reden: Mara. Ik was verliefd.
Uiteraard moest het schip eerst geladen worden. Drie
dagen voor vertrek moesten wij ons melden om toezicht
te houden bij het laden van het schip. Ik zat op een mid‐
dag op een rijnaak die naast ons was aangemeerd, waar‐
van de lading werd overgeladen op ons schip. Deze
werkzaamheden werden uitgevoerd door Rotterdamse
havenarbeiders. Het was een prachtige zonnige middag
en het werk verliep zeer voorspoedig.
Deze rijnaken werden over het algemeen bewoond door
complete schippersfamilies. Zo ook deze. Op een gege‐
ven moment kwam de schippersvrouw met haar kindje
van ongeveer een jaar naar buiten. Ze zette het ventje op
het achterschip in zijn blote kontje in zijn kinderstoel op
de po en ging zelf weer naar binnen. Na verloop van tijd
zei één van de bootwerkers, een vent van 2 meter, op z’n
plat Rotterdams: “Ik mot schijten als een reiger!” Hij keek
in het rond waar hij dat kon doen en plotseling begonnen
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zijn ogen te glimmen en verscheen er een grote grijns op
zijn gezicht. Hij stevende op het achterschip af, pakte het
potje onder het kereltje vandaan en scheet het vervolgens
tot de rand toe vol. Daarna schoof hij het weer keurig
terug op zijn plek in de kinderstoel. Niet lang daarna
kwam de moeder weer naar buiten om te kijken hoe het
met haar kleine ventje ging. Ze tilde het kind uit de kin‐
derstoel en zag dat er meer stront in het potje zat dan dat
het mannetje groot was. Ze slaakte een gil en paniek brak
uit alom.
Ik heb dit even aangekeken en nam toen het besluit om
toch maar te vertellen hoe de vork in de steel zat. Het zat
er namelijk aan te komen dat er een ambulance geroepen
ging worden. Uit ontzag voor het postuur van de dader
heb ik zijn identiteit maar verzwegen voor de moeder.
Verder verliep alles gesmeerd, en na een paar dagen wa‐
ren we klaar om te vertrekken. Nog snel wat inpakken,
zeker de pindakaas en de gitaar, moeder een dikke kus
geven en gaan.
Weer aangekomen in Santos, waar Mara mij in de haven
al stond op te wachten (ik had een telegram gestuurd),
was mijn geluk weer compleet. Ik heb toen een verzoek
ingediend bij de kapitein om, de tussenliggende weken
dat het schip naar Argentinië ging en weer terug, verlof
te krijgen om in Santos bij Mara te kunnen blijven. Hij
vond dit goed en ik bleef in Santos. Zij woonde in San
Paolo samen met haar moeder, broertjes en zusjes op de
Rua General Camaro 456.
Deze drie weken zijn een absoluut hoogtepunt en een
droom in mijn leven geweest. Maar doordat ik zo jong
was, heb ik het destijds eigenlijk niet goed begrepen.
Na deze mooie tijd ben ik met De Lekhaven weer terug‐
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gegaan naar Nederland. Ik was vastbesloten om Mara
naar Nederland te laten komen. Weer thuis heb ik haar
een groot pakket gestuurd met cadeautjes voor haar
moeder, haar broertjes en zusjes en haarzelf en natuurlijk
talloze brieven. Helaas heb ik nooit antwoord van haar
gekregen.
Ik ben toen gaan werken in de Rotterdamse haven. Alles
veranderde in mijn leven en ik begon Mara te vergeten,
al was dat heel moeilijk. Ik begreep er niets van. Ik had
een toekomst samen met haar bedacht en had dit tegen
mijn ouders verteld. Deze waren het er helemaal niet mee
eens. Ik was net 18 jaar, veel te jong vonden zij.
Heel veel jaren later heeft mijn moeder me, een paar
maanden voor ze overleed, verteld dat Mara wel gerea‐
geerd had met brieven. Maar die had moeder voor mij
achtergehouden. Mara had zelfs geschreven dat ze in
verwachting was van mij en dat er een jongetje was gebo‐
ren. Ik was vader van een zoon, een redelijke schok.
Na het overlijden van mijn moeder heb ik dit alles met
mijn zus Rynie besproken en haar gevraagd of zij hier
ooit iets over had gehoord. Ze vertelde mij dat moeder er
wel eens iets over gezegd had, maar dat was allemaal erg
onsamenhangend geweest en er was nooit iets mee ge‐
beurd.
Rynie heeft het huis van moeder leeggehaald en goed
gezocht, in de hoop dat die brieven er nog waren. Helaas
was dat niet het geval.
Ik heb nog wel wat pogingen gedaan om Mara te vinden,
maar dat is me niet gelukt. Het was te lang geleden. Ik
kreeg destijds ook niet zo’n medewerking van mijn
vrouw Nel, die wilde er niets van weten. Uiteindelijk heb
ik me er bij neergelegd.
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Hoofdstuk 8
Marinier 66188
Toen ik enige tijd thuis was, kreeg ik een oproep voor
militaire dienst. Ik had daar helemaal geen zin in. De
enige andere keuze die ik had, was een 3‐maandelijkse
opleiding bij de marine om vervolgens 7 jaar bij de koop‐
vaardij te gaan varen. Inmiddels had ik mijn latere vrouw
Nel leren kennen. Daarom heb ik toen de keuze gemaakt
toch in militaire dienst te gaan. Ik had inmiddels mijn
rijbewijs gehaald en heb toen vervroegde indiensttreding
aangevraagd. Ik werd gekeurd en goedgekeurd. Als Rot‐
terdamse jongen ging mijn voorkeur, mede op aandrin‐
gen van mijn vader, uit naar het korps mariniers. Ik heb
toen een aanvraag gedaan om bij dat onderdeel mijn
dienstplicht te mogen vervullen. Na een keuring van 3
dagen in Hilversum werd ik hier ook voor goedgekeurd
en was het verder wachten op mijn oproep. In de tussen‐
tijd ging ik werken in de Ritz bar van Aad van Gelder op
de Binnenweg in Rotterdam, waar mijn zus Aty werk‐
zaam was. In de weekends speelde ik ook veel in band‐
jes, meestal als invaller.
Na enige tijd kreeg ik een oproep om me te melden in de
marinierskazerne, de Generaal Majoor van Houckgeest‐
kazerne te Doorn. Nadat ik mij daar bij de foerier gemeld
had, die mij de benodigde attributen uitreikte, was mijn
eerste taak mijn mariniersnummer (66188) overal in te
borduren. Mijn groepscommandant was Sergeant Aad
Verrey en mijn pelotonscommandant was Kapitein Kei‐
zer, een befaamde Volendammer. Al snel bleek dat Aad
Verrey verkering had gehad met één van de zussen van
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mijn latere vrouw Nel, wat het er allemaal niet makkelij‐
ker op maakte.
De eerste 6 weken stonden in het teken van bewijzen dat
je geschikt was om jezelf marinier te mogen noemen. Zes
harde weken van bivak, lange marstochten en overle‐
vingstechnieken. Dat ging mij redelijk af en na deze we‐
ken kregen wij onze baret en uitgaansuniform uitgereikt
en was het eerste weekend verlof. In vol ornaat ben ik op
de trein naar Rotterdam gestapt. Vanaf het Centraal
Station ging ik te voet, met opgeheven hoofd, in mijn
nieuwe uniform naar huis. Toen ik over het Noordplein
liep, waar vele kroegen zijn, bleek al snel dat Marinier
zijn toch een bepaalde status had in Rotterdam. Ik werd
binnengeroepen in de cafés en op de terrasjes en overal
werd me een biertje aangeboden.
Eenmaal thuis aan‐
gekomen, waar ik
mijn uniform ver‐
wisselde voor mijn
dagelijkse kloffie,
bleek de opleiding
zo heftig geweest te
zijn, dat het bloed
in mijn schoenen
stond. Maar, geen
probleem. Moeder
Leentje had de op‐
lossing: speksteen‐
poeder en purol. En
wonder
boven
wonder, het hielp.
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Na het eerste vrije weekend teruggekomen in de kazerne
begon het echte werk. Onze hele lichting werd ver‐
scheept naar Vlieland waar we samen met Duitse, Engel‐
se en Noorse mariniers een oefening zouden houden.
Driemaal per dag werden wij uit landingsschepen vanuit
zee op het strand gedumpt of gedropt uit helikopters. Ik
vond het helemaal niks, het was alleen maar nat en koud.
Na deze week kon‐
den wij een keuze
maken welke oplei‐
ding wij verder
wilden volgen. Uit‐
gezonden naar de
West was voor mij
geen optie, daar ik in de voorafgaande jaren al voldoende
in het buitenland was geweest vanwege mijn varen. Het
leek mij wel spannend om een commando opleiding te
volgen, want dan was je iemand: “Marinier Commando”.
Ik werd hiervoor afgekeurd, waarschijnlijk was ik hier‐
voor niet afgestompt genoeg. Vervolgens kreeg ik een
opleiding als chauffeur en werd overgeplaatst naar de
Willem II kazerne in Tilburg. De periode van mijn oplei‐
ding daar, viel samen met het grote volksfeest Carnaval,
waar ik als Rotterdammer geen enkele ervaring mee had.
Door de oude rotten aldaar werd ons geadviseerd ervoor
te zorgen dat je dat weekend verlofstraf kreeg. Wat ik
ook gedaan heb en inhield, het weekend niet naar huis.’s
Avonds na het avondappel klommen wij massaal over
het hek en stortten ons in het carnavalsgedruis. Ik moet
zeggen, het was bepaald geen slechte ervaring en ik heb
er erg van genoten.
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Ik zelf rechts zittend
Na de opleiding teruggeplaatst te zijn in Doorn bleek er
een overschot te zijn aan chauffeurs en werden wij ge‐
plaatst in Den Helder op het opleidingsschip de Zuider‐
kruis. Hier deden wij niets anders dan wachtlopen;
dommer en vervelender werk kun je je niet voorstellen.
Inmiddels waren er zo’n 10 maanden verstreken en ik
voelde me absoluut geen landverdediger. Ik haatte het
fanatieke moeten groeten van meerderen, in de houding
staan en het uit je hoofd leren van rangen en standen. Dat
laatste uiteraard vanwege mijn dyslexie. Weer terug in
Doorn als chauffeur mocht ik de hele dag kolen rijden.
Mijn nicht Henny Plasmans ging in die tijd trouwen met
John Verberk. Ik had bij de leiding een extra verlofdag
aangevraagd om daarbij aanwezig te kunnen zijn. Mijn
baas, een sergeant majoor, met als dienstvak “O. van
Pol.”(onderofficier van politie), was niet bepaald mijn
vriend of ik de zijne. Ik hoorde maar niks over die vrije
dag en twee dagen voordat het zover was, stapte ik zijn
51

kantoor binnen. Ik vroeg hem hoe het zat met de verlofdag
en hij zei me, dat ik die op mijn buik kon schrijven. Dit
escaleerde en verbaal ontstond er een relletje. Op dat mo‐
ment ging de deur open en stapte er een ARO (Aspirant
Reserve Officier) binnen. Dit waren van die luitenantjes
die gestudeerd hadden en die wanneer zij in dienst kwa‐
men, onmiddellijk deze rang kregen. Over het algemeen
waren dat vervelende, arrogante mannetjes en deze in het
bijzonder. Je kent ze wel, het knapste jongetje van de klas.
Hij bemoeide zich met het gesprek en zei me, dat ik voor
hem in de houding moest gaan staan als ik tegen hem
praatte. Waarop ik antwoordde, dat hij nog moest gaan
ruiken waar ik gescheten had. Daarop snauwde hij weer:
“In de houding!” Wat er toen precies gebeurde weet ik
niet meer, maar het eindigde ermee dat ik hem een onge‐
looflijke klap voor zijn kanis gaf. Hij vloog over een kozijn,
door een glazen ruit de tuin in. Ik realiseerde me op dat
moment, dat deze daad goed was voor een maand of drie
gevangenisstraf (Nieuwersluis). Ik rende naar mijn barak,
waar ik aan mijn maatje Cor Kolthof snel de situatie uit‐
legde. Ik zei hem: “Cor, ik vreet een buisje aspirientjes op
en ga op mijn bed liggen. Jij moet me binnen een uur vin‐
den en alarm slaan.” Zo gezegd zo gedaan en een uur later
werd ik per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in
Hilversum. Hier werd mijn maag leeggepompt en bleef ik
een aantal dagen ter observatie. Geen bruiloft.
Toen ik na een week weer terug was in Doorn, was de
hele zaak in de doofpot gestopt, iets dat ik nooit heb be‐
grepen.
Ik werd overgeplaatst naar de SMD (Sociaal Medische
Dienst) te Leiden. Ik werd daar privéchauffeur van de
commandant, een oud marine‐luchtvaart‐officier, die in
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Korea gewond was geraakt en een half been miste. Ik
vond het helemaal niks, gruwelijk saai en zonde van mijn
tijd. Ik heb toen een aanvraag gedaan de militaire dienst
vroegtijdig te mogen verlaten. Dit verzoek werd ingewil‐
ligd en na 14 maanden kreeg ik eervol ontslag. De enige
twee hoogtepunten uit mijn diensttijd waren het lopen
van de vierdaagse in Nijmegen en het een keer leeg
rammelen van het Centraal Station in Amsterdam.
Ik was er klaar voor om mijn sociale carrière in de bur‐
germaatschappij op te gaan bouwen.
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Hoofdstuk 9
Muziek, mijn tweede grote liefde
Inmiddels had ik redelijk serieuze verkering met Nel.
Verder wist ik niet precies wat ik wilde, maar één ding
stond vast, in elk geval geen baan waar je vuile handen
van kreeg.
Ik ben begonnen met wat werkzaamheden in de horeca.
Onder andere in het Dreimädelhaus van Eddy van Baarn,
een zeer gerespecteerde kroeg in Rotterdam, met als en‐
tertainer de zeer beroemde organist Cor Steyn. Inmiddels
was ik redelijk gevorderd in het spelen op mijn gitaar die
ik van Cor Pronk had gekregen en was ik erachter geko‐
men dat ik iets beter kon zingen dan de gemiddelde Ne‐
derlander. Met na‐
me in de weeken‐
den trad ik op in
verschillende Rot‐
terdamse
nacht‐
clubs, zoals de Am‐
bassadeur, Alham‐
bra, Parkzicht, La
Romantica en diver‐
se andere clubs en
zalen.
Ik speelde ook re‐
gelmatig als gitarist
mee met diverse
bandjes. Bijvoorbeeld
de band “Het”, met
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als grote hit “Ik heb geen zin om op te staan”. Ik was be‐
vriend met de zanger/componist Sjakie Zwart. Toen deze
plaat werd opgenomen was ik een van de medegitaris‐
ten.
Ook heb ik met Robby van Leeuwen van Shocking Blue
regelmatig gespeeld op de Dennenweg in Den Haag. In
die tijd had ongeveer iedere straat zijn eigen band en
bestond het leven uit lol en muziek maken. Het was uit‐
eindelijk maar voor enkelen weggelegd om hier furore in
te maken. Zoals bijvoorbeeld bovengenoemde, Cuby &
the Blizzards en Peter Koelewijn uit die tijd.
Ik kon wel aardig spelen, maar hierin was voor mij geen
carrière weggelegd. Wel heb ik heel mijn leven plezier en
waardering gehad met het maken van muziek.
Het werk in het Dreimädelhaus beviel me niet zo goed en
ik ben toen weer gaan werken bij mijn zus Aty in de Ritz
bar op de Binnenweg.
In mijn horeca periode heb ik heel wat meegemaakt en
veel geleerd, met name van mijn zus Aty. Naar mijn me‐
ning was zij één van de beste en meest gewaardeerde
buffetjuffrouwen van Rotterdam.
Op een middag was ik samen met Aty in de Ritz bar aan
het werk en de baas Aad van Gelder was ook aanwezig.
De deur ging open en twee grote kerels kwamen binnen.
Toevallig was Aty heel even weg. Ze gaven mij onmid‐
dellijk de opdracht om sigaretten te gaan halen. Ik kreeg
geld in mijn hand gestopt en werd weggestuurd. Ik vond
dat wel gek, maar zij zagen er zo vervaarlijk uit, dat ik
niet dorst te weigeren. Toen ik na een paar minuten terug
kwam, kwam ook mijn zus Aty aangelopen. Die zei:
“Wat doe jij nou?” Ik vertelde wat er aan de hand was en
zij antwoordde: “O jee, Aad krijgt zwemles.” We gingen
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de zaak weer binnen en Aty had gelijk. Aad van Gelder
zat op zijn knieën voor het toilet, met zijn kop in de pot.
Het toilet werd doorgetrokken, terwijl die twee kerels
hem vasthielden. Wat er toen gebeurde, ging zo snel, Aty
ontpopte zich in een soort Rambo en schakelde de bela‐
gers van Aad binnen de kortst mogelijke tijd uit. Ik heb
nooit te horen gekregen waar het over ging, maar het zal
ongetwijfeld met duistere praktijken te maken hebben
gehad. Ik was zeer onder de indruk van het optreden van
mijn zus.
Enige tijd later was Aty werkzaam bij de Tudor‐dancing
op de Binnenweg en had haar huidige man Rob van Gel‐
der ontmoet. Ik ging daar toen ook werken in de week‐
enden en had daar onnoemelijk veel plezier. Rob van
Gelder was manager van diverse artiesten en bandjes,
waaronder Eddy Nelson & the Eddysons, Anneke Grön‐
loh, the Blue Diamonds en de Tieleman Brothers.
Op een zaterdagavond, terwijl wij aan het werk waren,
viel de begeleidingsgitarist van de band D21 van het
podium en brak daarbij zijn pols. Iedereen in paniek,
daar een begeleidingsgitarist best belangrijk is om het
ritme in de muziek te houden. Ik zei: “Geen probleem. Ik
weet zeker dat ik dat wel kan opvangen voor deze
avond.” Ik deed het beter dan verwacht en er werd mij
gevraagd dit te blijven doen totdat de gitarist weer her‐
steld was. Uiteraard wilde ik dat graag, vond het leuk en
werd er goed voor betaald. Twee weken later hadden zij
een optreden in de Top Starclub in Hamburg, Duitsland.
Natuurlijk ben ik meegegaan, wat een enorme ervaring
was. De regel in deze club was, dat er ieder uur een an‐
dere band speelde. Naarmate de avond vorderde, werd
de kwaliteit van de band beter. De hoofdact speelde van
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24:00 tot 02:00 uur, wij speelden, meen ik, van 22:00 tot
23:00 uur. Wat ik toen nog niet wist, was dat de hoofdact
uit zou groeien tot de meest beroemde band met de
meest verkochte platen ter wereld. Op dat moment was
hun naam: Tony Sheridan & the Silver Beatles, met als
zanger Tony Sheridan, drummer Pete Best en gitaristen
John Lennon, Paul Mc Cartney en George Harrison. Wij
deelden dezelfde kleedkamer. Zij hadden al een singletje
uitgebracht, My Bonnie is over the ocean.
Ik heb dit singletje nog, voorzien van alle handtekenin‐
gen. Later is Pete Best vervangen door Ringo Star, Tony
Sheridan is solo gegaan en The Beatles waren geboren.
De rest is bekend.
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Hoofdstuk 10
Firma Vollemans
Op een dag las ik een advertentie van Rotterdams meest
bekende kapper in die tijd: John Postmus. Zeven filialen
in de stad, met het hoofdfiliaal op de Lijnbaan. Zij vroe‐
gen daar een magazijnbediende. Ik solliciteerde en werd
aangenomen. Mijn bazen, Henk Fits en Constant Post‐
mus (broer van), leerden mij al snel het vak van maga‐
zijnbediende. Het wereldje (kappers) beviel mij wel. Na
enige maanden las ik een advertentie van de firma Vol‐
lemans, de grootste kappersgroothandel van Nederland
destijds, gevestigd in het Groothandelsgebouw in Rot‐
terdam. Zij vroegen een magazijn/showroom/verkoop‐
medewerker. Er was één probleem, ik moest schriftelijk
solliciteren, wat voor mij een onmogelijke taak was,
vanwege mijn dyslexie. Maar niet getreurd, ik heb mijn
broer Adrie gevraagd een mooie brief te schrijven. Dat
deed hij en ik werd aangenomen. Wel bleef ik in de
weekenden muziek maken, dat was hard en veel werken,
maar ik begon redelijk veel geld te verdienen. Wat extra
leuk was, in die tijd werkte ook mijn vader Ary bij Vol‐
lemans, in het magazijn als inpakker. Het werk beviel me
erg goed. Al snel bleek dat ik een betere showroomver‐
koper was dan magazijnbediende. In de verkoop voelde
ik me als een vis in het water. In korte tijd bouwde ik een
klantenkring op die speciaal naar mij vroegen als ze in de
showroom kwamen.
De firma Vollemans was een goed bedrijf en hanteerde
de slogan: “Wat God niet geeft, geeft Vollemans.” Wel
waren ze zeer ouderwets in hun werkwijze. Bijvoorbeeld,
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aan het einde van de dag wanneer iedere werknemer
door de personeelsuitgang naar buiten ging, stond de
magazijnmeester daar bij de deur met een soort collecte‐
zak, zoals in de kerk gebruikt wordt, gevuld met rode en
groene houten knikkers. Een ieder moest een knikker uit
de zak halen en wanneer het een rode was, werd je ge‐
fouilleerd om te controleren of je goederen had ont‐
vreemd. De grote grap was, om op een dusdanige manier
je hand in die zak te stoppen, zodat alle knikkers over de
grond rolden. Soms lukte dat, tot grote ergernis van de
magazijnmeester en enorme lol voor ons.
In ander opzicht waren zij hun tijd ver vooruit, want je
mocht toen, eind 60’er jaren, al niet roken in de magazij‐
nen. Op vrijdagmiddag was er altijd een grote inspectie
door de oude heer Leen Vollemans. Alle inpakkers en
magazijnpersoneel moesten op hun plaats gaan staan en
mijnheer Leen inspecteerde dan op orde en netheid.
Hierbij had hij altijd een enorme sigaar in zijn mond en
blies grote rookwolken uit. Hij liep daar rond met een
arrogantie en een air waar je niet vrolijk van werd. Mijn
vader Ary, een fervent sigarenroker, pikte dit niet en stak
op één van deze vrijdagmiddagen ook een grote sigaar
op. Toen meneer Leen dit zag ontplofte deze bijna en met
veel geschreeuw en gekrijs werd mijn vader gevraagd
hoe hij het in z’n hoofd durfde te halen dit te doen, ter‐
wijl meneer Leen grote rookwolken in z’n gezicht blies.
Ary, rustig als altijd, liet dit gelaten over zich heen ko‐
men, en beantwoorde de heer Leen met dezelfde rook‐
wolken. Met als resultaat: einde inpakkerscarrière bij de
firma Vollemans. Dat raakte mij zodanig, dat mijnheer
Leen vanaf dat moment voor mij alle respect verloren
had. Maar ik besefte ook dat mijn werkzaamheden daar
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een basis voor mijn toekomst betekenden, dus ik hield
verder mijn mond.
Op een middag rond kerstmis bezocht mevrouw Schlos‐
ser, een regelmatige klant uit Den Haag, de showroom en
vroeg of ik aanwezig was. Nadat ik me gemeld had zei
mevr. Schlosser mij, dat ze een paar dingetjes nodig had
in verband met de feestdagen. Zoals een goed verkoper
betaamt, maakte ik haar attent op de vele aanbiedingen
die er wegens de kerst waren, met als resultaat dat zij een
grote order opgaf. Eén van de duurdere artikelen die zij
kocht, was het laatste nieuwe model scheerapparaat van
Braun, als kerstcadeau voor haar man. Deze was lever‐
baar in twee kleuren, wit en zwart. Zij koos de witte.
Enige weken later werd ik via de intercom weer geroe‐
pen om naar de verkoopbalie te komen, waar mevr.
Schlosser op mij wachtte. Ze vertelde mij dat haar man
toch liever het zwarte scheerapparaat wilde hebben. De
policy bij Vollemans was, dat elektrische apparaten niet
geruild mochten worden. Ik constateerde dat het scheer‐
apparaat nooit was gebruikt, zelfs niet uit de verpakking
was gehaald. Daar mevr. Schlosser in mijn ogen een zeer
gewaardeerde klant was, besloot ik het apparaat toch om
te ruilen.
De magazijnmeester, reeds 40 jaar loonslaaf van mijnheer
Leen, vroeg mij wat ik ging doen. Om gezeur over het
ruilen te voorkomen, vertelde ik hem dat ik het apparaat
zojuist had verkocht, maar per vergissing de verkeerde
kleur had gepakt. Hij vroeg me om de magazijnbon, die
ik uiteraard niet had. Toen heb ik hem de situatie toch
maar uitgelegd, waarop hij antwoordde dat het artikel
niet geruild mocht worden. Ik zei hem, dat hij er geen
moer van snapte. Ik ging naar het magazijn, ruilde het
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apparaat om en gaf het vervolgens aan mevr. Schlosser.
Zij was een tevreden klant, waar het uiteindelijk toch om
ging.
De magazijnmeester zei: “Hier zul je meer van horen!”
Hij nam wraak vanwege de rode en groene knikkers. De
eerstvolgende vrijdag stonden wij allen weer opgesteld
in de showroom voor de inspectie van mijnheer Leen.
Ten overstaan van al mijn collega’s werd ik door hem op
een ongelooflijke manier de huid vol gescholden en voor
lul gezet. Dat deed hij met de welbekende bolknak tussen
zijn lippen. Ik was zeer verontwaardigd en vond dat ik
mijn plicht als verkoper in het belang van het bedrijf had
uitgevoerd. Dat zei ik hem dan ook, waarop hij ant‐
woordde, dat ik absoluut buiten mijn boekje was gegaan
en dat ik net zo eigenwijs was als mijn vader. Hierop
escaleerde het gesprek, ik stapte op hem af en zei, dat hij
een ongelooflijke zak was. Vervolgens sloeg ik de sigaar
uit zijn bek met de mededeling: “Deze had je nog tegoed
van mijn vader.” Onder luid applaus van alle collega’s
liep ik weg, bij de deur draaide ik me om en zei hem:
“Op mij hoef je niet meer te rekenen, want ik kom nooit
meer terug. En trouwens, je stinkt nog uit je bek ook.”
Ook voor mij einde carrière Vollemans. Zo vader, zo
zoon.
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Hoofdstuk 11
Firma Du Pont
Het nieuwe jaar begon natuurlijk niet zo goed, geen werk
meer. Maar ik maakte me niet zoveel zorgen, daar ik nog
steeds in de weekenden in de horeca en met muziek geld
verdiende.
2 à 3 weken later kreeg ik een telefoontje van de firma Du
Pont in Den Haag. Zij vroegen mij of ik interesse had
vertegenwoordiger bij hen te worden. Ik verwonderde
mij hoe zij konden weten wie ik was en dat ik werk
zocht. Al snel bleek dat mevr. Schlosser begin januari bij
Vollemans was geweest en het hele verhaal van één van
de baliemedewerkers had vernomen. Daarop had zij con‐
tact opgenomen met de firma Du Pont, waar zij ook klant
was, en had hen gezegd: “Wanneer je een goede verte‐
genwoordiger zoekt, weet ik er een. Dan moet je Piet
Groenendijk bellen.” Ik ben naar Den Haag gegaan en
werd onmiddellijk aangenomen. Dit was de eerste echte
stap in mijn carrière als vertegenwoordiger.
Nadat ik 2 weken in de showroom van de firma Du Pont
had gewerkt, waar ik dagelijks per trein naartoe reisde,
kreeg ik de opdracht een geheel nieuw rayon op te bou‐
wen in Den Haag, het Westland en de Bollenstreek. Het
wonderlijke van de zaak was, dat de firma Du Pont al
jaren met diverse vertegenwoordigers zeer goed inge‐
werkt was in Rotterdam en omstreken, maar niet in Den
Haag zelf. Ik wist niet precies hoe ik dat aan moest pak‐
ken. Na een paar dagen hierover nagedacht te hebben,
ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan en heb
daar lijsten met alle kapsalons in mijn rayon gekocht.
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Vervolgens heb ik al deze adressen in een kaartsysteem
gezet. Met dat kaartsysteem ben ik naar het politiebureau
gegaan en heb gevraagd of ze me wilden helpen om deze
adressen in te delen in de wijken van Den Haag (postco‐
des waren er nog niet).
De firma Du Pont was ook een redelijk ouderwets bedrijf.
Ik kreeg een minimum salaris en een tweedehands au‐
tootje (Kever) dat ik in het weekend in moest leveren.
Het verging me erg goed en ik begon al snel naam te ma‐
ken in deze branche. In mijn vrije avonduren bezocht ik
technische clubs voor kappers. Daar ik Den Haag ook al
kende van de muziek, had ik daar al wat vrienden. Al
vrij snel werd ik goed bevriend met de topkappers Ton
van Oldemark (dameskapper) en Robbie van Limburg
(herenkapper), die een aantal malen Nederlands kampi‐
oen is geweest. Zij waren de persoonlijke kappers van de
Guys & Dolls, van een bekende meidengroep en van de
groep waar Ron Brandsteder in meespeelde. In samen‐
werking met hen ging ik kappersshows organiseren en
presenteren in discotheken en jongerencentra. Buiten
mijn werkzaamheden bij Du Pont om had ik een eigen
handeltje opgezet met onder andere tassen, riemen en
andere modeartikelen, die ik gedeeltelijk kocht en gedeel‐
telijk zelf produceerde in de avonduren. Tevens gebruik‐
te ik mijn artistieke gave en schilderde ik. Die schilderijen
en tassen en riemen werden ook op deze avonden ver‐
kocht en tevens in de winkels van Ton en Robbie.
Op een middag bezocht ik een klant, een herenkapper in
de hoerenbuurt van Den Haag. Bij mijn binnenkomst was
hij een man aan het knippen. Ik ving op dat die man
vroeg waar hij condooms kon kopen in grote hoeveelhe‐
den. Ik verontschuldigde me bij de kapper en zei hem,
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dat ik later terug zou komen omdat ik een afspraak ver‐
geten was waar ik nu moest zijn. Vervolgens ben ik bui‐
ten in de auto gaan zitten wachten tot de klant die naar
de condooms had gevraagd naar buiten kwam. Ik sprak
hem aan en zei hem, dat ik zijn man was voor condooms
en nodigde hem uit een pilsje met me te drinken, waar hij
onmiddellijk gehoor aan gaf. Op dat moment wist ik nog
niet met wie ik te maken had, maar daar kwam ik al snel
achter. Deze man was Henk Bartels, de grootste pooier en
raambezitter van Den Haag.
Ik vertelde hem dat ik goedkoop condooms kon leveren
en daar had hij wel oren naar. We dronken een paar pils‐
jes, maakten een afspraak voor een paar dagen later en
namen afscheid van elkaar. Het klikte tussen ons, dat
voelde ik wel aan.
Later die week heb ik hem een prijs gegeven die hem
goed klonk en vanaf die dag was ik de hofleverancier
van condooms in Den Haag.
Ik kocht ze rechtstreeks bij de firma Durex in grootver‐
pakking, dat hield in 150 stuks in een plastic zak.
Om de twee weken ging ik op zaterdag naar Den Haag
en voorzag alle meisjes van condooms. Het was erg leuk,
fantastische vrouwen allemaal, nog van die echt ouder‐
wetse Hollandse hoeren,met namen als blonde Mien en
rooie Annie. Ik kreeg een goede band met de dames,
maar ik heb, buiten het leveren van condooms, nooit iets
anders met ze geprobeerd. Ik weet zeker dat ik dan een
probleem had gehad én mijn klant kwijt was geweest.
Zowel Henk als de vrouwen hadden dat niet gepikt.
Het bracht mij veel extra inkomen. Ik verdiende er meer
mee dan bij Du Pont. Jarenlang heb ik een goede relatie
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gehad met Henk en ik ben nooit een cent aan hem tekort
gekomen.
Na ongeveer twee jaar werd ik benaderd door de Odol
Company die mij een baan aanbood als vertegenwoordi‐
ger. Mijn salaris verdubbelde en ik kreeg een nieuwe
auto. De firma Du Pont was hier niet blij mee, maar het
was niet anders. Uiteindelijk moest ik voor mezelf zor‐
gen. Helaas moest ik wel met mijn condoomhandel stop‐
pen. Die heb ik toen verkocht aan een goede vriend.
Toen ik, na zo’n 2 maanden, op een ochtend een kopje
koffie ging drinken bij Du Pont en in het magazijn stond
te praten met het aanwezige personeel, kwam de oude
heer Du Pont binnen. Hij vroeg me hoe het ging en ver‐
volgens zei hij: “Ik wil dat je terugkomt. Zeg maar wat je
voorwaarden zijn.” Ik zei hem, wat ik wilde verdienen en
dat ik zeker een nieuwe auto wilde hebben en deze niet
in het weekend in wilde leveren. Hij antwoordde: “Ik wil
dit bespreken, geef me een paar dagen de tijd.” Ik hoopte
dat hij me zou bellen, daar de werkzaamheden bij de
Odol Company me niet echt bevielen. Mijn klanten daar
waren drogisten en parfumerieën. Ik miste het spranke‐
lende kapperswereldje. Twee dagen later kwam het be‐
vrijdende telefoontje en ging ik terug naar de firma Du
Pont.
Toen ik daar weer begon, bleek er nog een nieuwe verte‐
genwoordiger aangenomen te zijn: Ome Leen van der
Linden. Al snel ontstond er een goede band tussen ons
beiden. In mijn latere leven zou Ome Leen een hoofdrol
gaan spelen. Iets wat ik toen nog niet wist.
Doordat ik wat meer sociale zekerheid had verkregen,
ben ik in dat jaar (1968) getrouwd met Nel. Zeer snel
daarop werd ik vader van mijn zoon Marcel. Het leven
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veranderde, daar ik andere verantwoordelijkheden
kreeg. De eerste jaren van mijn huwelijk werkte ik in de
weekenden nog steeds in de horeca en de muziek. Op
een gegeven moment was dit niet meer te combineren en
vol te houden en ben ik met mijn weekend werkzaamhe‐
den gestopt.
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Hoofdstuk 12
Wella
Jarenlang vierden wij met de hele familie vakantie in
Spanje. Mijn broer Adrie met zijn vrouw en hun dochter
Monique, mijn zus To met haar man en jongste dochter
Arina, Rika en Jan Visser (de schoonouders van mijn
broer) en hun zoon Hans en diverse vrienden gingen
vaak mee. Het waren altijd super vakanties op camping
Riembau in Playa d’Aro, waar we ’s avonds feesten or‐
ganiseerden en ik me het eelt op mijn vingers op mijn
gitaar speelde.
Een aantal jaren nadat ik weer bij Du Pont was gaan
werken, kwam ik na één van deze befaamde vakanties
thuis. Er lag een brief in de gang, waarin stond dat ik zo
spoedig mogelijk contact op moest nemen met Piet
Kruisman. De heer Piet Kruisman was werkzaam bij een
headhunting bedrijf in Amsterdam, dat werkte voor de
firma Wella. Ik belde hem op en wij maakten een af‐
spraak in Amsterdam. Daar werd mij medegedeeld dat
Wella interesse had in mij als vertegenwoordiger. Ui‐
teraard had ik hier wel belangstelling voor en na de no‐
dige procedures te zijn doorgelopen, werd ik daar aan‐
genomen. Met weemoed heb ik afscheid genomen bij de
firma Du Pont, met name van mijn vriend en maatje Ome
Leen.
Nu kwam ik te werken bij een echte organisatie. Dagrap‐
porten, forecasts, planningen, verkoopacties en targets.
Van al dit soort zaken had ik absoluut geen kaas gegeten
en alles was nieuw voor mij. Verkopen was geen pro‐
bleem, daar was ik een kei in. Maar de dagrapporten en
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memo’s waren een dagelijks terugkerende nachtmerrie.
Dit natuurlijk in verband met mijn dyslexie. Gelukkig
kon mijn vrouw Nel wel behoorlijk schrijven en heeft
deze taak van mij overgenomen.
Wella was een zeer strakke organisatie en uiteraard had
ik een verkoopleider. De directie bestond uit: dhr. Ra‐
vensberg – directeur/eigenaar, dhr. Leschot – algemeen
directeur, dhr. Van Elswijk – financieel directeur en dhr.
Herks – verkoop directeur. Met name met de laatste, die
mijn directe baas was, had ik al vanaf de eerste dag pro‐
blemen. Hij vond dat ik niet goed genoeg gekleed was en
te amicaal, al met al in zijn ogen, een snelle jongen. Al‐
leen op één ding had hij geen grip. Ik bleek al snel Wel‐
la’s beste vertegenwoordiger te zijn. Ik was dan ook de
eerste Wella vertegenwoordiger in de geschiedenis die in
één jaar het magistrale bedrag van ƒ 1.000.000,‐‐ omzet
behaalde. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat
dit mede behaald was door twee gigantische installaties
van kapsalons, welke min of meer ook tot stand waren
gekomen door mijn toenmalige verkoopleider Sjaak. Ik
werd door de heer Ravensberg persoonlijk bedankt tij‐
dens de jaarvergadering en kreeg ten overstaan van al
het verkooppersoneel (± 50 man) ƒ 5000,‐ contant voor de
kerst. Destijds (± 1974/1975) een astronomisch bedrag.
Wella was een bijzonder prettig bedrijf om voor te wer‐
ken. We maakten leuke uitstapjes naar de fabriek in
Duitsland, waarna we dan ook een aantal dagen verble‐
ven in Rüdesheim. Na zo’n tochtje Rüdesheim wilde de
heer Ravensberg, groot koopman als hij was, uiteraard
uit de kosten komen. Hij kocht in Duitsland een partij
van 1200 flessen wijn, welke als hotelrekening geboekt
werden. Wij kregen de opdracht allemaal een aantal do‐
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zen wijn in onze auto te laden, mee naar Nederland te
nemen en ze later in te leveren op zijn kantoor. Dat ging
bij iedereen goed, behalve bij mij. Ik had voor mijn zoon
Marcel een fiets gekocht in Duitsland, die stond te blin‐
ken op de achterbank van mijn auto. Ik werd aangehou‐
den door de douane. Zij stopten mij vanwege de fiets,
doorzochten mijn auto en de wijn is duur betaald. Dhr.
Ravensberg nam het sportief op en zei me: “Volgend jaar
gaat je target 5% meer omhoog.”
Eén van mijn betere verkoopstunts bij Wella is de ver‐
koop van 25.000 bussen haarlak in één week geweest.
Tijdens de vergadering ergens in oktober zei de heer Ra‐
vensberg: “Ik heb 25.000 bussen haarlak en daar moet ik
vanaf.” Iedereen wist wel waarom. Ravensberg had deze
in eigen beheer laten maken, maar de fabriek in Duits‐
land kwam met een soortgelijke, iets andere bus, die ui‐
teraard de prioriteit moest gaan krijgen. Ravensberg
vroeg tijdens deze vergadering: “Wie ziet er kans om in
korte tijd een partijtje lak te verkopen?”
Ik zat op de eerste rij in de vergaderzaal en ijverig als ik
was, stak ik mijn hand omhoog. Achter me hoorde ik een
hoop gerommel, geroezemoes en gegniffel. Ik keek ach‐
terom en zag dat ik als enige mijn hand had opgestoken.
Ravensberg zei met zijn hoge stemmetje: “Mooi Groe‐
nendijk, die heb je aan je broek!” Met deze wetenschap
ging ik na de vergadering naar huis, nadat ik door al
mijn collega’s voor gek was verklaard. Iedereen zei: “Dat
lukt je nooit!”
Maar om met de woorden van Simon Stokvis uit “Toen
was geluk nog heel gewoon” te spreken, dacht ik: “De
raderen draaien!”
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De week erop ben ik naar al mijn grootste klanten toege‐
gaan en vroeg hen: “Wat doen jullie met Kerst voor jullie
klanten?” De een gaf een bloemetje, de ander een stukje
zeep, een haarversteviger of iets dergelijks. Ik zei hen:
“Dat kost geld. Ik heb iets voor jullie, dat kost geen geld
en je geeft een prachtig cadeau. Je koopt van mij 1000
bussen haarlak voor ƒ 1,‐ per stuk (een professionele bus
haarlak kostte normaal in die tijd ƒ 2,‐ voor de kapper) en
deze stal je tijdens de kersttijd uit in je kapsalon. Voor
iedere klant die in de kerstweek haar haar komt laten
doen, pak je een nieuwe bus lak. Je spuit er na de behan‐
deling mee op het haar, daar reken je de normale prijs
van ƒ 1,‐ voor, en je geeft de bus haarlak vervolgens aan
de klant cadeau. Verkoopwaarde ƒ 3,50. Met andere
woorden, het kost je niets.” Om de verkoop te bevorde‐
ren had ik op eigen initiatief stickers laten drukken met
de tekst: Wij wensen u prettige feestdagen + de naam van
de kapsalon. In vier dagen tijd had ik 25.000 bussen haar‐
lak verkocht.
Ik kreeg een telefoontje van het hoofdkantoor en moest
me onmiddellijk melden bij dhr. Ravensberg. Nadat ik op
kantoor was verschenen en hem had verteld hoe ik het
had gedaan, lachte hij zich de krampen. In al mijn be‐
scheidenheid had ik hem wel gevraagd of hij de extra
kosten van de stickers wilde betalen. “Dat komt wel
goed”, zei hij, “we gaan nu eerst een feestje vieren.” We
zijn samen naar Amsterdam gegaan, naar zijn stamkroeg
in het Amstel Hotel en hebben daar heerlijk gegeten en
een uitstekende borrel gedronken.
De vergadering daarop moest ik van hem, ten overstaan
van dezelfde groep verkoopmensen, mijn verkoopver‐
haal vertellen. Na mijn verhaal zei van Ravensberg met
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zijn gebruikelijke hoge stem: “Kijk, dan ben je koopman.
Je had ze aan je broek, ga nu maar een nieuwe broek ko‐
pen.” En ik kreeg ƒ 2500,‐ contant voor het oog van alle
aanwezigen op de vergadering.
Mijn verdere Wellatijd verliep voorspoedig. De regelma‐
tige botsingen met Herks nam ik maar op de koop toe. In
die tijd kwam er ook een nieuwe vertegenwoordiger bij,
Koos Ringeling, die ik al jaren kende en wat uitgroeide
tot een vriendschap voor het leven. Koos is een man in
mijn leven die altijd heel belangrijk voor mij is geweest.
Zowel in goede als in slechte tijden, tot aan de dag van
vandaag. Ik kan altijd bij hem terecht en hij bij mij. We
hebben samen veel gereisd en gelachen op beurzen in het
buitenland.
Tijdens mijn werkzame jaren bij Wella was ik samen met
Nel een kunsthandel begonnen aan de Bergweg te Rot‐
terdam. Wij verkochten daar oude schilderijen en klein
antiek. Nel deed dat op doordeweekse dagen en ik op
vrijdagavond en zaterdag.
Onze directeur/eigenaar Leo van Ravensberg verkocht
zijn bedrijf aan het moederbedrijf in Duitsland en ver‐
trok. Zijn vaste maatje en vriend Leschot hield het ook
voor gezien en ging met pensioen om te gaan genieten in
zijn mooie huis in Spanje. Er werd een ongelooflijk af‐
scheidsfeest georganiseerd, waar ik uiteraard acte de
présence heb gegeven en met een groot orkest uit volle
borst heb gezongen: “You ‘ll never walk alone” en “My
way”. Ik denk dat ik de enige werknemer van Wella ooit
ben geweest die zijn beide directeuren een traantje weg
heeft laten pinken. Mijn grootste trots was, dat daar nog
jaren over is gepraat en niemand zich de speech van
Herks meer kon herinneren.
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Het werd er niet beter op bij Wella. Er kwamen allerlei
Duitse directeuren en gezagsvoerders, die alles er niet
gemakkelijker op maakten.
Na enige tijd bracht Wella een nieuwe productenlijn op
de markt onder de naam SP – System Professional. Zeer
geavanceerd en van zeer hoogwaardige kwaliteit, voor
de betere kapsalon. Naar aanleiding van een advertentie
in De Telegraaf heb ik meegedaan aan een open sollicita‐
tie (brief wederom geschreven door mijn broer Adrie). Zij
zochten twee vertegenwoordigers, één voor het noorden
en één voor het zuiden van het land.
Het verkopen van tubetjes haarverf en permanentvloei‐
stof kon ik inmiddels wel, en ik had het eigenlijk ook wel
een beetje gezien na al die jaren. Ik werd uitgenodigd
voor een gesprek, waar ik werd ontvangen door vier
mensen. Twee voor mij onbekende directeuren en daar‐
naast van Elswijk – financieel directeur en uiteraard mijn
kwelgeest, Herks. Het gesprek verliep heel moeizaam. De
twee Duitsers hadden niet echt een mening, van Elswijk
maakte zich er ook niet zo druk over, dus mijn lot lag in
handen van de heer Herks. Het gesprek werd steeds
grimmiger en op een gegeven moment zei Herks: “Me‐
neer Groenendijk, u heeft geen kans.” Om te vervolgen
met: “Ik werk al 30 jaar voor Wella en ik heb nog nooit
één foute beslissing genomen.” Ik keek hem recht in zijn
ogen en zei hem: “U heeft er nu één genomen.” Ik pakte
mijn autosleutels, gooide deze op tafel en zei: “Heren, het
gaat u goed, ik kom nooit meer terug.” Vervolgens ben ik
vertrokken en een van de magazijnmedewerkers heeft
me op de trein gezet naar Rotterdam.
Toen ik thuiskwam zei ik tegen Nel: “Ik hoef nooit meer
tubetjes haarverf en permanentvloeistof te verkopen.”
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Waarop zij enthousiast antwoordde: “Fijn, je hebt je
nieuwe job.”
“Nee”, zei ik, “ik heb ontslag genomen, ik ben werke‐
loos.”
Wella heeft nog een paar keer gebeld of ik terug wilde
komen, maar mijn besluit stond vast, dat was mijn eer te
na.
Het was een enorme stap, daar ik in die tijd veel geld
verdiende. Het laatste jaar had ik ƒ 50.000,‐ verdiend,
meer dan mijn vader ooit bij elkaar gezien had. Maar net
zoals nu, gaf ik toen al ook niet om geld, ik wilde het
naar mijn zin hebben.
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Hoofdstuk 13
Kunst en Antiek handel
In de afgelopen jaren had ik er wel voor gezorgd dat mijn
privéleven er op vooruit was gegaan.
Nadat ik was getrouwd hebben wij eerst een tijdje aan de
Mathenesserdijk gewoond, bij de familie van der Jagt, de
ouders van mijn latere medewerkster Ria Roeffel –van
der Jagt. Het was een zolderetage, heel hoog op de vierde
verdieping, één kamer en een klein kamertje voor Marcel.
Het was zo hoog, dat wij een uur eerder regen hadden
dan beneden.
Na een korte periode kregen wij de mogelijkheid om een
woning te betrekken op het Zwaanshals in het Oude
Noorden van Rotterdam. Een voor‐tussen‐achterwoning
met nog een zolderkamer.
Op een zomeravond rond een uur of acht zaten Nel en ik
tv te kijken. Het was heerlijk weer, dus de ramen stonden
wijd open. Plotseling hoorde ik glasgerinkel. Ik keek uit
het raam en zag aan de overkant rook uit het raam van
het benedenhuis komen. In dat huis woonde een alleen‐
staande moeder met een kind. Ik rende de trap af en zag
tot mijn grote schrik de vlammen naar buiten slaan. In‐
middels was ook de bovenbuurman Henk naar buiten
gekomen. Een grote vent, hij was slachter bij het abattoir.
Ik vroeg Henk: “Waar is Annie?” Dat was de vrouw die
daar woonde. Ze was een beetje zielig, laten we maar
zeggen een simpele ziel. Klein, kort haar en 90 kilo. Zon‐
der iets te zeggen trapte Henk de voordeur open en ren‐
de naar binnen. Zonder na te denken volgde ik hem. De
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gang stond al vol met rook en de voorkamer in lichter‐
laaie. We renden door naar achteren, het was zo’n voor‐
tussen‐achterwoning, en keken in de achterkamer.
Niemand te zien. Toen keken we in de tussenkamer en
daar zat Annie op bed met haar kind op schoot. Henk
schreeuwde: “Kom buurvrouw, je moet eruit. De boel
staat in brand!” Waarop zei antwoordde: “Ja, maar alleen
de voorkamer. Hier ben ik veilig want ik heb de schuif‐
deuren dicht gedaan.” Henk greep Annie beet en gooide
haar op zijn nek en ik pakte het kind. We spoedden ons
naar buiten door de gang, waar de eerste vlammen al
verschenen. De hele actie heeft niet meer dan twee minu‐
ten geduurd.
Annie en haar kind waren veilig, het huisje brandde ge‐
heel uit. Inmiddels was de brandweer gearriveerd en
ontfermde zich over Annie en haar zoon. Henk en ik
hadden slechts lichte rookschade en onze wenkbrauwen
waren perfect geëpileerd. We hebben samen een pilsje
genomen en Annie met kind zijn opgevangen door het
Leger des Heils. Eind goed al goed.
Uiteraard wilden wij vooruit en na een paar jaar kregen
wij de kans om een benedenwoning met tuin te huren in
de Van Vlooswijkstraat in de wijk Blijdorp. Daar waren
wij heel blij mee en met behulp van mijn zwager Wim
Everwijn hebben we dit huis helemaal verbouwd. Voor
die tijd was dit een paleis met een grote tuin.
Marcel had zich ontwikkeld tot een leuk en zeer talentvol
(voetbal) mannetje. Daar had het niet naar uitgezien toen
hij werd geboren. Door een moeilijke bevalling had hij
hersenletsel overgehouden. De doctoren hadden mij ge‐
zegd dat ik geen kaartjes moest laten drukken, daar hij
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het waarschijnlijk niet zou halen. Met die boodschap ging
ik de ochtend van zijn geboorte naar mijn vader (Ary).
Deze zei: “Het is jouw zoon, een Groenendijk en de eer‐
ste stamhouder, die redt het wel. Drukken die kaartjes.”
Gelukkig had Ary gelijk en Marcel deed het goed. Het
hersenletsel resulteerde in een kleine handicap, hij was
en is slechthorend. Deze handicap heeft wel nadelen
gehad in zijn verdere sportleven, maar het heeft hem niet
weerhouden om verder te gaan. Hij heeft nu een zeer
florerend bedrijf.
Inmiddels ging het leven verder, ook zonder Wella. Ze
hadden me nog wel een paar keer gebeld dat ik terug kon
komen, maar ik had geen zin om in het stof te bijten voor
Herks, die lol gunde ik hem niet. Ik maakte me niet druk
en wist ook niet precies wat ik verder wilde. Een eigen
zaak was toch wel een droom, maar hoe moest ik dat
opstarten, daar had je nogal wat geld voor nodig. Toen
wij in het Zwaanshals woonden hadden wij beneden ons
een antiekwinkeltje van Jan Tabbernee. We deden regel‐
matig zaken in antiek. Toen ik hem het verhaal vertelde
van Wella zei hij me: “Je kan bij mij wel wat verdienen.”
Jan had achter zijn winkel een illegaal casino, ook wel
gokhuis genoemd. Ik werd daar ‘s nachts portier en ver‐
zorgde de drankjes voor de aanwezige spelers. Dat was
eigenlijk heel leuk en je leerde een hele andere wereld
kennen. Soms waren de fooien ook niet slecht als ze had‐
den gewonnen.
Mijn eigen kunsthandel had ik ook nog steeds. Deze liep
redelijk goed en daar zat best wel wat geld in, dus echt
zorgen had ik niet. Ik had onder andere een klant die om
de twee maanden langs kwam en altijd iets kocht. Een
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mooi schilderij, een bronzen beeld of iets anders. Maar
altijd kwaliteit en first class, en hij betaalde er goed voor.
Ik verkocht redelijk goede kwaliteit, wat ik inkocht op
veilingen en van particulieren. Ook deed ik in die tijd
nogal wat samen met mijn zwager Jan Plasmans. Jan
kocht veel antiek, met name religieus en daar moest hij
dan soms dingen bij kopen, welke hij zelf niet wilde heb‐
ben. Deze speelde hij dan altijd voor een klein prijsje aan
mij door.
Ook had mijn zwager Jan een samenwerking met Cees
Crouwel, één van de beste schilderijenhandelaren en met
name restaurateurs van Rotterdam. Cees Crouwel was
een oud‐medewerker van Kunsthandel Koch op de Lijn‐
baan. Samen met en dankzij mijn zwager Jan heeft Cees
een eigen zaak kunnen beginnen. Helaas is dat niet van
lange duur geweest. Cees is met zijn hele familie, vrouw
en kinderen omgekomen bij het vliegtuigongeluk op Te‐
nerife.
Al met al ging het mij wel goed, ik had mijn winkel en
was portier in het “casino”, het zou mijn tijd wel duren.
Ook had ik met mijn vriend Cees van Meurs nog een
drive‐in discotheek opgericht, Disco Dynamite. Naast het
feit dat Cees een befaamd journalist was in Rotterdam,
was hij ook een uitstekende tennisser en speelde op hoog
niveau. Cees speelde tennistoernooien in Zuid‐Holland,
Noord‐Brabant en Zeeland. Na afloop hiervan verzorg‐
den wij met Disco Dynamite altijd de bijbehorende feest‐
avonden.
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Een andere vriend van ons, Berry Jäger, was altijd onze
chauffeur en hij bouwde de disco op. We draaiden Top
40 plaatjes en ik zong met geluidsbanden.
Cees liet de klanten altijd kiezen: óf ƒ 250,00 per avond +
gratis drinken óf ƒ 350,00 per avond zonder de drank
inbegrepen. Ze kozen meestal voor de eerste optie, maar
hadden daar dan achteraf altijd spijt van, gezien onze
innamencapaciteit.
Het waren altijd geweldige feesten.
In die tijd belde mijn vaste klant in de antiekhandel mij
op of ik die zaterdag in de winkel was. Dat deed hij al‐
tijd, daar ik wel eens een vergadering had bij Wella, en
dan kwam hij niet. Hij wilde per se dat ik er zelf was.
Die bewuste zaterdag rond 11 uur kwam hij binnen met
een bloedmooie meid van een jaar of twintig. Nadat ik
koffie had gezet, begon hij zijn verhaal en vertelde mij
dat hij dit keer niets kwam kopen, maar dat hij mijn ad‐
viezen nodig had. De jongedame in zijn gezelschap bleek
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zijn dochter te zijn. Zij had enige jaren als hippie geleefd
op het eiland Ibiza. Dat was ze nu zat en ze wilde graag
een kunst‐ en antiekhandel op gaan zetten. Ze hadden al
een pand aangeschaft in Berkel en Rodenrijs. Ik vertelde
mijn situatie, dat ik weg was bij Wella en geen werk meer
had. Ik zei hem, dat ik zeer geïnteresseerd was om zijn
dochter te adviseren en dat ik graag mijn voorraden wil‐
de verkopen, zodat ik startkapitaal zou hebben om mijn
eigen bedrijf te beginnen. Hij had hier wel oren naar en
zei me: “Dan kom ik hier op het juiste moment.” Wij be‐
spraken en bekeken de voorraden en kwamen overeen
dat hij deze over zou nemen voor een bedrag van
ƒ 45.000,‐‐. Daarnaast zou ik zijn dochter gedurende twee
jaar met raad en daad terzijde staan. De koop was geslo‐
ten.
Voor mij was het een ongelooflijk toeval. Ik kende deze
klant alleen van de regelmatige aankopen. Hij bleek
hoogleraar en chirurg te zijn, in het academisch zieken‐
huis Dijkzigt.
Helaas, na verloop van tijd, is zijn dochter weer in de
fout gegaan en heeft zich weer op Ibiza gevestigd. Ik heb
hem toen geholpen de voorraden weer te verkopen aan
een andere handelaar. Voor mij was dat simpel en hij was
er blij mee.
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Hoofdstuk 14
Firma P. Groenendijk Cosmetica
Nu had ik de mogelijkheid om een echte eigen zaak te
beginnen in de kappersbranche. Ik had nog wat handels‐
geld en samen met de opbrengst van de antiekhandel
was dat ruim voldoende.
Dit alles speelde zich af in februari 1977.
Ik heb Nel ƒ 12.000,‐ gegeven en haar gezegd: “Ik wil je
het hele jaar niet meer horen.”
Vervolgens kocht ik een kleine bestelwagen, heb mijn
winkel ingericht als showroom, de noodzakelijke kan‐
toormeubelen en magazijninrichting aangeschaft, factu‐
ren en briefpapier laten drukken en de rest van mijn geld
geïnvesteerd in kappersbenodigdheden bij de diverse
importeurs en fabrikanten. Onder andere de firma Veth
te Rotterdam, de firma Houtkoop en Mok.
P. Groenendijk Cosmetica was geboren en is gestart op 1
april 1977.
In eerste instantie ging ik naar mijn oude klanten die ik
als verkoper bij Wella ook bezocht. Ik werd met open
armen ontvangen, daar de enige andere groothandel in
kappersbenodigdheden in Rotterdam de firma Volle‐
mans was. Zij waren ouderwets en niet met hun tijd
meegegaan; en ik had met de oude, arrogante, sigarenro‐
kende mijnheer Leen Vollemans nog iets af te werken.
Nel, mijn vrouw, zat dagelijks in de winkel, waar zij de
showroomverkoop verzorgde. Buiten de winkel van 40 m²
hadden wij ook nog een magazijn in de kelder van 10 m².
Wanneer een klant van iets twee stuks wilde hebben,
moest er één uit het magazijn worden gehaald. De kelder
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was 4 treden naar beneden. Ik had Nel geleerd, wanneer
zij daar naartoe liep op iedere tree 4 keer te stampen,
zodat het leek of zij een lange trap op en af ging. En ver‐
volgens minimaal 25 seconden beneden te blijven, zodat
het ook leek of het een groot magazijn was.
De zaken liepen zeer voorspoedig en we verkochten als
een tierelier. Al snel heb ik personeel aangenomen, Ria
Roeffel, om samen met Nel de bestellingen verzendklaar
te maken.
Kort daarop gingen Nel, Ria en ik op een zondag naar
een kappersbeurs in Brussel. Op de reis ernaartoe maak‐
ten wij een tussenstop om een kopje koffie te drinken.
Voor we de reis vervolgden, ging ik nog even plassen.
Naast mij kwam een mannetje te staan om ook een plasje
te doen. Nieuwsgierig keek ik opzij en tot mijn verbazing
zag ik dat het ome Leen van der Linden was. Ik gaf hem
een klap op zijn schouder, waardoor hij bijna in de pis‐
bak vloog, en zei: “Verrek Leen, hoe is het met jou.” We
besloten om nog een bak koffie te drinken, daar zijn
vrouw Willy ook met hem meegekomen was. Leen ver‐
telde dat hij bij de firma Moëlle Garnier werkte en het erg
naar zijn zin had. Na wat gepraat vervolgde ieder zijn
eigen weg.
Na enige tijd op de beurs rondgekeken te hebben, troffen
wij Leen en Willy opnieuw en was het tijd voor een bor‐
reltje. Wat Leen en ik allebei graag lustten. Na een paar
glaasjes en wat heen en weer gepraat zei ik: “Leen, wees
eens eerlijk, heb je het werkelijk zo naar je zin? Want je
bent niet de Leen die ik ken.” Na wat gestotter kwam het
hoge woord eruit; hij had het helemaal niet naar zijn zin.
“Maar wat moet ik. Uiteindelijk ben ik 57 jaar, waar kan
ik nog terecht. Het zal mijn tijd wel duren.”, zei hij. Ik
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antwoordde: “Leen, morgen om 9:00 uur kun je bij mij
beginnen als vertegenwoordiger.”
Hij vloog me om mijn nek, barstte in tranen uit en gaf me
drie dikke zoenen. Dit was het begin van een ongelooflij‐
ke vriendschap, samenwerking, succes, lol, lol en nog
eens lol. Op de terugweg naar huis waren zowel Nel als
Ria het er helemaal niet mee eens dat ik dit gedaan had.
We hadden een jonge vent nodig en geen ouwe lul von‐
den zij. Hier zijn zij overigens allebei vrij snel van terug‐
gekomen.
De investering van het bezoeken van de technische clubs
voor kappers in de voorafgaande jaren, begon nu zijn
vruchten af te werpen. Ook nam ik stands op kappers‐
beurzen en bemande die samen met Leen, iets dat al die
ouderwetse groothandels in Nederland niet deden. Al
snel waren we een apart stel in de kapperswereld.

Samen met Ome Leen op de stand
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Rotterdam en zelfs Nederland was mij al vrij snel te klein
en we begonnen ook beurzen te doen in het buitenland.
Het kon niet uitblijven, het pandje waarin we zaten, daar
groeiden we ook uit. Ik kocht mijn eerste stuk onroerend
goed, een pand op de hoek van de Bergweg en de Vin‐
kenstraat, Bergweg 168. Samen met mijn neef Joop Ri‐
chard heb ik dit pand in korte tijd verbouwd tot een
mooie showroom beneden en magazijn met kantoor op
de eerste verdieping.
Bergweg 168
– Rotterdam
In 1980 zouden de
wereldkampioen‐
schappen voor kap‐
pers plaatsvinden in
Rotterdam. Ik had
mijn nek hiervoor
uitgestoken en het jaar ervoor vast 7 verkoopstands gere‐
serveerd. Ik zei: “Leen, we hebben personeel nodig.”
Leen wist nog wel iemand, een nichtje van één van zijn
klanten. Dat was Carola Quint. Zij solliciteerde, het klikte
onmiddellijk en ze paste goed in ons team.
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Daar de verkoop enorm toenam, niet alleen naar de kap‐
per, maar ook aan grotere bedrijven en export naar België
en Duitsland, had ik geen tijd meer om mijn klanten te
bezoeken. Dus hiervoor werd een nieuwe vertegenwoor‐
diger aangenomen, te weten René van der Linden (geen
familie). De resultaten waren enorm en de omzet steeg
tot grote hoogten. Ook de wereldkampioenschappen in
Ahoy waren een overweldigend succes.
Weer groeide ik uit het pand en wilde een ander pand
aankopen, maar de bank (ABN) wilde hier niet in mee.
Zij vonden dat het allemaal te snel ging. Dus bleven we
doorsudderen en ik kocht in de Zaagmolenstraat een
onbewoonbaar verklaard pandje van de godsprediker
Johan Maasbach uit Den Haag, als extra magazijnruimte.
Ook kochten wij nog 2 kapsalons, die door mijn vrouw
Nel gerund zouden worden.
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Hoofdstuk 15
Het Verre Oosten
Inmiddels hadden wij de exclusieve importen gekregen
van Weltmeisterscharen uit Solingen, Duitsland, Top
Turbo föhns uit Italië en Comair kammen uit Miami,
USA. Na de WK hadden wij een enorm succes in de sa‐
menwerking met Toni & Guy, de absolute topkappers uit
Engeland. Dit team bestond uit 4 broers, met als bekend‐
ste Anthony Mascollo, wereldkampioen kappers. Wij
verkochten hun producten in Nederland, onder andere
fotoboeken, posters en videobanden. En zij verkochten
mijn producten in Engeland.
Op een dag belde Toni mij op en zei mij, dat hij een
schaar had gekregen die geproduceerd werd in Japan,
merk Matsuzaki. Hij zei mij, dat hij deze scharen zou
willen importeren, maar dit zelf niet kon, omdat zijn or‐
ganisatie daar niet op berekend was. Hij vroeg me of ik
het wilde doen.
Voor mij was het simpel. Als het zo goed was, wilde ik
dat wel. Ik heb een vliegticket gekocht naar Tokyo en met
een verpakking van de bewuste schaar + US $ 50,000.—
ben ik op pad gegaan.
Deze reis ging niet over rozen. Nadat we een tussenlan‐
ding hadden gemaakt in Bangkok, vloog een opstijgend
vliegtuig tegen ons aan. Gevolg, een crash waarbij 54 men‐
sen om het leven kwamen. Niet in ons vliegtuig, daar wa‐
ren slechts wat gewonden. Wel ontstond er een hevige
paniek, geschreeuw en volgens mij scheet iedereen daad‐
werkelijk in zijn broek. Het stonk er een uur in de wind,
de airco was uitgevallen, wat niet bevorderlijk was.
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Ik zat achterin het vliegtuig met naast mij een grote vent
met een rode baard. Na het gebeuren stond hij op en
haalde een fles Johnny Walker tevoorschijn en dronk
hem voor de helft leeg. Hij overhandigde mij de fles en
zei me: “This is good for the nerves.” Ik nam een paar
slokken en gaf hem de fles terug, welke hij onmiddellijk
verder leeg dronk. Dit waren de enige woorden die wij
gedurende de hele reis gewisseld hebben. Gezien zijn
uiterlijk en de whisky, was hij een Schot of een Ier.
Na een vertraging van ± 24 uur kwam ik in Tokyo aan.
Wat ik niet wist, was dat dit vliegtuigongeluk in Neder‐
land op het nieuws was geweest en mijn vrouw Nel had
dat gezien.
In mijn hotel aangekomen, heb ik haar direct gebeld. Dat
bellen ging niet zoals tegenwoordig, maar via de opera‐
tor. Deze vroeg mij: “Zal ik er een collect call van ma‐
ken?” Niet verder nadenkend zei ik dat dat okay was. De
totstandkoming van de verbinding kon wat lang duren,
dus ik wachtte op mijn hotelkamer, waar ik na alle emo‐
ties en commotie in slaap viel. In die tussentijd had Nel,
die absoluut geen Engels spreekt, een telefoontje gekre‐
gen van een slecht Engels, met Japans accent sprekende
telefoniste. Nel snapte er helemaal niets van, dus paniek
alom in de tent. Zij heeft toen mijn broer Adrie gebeld en
deze heeft meteen actie ondernomen en hem kreeg ik na
verloop van tijd aan de lijn. Dus toen wist iedereen dat
alles in orde was met Pietje.
Ik wist absoluut niet waar de firma Matsuzaki gevestigd
was. Op het doosje stond alleen Japanse tekst. De andere
dag ben ik de straat opgegaan en heb gezocht naar kapsa‐
lons. Na enige tijd had ik er een gevonden, ben naar bin‐
nen gegaan, vroeg in het Engels of zij deze firma kenden,
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en toonde het doosje. Helaas, geen enkele van de aanwe‐
zige kappers sprak een woord Engels. Opgetogen toon‐
den zij hun scharen en wilden ze allemaal het haar van
deze grote Hollander wel knippen. Goede raad was
duur, maar de oplossing was simpel. Ik ben op straat
gaan staan en heb diverse mensen aangesproken waar‐
van ik dacht dat zij wel Engels zouden spreken. Na enige
tijd vond ik er een. Ik heb hem de situatie uitgelegd, hij is
met me mee de kapsalon binnen gegaan en 5 minuten
later had ik het adres en telefoonnummer van de scha‐
renfabrikant.
De volgende dag heb ik een afspraak gemaakt en werd ik
afgehaald door een van de medewerkers van mijnheer
Matsuzaki. Ik kwam in een gigantische fabriek waar
scharen slechts een klein onderdeeltje van de vele fabri‐
caten vormde. Ze produceerden messen en heel veel me‐
dische gereedschappen.
Ik werd ontvangen door de heer Matsuzaki jr. op zijn
kantoor. Een zeer afstandelijke en arrogante Japanner. Ik
kreeg een kopje thee aangeboden en ik vertelde wat ik
wilde. Hij keek me aan of hij water zag branden. Volgens
mij wist hij absoluut niet wat Nederland was en dacht hij
dat ik van een andere planeet kwam.
Hij sprak zeer gebrekkig Engels, dus zijn secretaresse
deed het woord. Ik gaf hem een order van diverse model‐
len en maten scharen. Hij zei me, dat ze binnen drie da‐
gen in mijn hotel zouden worden afgeleverd. Hiermee
ging ik akkoord en wilde gaan.
Wel wilde hij zijn US $ 50,000.‐ direct incasseren. Er zat
niets anders op, dus overhandigde ik hem het geld. Ver‐
volgens zei hij, dat hij zich verder wilde excuseren, daar
hij moest gaan golfen met zijn vrienden.
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Hij had een wonderlijke manier van met zijn klanten om‐
gaan. Maar één ding staat vast, het was een man van zijn
woord. De scharen werden op het afgesproken tijdstip
afgeleverd. Ik heb nog jaren zaken met hem gedaan en
dat liep altijd gesmeerd.
Ik was de eerste Europeaan die Japanse scharen impor‐
teerde. De scharenmarkt werd tot dan toe beheerst door
de Duitsers (Solingen). De prijzen van de Duitse (edel‐
staal) kappersscharen lagen toentertijd tussen de ƒ 25,‐ en
ƒ 150,‐. En de Japanse (kobalt) scharen varieerden tussen
de ƒ 200,‐ en ƒ 1000,‐
Terug in Nederland gingen we van start met de verkoop
van de nieuwe scharen en ben ik samen met Toni & Guy
aan de slag gegaan. Een nieuwe markt was aangeboord
en deze is tot op heden nog steeds succesvol.
Tijdens de Wereldkampioenschappen kappers in Rotter‐
dam hadden wij de exclusieve verkoop gekregen van
Comair kammen uit de USA. Ook daar waren we zeer
succesvol mee en al snel exporteerden wij deze kammen
en de Japanse scharen naar diverse landen in Europa.
Na enige tijd maakte ik weer een reis naar Japan. Maar
alvorens ik daar naar toe ging verbleef ik eerst een paar
dagen in Taiwan. Ik kwam daar op zaterdagmiddag aan
en had een kamer gereserveerd in het Hilton hotel in het
centrum van Taipei. Ik had de zondag om iets te gaan
bekijken. Op een kaartje zag ik dat het strand niet zo erg
ver weg was van het hotel. Bij de receptie vertelden ze
mij dat ik het beste met de trein kon gaan. Zondag ‘s
morgens vroeg ben ik naar het station gegaan waar het
uiteraard wemelde van de Taiwaneesjes. Het probleem
was dat er ongeveer 20 perrons waren waar de treinen
vertrokken en alle informatie werd uitsluitend in het
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Taiwanees vermeld. Helaas, deze taal beheers ik niet. Ik
stond daar een beetje verloren op het station, toen een
vriendelijke jongeman mij in het Engels aansprak en
vroeg of hij mij kon helpen. Ik zei hem wat ik wilde,
waarop hij antwoordde: “Dat komt goed uit, ik woon aan
het strand en ben op weg naar huis. Ga maar met mij
mee dan komt het goed.” Na een treinreis van ongeveer
een uur door een prachtig landschap, bezaaid met tem‐
pels en oude dorpjes waarbij we stopten (het was een
soort boemeltreintje), kwamen wij op de plaats van be‐
stemming. De jongeman vertelde tijdens de rit over de
tempels en dorpjes, hij studeerde in Taipei en zijn vader
was arts in dat kustplaatsje. Daar aangekomen nodigde
hij mij uit. Hij ging die dag met zijn vrienden surfen en
vissen aan het strand, dat leek mij wel wat. Nadat we de
hele dag aan het strand waren geweest werd ik uitgeno‐
digd om bij zijn ouders thuis te komen. Terwijl zijn moe‐
der de door ons gevangen vis op traditionele wijze kook‐
te, dronk ik met zijn vader op het terras een chinees wijn‐
tje. Het eten was heerlijk en met stokjes eten ging mij
goed af. Ik bedankte zijn ouders en ze brachten mij naar
het station om naar Taipei terug te gaan. Het was een
onvergetelijke dag geweest.
In het hotel aangekomen, nam ik nog een drankje in de
bar. Het was daar erg gezellig en druk. Een pianist met
zangeres vermaakte de boel en er werd driftig gedanst.
Natuurlijk duurde het niet lang voordat ik de microfoon
had en een paar liedjes ten gehore bracht en uiteraard
een duet met de mooie zangeres zong.
Ik kwam in gesprek met twee mannen uit Australië wel‐
ke ook voor zaken daar waren. Het waren handelaren in
geld, ze hebben me uitgelegd wat dat betekende, maar

89

daar snapte ik niks van. Ik bleef maar bij de scharen. Een
van de mannen vertelde mij dat hij in Cairns woonde
een klein plaatsje aan de kust bij het Great Barrier Reef en
dat vissen zijn grote hobby was. Dat is het mekka voor
iedere sportvisser en een van de plaatsen waar de White
Shark (Jaws) voorkomt. Ik zei hem dat het me een droom
leek om daar op te vissen. Waarop hij mij zei, dat moet
kunnen en nodigde mij spontaan uit om te komen vissen.
Ik zou vijf dagen in Tokio blijven, wat ik onmiddellijk tot
twee dagen heb ingekort. Vervolgens heb ik mijn terug‐
vlucht veranderd en ben naar mijn nieuwe visvriend in
Australië gevlogen. Daar aangekomen werd ik heel
vriendelijk ontvangen, hij woonde in een mooi huis uit‐
kijkend over de zee, ook had hij een prachtige visboot. Ik
heb daar een paar fantastische dagen gehad. We hebben
drie dagen gevist op de grote White Shark, helaas heb ik
er geen een gevangen, wel heb ik er een aan mijn hengel
gehad (denk ik) maar nooit gezien. De lijn brak, de vis
was beter dan ik. Ik hou het er maar op dat het een White
Shark was, de gedachte alleen is al een droom.
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Hoofdstuk 16
Ilie Nastase
Ik werd door Tony Battaglia, uitvinder en producent van
Comair kammen, uitgenodigd samen met Nel naar Mia‐
mi – Florida te komen. Tony was kapper en entertainer,
wat goed bij mij paste. Samen hebben we veel lol en mu‐
ziek gemaakt tijdens deze reis.
Tony bezat op het “California Resort” in Florida een ap‐
partement, waar Nel en ik verbleven. Het enige dat we
mochten doen, was de bon aftekenen voor wat we ver‐
teerden.
Op dat resort waren een golfbaan en tennisbanen. Op een
avond zaten wij aan de bar toen een hevig onweer los‐
barstte. Het licht viel uit en de bar werd verlicht door
middel van kaarsjes. Naast mij zat een met een accent
Engels sprekende jongeman. We maakten een praatje en
het bleek Ilie Nastase te zijn, de Roemeense toptennisser.
Hij woonde ook op dat resort en hij trainde daar wanneer
hij geen wedstrijden speelde. Nadat wij elkaar een aantal
keren hadden gesproken, heb ik hem gevraagd of ik na
een van zijn trainingscessies naar de baan mocht komen
om wat foto’s te maken. Hij vond dat prima. De volgende
dag ben ik in mijn tenniskleding en met mijn racket on‐
der mijn arm eerst een half uurtje hard gaan lopen in de
brandende zon, zodat ik nat en bezweet was. Daarna heb
ik me bij Ilie gemeld en hebben wij een serie foto’s ge‐
maakt. Ik bedankte hem en bood hem een biertje aan;
Tony betaalde toch.
Daarna liep ik weer weg en zei: “Tot zo.”
Maar Ilie zei: “Ho ho, nou nog een paar echte foto’s!”
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En wonder boven wonder hebben we een paar balletjes
geslagen. Nel heeft dit alles op foto vastgelegd. Helaas is
later tijdens die reis mijn camera gestolen.
Of het zo moest zijn, heb ik Ilie later in mijn leven nog
twee keer ontmoet. Eén keer tijdens het ABN tennistoer‐
nooi in Ahoy en later toen hij in het veteranen toernooi
speelde op Wembley – Londen. Bij deze laatste ontmoe‐
ting zei hij: “You again?”
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Hoofdstuk 17
Gevonden geld
De reis naar Miami was zeer geslaagd geweest. Buiten de
uitnodiging voor deze fantastische twee weken, had ik
een exclusief contract gekregen voor de verkoop van
Comair producten voor heel Europa.
Bij terugkomst op kantoor in Rotterdam deed ik wat alle
ondernemers doen, onmiddellijk mijn bank‐ en giroaf‐
schriften nakijken. Terwijl ik met mijn broer aan de tele‐
foon zat en tevens naar mijn giroafschriften keek, zag ik
tot mijn grote verbazing, dat er een bedrag van
ƒ 135.000,‐ was bijgeschreven. Ik stopte het gesprek met
Adrie en zei: “Ik bel je straks nog wel even terug.”
ƒ 135.000,‐ was in die tijd een astronomisch bedrag en
wanneer je dat dan ziet staan, ga je aan je zelf twijfelen. Is
het nou ƒ 1.350,‐ of ƒ 13.500,‐? Nee, het was echt
ƒ 135.000,‐. Het was een teruggave van de belasting die
onmogelijk voor mij kon zijn. Ik belde mijn broer Adrie
weer terug en vertelde hem wat er gebeurd was. Hij zei
onmiddellijk: “Heb je nog veel crediteuren?”
Ja, die had ik natuurlijk wel. Zijn antwoord was: “Beta‐
len, betalen, betalen!”
Deze raad heb ik opgevolgd. Bij veel crediteuren heb ik
en passant ook nog maar 5% afgetrokken in verband met
de snelle betaling. En toen maar afwachten. Al snel kreeg
ik telefoontjes van leveranciers die vroegen of ik in Las
Vegas de bank had laten springen, en wonderlijk genoeg,
niemand piepte over die 5% welke ik extra had afgetrok‐
ken.
Enkele dagen later waren alle betalingen stuk voor stuk
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afgeschreven. Ik besefte dat ik dit natuurlijk niet onge‐
straft kon doen en dat het melden van deze transacties
aan de girodienst van essentieel belang was. Dus belde ik
naar de girodienst in Groningen en vertelde de juffrouw
van de betreffende afdeling dat ik ten onrechte
ƒ 135.000,‐ op mijn rekening bijgeschreven had gekregen.
Haar antwoord was: “Nou meneer, dat is niet zo’n pro‐
bleem. U kunt het onmiddellijk terugboeken.”
Waarop ik antwoordde: “Dat zou ik best willen doen,
maar het geld is op.”
Na een stilte van enkele seconden zei deze juffrouw:
“Dan is er wel een probleem, maar daar ga ik niet over.”
Ze beëindigde het gesprek met de woorden: “U hoort
nog van ons.”
Ik had de telefoon nog niet neergelegd of er werd al te‐
ruggebeld. Een zekere meneer van Wijk meldde zich,
stelde zich voor als de directeur van de postcheque en
girodienst en vroeg me wat het probleem was. Ik had het
verhaal goed voorbereid. Ik zei hem dat ik op zakenreis
was geweest in Amerika en mijn secretaresse opdracht
had gegeven om rekeningen te betalen wanneer er geld
binnenkwam. Wat ze dan ook stipt had uitgevoerd. Om
hem geen kans te geven met mij in discussie te gaan, zei
ik er meteen achteraan: “Maar, mijnheer van Wijk, ik heb
ook de oplossing voor u.”
Ik wist zeker dat de heer van Wijk inmiddels had nage‐
trokken wie ik was en wat voor bedrijf ik had. Wij ver‐
kochten in die tijd vrij veel onder rembours, en het trans‐
port hiervoor werd verzorgd door de PTT. De bijbeho‐
rende bedragen die zij hiervoor inden, werden altijd op
mijn girorekening gestort. Ik zei hem, dat hij die bedra‐
gen vanaf die dag maar moest afschrijven van die
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ƒ 135.000,‐. Met wat horten en stoten stemde de heer van
Wijk hier mee in, hij had niet veel keus.
Later bleek dat de belastingteruggave bestemd was voor
het Bergwegziekenhuis. Onze girorekeningnummers
verschilden maar één cijfer en ook onze adressen kwa‐
men ongeveer overeen, alleen een ander huisnummer.
Maanden lang ging de door mij voorgestelde aflossing
goed. Tot ik begin december een telefoontje kreeg van de
heer van Wijk. Het restantbedrag was toen nog ±
ƒ 16.000,‐ . Mijnheer van Wijk kende mij en mijn manier
van praten uiteraard nog en begon zijn verhaal zonder
mij enige kans van tegenwoord te geven. Het kwam hier
op neer, dat wanneer ik niet zou zorgen dat het restant
binnen 8 dagen ingelopen zou worden, hij, maar ook ik,
in grote problemen zou komen. Hij gaf me verder geen
kans en beëindigde het gesprek. Ik voelde dat het me‐
nens was, ik wist niet precies waarom. Maar ik heb on‐
middellijk het restant overgemaakt. Enige dagen later
belde de heer van Wijk mij op om me te bedanken. Ik
vroeg hem wat de problemen zouden zijn geweest, wan‐
neer ik het niet in orde gemaakt zou hebben. Hij zei me,
dat hij voor het einde van het jaar, voordat hij interne
controles kreeg, dit bedrag weggewerkt wilde hebben.
Dat begreep ik en was dan ook blij dat ik het op deze
wijze had afgehandeld. Uiteindelijk had ik er veel geld
aan verdiend. Ten eerste een renteloze lening van vele
maanden en ten tweede de extra kortingen die ik had
afgedwongen bij mijn leveranciers.
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Hoofdstuk 18
Van Rotterdam naar Brabant/van groothandel
naar import‐export
We sloten het jaar zeer succesvol af, met een omzet van
meer dan ƒ 1.000.000,‐.
Begin maart 1981 kwam één van mijn leveranciers goede‐
ren brengen. We dronken een kopje koffie en praatten
wat over de handel en over het succes dat wij hadden in
Rotterdam. Nadat hij in zijn bestelbus was gestapt om
terug te gaan naar Den Haag, zei hij me vanuit het open
raam: “Ik heb wel interesse om je zaak te kopen.” Waar‐
op ik gekscherend antwoordde: “Nou, dan koop je ‘m
toch.” En lachend reed hij weg.
Twee weken later, op een vrijdagochtend, kwam hij bin‐
nen, samen met een andere man, die hij voorstelde als
zijn buurman, Nico Boonekamp. Hij zei, dat hij terug‐
kwam op het vorige gesprek en dat zij de zaak wilden
kopen. Na wat heen en weer gepraat, zei ik tegen die
buurman: “Maar ik ken jou.” Hij bleek een zoon te zijn
van een grote klant die ik eerder bij Wella had, met een
aantal grote supermarkten. Hij bevestigde dit en vertelde
mij, dat hij en zijn broers die supermarkten hadden ge‐
ërfd, maar dat hij geen interesse had om met zijn broers
samen te werken en zich had laten uitkopen.
Uiteraard kreeg ik toen direct de geur van geld in mijn
neus. Het gesprek verliep vrij vlotjes en ik zei: “Ik heb
wel interesse. Ik vertrek volgende week voor 6 dagen
naar Amerika. In die tussentijd kunnen jullie een plan
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maken. Als ik dan terugkom, kunnen we dat bespreken
en het eventueel afwerken.”
Nadat ik terug was uit Amerika, maakten we een af‐
spraak en de zaak was snel beklonken. Ik verkocht de
groothandel en mijn pand, uitgezonderd de exclusieve
importen uit het buitenland die ik had van diverse artike‐
len. Op 1 april 1981 was de officiële overdracht.

De groothandel in Rotterdam, die voortgezet is onder de
naam Happy Hair Service, bestaat vandaag de dag nog
steeds en is nog altijd erg succesvol. Inmiddels wordt het
gerund door Stefan Boonekamp, de zoon van Nico.
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Voor de eerste keer in mijn leven was ik miljonair. Maar
dat was geen reden om voor de rest van mijn leven op de
Bahamas te gaan wonen. Daar was ik te jong voor. Dus
besloot ik een nieuw bedrijf op te gaan zetten.
In het contract had ik een concurrentiebeding, waarin
stond vermeld, dat mijn nieuwe bedrijf minimaal 150 km.
van Rotterdam verwijderd moest zijn. Ik wilde ook niet
meer aan kappers verkopen, maar uitsluitend aan groot‐
verbruikers en toeleveringsbedrijven. De keuze was toen
snel bepaald, het zou Brabant worden. Inmiddels was
mijn zoon Marcel ook groter gegroeid en zat in de laatste
klas van de lagere school. Hij moest het volgende jaar
naar de middelbare school en hij kon redelijk goed leren.
Gezien zijn handicap (slechthorend) moest hij naar aan‐
gepast onderwijs. Ook was hij nog steeds zeer talentvol
in de voetbalsport.
De beslissing was eenvoudig, het zou Eindhoven wor‐
den. Eindhoven had één van de beste middelbare scholen
voor slechthorenden, wat te maken heeft met Philips. Zij
produceren hulpmiddelen voor slechthorenden en de St.
Mariestichting in Eindhoven was daarvoor de proeftuin.
En wat ook belangrijk was, Eindhoven had één van Ne‐
derlands best betaalde voetbalclubs, te weten PSV.
Na een aantal weken zoeken, kochten wij een fantastisch
vrijstaand huis in Veldhoven en een bedrijfspand op de
Hastelweg in Eindhoven. Na een aantal weken hard
werken, was het bedrijfspand klaar om te beginnen. Ik
zelf woonde met Nel voorlopig in een caravan in de tuin
van ons nieuwe huis in Veldhoven. Dat werd geheel ge‐
renoveerd en helemaal naar onze smaak verbouwd.
Marcel heeft de laatste maanden van zijn lagere school in
Rotterdam afgemaakt en tijdelijk bij vrienden van ons
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gewoond, Peter en Monique Legierse. Daarna is hij naar
Veldhoven gekomen en na de grote vakantie op de St.
Mariestichting naar de mavo gegaan. Ook werd hij vrij
snel door PSV gevraagd waar hij tot zijn 18e jaar op zeer
hoog niveau heeft gespeeld. Daarnaast heeft hij de mavo
afgerond en is vervolgens gaan studeren op het CIOS in
Sittard.
Uiteraard was ome Leen van der Linden niet bij de firma
in Rotterdam gebleven, maar met mij meegegaan.
Leen en ik vingen aan met de verkoop. Al vrij snel kwa‐
men we tot de conclusie dat het team niet compleet was.
In onderling overleg hebben we toen besloten Carola
Quint te bellen en te vragen of ze interesse had weer bij
me te werken en in Eindhoven te komen wonen. Toen ik
belde zei ze: “Ik dacht dat je het nooit zou vragen, mijn
koffer staat al weken gepakt.” Boven mijn bedrijfspand
was een etage, dat hebben we in rap tempo tot apparte‐
ment omgetoverd, waar Carola is gaan wonen.
Het eerste jaar was het niet eenvoudig om aan de diverse
groothandels in Nederland te verkopen. Tot dan toe wa‐
ren wij altijd hun concurrent geweest en zo zagen velen
ons nog steeds.
Terwijl Leen en ik veel beurzen deden in België, Frank‐
rijk, Engeland, Duitsland, Italië enz., deden Carola en Nel
alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden op de zaak.
Eindhoven bleek wel een goede beslissing te zijn geweest
in verband met onze import en export. Dichtbij België en
Duitsland. En ik zei altijd: “Niet Nederland, zelfs niet
Europa, maar de hele wereld is mijn rayon.”
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Hoofdstuk 19
Pee Gee wordt geboren
Op een gegeven moment hadden Toni & Guy mij inge‐
huurd op een grote beurs in Engeland. Zij gaven daar
grote shows voor een internationaal publiek en ik stond
op het podium als spreekstalmeester. Dit soort presenta‐
ties heb ik veel gedaan op talloze beurzen wereldwijd.
Een aantal beroemde namen in de kapperswereld waar‐
voor ik de shows aan elkaar heb gepraat zijn: Vidal Sas‐
soon (USA), Irvin Rusk (Schotland), Tony & Guy (UK),
Bernd Gress (Duitsland), Daiji Kuroda (Japan), Trevor
Sorbie (UK) en met name Dirk de Witte (België).
Ik was niet zo geïnteresseerd in de kapsels die ze creëer‐
den, maar wel met welke gereedschappen en producten
zij dat deden. Toni & Guy hadden toen een haargel ont‐
wikkeld waarin iedereen interesse bleek te hebben. Ik
nam een paar potjes mee naar Nederland en liet ze analy‐
seren. Het bleek eenvoudig te zijn om te produceren. Dus
toen heb ik een fabrikant gezocht om het voor mij te ma‐
ken. Ik had verder gedacht dan mijn neus lang was en
was me bewust dat dit ook een perfect product was om
aan het grote publiek te verkopen en niet alleen maar op
de professionele markt.
Ik ontwikkelde een toonbankdisplay en zette het proto‐
type bij Carola op haar bureau. Ik noemde het product
“Haargel”, een geheel nieuw woord op dat moment.
Toen ik de volgende morgen op kantoor kwam, zag ik tot
mijn grote verbazing dat de tekst op de display veran‐
derd was in “Pee Gee’s Hairgel”. Ik vond het helemaal
niks. Al snel bleek dat Carola had zitten fröbelen en deze
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naam had verzonnen. Zij argumenteerde, haargel is een
product, net als bijvoorbeeld shampoo. Pee Gee’s, jouw
initialen (Piet Groenendijk), is de merknaam. Ik was het
er nog steeds niet mee eens en vroeg de mening van an‐
deren. Onder andere Leen, Nel en zelfs de chauffeur van
van Gend & Loos. En allemaal waren ze het erover eens
dat Carola gelijk had. Ik ben niet de man om dan alsnog
mijn zin door te drijven, dus de naam Pee Gee’s was ge‐
boren.
Enige weken daarna vonden de Nederlandse kampioen‐
schappen voor kappers plaats in de Jaap Edenhal te Am‐
sterdam. Ik gaf opdracht om 1000 liter gel te produceren,
welke werd aangeleverd in vaten van 50 liter. Verder heb
ik potjes gekocht, stickers laten drukken en displays laten
maken. Nu moest de gel nog in de potjes. Uit kosten‐
overweging had ik besloten dit zelf te gaan doen. Maar
hoe?
Inmiddels hadden we er al meer personeel bij gekregen,
te weten Yvon (kantoor) en Ton (magazijn). We experi‐
menteerden met z’n allen eerst met zo’n ouderwetse
slagroomspuitzak, maar dat was te moeilijk om te dose‐
ren. Carola, die in haar schooltijd als vakantiehulp in een
restaurant had gewerkt, kwam op het lumineuze idee om
de potjes te vullen met een mayonaisepomp, bevestigd
op een 10‐literemmer. Ik belde mijn zwager Rob, die on‐
der andere een patatzaak in Dordrecht had en vroeg hem
waar ik deze kon kopen. Hij zei me: “Kom ze maar halen,
ik krijg ze gratis van de mayonaiseleverancier.” Dat was
een uitstekend voorstel en een goede reden om een lek‐
kere pils te gaan drinken in Rob zijn café. Dus zo gezegd
zo gedaan.
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De andere morgen bleek al snel dat dit de oplossing was.
Na twee keer pompen was het potje van 50 cc perfect
afgevuld. We waren klaar voor productie. We lieten de
vaten gel binnenkomen en riepen een aantal stagiaires
op. Ton, de magazijnman, had de leiding over deze mei‐
den en het afvullen van de potjes. De volgende ochtend
om 9:00 uur gingen zij aan het werk, terwijl Carola, Yvon
en ik op kantoor onze werkzaamheden verrichtten.
Op een gegeven moment riep Carola mij en zei: “Kom
nou eens luisteren! Ik weet niet wat er gebeurt, maar vol‐
gens mij hebben ze een feestje in het magazijn.” We
hoorden de meiden giechelen en lachen en zelfs zingen.
Wij gingen naar het magazijn en troffen daar een stelletje
zo dronken als torren, liederlijk lallende meiden aan,
inclusief Ton, de magazijnman. We snapten er niks van.
Ik zei: “Carola, ze zijn echt dronken!”
Wat bleek, de gel had een alcoholpercentage van 90% en
tijdens het afvullen, snoven ze dat naar binnen. Nu be‐
grepen wij de vrolijkheid en de zattigheid van hen en
hebben we onmiddellijk de werkzaamheden gestopt.
Carola heeft Ton en de groep meiden naar buiten ge‐
stuurd en een grote pot zwarte koffie gezet om ze te ont‐
nuchteren. Ik belde de fabrikant en hij antwoordde me,
heimelijk lachend: “Dit telefoontje had ik wel verwacht.
We hebben het bewust niet verteld, maar het is absoluut
niet schadelijk.” De oplossing was simpel. We moesten
een paar grote ventilators neerzetten en de afvullers
moesten een mondkapje dragen.
Pee Gee’s Hairgel was hét succesnummer van de Neder‐
landse Kapperskampioenschappen in Amsterdam en
nam een enorme vlucht. Enige weken later, tijdens de
Indro Parfumeriebeurs te Utrecht hadden we een actie.
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Elke klant die voor ƒ 1000,‐ gel kocht, kreeg een fiets ca‐
deau, wat resulteerde in 115 fietsen.
Het is niet geble‐
ven bij Pee Gee’s
gel alleen, in de
loop der jaren, tot
heden ten dage, worden er nog steeds Pee Gee’s produc‐
ten en artikelen verkocht. De naam Pee Gee’s is wereld‐
wijd beschermd.
Ik heb geprobeerd een berekening te maken, wat zeer
moeilijk is. Maar tot en met de dag van vandaag zijn er
wereldwijd ± 50 miljoen diverse producten met de naam
Pee Gee’s verkocht. Met als absolute topper de Pee Gee’s
Ventborstel (haarborstel), door mij in samenwerking met
L’Oréal ontwikkeld. Hiervan zijn er meer dan 10 miljoen
over de hele wereld verkocht. Een andere topper was de
Pee Gee’s Top Turbo (haarföhn), waarmee we jarenlang
marktleider op de professionele markt in Nederland zijn
geweest.
Ook de ponytail twister was een groot succes, alsmede
vele, vele andere producten en artikelen.
Mijn slogan is dan ook geworden: “Pee Gee’s all over the
World”. En daarmee bedoel ik niet alleen de producten.
Maar ook mezelf, door vele, met name buitenlandse rela‐
ties, word ik Pee Gee genoemd. En dat alles is te danken
aan het gefröbel van Carola Quint.
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Hoofdstuk 20
Bali
Op een verjaardag vertelde mijn broer Adrie dat hij met
Anneke een mooie reis ging maken, drie weken China en
daarna tien dagen naar Bali ‐ Indonesië. Ook Rob en Aty
waren op deze verjaardag en het leek Rob ook wel iets
om mee te gaan, hij vroeg mij of wij ook mee wilden. Ik
vond dat niet zo’n goed plan daar ik al een paar keer in
China was geweest, wat mij niet echt aantrok. Maar Bali
dat leek mij wel wat. Rob en ik hebben toen afgesproken
om met z’n vieren, niet naar China, maar wel naar Bali te
gaan voor twee weken. Dat was lang zat, uiteindelijk
moest er ook nog een beetje gewerkt worden. De andere
dag hebben we het reisbureau gebeld en gezegd wat we
wilden. Nog diezelfde dag hebben we geboekt.
Kort daarvoor had ik een redelijk grote zaak gedaan met
een collega, de heer Houtkoop uit Limmen, waar ik nog
een behoorlijk bedrag van te goed had. Ik belde hem op
en noemde hem de dag dat we zouden vertrekken van
Schiphol Amsterdam naar Bali. Hij beloofde mij het geld
te komen brengen op het vliegveld. Rob vond dat eigen‐
lijk maar niks, en uit voorzorg had hij maar wat extra
geld meegenomen, zoals hij later vertelde. Maar de heer
Houtkoop was een man van zijn woord en bracht vol‐
gens afspraak het geld.
De reis begon in Singapore waar we twee dagen zouden
blijven. Ik was daar nog nooit geweest dus dat leek mij
wel wat. We logeerden daar in een prachtig hotel, waar ‘s
avonds mooie shows werden gegeven en ja zeker ook
Pee Gee heeft daar weer opgetreden. De vrouwen von‐
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den het machtig, Singapore is een wereldstad om te
shoppen, wat ze dan ook zeer fanatiek hebben gedaan.
De volgende stop was Jakarta Indonesië, wat ik minder
vond, arm en vies. Vandaar naar Bali, een paradijs. De
dag dat we aankwamen arriveerden ook Aad en Anneke
vanuit China. We hadden elkaar veel te vertellen.
Je kon daar veel excursies maken met de bus, maar Aad
zei dat we beter een auto met chauffeur konden huren
omdat je dan meer kon zien en meer mogelijkheden had.
Daar heeft hij zeer zeker gelijk in gehad. Iedere dag
maakten we leuke tochten en hebben we heel veel mooie
dingen bekeken. Onze chauffeur was een echte Balinees,
maar hij sprak wel gebrekkig Nederlands. Hij heeft ons
naar de beste plaatsen gebracht en uiteraard naar de bes‐
te restaurants.

Rob, ikzelf, Nel en Adrie en onze gids
Na vijf dagen rondreizen, een begrafenis met een massa‐
verbranding, batik fabrieken en tempels, vonden we het
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genoeg en wilden we de rest van de tijd doorbrengen in
ons hotel. Dat lag aan het strand en was van een luxe
waar je alleen maar van kon dromen. We hadden altijd
een mannetje bij onze kamer staan en je hoefde maar in je
handen te klappen, te zeggen wat je wilde en hij regelde
het. Het enige waar je helemaal gek van werd was die
irriterende, monotone gamelan muziek die je de hele dag
overal hoorde. Ik had nog nooit eerder, en ook daarna
nooit meer, zulke slechte muziek gehoord in mijn leven.
Maar laten we maar zeggen ’s lands wijs ‘s lands eer. Er
was daar ook een duikschool, dat wilden wij wel eens
uitproberen. We maakten een afspraak en zouden de
volgende dag gaan duiken. De vrouwen hadden besloten
wel mee te gaan, maar lekker op de boot in de zon te blij‐
ven. Toen we daar aankwamen bleek de boot niet veel
meer dan een uitgeholde boomstam te zijn. We keken
elkaar eens aan en wisten niet wat we er mee aanmoes‐
ten. Rob was de wijste en haakte af, maar Adrie en ik,
altijd eigenwijs, besloten het toch te doen. Onze duikin‐
structeur was een jongen van een jaar of 15. Hij sprak
geen woord Engels wat ook al niet hoopgevend was. Na
een half uurtje theorieles vertrokken wij, beiden met
duikflessen op onze rug en een loodgordel om. Toen we
op de duikplek waren gearriveerd werd ons gezegd dat
we overboord konden springen. Dat hadden we beter
niet kunnen doen. Gelukkig was het niet erg diep, onge‐
veer 2 meter, maar dus wel genoeg om staande water te
drinken. Voor mijn gevoel was ik al heel lang onder wa‐
ter, ik keek om me heen en zag Adrie en die jongen niet
meer. Wat er toen gebeurde weet ik niet meer precies,
maar ik raakte in paniek, ik heb werkelijk gevochten voor
mijn leven en de dood in de ogen gezien. De luchtslang
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was uit mijn mond geraakt en door het gewicht van de
loodgordel en de flessen kon ik niet naar boven, ik voel‐
de dat ik verdronk. Met mijn laatste krachten heb ik toen
die duikflessen van mijn lijf afgetrokken en kon ik naar
boven zwemmen. Eenmaal boven was ik helemaal buiten
adem, en kon nog maar net in die boomstamboot klim‐
men. Toen raakte ik weer in paniek, want ik zag Adrie
niet meer. Op dat moment zag ik hem boven water ko‐
men, hij stond op een rotsblok het bloed gutste uit de
wonden op zijn benen, wat kwam door de barnacles
(heel scherpe mosselschelpen) en hij beefde als een rietje.
Snel hebben we hem aan boord gehaald en we zijn on‐
middellijk naar de wal gevaren, om de boot in te leveren.
Onze instructeur hebben we nooit meer gezien. Adrie
heeft nog een paar uur als een zombie voor zich uit zit‐
ten staren, hij was echt in shock. Later heb ik gehoord
van mensen die het kunnen weten, dat we echt door het
oog van de naald zijn gekropen, we hebben allebei de
dood in de ogen gezien. We besloten de volgende dag bij
het zwembad te blijven.
Er was daar in het zwembad een bar in het water. Hun
specialiteit was een Cocohead, dat is een gevulde kokos‐
noot met drank, heerlijk.
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Het was de favoriet van Rob. Na de nodige van deze
drankjes genoten te hebben, begonnen we elkaar een
beetje te vervelen. Op enig moment wilde ik Rob van zijn
barkruk afgooien, achterover het water in. Ik wachtte het
juiste moment af en sloeg toe. Ik had me een beetje ver‐
keken op zijn gewicht, Rob stortte als een orka te water,
waardoor alle drankjes van de bar afspoelden. Hilariteit
te over, de barkeeper schreeuwde: “Ik had nog zo gezegd
geen bommetje!” Nadat Rob weer op zijn kruk was ge‐
klommen wilde hij natuurlijk wraak. Hij wilde mij met
een kaasprikkertje in mijn been prikken , maar doordat
hij nat en zwaar was, gleed hij wederom van zijn kruk af.
Gevolg: het prikkertje verdween geheel in mijn boven‐
been. Wat nu te doen? Het was behoorlijk pijnlijk en lo‐
pen ging ook niet meer. Gelukkig hadden ze in dat hotel
een Nederlandse dokteres. Tussen Adrie en Rob in, na al
die Cocoheadjes, werd ik al strompelend naar haar toe‐
gebracht. Nadat zij een klein sneetje in mijn been had
gemaakt en het prikkertje had verwijderd, moesten er
nog een paar hechtinkjes in. Adrie en Rob stonden dit
samen met een stinkasem en grote smile op hun gezicht
gade te slaan en hadden de grootste lol. Ik kreeg nog een
prikje tegen straatvuil en mocht de ziekenboeg verlaten.
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De rest van die dag hebben ze mij helemaal verwend met
eten en drinken.
De volgende dag vertrokken wij naar Singapore waar we
nog een overnachting hadden. Dat was onze laatste va‐
kantiedag en deze wilden we in stijl afsluiten. We had‐
den een tafel gereserveerd in het Raffles restaurant, wat
zeer beroemd is geworden door de cocktail Tom Collins,
die daar is uitgevonden. Om 7 uur werden wij door drie
Riksja’s van het hotel opgehaald en daar naartoe gere‐
den. We hadden de beste plaatsen van het huis, dat had
Rob geregeld. Dat kun je aan hem wel overlaten. Om 8
uur vingen het diner en de show aan, een fantastisch or‐
kest en goeie artiesten. Op een gegeven moment vroeg de
zangeres om een vrijwilliger. Nou bied ik me nooit aan
maar waarschijnlijk kunnen ze aan mijn ogen zien ze dat
ik dat wel graag wil. Ze vroeg me om op het podium te
komen, we deden wat dansjes en grapjes. Toen vroeg ze
mij of ik nog een wens had, waarop ik antwoordde dat ik
mijn hele leven al droomde om met een mooie zangeres
Summertime te mogen zingen in Raffles. Zij keek zeer
verbaasd, ik richtte me tot de organist, gaf hem de toon‐
hoogte aan en begon te zingen.

Zij viel direct bij, het publiek ging helemaal uit z´n bol,
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en wilde meer. Na nog een paar liedjes was het mooi ge‐
weest. Uiteindelijk was het haar avond, als dank kreeg ik
een staand applaus en van de zangeres een dikke kus.
Nu moet je weten dat Rob de hele vakantie als een
stomme Amerikaan met altijd minstens twee camera´s op
zijn buik rondliep. Behalve natuurlijk die avond, mijn
geluk. De volgende morgen vlogen we naar huis, ik
moest na verloop van een paar uurtjes naar het toilet. Ik
stond op en liep naar het toilet achter in het vliegtuig. Na
een paar meter passeerde ik een Chinese jongeman die
mij aansprak: “Sir, dank u voor het zingen van gister‐
avond. Ik heb u gezien, ik was ook in Raffles.” De man
dacht waarschijnlijk dat ik een beroemdheid was, hij
vroeg me of hij met me op de foto mocht en wilde graag
een handtekening. Nadat ik dat gedaan had vroeg hij
mijn adres en beloofde mij de foto te sturen, en ook de
foto´s van de avond ervoor. Zo kwam het toch nog goed.
Dit was overigens niet de enige keer dat ik in het buiten‐
land samen met een mooie zangeres heb gezongen op
een podium voor een zaal vol mensen. Op één van mijn
reizen naar Hong Kong werd ik eens door Ronnie
Pressman uitgenodigd voor een groot feest. Hij is de uit‐
vinder van de Carmenset. Kosten noch moeite waren
gespaard voor deze avond, er was een prachtig buffet,
een super orkest en de champagne vloeide rijkelijk. Toen
ik daar aankwam, werd ik verwelkomd door de gast‐
vrouw voor het feest en dit bleek niemand minder dan
Dionne Warwick te zijn. Ik vond het al een hele eer om
haar te ontmoeten, maar het hoogtepunt van die avond
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was toch wel, dat ik ook nog samen met haar een duet
heb mogen zingen.

Raffles
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Hoofdstuk 21
Las Vegas
Elke twee jaar vinden de wereldkampioenschappen voor
kappers ergens in de wereld plaats. Zo ook in 1984 en
ditmaal in Las Vegas, Nevada, U.S.A.. Ik huurde daar
een kleine stand en reisde mee met de Nederlandse kap‐
persbond de ANKO. Ik had een koffer vol met Duitse
scharen meegenomen en onder het motto dat ik materia‐
lenman was, kon ik de douane omzeilen. Ik kende Las
Vegas niet, maar wist dat het een grote stad midden in de
woestijn van Nevada was, uitsluitend geënt op gokken,
glitter en glamour.
Enkele weken voordat deze beurs zou plaatsvinden,
werd ik op een nacht wakker en dacht aan Las Vegas. Ik
vond het eigenlijk best wel spannend om een beurs te
doen in Amerika. Ik realiseerde me dat 50.000 kappers
uit de hele wereld dit evenement zouden bezoeken. En
dat ieder een eenvoudig, handzaam souvenir mee naar
huis zou willen nemen, om in hun salon aan hun klanten
te kunnen laten zien dat zij in Las Vegas waren geweest.
Ik kreeg het grandioze idee een diploma te ontwikkelen,
wat ik diezelfde nacht nog heb gedaan. Ik liet 1200 di‐
ploma’s drukken op heel mooi perkamentachtig papier.
Kosten ± ƒ 2,‐ per stuk.
De show was daar. Gewapend met 100 scharen en 1200
diploma’s, 6 rollen ducktape en 10 viltstiften, bouwde ik
mijn stand in Vegas. Op de dag van de opening zat ik op
mijn stand achter mijn tafel, getooid met hoge hoed en
klompen. De diploma’s lagen uitgestald. Een bevriend
kunstenaar in Nederland had mij een spoedcursus kalli‐
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graferen gegeven. Ik liet de mensen hun naam op een
papiertje schrijven en kalligrafeerde vervolgens hun
naam in fraaie letters op het diploma. Ik was aangevan‐
gen met een verkoopprijs van $ 8.‐ per stuk. De dollar‐
koers destijds was $ 1.‐ voor ƒ 3,60. Al snel stond er een
rij mensen voor mijn tafel om een diploma te kopen. Nel
incasseerde de $ 8.‐, wat al gauw een probleem gaf met
wisselgeld. Toen hebben we de prijs maar gewijzigd naar
$ 10.‐. De rij werd er niet minder door. Het was zo’n ont‐
zettend succes, dat al snel fotografen van allerlei vakbla‐
den foto’s kwamen nemen en interviews afnamen. Er
werden zelfs radio‐ en televisieopnames van gemaakt.
Zo’n slimme Hollander, dit was nog nooit vertoond!
De beurs duurde 3 dagen. Helaas waren na de tweede
dag de diploma’s uitverkocht. Ik heb nog van alles ge‐
probeerd om ze daar te laten drukken, maar daar was de
tijd te kort voor. De techniek in 1984 was anders dan nu.
Dus de derde dag, zonder hoge hoed en zonder klompen,
hebben wij ons toegelegd op de verkoop van de scharen.
De hoed en de klompen heb ik geruild met een paar
Mexicanen voor een sombrero.
Ook hadden wij een aantal monsters van onze eigen pro‐
ductieartikelen op tafel gelegd.
Een bevriende relatie van mij uit Nederland, de heer
Houtkoop uit Limmen, fabrikant van een elektrische
haarlakverstuiver, had mij gevraagd een paar onderdelen
mee te nemen voor een klant van hem in Amerika. Zij
zouden dit bij mij op de stand komen ophalen. Die och‐
tend betraden er twee heren met Italiaans voorkomen, in
keurige maatkostuums, blinkende lakschoenen en das‐
spelden met briljanten zo groot als stuiterballen, mijn
stand. Zij stelden zich voor als Mike Scrudato en Jerry
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Armelino van Organifyl Laboratories in New Jersey. Zij
kwamen de onderdelen van de heer Houtkoop ophalen.
Ik overhandigde hen het doosje met onderdelen. We
babbelden wat toen hun oog viel op één van mijn eigen
productieartikelen, te weten het kindje van de Pee Gee´s
Ventbrush. Eenzelfde soort haarborstel, maar dan in mi‐
niformaat, met een sleutelring en labeltje, die daadwerke‐
lijk als haarborstel gebruikt kon worden en als relatiege‐
schenk verkocht werd. Het was voor de dames om in
hun tas mee te nemen. Zij vonden het erg leuk en toon‐
den interesse. Ik vertelde hen de prijs, dat ik ze in vier
kleuren maakte, te weten rood, wit, blauw en zwart, en
dat ze verpakt waren met 144 in een doos en 8 van deze
doosjes in een exportkarton. Zij vroegen mij of er veel
interesse was. Uiteraard zei ik, dat er heel veel interesse
naar was, maar dat ik er op de beurs nog geen verkoop in
had gehad. Mike vroeg mij of hij tot ’s middags optie kon
krijgen voor exclusiviteit. Daar stemde ik in toe.
Na het sluiten van de beurs die dag kwamen zij terug
naar mijn stand en nodigden mij uit om een cocktail te
komen drinken. Onder het genot van een heerlijke Mar‐
guerita zeiden ze: “Als je ons de exclusieve rechten geeft
tot het eind van het jaar, willen we nu een order geven.”
Mijn antwoord hierop was: “Dat ligt aan de order.” Ze
bestelden 144 per kleur.
Toen vroeg ik: “Stuks?”
“Nee, dozen van ieder.”
Dus 144 x 144 moest het dan zijn. Ik zei: “Okay, ik geef
jullie de exclusiviteit”, en noteerde de order. Ik vroeg
Mike en Jerry deze order te tekenen. Ik overhandigde hen
het orderformulier, waarop Mike zei: “Nee, ik bedoel 144
exportkartons per kleur. Ik veranderde de order en re‐
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kende hem uit. Ik hoop niet dat ze het gezien hebben,
maar ik werd wat wit om mijn neus en begon te zweten.
Met een verkoopprijs van ƒ 0,35 per stuk kwam het eind‐
bedrag op ± ƒ 235.000,‐. Ik gaf hen het nieuwe orderfor‐
mulier dat zij aftekenden en vroeg wat schuchter hoe zij
de order financieel wilden afwerken en ik noemde wat
mogelijkheden op. Mike moet hebben begrepen dat ik er
nerveus over was en zei tegen zijn partner Jerry: “Zullen
we hem de cheque nu dan maar meteen geven?”
Mike vroeg mij: “Wanneer ik je nu de cheque geef, hoe‐
veel korting krijg ik dan nog?” Ik antwoordde spontaan:
“5%”.
Waarop Mike zei: “For 10% we’ve got the deal.” Ik twij‐
felde geen moment. Hij pakte zijn Florida chequeboek,
getooid met Mickey Mouse, en schreef een bedrag uit van
ƒ 211.500,‐‐. En deze werd door beiden getekend. Ik heb
de cocktails betaald en ben naar het hotel gegaan.
Ik zei tegen Nel: “Is dit the American Dream?”
Ik heb die nacht geslapen met de cheque onder mijn kus‐
sen en deze de andere dag met express koerier verzon‐
den naar de ABN te Veldhoven. Enige dagen later belde
de heer Damen, directeur van de ABN, met de medede‐
ling: “Deze mensen zijn goed voor ieder bedrag met 6
nullen en meer.”
Ik besloot om mijn verblijf in Amerika met een week te
verlengen en samen met Nel vakantie te vieren in het
beroemde romantische Hotel Del Coronado in Californië
op Coronado Island, wat een vermogen kostte, maar het
kon niet stuk.
Het leven is een feest, maar vergeet niet te dansen!
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Hoofdstuk 22
Mijn broer Adrie
Na de beurs had ik afgesproken in Los Angelos met mijn
broer Adrie, die met zijn vrouw Anneke en zijn schoon‐
ouders Jan en Rika Visser, een reis aan het maken was
door de USA. Ik heb hen natuurlijk als eerste over de
zakelijke successen verteld, ƒ 35.000,‐ aan papier (diplo‐
ma’s) en een ƒ 211.500,‐ order. En ik nodigde hen uit voor
een diner en een dol feest die avond in het hotel.
Iedereen ging naar de kamers om zich om te kleden en
op te frissen voor het etentje van die avond, behalve
Adrie en ik. Wij vonden dat we er goed genoeg uitzagen
en gingen alvast naar het restaurant op de 28e verdieping
van het hotel. We stapten in de lift en met ons nog een
andere man. Adrie en ik stonden wat te ouwehoeren,
waarop de man zei: “Wat toevallig, ook Hollanders.”
Boven aangekomen liepen wij naar de bar, waar ik de
andere man vroeg of hij ook een biertje wilde. Dat lustte
hij wel. We gingen aan de bar zitten en ik bestelde drie
bier bij de Amerikaanse barkeeper, die later van Griekse
afkomst bleek te zijn. Nadat wij de biertjes hadden ge‐
kregen zei ik: “Ik zal me even voorstellen.” Ik gaf onze
gast een hand en stelde me voor als Piet Groenendijk.
Ook mijn broer gaf hem een hand en zei: “Ik ben Aad
Groenendijk.” Het was even stil. De man keek ons wat
ongelovig aan en zei toen: “Hoe kan dat nou? Mijn naam
is Han Groenendijk.” Hilariteit ten top. Ik nodigde hem
onmiddellijk uit die avond mijn gast te zijn tijdens het
diner.
Han bleek directeur Mc Donald’s Nederland te zijn. Hij
117

was in L.A. om diverse vergaderingen van Mc Donald’s
bij te wonen. We hebben het nog een beetje uitgezocht,
maar we waren absoluut geen familie.
Langzamerhand druppelde iedereen binnen en gingen
we aan tafel. Het was een fantastisch diner, opgeluisterd
door een weergaloze zwarte, Amerikaanse pianist. Hij
speelde de sterren van de hemel, inclusief tulpen uit Am‐
sterdam. De barkeeper had dit alles gadegeslagen van
achter zijn bar en vroeg ons, na het eten, daar ons feestje
voort te zetten. Wij hadden daar wel oren naar en onze
Amerikaanse musicus verhuisde met ons mee. Het was
een ongelooflijk gezellig feest. Heel veel drank, lachen,
dansen en plezier. En de barkeeper deed volop mee. Zo‐
als ik al zei, hij was van Griekse afkomst. Was in de oor‐
log in het leger geweest en had de bevrijding in Neder‐
land meegemaakt, waarover hij fantastische verhalen kon
vertellen. Je begrijpt, hij werd onze vriend en opgenomen
in ons Nederlandse clubje.
Ook Han deed mee, hij vermaakte zich opperbest en liet
zich het bier goed smaken. Omstreeks 2 uur ’s nachts
deelde onze pianist mede dat hij zou gaan stoppen. Ik gaf
hem $ 100.‐ en vroeg hem of dat genoeg was om nog een
uurtje te blijven. Met een brede grijns en een spierwit
gebit antwoordde hij: “Yes Sir!” En met groot plezier
speelde hij wederom de sterren van de hemel. Ik zei te‐
gen Mr. Jakudakis, de barkeeper, dat ik goochelaar was
en net mijn debuut had gemaakt in Las Vegas. Hij keek
me verwonderd aan en zei: “Dat geloof ik niet.” Dus zei
ik: “Okay, ik zal het bewijzen.” En ik vroeg hem om een
kwartje. Een ouderwetse, simpele truc, waar mijn vader
Ary zijn hele leven bij alle kinderen succes mee had ge‐
had. Alvorens ik de truc deed, had ik aan Nel gevraagd
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haar soft bh uit te trekken en aan mij te geven. Ik zei:
“George, let op!” En gepaard met veel bombarie toverde
ik het kwartje dat ik in mijn hand had weg, wat ik ver‐
volgens uit mijn mond op de bar spuugde en dat, vol‐
gens mijn plan, al stuiterend in de ijsbak terecht kwam.
George stond me met grote ogen aan te kijken. Ik liep
achter de bar en stak mijn hand, waar ik van te voren de
bh van Nel in had gestopt, in de ijsbak. In plaats van het
kwartje haalde ik de bh uit de ijsbak en vroeg George:
“Welke goochelaar is hier nog meer geweest?” George,
die op dat moment een biertje stond te tappen, raakte in
een soort stuip en had eventjes niet meer de kracht om de
bierkraan dicht te doen. Het bier stroomde over de bar.
Omstreeks 4 uur ging iedereen, moe maar voldaan, maar
vooral dronken, naar bed. De volgende morgen rond 7
uur ging mijn telefoon en de receptioniste zei me: “Mr.
Groenendijk, your wakeup call.” Ik heb haar vriendelijk
gevraagd of ze wel goed bij haar hoofd was. De juffrouw
snapte er niet veel van, maar zag op haar lijst een andere
Groenendijk. Dus belde zij mijn broer wakker, die op niet
mis te verstane wijze te kennen gaf dat ze gek was. De
derde Groenendijk heeft ze niet meer durven bellen en de
arme Han miste zijn eerste vergadering om 9 uur op het
hoofdkantoor van Mc. Donald’s.
Omstreeks 11 uur hebben we met zijn allen ontbeten en is
iedereen vervolgens zijn eigen weg gegaan.
Ik rekende af in het hotel en inderdaad, het feest had een
vermogen gekost. Maar wat maakte het uit, het was
slechts de verkoopprijs van 100 diploma’s. Daarna heb‐
ben Nel en ik een fantastische week op Coronado Island
gehad.
Þ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ß
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Het feit dat je je broer ontmoet in Los Angelos is op zich
al heel bijzonder, maar bij die ene keer is het niet geble‐
ven.
Een paar jaar later was ik op zakenreis in Hong Kong. Ik
liep ’s middags in het centrum waar het uiteraard krioel‐
de van de Chineesjes. Op enige afstand voor me zag ik
daar twee lange mannen tussen lopen. Na nog eens goed
gekeken te hebben, dacht ik: “Het zal toch niet waar
zijn.” Maar, ja hoor, daar was hij weer. Mijn broer Aad
samen met zijn zakenpartner Ton Timmermans, ook voor
zaken in Hong Kong.
Het was een bijzonder treffen en uiteraard spraken we af
om ’s avonds met elkaar te gaan eten. De keuze viel op
het Jumbo Shrimp restaurant, dat is een groot drijvend
restaurant.
Aad en Ton pikten mij met een taxi op bij mijn hotel. Ik
zat voorin in de taxi, een ouwe brik welke aan alle kanten
rammelde, ik denk dat ie ouder was dan ikzelf. De
chauffeur had zelf een soort airco gemaakt, met slechts
één blaasplek en de blaaskracht van een turbo. Deze was
recht tegenover de bijrijderplaats gemonteerd, waar ik
zat. Na ongeveer 10 minuten werd het mij teveel en ik zei
tegen de chauffeur dat hij de airco uit moest doen. Hij
keek me verwonderd aan, daar hij trots was op zijn servi‐
ce en hij was zeker niet van plan gevolg te geven aan
mijn verzoek. Waarop ik zei: “I’ve got frozen balls!” Dat
verstond hij en hij schakelde de airco uit. Aad en Ton
hadden de grootste lol. Zij hadden dit al eerder ontdekt
toen ze mij kwamen ophalen. Ik was ook al een beetje
verbaasd dat mijn broer achterin zat, dat was al helemaal
niet zijn stijl.
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We gingen eten met een Chinese leverancier van mij, van
de firma Evergreen. Ik kocht oefenkoppen (dat zijn plas‐
tic hoofden met haar) van hem, die op scholen worden
gebruikt bij de kappersopleiding. Uit ervaring wist ik dat
wanneer ik met deze man zaken deed, ik veel betere
deals kreeg als ik hem eerst vol liet lopen met whisky. Hij
had alleen één zeer slechte eigenschap. Naar mate hij
meer dronk, ging hij steeds meer praten. Maar het erge
daaraan was, dat hij dan steeds meer met consumptie
ging praten. Met ander woorden, hij spuugde als een
zeehond.
Adrie en Ton wisten dat natuurlijk niet en ik had nog iets
te vereffenen vanwege die airco, waar ik nog steeds kou‐
de ballen van had. Dus heb ik meneer Evergreen tussen
Aad en Ton neergezet. Ikzelf zat tegenover hen, naast

zijn secretaresse. Na een aantal whisky’s begon de show.
Adrie en Ton hebben de volle lading gehad. Na het eten
hebben ze allebei een half uur onder de douche gestaan
en het overhemd dat ze aanhadden in de kliko gegooid.
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Als troostprijs was het eten door mijnheer “Tuf Tuf” be‐
taald.
Þ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ß
Men zegt wel eens “drie keer is scheepsrecht” en ik heb
ervaren dat dat klopt.
Op een woensdagavond ging ik naar Londen met de
nachtboot vanaf Hoek van Holland. Aan boord gekomen
en na mijn tas in mijn hut neergezet te hebben, besloot ik
een biertje te gaan drinken aan de bar.
De boot was inmiddels vertrokken en bij de bar geko‐
men, zag ik tot mijn grote verbazing mijn broer Aad en
zijn partner Ton daar zitten. Heel even ging het door
mijn hoofd dat ik waanbeelden zag, maar niets was min‐
der waar. Ik ging naast hen zitten, bestelde een biertje en
zei tegen de barkeeper: “Geef die mannen er ook één.”
Ze keken opzij, zagen mij en vielen allebei bijna van hun
kruk van verbazing. Het duurde uiteraard niet lang of
we hadden de grootste lol. Wat mij opviel was dat Ton
Timmermans whisky als water zat te drinken. Verder viel
mij op dat hij een sporttas op zijn schoot had, die hij
angstvallig vasthield en zelfs met zich meenam naar het
toilet. Toen hij dat deed, vroeg ik aan Aad hoe dat zat. Ik
kende Ton als een zeer ingetogen, rustige vent, die wel
een biertje dronk, maar naar mijn idee nooit teveel.
Aad zei: “Hou op, ik heb weken met Ton moeten praten
om hem mee te krijgen op deze reis. Hij is namelijk als de
dood zo bang om te varen en om zeeziek te worden.” Dat
laatste begreep ik, daar ik die ervaring lang daarvoor ook
had meegemaakt.
Gelukkig was het een rustig zeetje, dus Ton werd niet
zeeziek, maar wel steeds meer dronken. De tijd vorderde
en tegen een uur of twaalf was er geen zee meer met Ton
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te bezeilen. Hij was al een keer van zijn kruk gevallen en
niet meer te verstaan. Al met al, zo dronken als 100 mari‐
niers. Even later zat hij aan de bar te slapen, met zijn tas
in zijn armen.
Ik zei tegen Adrie: “Is het geen tijd om Ton naar zijn hut
te brengen?” Waarop Adrie me verwonderd aankeek en
antwoordde: “Hut? Wij hebben helemaal geen hut.”
Ja hoor, het was weer zo ver. Het mocht weer niks kos‐
ten. Gelukkig had ik wel een hut, dus stelde ik voor om
Ton dan maar mijn bed te geven. Dan kon hij in elk geval
zijn roes uitslapen. Samen hebben wij hem naar die hut
gedragen en daar, zo goed en kwaad als het ging, uitge‐
kleed. Toen we hem op bed legden, werd hij wakker en
hij mompelde: “Een ogenblikje.” Hij opende zijn tas, die
hij nog altijd niet losgelaten had. Het was niet te geloven
wat hij daar uithaalde, een knalgeel zwemvest, dat hij
vervolgens ook nog eens aantrok. Ik was sprakeloos en
keek nog even om toen we weg wilden gaan.
Hij riep ons na: “Ja, mij zullen ze wel vinden als we zin‐
ken. En kijk, er zit ook nog een lampje op wat ik aan kan
doen als ik in zee lig. Dan vinden ze me zeker!”
Aad en ik hebben, nadat we uitgelachen waren, nog een
paar pilsjes gedronken en vervolgens maar een paar uur‐
tjes in een stoel geslapen. De volgende morgen, bij aan‐
komst in Londen, was Ton het ventje en ik gebroken.
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Hoofdstuk 23
Marco Island – het begin
Weer thuis gekomen na mijn enerverende bezoek aan
Amerika en het normale leven weer opgepakt te hebben,
ben ik meteen gaan zorgen dat de order voor Mike en
Jerry volgens afspraak geleverd zou worden. Enige we‐
ken later kreeg ik een telefoontje van Mike uit Amerika
en hij gaf mij een repeat‐order. Niet zo’n grote als de eer‐
ste, maar het ging toch om een bedrag van ƒ 90.000,‐. Ge‐
zien de fantastische afhandeling van de eerste order
maakte ik me niet druk om de betaling en de bestelling
werd zo snel mogelijk verzonden. Dit alles speelde zich
af in de maand oktober.
Mike nodigde me uit om kerstmis te komen vieren op
Marco Island – Florida. Wij mochten daar gebruik maken
van één van zijn appartementen. Wij namen deze uitno‐
diging van harte aan en spraken tevens af dat Mike de
tweede order in Amerika contant aan mij zou betalen.
Ik ben toen eerst een weekje met Nel en Marcel naar Or‐
lando gegaan. We hebben daar Disney World en andere
parken bezocht. Twee dagen voor Kerst wilden we afrei‐
zen naar Marco Island, ± 400 km. verder naar het zuiden
gelegen bij de Everglades.
Terwijl Nel de koffers pakte, ben ik er op uit gegaan om
een auto te huren bij een van de daar aanwezige auto‐
verhuurbedrijven. Helaas, er was een sportevenement
gaande, the super ball en er was geen enkele auto te krij‐
gen. Ik dacht, dan boeken we nog een paar dagen bij in
het hotel in Orlando en gaan we later naar Marco Island.
Maar helaas, ook dat lukte niet.
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Goede raad was zeer duur. Ik heb toen een taxi genomen
en de kostbaarste taxirit van mijn leven gemaakt, ƒ 1000,‐.
Aangekomen op Marco Island, waren wij zeer onder de
indruk. Een tropisch paradijs. Ik beloofde me zelf: hier ga
ik ooit wonen.
We hadden hele leuke dagen met Mike, zijn vrouw Ho‐
ney en de kinderen, Jerry en andere familie. Mike vertel‐
de mij dat Jerry en hij grond gekocht hadden en er een
project hadden, waar ze 18 appartementen op aan het
bouwen waren. Ik besloot van het geld, dat ik nog van
Mike en Jerry moest ontvangen voor de laatste order, een
van deze appartement te kopen.
Enige maanden later belde Mike mij op met de medede‐
ling dat hij een probleem had. Ik zei: “Vertel.” Het kwam
hierop neer dat ze het complex met de 18 appartementen
konden verkopen. Maar dat dit niet ging, daar ik voor
1/18 mede‐eigenaar was. Hij stelde me voor: “Wanneer je
meedoet, krijg je $ 10,000.‐ winst.” Uiteraard maakte ik
daar geen enkel probleem van.
In april 1985 werd ik uitgenodigd door Jerry om mee te
spelen op een tennistoernooi voor een goed doel, georga‐
niseerd door het Hilton hotel op Marco Island. Vanzelf‐
sprekend nam ik deze uitnodiging aan en Jerry zei me:
“Okay, dan speel je met mijn neef, Anthony di Benedet‐
to.”
Daar aangekomen werd ik voorgesteld aan een groot
aantal vrienden en kennissen, waaronder ook die bewus‐
te neef. Ik gaf hem een hand en zei: “Volgens mij ken ik
jou.”
“Dat kan wel kloppen”, zei hij, “met jou nog ongeveer
100 miljoen mensen. Mijn artiestennaam is Tony Bennet.”
Het was een heerlijkheid om met deze man te mogen
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tennissen. Het zag altijd zwart van de mensen tijdens
onze partijen. Niet vanwege onze tenniskunsten, maar
vanwege de beroemdheid van Tony.
Tijdens dat bezoek logeerde ik in een appartementje van
een vriend van Jerry. En Jerry vertelde me, dat deze wel
interesse had om het te verkopen.
Na een fantastisch tennistoernooi ging ik een week later
weer naar huis en was ik de eigenaar van een apparte‐
ment op Marco Island – Florida. Samen met Nel ben ik
er enige weken later naar toe gegaan en hebben we het
helemaal naar onze zin ingericht.

Vanaf die
tijd hebben
Nel, Marcel
en ik vele
vakanties
daar gehad,
we vonden
het heerlijk.
met
En
mijn passie
voor
het
vissen kon

126

ik me geen beter plekje wensen.
Ongeveer een jaar later kwamen mijn broer Aad en zijn
vrouw Anneke en mijn zus Aty met haar man Rob naar
Marco Island om mij te bezoeken. Ook zij werden ver‐
liefd op dit prachtige stukje aarde en kochten ook ieder
een appartement. Het appartement van Adrie lag heel
mooi aan het water en dat van Aty en Rob aan het
zwembad en het bubbelbad. Na een paar maanden
kwam het appartement naast Adrie te koop, ik vroeg
hem of hij het leuk zou vinden als ik zijn buurman zou
worden. Dat wilde hij wel, dus dat heb ik toen maar ge‐
daan. Het andere appartement kon ik verhuren wat een
prima deal was.
Dit was het begin van een zeer enerverend, avontuurlijk
en heerlijk leven.
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Hoofdstuk 24
Punta Gorda
Tijdens een bezoek aan Nederland van Mike, Jerry en
hun vrouwen, hadden zij bij een bevriende relatie van
mij deurbeslag gekocht, onder andere deurkrukken. Zij
waren beiden een groot huis aan het bouwen in Punta
Gorda – Florida. Dergelijk deurbeslag kost in Amerika
ontzettend veel geld, als het überhaupt al te koop is.
Enkele weken later werden Adrie en Anneke en Nel en ik
uitgenodigd voor de bruiloft van Mike zijn zoon
Andrew. Deze bruiloft vond plaats in Saddle Brook –
New Jersey. Het was een fantastisch feest, geschoeid op
Italiaanse leest.
Bij deze gelegenheid hadden wij ook het deurbeslag, dat
Mike en Jerry besteld hadden, meegenomen. Mike had
ons ook nog uitgenodigd om na de bruiloft een weekje
vakantie te vieren in Punta Gorda, waar wij gevieren in
een van zijn appartementen mochten verblijven. Marco
Island is een paradijs, maar Punta Gorda is zeker niet
veel minder. Daar aangekomen waren we zeer onder de
indruk van het fantastische appartement van Mike dat
pal aan zee stond.
Vrijdags hadden we een afspraak gemaakt met George
Best. George was de aannemer die de twee nieuwe hui‐
zen voor Jerry en Mike aan het bouwen was. De dag er‐
voor hadden we een boot gehuurd en hadden we de hele
dag gevaren tussen de peninsula’s van Punta Gorda.
Daar hebben Adrie en ik voor het eerst kennis gemaakt
met een pitcher bier. Hiervan hadden wij nog nooit ge‐
hoord. Een pitcher is een dubbelwandige 2‐liter kan die
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gekoeld wordt en vervolgens gevuld met bier. De bedoe‐
ling is dat je de glazen zelf vult met het bier uit de pit‐
cher. Maar dat begrepen wij niet en vonden we te om‐
slachtig. Dus dronken we gewoon uit de pitchers. Met de
prikkende Florida‐zon op ons kop en de nodige pitchers,
tikt dat lekker aan.
We hadden de hele dag gevaren en dat was nog in de tijd
dat Adrie nog geen kaas gegeten had van varen. Maar op
de terugweg naar de haven om de boot af te leveren, na
het nuttigen van de diverse pitchers bier, had hij toch de
euvele moed. Hij nam plaats achter het stuurwiel en of
de duvel er mee speelde, na ongeveer twee minuten hield
de motor er mee op en lagen wij te dobberen op de Golf
van Mexico. Wij hadden er met zijn allen wel lol in, want
ook de vrouwen hadden de nodige drankjes genuttigd en
we probeerden de aandacht te trekken van voorbijvaren‐
de bootjes. Op een gegeven moment kwam er een wa‐
verunner met grote snelheid op ons afgevaren. Deze was
bemand door een prachtige, mooie, Amerikaanse neger,
type basketbalspeler. We vertelden hem dat de motor
gestopt was. Hij stapte bij ons aan boord, keek naar de
motor, draaide zich om en zei met een brede grijns: “De
benzinetank is leeg. Maar volgens mij zijn jullie redelijk
gevuld.” Hij zag de humor er wel van in, nam ons op
sleeptouw en leverde ons af in de haven van Punta Gor‐
da. Daar aangekomen hadden wij door alle commotie
gruwelijke dorst gekregen. We nodigden onze zwarte
vriend uit om met ons een pilsje te drinken. De ober
maakte ons er op attent dat die dag het restaurant een
jaar bestond en dat er ’s avonds een fantastisch diner ge‐
serveerd zou worden (oesters, kreeft en zalm). De prijs
van $ 19.99 per persoon stond ons wel aan, dus besloten
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we te blijven. Rond een uur of acht begon er een pianist
te spelen en werd het diner opgediend, wat absolute top
was, begeleid met de meest heerlijke wijnen. Het begon
allemaal een beetje saai en stijfjes. Wij zaten daar aan‐
vankelijk als een stel vreemde eenden in de bijt in onze
korte broeken, terwijl alle andere gasten in smoking en
avondjurk gekleed waren. Op een gegeven moment, heb
ik de microfoon gepakt en lang zal ze leven gezongen
voor één van de aanwezigen die jarig was. Dat werd
goed ontvangen, dus ik heb nog een paar liedjes ten ge‐
hore gebracht en uiteindelijk de boel flink op stelten ge‐
zet. Al met al werd het berengezellig en hebben we tot in
de kleine uurtjes gedanst en gefeest.
Rond twee uur waren we weer bij het appartement. Het
was een prachtige avond, volle maan en nog steeds een
graad of 25. Voor we naar bed gingen, hebben we met
zijn vieren nog poedeltje naakt in de Golf van Mexico
gezwommen.
De volgende morgen moesten wij vroeg op, daar we een
afspraak hadden met George Best. We hadden alle vier
een gruwelijke kater. De vrouwen besloten om niet mee
te gaan en in bed te blijven, wat Adrie en ik konden bil‐
lijken. Wij tweeën stapten in de auto en gingen richting
George, wat ongeveer 20 minuten rijden was. De conver‐
satie tijdens de rit was niet van hoogstaand niveau, daar
we allebei een houten kop hadden, en nog niet helemaal
wakker waren.
Ter plaatse aangekomen had Adrie het grandioze idee
om, voor we naar George gingen, bij de daar aanwezige
Mc Donald’s kippennuggets te gaan eten en Cola te gaan
drinken om zo onze kater weg te werken. Hierna hebben
wij ons gemeld op het kantoor van George. Dit was een
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soort bouwkeet op het terrein waar de bungalows ge‐
bouwd werden. We werden ontvangen door een juf‐
frouw achter de balie, die ons meedeelde dat George on‐
derweg was en ze vroeg ons even plaats te nemen. Na
enige minuten ging de deur open en stapte er iemand
binnen. Het was een vrouw van ongeveer 2 meter lang,
ze was gekleed in een spierwitte jurk van haar nek tot
haar enkels, ze had knalrood haar tot op haar billen en er
zat een gifgroene papagaai op haar schouder. Adrie en ik
keken elkaar aan en vervolgens weer naar de vrouw. Op
dat moment draaide de papagaai zich om en sprak de
woorden: “Godfrrrrdomme, lekker kontje hè.” En dat
herhaalde hij een aantal keren. Eventjes dacht ik dat ik
een delirium had, maar het was zo komisch dat wij bei‐
den in een deuk lagen. Nadat wij weer een beetje tot rust
waren gekomen begon Adrie een praatje met die vrouw
te maken. Ze vertelde ons dat zij getrouwd was met een
Nederlandse zeeman, die de papagaai deze woordjes
geleerd had.
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Hoofdstuk 25
Een leven als God in Florida
Ik was heel mijn leven al een visser en een bootjesmens.
Die eigenschappen heb ik geërfd en geleerd van mijn
vader Ary.
De enige vissen, die mijn broer ooit had gehad, waren
twee goudvissen. En water, daarop had hij het al hele‐
maal niet voorzien. Ik wilde graag een boot en heb Adrie
toen overgehaald om er samen een te kopen, uiteindelijk
is gedeelde smart halve smart. Hij wilde dat wel, maar ik
moest hem beloven dat ik hem alles zou leren wat betreft
varen en vissen. Natuurlijk wilde ik dat graag en samen
hebben we een prachtige boot gekocht: “The Two Dut‐
chies”, met Captain Pee Gee en First Mate Art.
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In Amerika kenden ze de naam Aad of Adrie niet en
werd hij door iedereen Art genoemd. Pee Gee en Art
werden een legende op Marco Island.
In de loop der jaren heeft Aad zich zo’n goede leerling
getoond, zodat hij inmiddels allang zelf captain is ge‐
worden.
Mijn leven leek een sprookje. 38 jaar, een appartement in
Florida met een boot voor de deur en een open auto in de
garage. Ik heb ontzettend veel tijd doorgebracht op Mar‐
co Island, vele maanden per jaar.
Iedere zondag gingen we met de boot naar Goodland
Island. Dat eiland wordt bevolkt door ± 300 families, die
allen van de visserij leven. Het enige festijn dat er is,
vindt iedere zondag plaats bij Stan’s. Dit is een buitenbar
met een groot podium waar diverse artiesten optreden.
Elke week was dit een feest waar een paar duizend be‐
zoekers op af kwamen. Ook ik gaf daar elke zondagmid‐
dag een miniconcert. Honderden handtekeningen heb ik
daar uit moeten delen. Ik werd er gefilmd en gefotogra‐
feerd. Ik voelde me een ster.
Inmiddels waren er heel veel vrienden en kennissen van
ons uit Nederland op bezoek geweest, waarvan er diver‐
sen besloten ook een appartement te kopen. Het werd
een soort Hollandse enclave.
Ik ben een opleiding voor makelaar gaan volgen in de VS
en in samenwerking met twee bevriende makelaars al‐
daar, Bud Pfeifer en Bobby Shean, ging ik bemiddelen in
de verkoop van onroerend goed. Met name aan niet‐
Amerikanen. Dat werkte fantastisch, daar ik meerdere
talen beheers, die de makelaars daar geen van allen spra‐
ken. Ook verhuurde ik onze boot aan anderen om te gaan
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vissen en ik liet deze mensen haaien vangen, Captain Pee
Gee was een hero.

Op een goeie dag werden wij bezocht door Noud Verha‐
gen en Willy van de Kerkhof met hun gezinnen. Wij gin‐
gen vissen, Noud, Willy, Adrie en ik. We vingen wat
haaien, niet overdreven groot en Willy stond mij een
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beetje te pesten dat ik altijd overdreef wat betreft de
grootte van de vissen.
Op een gegeven moment kreeg ik beet en ik voelde dat
het raak was. Ik zei tegen Willy: “Doe even een visriem
om.” Ik gaf hem de hengel en zei hem, dat hij de vis bin‐
nen moest halen. Adrie, Noud en ik gingen heerlijk in de
schaduw een koud pilsje zitten drinken. Na twee uur
zweten, zuchten en schelden, had Willy de vis nog niet
bij de boot. Ik vroeg hem of hij het spannend vond. Hij
draaide zich om en zei op zijn plat Helmonds: “Bekant
net zo spannend als een Europacup finale!”
Ik besloot hem te
gaan helpen en na
enige tijd haalde we
de vis bij de boot.
Het bleek een rog
van ongeveer 300
kg. met een door‐
snee van 2½ meter.
Een
supervangst.
Verder hebben we
nog wat haaien ge‐
vangen, het was een
fantastische visdag.
Aan het einde van
de week moest Wil‐
ly naar Miami in
verband met een
vergadering van de
Wereld
Voetbal‐
bond of iets derge‐
lijks. Hij vroeg me of
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ik zin had om mee te rijden, wat ik gedaan heb. Daar
aangekomen zou Willy gaan vergaderen en ik zou wat
op het strand gaan wandelen. Ik liep nog even mee naar
binnen voor een kopje koffie en tot mijn grote verbazing
zag ik daar alle grote sterren uit de internationale voet‐
balwereld bij elkaar. Uiteraard waren dat voor Willy al‐
lemaal bekenden, hij was één van hen. Hij stelde me aan
een aantal mensen voor en voor ik er erg in had, had ik
een hand gekregen van Pele. Daar was ik heel erg van
onder de indruk. Ik heb die hand zeker vier dagen niet
gewassen.
Op een keer kreeg een van de Nederlanders die op Mar‐
co Island woonde (Cees van der Land) vrienden op be‐
zoek. Nederlandse mensen van PSV, waaronder Mart
van den Heuvel, de vaste verzorger van het eerste elftal
van PSV.
Die mannen gingen vaak met ons mee vissen. Behalve
Mart, die had een fobie voor alles wat met vis te maken
had. Maar hij werd wel steeds nieuwsgieriger, daar wij
iedere avond aan de Tiki bar met nieuwe sterke verhalen
kwamen en de vissen werden steeds groter. Mart wilde
toch wel een keer mee om het met eigen ogen te zien, dus
hij vroeg of het echt niet gevaarlijk was. Waarop Adrie
hem overtuigde dat hij er voor instond dat er niets kon
gebeuren.
De volgende morgen stond iedereen weer paraat om te
gaan vissen en tot onze grote verwondering was ook
Mart van de partij. Hij zei: “Ik geloof in Aad, dus ik ga
met jullie mee.”
Nadat we een tijdje aan het vissen waren, ving Cees van
de Land een mooie citroenhaai. Niet erg groot, maar een
mooie vis. Deze beesten zijn erg sterk en doen er alles
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aan om de haak uit hun bek te krijgen. Cees stond er wat
mee te spelen, het beestje liep als het ware op zijn staart
over het water en vocht tegen de haak. Mijn broer Adrie
stond naast Cees te kijken.
Toen we gingen vissen, had Adrie tegen Mart gezegd:
“Ga maar op de kapiteinsstoel zitten achter het stuurcon‐
sole, daar zit je veilig en kan er niets gebeuren.”
Cees was nog steeds bezig met zijn citroenhaai toen er
plotseling, schijnbaar uit het niets, een enorme barracuda
uit de diepte verscheen, die een grote hap nam van de vis
die Cees aan zijn lijn had. De snelheid van die barracuda
was zo groot, dat hij meters uit het water sprong. Zo
hoog, dat hij over de hoofden van Aad en Cees de boot in
vloog. Daarbij landde hij exact op de schoot van Mart van
de Heuvel. Deze zat als aan de grond genageld en slaakte
een ijselijke gil. Ik was op dat moment achterin de boot
en reageerde onmiddellijk. Ik rende op hem af en gaf de
barracuda een klap op zijn kop met een knuppel.

barracuda
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Gelukkig raakte ik hem meteen goed en had hem uitge‐
schakeld.
De rest van de dag hebben we Mart niet meer gehoord.
’s Avonds hebben we met de hele ploeg heerlijk barracu‐
da gegeten, door Adrie klaargemaakt. Behalve Mart, die
gaf de voorkeur aan een halve kip.
Al met al, Marco Island was één groot feest. Ik ging met
Aad 2 à 3 keer per week vissen. Iedere dag speelden we
tennis, zaten we met vrienden aan de Tiki bar, gingen we
in de Jakuzi, noem maar op.
Adrie is een fervent golfer, wat hij redelijk goed beheerst.
En zoals ik hem vissen heb geleerd, heeft hij mij de eerste
grondbeginselen van de golfsport bijgebracht. Wat we
dan ook regelmatig samen speelden.

139

Hoofdstuk 26
Bijna schipbreuk
Twee bevriende relaties van mij uit Eindhoven, Martin
Peeters en Peter Stoop, vroegen mij om hen te adviseren
in een onroerend goed geschil wat zij hadden in Orlando
Florida. Gezien mijn kennis van de Engelse taal en mijn
makelaarsopleiding in Florida was ik voor hen de aan‐
gewezen persoon. Met zijn drieën zijn we naar Orlando
gevlogen en hebben daar een aantal vergaderingen ge‐
had met projectontwikkelaars en een advocaat. De zaak
bleek toch ingewikkelder dan ze hadden gedacht. Dus
namen zij een lokale advocaat in de arm, om de zaak
voor hen behartigen. Uiteindelijk hebben ze het geschil
tot een goed einde opgelost.
Tijdens ons verblijf had ik hen verteld, dat ik wist dat er
op Marco Island een faillissement was van een investeer‐
der en dat de bank 34 appartementen aanbood ver onder
de marktprijs. Ze waren beiden geïnteresseerd en we zijn
vervolgens naar Marco gereden.
We sliepen in mijn appartement, dus dat was geen pro‐
bleem. Na diverse onderhandelingen hebben zij toch be‐
sloten de zaak niet te doen.
Ik nodigde hen uit een tocht op mijn boot te maken, zo‐
dat zij de omgeving konden zien. Ik besloot rond het ei‐
land te varen, een tocht van ongeveer vier uur. Het was
een prachtige dag en we vertrokken ’s morgens na het
ontbijt rond 11 uur. Ik had gezorgd voor een goed gevul‐
de koelbox, dus de dag leek niet stuk te kunnen. Tijdens
deze tocht heb ik ze alle high lights van Marco Island
laten zien en we hadden ook nog het geluk dat de boot
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gedurende een half uur werd begeleid door dolfijnen. Ze
zwommen met ons mee en tuimelden naast de boot. Een
heerlijk schouwspel, zeker als je dat nog nooit hebt ge‐
zien. Na ongeveer drie uur varen kwamen wij aan het
einde van onze tocht. We moesten nog ongeveer 15 km
over zee om weer thuis te komen. Normaal gezien, en zo
zag het er ook naar uit, zou dit ongeveer een half uurtje
in beslag nemen. Echter toen we halverwege waren,
werden we overvallen door een tropische storm. Dat ge‐
beurt daar regelmatig, maar deze had ik niet aan zien
komen. Binnen de kortst mogelijke tijd veranderde de
Golf van Mexico van een glad zeetje in een kolkende
massa. Naarmate de tijd verstreek groeiden de golven
van niks naar 2 tot 3 meter. Mijn boot was daar absoluut
niet geschikt voor, met een diepgang van 50 cm. en het
dek dat zich maar 1 meter boven de waterspiegel be‐
vond.
Ik kreeg het erg benauwd, maar had geen keus. Gelukkig
durf ik te zeggen dat ik een goede zeeman ben en ik had
ervaring in dit gebied. Ik gaf Peter en Martin de opdracht
een zwemvest aan te trekken, zo ver mogelijk achterin te
gaan zitten en zich goed vast te houden. Op dat moment
waren we ongeveer 1 km uit de kust en 3 km verwijderd
van de riviermonding.
Ik was wel wat gewend uit de tijd dat ik vaarde, maar dit
was andere koek. Ik hield mezelf voor: “Hou het hoofd
koel en blijf rustig.”
Daarbij had ik ook nog de pech dat het laag water was,
dus moest ik goed oppassen voor de zandbanken die ik
niet kon zien door de hoge golven. Mijn grootste zorg
was dat de motor niet zou afslaan, want dan had ik geen
enkele kans meer. De boot werd ruw opgetild en opzij
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gezet en kreeg enorme golven over zich heen. Wanneer
de voorkant in een golf dook, duwde deze de boot bijna
geheel onder water, dat noemen ze “onderzeebootge‐
drag”. Als we er dan weer uitkwamen, had de schroef
enkele seconden geen contact met het water (paaltje pik‐
ken). Het was zaak om dit goed te regelen met de gas‐
hendel.
Het heeft meer dan twee uur geduurd alvorens we de
riviermonding bereikten. Inmiddels had ik een radiobe‐
richt uitgezonden dat we in de problemen zaten. De
kustwacht had dit ontvangen en wachtte ons op. Zij doen
niks zonder dat je er om vraagt, tenzij het werkelijk mis
gaat. Want je krijgt hier wel de rekening voor achteraf.
Ook een vriend van me, captain Bill, had mijn radiobe‐
richt gehoord en was uitgevaren om ons eventueel te
helpen. Gelukkig heb ik ze beiden niet nodig gehad en
zijn we veilig in de haven aangekomen. Ik werd met ap‐
plaus ontvangen door een aantal mensen die ons hadden
zien ploeteren terwijl zij op het havenhoofd stonden.
Martin en Peter hadden best wel angst gehad, maar had‐
den het ook wel een spannend avontuur gevonden. Ik
was totaal versleten en mijn armen waren zo dik als
scheepstrossen door de krachtsinspanning en de ver‐
moeidheid. Ze nodigden mij uit voor een borrel aan de
Tiki bar en daar was ik wel aan toe. Ik bedankte de kust‐
wacht via de radio. Die konden hun reis weer voortzetten
naar de volgende zoetwater kapitein. Vervolgens hebben
we een paar gezellige uurtjes gehad aan de bar, waar het
verhaal per borrel sterker werd en de golven uiteindelijk
10 meter hoog. Van Captain Bill kreeg ik een diploma dat
ik geslaagd was als zeekapitein. We hebben die nacht
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heerlijk geslapen en zijn de andere dag weer naar Neder‐
land vertrokken.
Martin was blijkbaar toch verliefd geworden op Marco
Island, want later heeft hij er toch nog een prachtig ap‐
partement gekocht.
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Hoofdstuk 27
Captain Bill
Bill was een van mijn betere maatjes op Marco Island. Hij
was een zestiger, die heel zijn leven hard gewerkt had en
van zijn pensioen genoot in Florida. Om nog wat te doen
te hebben, had Bill een pontoon boot gekocht, met ver‐
gunning voor 30 passagiers. Een aantal keer per week
organiseerde hij “sundown trips” (zonsondergangtocht‐
jes) voor toeristen. Dikwijls ging ik dan mee als first ma‐
te. We voeren dan de rivier af en op ongeveer één mijl uit
de kust lieten we de boot op de Golf van Mexico dobbe‐
ren. De passagiers konden daar genieten van een prach‐
tige zonsondergang, waar wij een glaasje appeltjesprik‐
wijn bij serveerden (alcoholvrij, want daar had Bill geen
vergunning voor). Dikwijls nam ik mijn gitaar mee en
zong wat liedjes, wat de gasten erg leuk vonden. Als we
geluk hadden, zwommen er dolfijnen mee met de boot.
Dat was voor de toeristen helemaal top. Door mijn kennis
van diverse talen kon ik aan passagiers van allerlei nati‐
onaliteiten vertellen over de omgeving en de geschiede‐
nis van Marco Island. Na afloop van de trip, die ongeveer
twee uur duurde, hielp ik de mensen weer van boord. Ik
werd er niet voor betaald, maar mocht wel de tip houden
en dat was altijd tussen de 50 en 100 dollar. Ik deed het
heel erg graag en van die dollars kochten we samen een
mooi biertje. Het was niet de slechtste manier van wer‐
ken.
Ook had Bill soms andere trips en als hij me nodig had,
ging ik met hem mee. Op een ochtend belde hij me en
zei, dat hij voor die middag een trip had geboekt. Het
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was een asverstrooiing van een overledene, George.
Rond 4 uur kwamen er 25 personen met de urn van Ge‐
orge aan boord. Ook was er een priester bij. Na ongeveer
een uur varen kwamen we aan op de plaats van de as‐
verstrooiing en kon de plechtigheid beginnen. De priester
hield een toespraak en de aanwezigen gingen in geza‐
menlijk gebed. Plotseling haalde iemand een geweer uit
een tas en loste drie saluutschoten. Bill en ik schrokken
ons te pletter. George was Vietnam veteraan. Vervolgens
werd op een krakerige transistor cassetterecorder het
volkslied ten gehore gebracht. Iedereen stond kaarsrecht
met de hand op zijn hart en zong uit volle borst mee.
Onder de tonen van de last post werd de inhoud van de
urn daarna in zee gestrooid, samen met wat zakjes
droogbloemen. Daarmee was de plechtigheid voorbij.
Nou moet ik zeggen, dat Bill en ik al onze bedenkingen
hadden over dit gezelschap. Ze woonden op een kamp,
buiten Marco Island. In Amerika noemen ze deze mensen
“trailer trash”. Bill was verstandig geweest en had voor
vertrek vast afgerekend. We waren nog geen 5 minuten
op de terugweg en de stemming werd al grimmiger. Er
waren nogal wat onderlinge irritaties bij de familieleden.
Uit dezelfde tas waar het geweer uit was gekomen,
kwamen nu de flessen sterke drank tevoorschijn. Wodka,
Whisky, Gin en noem maar op. Bill was hier niet blij mee,
maar gezien het gezelschap hield hij wijselijk zijn mond.
Bill, de priester en ik waren achterop bij het stuurhuis
gaan staan, vanwaar we de hele boot konden overzien.
Normaal gesproken wordt er op de rivier rustig gevaren
(no wake), doch deze keer besloot Bill er maar een turfje
bovenop te gooien, zodat we snel weer in de haven zou‐
den zijn. Daar aangekomen, heb ik iedereen snel van
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boord geholpen en waren we opgelucht dat het allemaal
goed was afgelopen. Het hele stel ging naar de bar in de
haven, waar ze doorgingen met zuipen en ruzie maken.
Uiteindelijk kon het niet uitblijven en brak er een onder‐
linge vechtpartij uit. De priester was inmiddels vertrok‐
ken en Bill en ik waren nog even aan boord gebleven om
de rommel op te ruimen. Wij konden het hele gebeuren
goed zien en horen. Na een kwartiertje was een groot
gedeelte van het gezelschap verdwenen, zij het onder
dwang van het barpersoneel en een bewaker van de ha‐
ven. Bill en ik besloten ook een biertje te nemen aan de
bar, waar op dat moment alleen de weduwe van George
en nog drie anderen aanwezig waren. Toen wij daar za‐
ten schoven ook mijn broer Adrie en nog wat andere be‐
kenden aan. De weduwe vertrok zo dronken als een gar‐
naal en stond op om de Captain (Bill) te zoenen als dank
voor de goede trip en ik, als hulpje, kreeg 10 dollar fooi.
Ik kwam er dus het beste af. We bleven nog een beetje
kletsen met elkaar en zagen de humor er wel van in.
Toen kwam de juffrouw achter de bar naar Bill en zette
de urn waar George in had gezeten voor zijn neus en zei:
“Captain, deze zijn ze vergeten mee te nemen.” In eerste
instantie wisten we niet precies wat we er mee aan moes‐
ten. Toen vroeg ik Bill om het telefoonnummer van de
weduwe. Ik belde haar op en zei haar op vriendelijke
toon dat ze de urn was vergeten, waarop zij antwoordde:
“Throw him in the garbage can, he was an asshole any‐
way!” (Gooi ‘m maar in de kliko, hij was sowieso een
eikel!) en ze verbrak de verbinding. Behoorlijk verbaasd
legde ik de telefoon neer en schoot toen in de lach. Geor‐
ge heeft nog een aantal weken op de bar gestaan, maar ik

146

ben bang dat hij inderdaad uiteindelijk in de kliko is ver‐
dwenen.
Een andere keer belde Bill mij met de mededeling: “Pee
Gee, we hebben morgen een shelling trip met 25 dames
van een plaatselijke vrouwenclub.” Dat leek me uiteraard
wel wat en ik zei hem, dat ik meeging. Netjes aangekleed
kwam ik aan boord, want ik wilde natuurlijk een goede
indruk maken op deze groep dames. Nadat ik alles in
orde had gemaakt op de boot, stopte er een bus waar
inderdaad 25 vrouwen uitstapten. De hele groep slofte
naar boord; ik denk dat de jongste 65 was en de oudste
zeker 100. Ik heb ze keurig aan boord geholpen, waarna
ik de diverse rollators netjes op de aanlegsteiger heb ge‐
parkeerd.
Ik vond het geweldig en vermaakte de dames tijdens de
trip naar de schelpenvindplaats met mijn gitaar en ging
rond met drankjes en koekjes. Ze vonden het prachtig,
een niet‐Amerikaan die hun taal sprak en ook nog eens
liedjes voor ze zong. Het bleek een groep dames te zijn
uit een verzorgingsresort in Napels en ze waren allemaal
weduwe. Ze vroegen honderd uit over Holland, de tul‐
pen, dat jongetje met zijn vinger in de dijk en over Anne
Frank. Een aantal van hen waren ooit in Nederland ge‐
weest. Het waren allemaal aardige en degelijke dames.
Met het liedje “Tulpen uit Amsterdam” scoorde ik hele‐
maal goed, ik wist zeker dat het met de fooi wel goed zat.
Eenmaal aangekomen op de zandbank waar de dames
schelpen gingen zoeken, hebben wij een trap buitenboord
gezet en hen geholpen van boord te gaan. Dat ging niet
zo soepeltjes, met al die ouwe stramme lichamen, maar
na een kwartiertje was de klus toch geklaard. Ik vertelde
hen dat ze na twee uur weer terug moesten zijn, daar dan
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het water weer zou gaan stijgen. Bill en ik gingen een
dutje doen en genoten van de rust en de stilte.
Na ongeveer anderhalf uur kwamen de dames weer aan‐
geschuifeld. Ze namen geen enkel risico en wilden niet te
laat zijn als het water weer te hoog zou staan. Het was
een aandoenlijk gezicht, die mooie oude dametjes met
emmertjes en netjes waarin ze hun gevonden schelpen
hadden verzameld. Er waren er zelfs een paar bij met
kaplaarzen, zeer komisch om te zien. Het water was in‐
middels bijna op kniehoogte en we begonnen de dames
aan boord te hijsen. Eén voor één, wat niet echt opschoot.
Plotseling zag ik uit een ooghoek een geschenk uit de
hemel. Een mooie nurse shark (zusterhaai) van ongeveer
1 meter 20 kwam aangezwommen richting onze boot.
Een prachtig beest met zijn mooie goudbruine huid glin‐
sterend in de zon.
Ik riep: “Kijk eens dames, wat een prachtige haai!” en
rende er onmiddellijk naar toe en probeerde hem te pak‐
ken. Dan zou ik echt de held zijn, dacht ik. Het lukte me
niet en de haai zwom weg naar dieper water. Ik draaide
me om en tot mijn stomme verbazing waren alle dames
al aan boord van de boot. Bill stond met het zweet op zijn
voorhoofd en zijn tong op zijn schoenen helemaal uitge‐
put bij het trapje. Hij had in zijn eentje alle dames aan
boord moeten duwen, die allemaal plotseling erge haast
hadden gehad bij het zien van de haai. Ik ging aan boord
en zei: “U ziet dames, bij Captain Bill en Pee Gee bent u
altijd veilig.” Ik was alsnog de held en Bill zei me: “Ik heb
nog nooit zoveel gekreun en gekraak gehoord bij vrou‐
wen en ik heb toch wel behoorlijk ervaring in mijn le‐
ven.” We hebben de dames netjes afgeleverd bij de bus.
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Ze hadden een geweldige middag gehad en de fooi was
erg goed.
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Hoofdstuk 28
The strong arm of the law
Ieder jaar kwamen de kinderen en kleinkinderen van
Aad: Ron, Monique, Mike en Jeffrey, mijn zoon Marcel
met Sandra en mijn kleinzoons Danny en Bob en de
kleinkinderen van mijn zus Aty, Colette en Robert op
vakantie. We deden ontzettend veel leuke dingen en het
waren fantastische tijden.
Ronnie en ik gingen altijd één avond samen shots drin‐
ken. Shots zijn kleine borreltjes van allerlei soorten. Tij‐
dens één van de vakanties deden we dat weer. We gin‐
gen van kroeg naar kroeg en eindigden in de “Septem‐
ber’s Bar”. Zo dronken als honderd mariniers zaten we
daar die avond aan de bar. De deur ging open en twee
politieagenten kwamen binnen, liepen wat rond en ver‐
trokken weer. Het ging er die avond ruig aan toe. Ron
had al een aardig partijtje geknokt met George. Geen ge‐
meenheid, maar dronken machogedrag van beiden.
Rond 1 uur ’s nachts besloten we naar huis te gaan, wat
slechts een afstand was van 150 meter. Ik kroop en Ron
duwde me voort. Plotseling werden we aan vier kanten
ingesloten door politieauto’s, en werden wij besprongen
door een aantal agenten met pistool in de hand. Binnen
een zucht en een scheet lag ik in handboeien geslagen en
met dicht gespoten ogen door de pepper spray op de
achterbank van een van de politieauto’s. Ron vroeg aan
een van de agenten wat er aan de hand was. Deze zei
hem, dat het hem niks aanging en dat ze mij moesten
hebben en niet hem.
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Ron zei: “Dat is mijn oom. En samen uit samen thuis.”
Waarop de agent antwoordde: “Nogmaals, het gaat om
hem, niet om jou. We hebben geen reden om jou te arres‐
teren.” En hij verzocht hem om door te lopen. Hierop
antwoordde Ronnie: “Nou, dan geef ik je een reden!”
Vervolgens gaf hij de agent een gruwelijke klap op zijn
bek. Uiteraard ging Ronnie toen ook in de handboeien en
belandde op de achterbank van een andere politiewagen.
We werden afgevoerd naar, wat later bleek, de gevange‐
nis van Napels en daar werden we opgesloten. Door de
grote hoeveelheid alcohol en pepper spray was dit alles
langs me heen gegaan.
De volgende ochtend om een uur of 7 werd ik wakker,
liggend op een bank, met kettingen aan mijn voeten en
kettingen aan mijn handen. Ik begreep werkelijk niet wat
er aan de hand was en wat er gebeurd was en riep een
van de dienstdoende cipiers. Deze opende de deur, zei
vriendelijk goedemorgen en verwijderde de kettingen
van mijn handen en voeten. Hij zei me, dat de kettingen
voor mijn eigen veiligheid waren geweest, daar ik ’s
nachts nogal onstuimig was geweest. Ik vroeg de cipier
waar mijn neef was. Hij zei: “Loop maar mee, dan breng
ik u naar hem toe.” Hij opende een andere cel en daar zat
Ron in dezelfde situatie als ik. Op een andere bank lag
een grote zwarte neger te slapen. Mijn zwager Rob zei
altijd: “Als je in Amerika in de gevangenis komt, word je
onmiddellijk verkracht door een neger.” Uiteraard was ik
nog redelijk onder invloed van de avond ervoor. Reso‐
luut stapte ik op de neger af, tikte hem op zijn schouder
en zei: “No bullshit, don’t try to fuck me!” Dit nam hij me
uiteraard niet in dank af, met als gevolg dat we bijna in
een gevecht verwikkeld raakten. Hij zag er echter vanaf
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omdat hij zag dat we met zijn tweeën waren.
Even later werden Ron en ik door de cipier opgehaald.
We namen afscheid van onze zwarte vriend en we wer‐
den naar een kamer gebracht waar we koffie kregen. Aan
zijn strepen te zien werden we ontvangen door een hoge
en hij deelde ons mede dat we naar huis konden. Wij
waren beiden verwonderd en vroegen ons af: “Wat heb‐
ben we nou eigenlijk gedaan?” We vroegen het aan de
politieman, waarop hij zei: “Ik kan hier niets over zeg‐
gen, u hoort nog van ons.”
We werden door een politieauto naar huis gebracht, waar
we niet op al te vriendelijke wijze werden onthaald door
de familie. Thuis ontdekten wij dat we al onze persoon‐
lijke bezittingen die we bij ons hadden, onder andere
rijbewijs, portemonnee etc. niet meer hadden.
Na drie dagen was de rust weergekeerd en kreeg ik een
telefoontje van het plaatselijke politiebureau op Marco
Island, met het verzoek mij daar samen met Ronnie te
melden. Nog diezelfde ochtend zijn we gegaan. We wer‐
den daar ontvangen door de sheriff van Marco Island. Hij
vertelde ons dat de hele situatie berustte op een misver‐
stand. Tevens zei hij, dat wij het recht hadden een aan‐
klacht in te dienen tegen de politie van Marco Island.
Verwonderd vroegen wij wat het misverstand dan was.
De sheriff vertelde ons dat, op de avond van onze arres‐
tatie, een dronken Duitse toerist zijn vrouw zo ernstig
had mishandeld, dat ze in het ziekenhuis was opgeno‐
men. Er was een opsporingsbevel uitgegaan om hem te
arresteren. De politie had een telefoontje gekregen dat
deze Duitser zich in het gezelschap van een vriend be‐
vond in de September Bar. Mijn signalement kwam over‐
een met dat van de Duitser. De twee agenten, die pools‐
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hoogte hadden genomen, wilden me niet in de bar arres‐
teren, gezien de agressiviteit van de gezochte man. Ui‐
teraard was hen niet opgevallen dat ik Nederlands sprak
in plaats van Duits, daar zij daar het verschil niet tussen
hoorden. Ron en ik vonden de zaak komisch en moesten
er hartelijk om lachen. We zeiden dat we er niet aan
dachten om een aanklacht in te dienen. Ronnie zei:
“Maar ze hebben me wel hard aangepakt.” Waarop de
sheriff zei: “Een ogenblik.” Hij pakte de telefoon en ver‐
zocht een van zijn agenten zich bij hem te melden. Toen
deze binnenkwam, zagen we het al. Hij had een oog zo
dik als een meloen en zo blauw als het water van de oce‐
aan. Hij zei tegen Ronnie: “En zo hard heb jij mij aange‐
pakt. Hiervoor krijg je in Amerika normaal 5 jaar gevan‐
genisstraf.”
We kregen onze persoonlijke bezittingen terug, praatten
nog wat en dronken onze koffie op. Bij het verlaten van
het kantoor zei ik tegen de sheriff: “Eén ding zit me wel
hoog. En dat is dat jullie mij als degelijke en nette Neder‐
lander hebben aangezien voor een onhebbelijke, brute,
gewelddadige Duitser.” Hij schoot in de lach. Zijn naam
was Franz Bauhausen.
Vanaf die dag hadden Ronnie en ik op Marco Island de
bijnaam Kid Curry & Hannibal Hayes.
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Hoofdstuk 29
Holland Hair Inc.
Als goede vrienden werden we uitgenodigd voor de
bruiloft van de dochter van Jerry. Ook mijn zuster To had
een uitnodiging gekregen. Een paar dagen van te voren
waren we aangekomen en daar To nog nooit in Amerika
was geweest, hadden we besloten een paar dagen in New
York te blijven om haar de stad te laten zien. Na een hele
dag rondgezwalkt te hebben door New York, stelde ik
voor die avond bij Mama Leone te gaan eten. We liepen
in de 42e straat en ineens was er een geweldig lawaai.
Politieauto’s met sirenes en politiemotoren op het trottoir
en plotseling klonken er diverse schoten. Alle niets ver‐
moedende wandelaars, zoals wij, doken onmiddellijk
portieken in of gingen op straat liggen. Behalve mijn zus
To.
Een eindje verderop werden op zeer hardhandige wijze
een paar vermoedelijke criminelen gearresteerd. Zoals
dat gebruikelijk is in Amerika, werden zij op straat ge‐
gooid, geboeid en er kwamen een hoop pistolen en gewe‐
ren aan te pas. To rende eropaf en wilde het van dichtbij
meemaken. Ze werd door de daar aanwezige politie
vriendelijk verzocht om te vertrekken. Gezien het optre‐
den en de houding van de agent begreep ze wel dat dit
noodzakelijk was.
We hebben de rest van de avond doorgebracht bij Mama
Leone en het diner smaakte fantastisch.
De dag erna was de bruiloft. Deze werd gevierd in een
zeer chique gelegenheid aan Jersey shore aan de zee. Het
was allemaal heel deftig, alle vrouwen waren in het lang
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en de mannen in smoking. Ik schat dat er zeker 500 gas‐
ten waren, echt Italiaans. Heel veel eten, een groot orkest
– diner dansant – met optredens van diverse artiesten.
Uiteraard heb ik daar mijn steentje aan bijgedragen door
wat liedjes te zingen. Ik had het Italiaanse nummer “Vo‐
lare” ingestudeerd, wat met heel veel enthousiasme werd
ontvangen. Voor mij was het hoogtepunt van de avond
om samen met de neef van Jerry, Anthony di Benedetto
(Toni Bennet), het duet te kunnen zingen “for all the girls
I loved before”. We hebben een geweldige dag en avond
gehad en de dag erna zijn we vertrokken om nog een dag
of tien op Marco Island vakantie te vieren.

Samen met Nel bij
New Jersey
Niet alleen de zake‐
lijke relatie met Mi‐
ke en Jerry was een
succes, ook per‐
soonlijk groeide het
uit tot een vriend‐
schap. Ik bezocht
hen regelmatig in
New Jersey en in
overleg met hen heb
ik op een goede dag
besloten om een eigen zaak in Amerika te beginnen. Ik
huurde van hen een stuk magazijnruimte en mocht ge‐
bruik maken van hun kantoren en personeel. Ik opende
daar een bankrekening en schreef me in bij de Kamer van
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Koophandel. De firma heette Holland Hair Inc. De be‐
doeling was dat mijn medewerkster Carola Quint zich in
Amerika zou gaan vestigen. Ik stuurde twee containers
handel en we waren klaar om te beginnen. Helaas, deva‐
lueerde toen de Amerikaanse dollar in een hele korte tijd
naar een dramatisch dieptepunt, zodat mijn producten
onverkoopbaar werden. Mike en Jerry begrepen dit en ik
hoefde toen geen huur meer te betalen. Het had geen zin
meer om Carola naar Amerika te sturen. Met behulp van
Mike en Jerry en het doen van een aantal beurzen in New
York, Boston en Los Angelos heb ik de goederen kunnen
verkopen en ben ik er financieel nog redelijk uitgespron‐
gen.
Wel heb ik nog een aantal jaren plezier gehad van deze
Holland Hair Inc., doordat ik vanwege de lage dollar‐
koers goederen kon importeren voor de Europese markt.

158

Hoofdstuk 30
Internationale beurzen
Met mijn firma Holland Hair Inc. in New Jersey had ik
wel een aantal klanten in de VS zoals bijvoorbeeld Sal‐
ly’s, een hele grote kappersgroothandelsketen en ik deed
diverse vakbeurzen op verschillende plaatsen. Op mijn
vele reizen naar Amerika nam ik altijd mensen mee om te
helpen. Bijvoorbeeld mijn zwager Piet Roodenkerken die
veel voor mij werkte om stands te bouwen en tevens ver‐
koop deed tijdens de beurzen. Een goeie vent met veel
humor, altijd een feest om mee samen te werken. Buiten
New York heb ik met Piet meer dan 50 beurzen gedaan
in heel Europa.
Ook mijn vriend en maatje Koos Ringeling was er heel
veel bij, een super verkoper en een harde werker. Ik had
een keer een nieuw artikel laten maken, grote ronde oor‐
bellen met een schaartje in het midden. Toen we vertrok‐
ken, hadden we wel de hele voorraad binnen, maar het
geheel moest nog in elkaar gezet worden. Met andere
woorden de ronde hangers moesten nog van oorclips
worden voorzien. Koos had gezegd: “Dat regel ik.” En ja
hoor, hij had een aantal tangetjes meegenomen en nadat
we al een paar uurtjes aan het vliegen waren, had hij een
stuk of acht medepassagiers zo gek gekregen dat ze oor‐
bellen zaten te monteren. Ze vonden het nog leuk ook.
Vliegen is saai, het doodde de tijd en Koos had het hele‐
maal naar zijn zin. Hij liep door het vliegtuig als de chef
van de sociale werkplaats.
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Samen met Koos
Ik zou nog vele anderen kunnen aanhalen die met mij
mee gingen, maar dat zijn er teveel om op te noemen.
Over één bepaald persoon wil ik wel wat meer vertellen,
mijn schoonvader Jan Bouterse. Nou moet je weten dat
hij een man was die werd geliefd en gehaat. Het was een
hele norse man, maar altijd recht door zee. Hij had een
zwaar leven gehad van hard en veel werken en een groot
gezin onderhouden. Jan had samen met mijn schoon‐
moeder 9 kinderen. Ik moet zeggen dat ik wel veel res‐
pect had, hoe hij dat allemaal had gedaan. Daar kwam
nog bij dat hij een redelijk heftig oorlogsverleden had,
waar hij nooit over sprak, maar het was niet niks ge‐
weest. Tot zijn 65e hard gewerkt en zichzelf weinig ge‐
gund. Nel en ik hebben hen een paar keer meegenomen
op vakanties en hen allebei voor het eerst laten vliegen,
naar Engeland. Ze vonden het fantastisch.
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Op de dag dat hij 70 jaar werd, waren wij op visite. Hij
vroeg mij weer over Amerika, daar was hij altijd zeer in
geïnteresseerd. Ik vroeg hem of hij het leuk zou vinden er
een keer naar toe te gaan. Hij keek me heel ongelovig aan
en zei: “Dat kan toch niet.”
Ik heb zijn huisarts gebeld en gevraagd of hij Jan wilde
keuren of hij dat nog aan kon, zo’n lange reis naar de
U.S.A. Een paar dagen later belde die arts mij dat het
geen enkel probleem was. Uiteraard had hij ook geen
paspoort, maar dat was zo geregeld. Een paar weken
later moest ik naar New Jersey om wat zaken te regelen
en toen heb ik Jan meegenomen.
Het avontuur begon al op Schiphol. We hadden een uur‐
tje vertraging en zaten koffie te drinken. Ongedurig en
zenuwachtig als hij was, begon hij wat te ijsberen. Op een
gegeven moment was ik hem kwijt en ik keek in de rond‐
te. Tot mijn grote verbazing zat hij een eindje verderop
aan een tafeltje een wijntje te drinken met onze toenmali‐
ge minister‐president Dries van Agt. Toen we later in het
vliegtuig zaten, vroeg ik hem ernaar en hij vertelde vol
trots: “We hebben wat gepraat over wijn.” Je moet weten
dat Jan de laatst levende wijnmeester/proever was in
Nederland. Hij had gewerkt bij de firma Cohn in Schie‐
dam, waar hij 1.000.000 liter wijn beheerde, hij wist er
dus alles van. En Dries is een liefhebber, dus dat klikte
perfect. In New York aangekomen hebben ze elkaar nog
even gedag gezegd, Jan was zo trots als een pauw.
We zijn 7 dagen in New Jersey en New York geweest. Ik
deed mijn zaken en Jan ging wandelen. ’s Avonds gingen
we ergens eten met relaties van mij. Jan genoot met volle
teugen en zocht iedere avond de wijn uit.
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Ook had ik één avond gereserveerd voor de Musical Cats
in Wintergarden op Broadway. Jan kon het wel niet ver‐
staan, maar dat deerde hem niet. Hij vond het fantastisch.
Uit ervaring wist ik dat er na afloop van de voorstelling
moeilijk een taxi was te krijgen. Geen probleem, kroegjes
zat in de buurt. We stapten ergens een kroeg binnen en ik
bestelde een bier voor mij en een cola voor Jan. Wat ik
wel, maar hij niet wist, was dat we in een lapdance café
zaten. Ik had het zo geregeld, dat we in de pauze bin‐
nenkwamen. Na ongeveer 10 minuten vroeg ik Jan of hij
nog een cola wilde. Waarop hij antwoordde: “Nee, ik ben
moe. Laten we maar naar het hotel gaan.” Vrijwel direct
daarna werd de muziek gestart en betraden zes topless
dames het café en begonnen op de bar te dansen. Zes
mooie konten en twaalf fraaie borsten deinden over de
bar en het was de bedoeling dat de gasten dan dollars
tussen de stringetjes van deze dames stopten. Jan sloeg
dit met verwondering gade en zei tegen me: “Ik heb ei‐
genlijk toch wel dorst, geef mij nog maar een cola.” Die
kreeg hij en tien biljetten van 1 dollar. Hij had een super‐
avond, maar ik denk dat ik er nog meer van genoten heb
dat ik dat samen met Jan heb kunnen doen.
Toen we uit Nederland vertrokken, had Jan $ 100.‐ zak‐
geld van zijn vrouw Greet meegekregen. Deze heeft hij
goed besteed, voor al zijn kinderen heeft hij een klein
Vrijheidsbeeldje gekocht en voor zijn vrouw een grote.
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Hoofdstuk 31
Hurricane Andrew
Tijdens een van de vele vakanties was het weer lekker
druk op Marco Island. Adrie en Anneke met de kinderen,
Aty en Rob met de kinderen, mijn zus To en een vriend
van Adrie, Ab Hurkmans, die ook een appartement had
gekocht. Ze waren er allemaal.
Het was midden in het hurricane (orkaan) seizoen. Hur‐
ricane Andrew werd aangekondigd. Zoiets gebeurt enige
tientallen keren per jaar. Normaal schonken we daar niet
zoveel aandacht aan, daar ze nooit over Marco Island
kwamen. Na een paar dagen werd er een stormwaar‐
schuwing gegeven voor ons district. Dat loopt over de
Everglades, Miami, Marco Island tot Fort Myers. Het
begon steeds harder te waaien en naarmate de tijd ver‐
streek, werd het wel duidelijk dat Marco Island zou wor‐
den getroffen. Een paar dagen voor het zover was, zag je
alles in de natuur veranderen. Er waren bijvoorbeeld
geen pelikanen en andere vogels meer, die normaal in
groten getale aanwezig waren.
Mensen begonnen hun huizen en boten te verzorgen.
Ramen werden dichtgetimmerd en losse tuinhuisjes of
garages werden afgebroken. Adrie en ik hadden het ad‐
vies van een ouwe ervaren rot gekregen onze boot te
verhuizen naar Napels en vast te binden aan wortels van
bomen welke op drijvende eilanden groeien, zogenaam‐
de Mangroven. Dat hebben we dan ook gedaan en met
goed gevolg. Na afloop hadden we geen schade aan de
boot.
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De dag voordat het zover was werden we verplicht het
eiland te verlaten. We moesten evacueren naar het vaste‐
land. Politie reed rond met luidsprekers en we moesten
ons melden op het politiebureau. Daar kregen we een
bewijs van ingezetenen, zodat we na de storm weer op
het eiland konden terugkeren.
Er arriveerden een paar honderd militairen, die op het
eiland moesten blijven tijdens en na de storm, om te hel‐
pen bij eventuele gewonden en om plundering te voor‐
komen.
Na familieberaad besloten wij naar Napels te gaan. We
waren met een behoorlijke ploeg. Gelukkig konden wij
twee extra auto’s lenen, zodat vervoer geen probleem
was. Zelf konden we niet veel maatregelen nemen, daar
wij in appartementen woonden en vrij hoog. Wel werd
ons geadviseerd de ramen te beplakken met tape om te
voorkomen dat er teveel schade aangericht zou worden
door de scherven, mochten ze er eventueel uitwaaien.
Verder hebben we snel een paar tassen met kleding inge‐
pakt en dat was het. ’s Middags zijn we vertrokken naar
Napels. We hadden een adres gekregen van een opvang‐
centrum. Daar aangekomen, bleek dat een school en
sporthal te zijn, waar honderden matrassen op de grond
lagen. Het krioelde er van de mensen en het rook er niet
al te fris. Adrie en ik besloten ons geluk te beproeven bij
een hotel in Napels. Uiteraard waren we niet de enigen
die er zo over dachten, dus bij de eerste tien hotels was
het vol. Na een uurtje zoeken, hadden we beet. We von‐
den een klein hotel dat nog een aantal kamers vrij had.
Eigenlijk niet genoeg, maar ach we waren familie, daar
pasten we wel een mouw aan. Snel de auto’s uitgeladen
en op een zo veilig mogelijke plek geparkeerd.
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Toen begon het wachten. Inmiddels was de wind aange‐
wakkerd tot zo’n windkracht 10, maar dat kennen wij.
Op radio en tv werden we continue op de hoogte gehou‐
den van de situatie op dat moment. Na enige tijd begon
het te regenen, niet zo maar een beetje, maar ongelooflij‐
ke regen. De eerste palmbomen begonnen het te begeven
en braken af. Het hotel was tegenover een golfbaan, dus
wij hadden een enorm uitzicht.
De avond vorderde, dus besloten we naar bed te gaan.
Volgens de berichten zouden wij ’s morgens rond 7 uur
de volle laag krijgen. Slapen was bijna niet mogelijk, het
was een hels lawaai en gehuil van de wind. Rond 4 uur ’s
morgens waren we dan ook alweer wakker en konden
niet meer slapen. Ik ging naar buiten om te kijken. Ik had
een plaatsje uitgezocht achter een brede muur. Niet hoog,
maar wel dik op een plaats met veel uitzicht. Samen met
een fotograaf van een plaatselijk blad heb ik daar afge‐
wacht hoe het verder zou gaan. Wat er gebeurde toen het
losbarstte, is haast niet te beschrijven. Bomen braken af
als luciferhoutjes, daken waaiden van huizen, stoplich‐
ten, vuilnisbakken en noem maar op vlogen door de
lucht. Wat ik zelf het meest fascinerend vond, is de erva‐
ring. Bij alle andere soorten rampen zie je wat het is.
Vuur, water, sneeuw enzovoorts. Maar bij wind niet. Dat
is er, je ziet het niet. Je kunt het alleen maar voelen en
horen. Het was oorverdovend en het leek wel nacht.
De werkelijke orkaan duurt niet zo lang, ik schat een half
uur. Dan is het plotseling windstil en verschijnt er een
helblauwe hemel met een stralende zon. Dat is het mid‐
den van de orkaan, het zogenoemde oog. Dat duurt een
tijdje en dan komt de tweede helft. Deze is minder heftig
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en verdwijnt geleidelijk, gepaard gaande met enorme
regen.

Toen het voorbij was, besloten we dat de vrouwen en
kinderen in het hotel zouden blijven en dat de mannen
terug zouden gaan naar Marco. We wilden zo snel moge‐
lijk terug om te zien hoe de situatie thuis was. De rit van
Napels terug naar Marco neemt normaal ongeveer 20
minuten in beslag. Deze keer heeft het minstens twee uur
geduurd. De wegen lagen vol met bomen, elektriciteits‐
palen en ‐draden en we reden tot onze assen door het
water. Op de brug bij Marco Island aangekomen, werden
wij tegengehouden door militairen. We mochten het ei‐
land niet op, ze stuurden ons terug. Maar al snel bleek
dat dit niet meer mogelijk was, daar de weg waarover wij
gekomen waren inmiddels geheel onder water stond en
niet meer te berijden was.
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Al snel bleek dat wij de eerste mensen waren die terug‐
gekeerd waren naar het eiland. We konden bewijzen dat
wij lokale bewoners waren, dus hadden ze geen andere
keus dan ons door te laten. Wel werden we gewaar‐
schuwd voor losliggende elektriciteitsdraden. Thuis aan‐
gekomen deden we een snelle controle en gelukkig bleek
dat wij voor grote schade gespaard waren gebleven. Bij
mijn appartement was slechts een klein raampje gesneu‐
veld.
Wat wij niet goed wisten, al was het wel ooit verteld, was
dat na de storm, de vloedgolf meestal nog meer schade
aanricht dan de orkaan zelf. Zo’n vloedgolf kan wel tot
10 meter hoog worden. Gelukkig was het deze keer be‐
perkt gebleven tot 4 à 5 meter. Een ander, ook geen pret‐
tig probleem, wordt gevormd door de slangen. In de
Everglades leven miljoenen slangen en wanneer het wa‐
ter stijgt, vluchten deze naar hoger gelegen gebieden.
Uiteindelijk is dit ook wel weer meegevallen. Er waren er
wel meer dan normaal, maar niet noemenswaardig. Wel
troffen we een enorme puinhoop aan. Bij ons voor de
deur waren meer dan 40 boten gezonken. Eén boot was
zelfs door de wind opgetild en een meter of 25 verder in
het zwembad geland, een komisch gezicht. Verder waren
er tientallen huizen verwoest en duizenden bomen ge‐
sneuveld. Bij de marina waren de boot storages (stellin‐
gen waar boten in liggen) van 5 meter hoog en 10 meter
breed omgewaaid. Honderdduizenden dollars schade.
Aan de haven stond een boom van een paar honderd jaar
oud, een paar meter doorsnee en wel 25 meter hoog. Een
soort attractie. Helaas had ook deze de storm niet door‐
staan.
Homestead, een stadje dichtbij Marco, was totaal van de
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wereld weggevaagd. Goodland Island was volkomen
overstroomd. Stan’s heeft weken nodig gehad om zijn
tent weer op te knappen, maar dat was sowieso geen
overbodige luxe en het werd nu betaald door de verzeke‐
ring.
We hebben nog drie dagen zonder stroom en water geze‐
ten, daarna ging het leven weer gewoon door. De vrou‐
wen en kinderen kwamen weer thuis en de pelikanen en
andere vogels keerden weer terug naar Marco Island.
Iedereen hielp mee de rotzooi opruimen, bomen te her‐
planten, schepen weer boven water te krijgen, etc. etc.
Het was een bijzondere ervaring en heeft me geleerd: met
de natuur kun je niet spotten en er zeker niet van win‐
nen.
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Hoofdstuk 32
Snowmobiel in Canada
In Amerika kun je iedere week wel een kappersbeurs
doen, uiteraard deed ik dat niet, maar wel de best be‐
zochte beurzen. Wanneer ik een beurs had, bleef ik
meestal nog een tijdje langer, om eventueel klanten te
bezoeken of iets leuks te doen. Dikwijls ging ik vissen.
Eén van die klanten was Fran Laurens uit Boston. Na de
beurs in N.Y. vertelde Fran mij dat hij met een paar
vrienden een snowmobieltocht ging maken in Canada.
Dat leek mij wel wat en ik vroeg Fran of ik niet mee kon.
Na het plegen van een telefoontje zei Fran: “Pee Gee,
geen enkel probleem, you’re welcome.”
Twee dagen later vertrokken wij met zeven man in een
soort camper naar Canada. Na een dag rijden kwamen
wij aan in een klein plaatsje niet zo ver over de grens
richting Montreal. We betrokken een klein hotel voor de
nacht ergens in de middle of nowhere. De volgende mor‐
gen, nadat we alles hadden gehuurd wat nodig was, in‐
clusief de snowmobiel, gingen we op weg. De reis zou
zes dagen duren. Dagelijks maakten wij een tocht van
tussen de 80 en 100 kilometer door een adembenemend
landschap en alleen maar sneeuw. Koud was het abso‐
luut niet, wat waarschijnlijk ook kwam door de span‐
ning, de adrenaline gierde heel de dag door je lichaam.
‘s Morgens rond een uur of negen vertrokken wij, en
rond 4 uur kwamen wij aan in een kamp om de nacht
door te brengen. Daar waren ook nog andere snowmo‐
biel reizigers.
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Het kamp bestond uit houten hutten met een eetzaal en
een slaapzaal. Er was er een kok aanwezig die de meest
lekkere maaltijden klaarmaakte, onder andere veel wild
en vis. Na het eten werd er nog een borreltje gedronken
en sterke verhalen verteld, totdat het om een uur of tien
tijd was om te gaan slapen. Jaarlijks gebeuren er best wel
ongelukken tijdens deze reizen, dus een goede samen‐
werking, conditie en nachtrust zijn van levensbelang.
Fran was de leider van onze groep, hij had dit soort rei‐
zen al vaak gemaakt en wist precies wat wel en wat niet
kon. Toen wij na zes dagen terug kwamen op de plaats
van vertrek, was alles en iedereen nog heel. Het was een
fantastische ervaring, een prachtige tocht, de flora en
fauna was adembenemend. Ik ben nog steeds blij dat ik
dit gedaan heb, maar de zee en vissen blijft toch voor mij
nummer 1.
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Hoofdstuk 33
Van Noord naar Zuid
Op een keer kreeg ik een leuke job aangeboden. Een be‐
drijf in L.A. bracht een nieuwe lijn producten op de
markt. Zij organiseerden shows, die ik zou leiden. Dit
hield in dat, terwijl topkappers haarshows gaven en deze
producten op modellen verwerkten, ik dit alles op het
podium aan elkaar praatte. Tijdens en na de shows ver‐
zorgde ik dan tevens het entertainmentgedeelte. Ik had
deze job via Mike, zijn firma Organifyl labs. fabriceerde
deze producten voor dit bedrijf.
Tijdens onze vlucht naar Los Angelos, waar de eerste
show was, vertelde Mike mij dat hij een boot had ge‐
kocht. Een twintig jaar oude trawler. Na een week zat
ons werk erop. De diverse shows in Los Angelos en San
Diego waren zeer geslaagd en succesvol geweest. Mike
had een prachtige order gekregen om de producten te
leveren. Weer terug in New Jersey bleef ik nog een nacht‐
je bij Mike thuis slapen. De volgende morgen nam hij me
mee naar de jachthaven, waar zijn boot lag. Toen ik daar
aankwam en de boot zag, begon mijn bloed sneller te
stromen. Wat een schip! Een echt schip, zoals ik dat noem
een schip met kloten. Helemaal van hout, met een echt
stuurhuis, een scheepsbrug, hutten met ronde, koperen
patrijspoorten en een prachtige machinekamer. Natuur‐
lijk was er een hoop aan dat schip te renoveren, maar
Mike kennende kwam dat wel goed. Hij had een daarin
gespecialiseerd bedrijf al de opdracht gegeven het schip
op te knappen zoals hij dat wilde.
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Mike vertelde me, dat wanneer het schip klaar was, het
naar Florida Punta Gorda gevaren moest worden. Hij
wist dat ik goed met een boot om kon gaan en vroeg mij
als bemanning mee te gaan. Dat was niet tegen een dove
gezegd. Ik kon niet wachten tot het zover was.
Een paar maanden later belde Mike en zei: “Pee Gee,
you’re ready for the trip?” Onmiddellijk heb ik actie on‐
dernomen en een week later zat ik in het vliegtuig naar
New Jersey. Daar werd ik door Mike afgehaald en gingen
we direct naar de boot. Ik wist niet wat ik zag. Zoiets had
ik nog nooit van mijn leven gezien. Het schip was com‐
pleet gerenoveerd, maar in de oude stijl en met zoveel
mogelijk oude originele materialen. Ik heb zeker een half
uur sprakeloos rondgelopen en het schip van alle kanten
bewonderd. Dit was echt een schip met kloten.
Ik werd voorgesteld aan de rest van de bemanning. We
gingen deze tocht met zijn vieren ondernemen. Mike als
captain, Lou als kok, Tony als machinist en ik als ma‐
troos. Geen van allen meer professionals, maar wel alle
vier met een verleden als zeeman in deze functies.
De volgende morgen werden we uitgezwaaid door fami‐
lie en vrienden en stoomden we de Hudson rivier op.
Het was een genot om de motor te horen, zo’n rustige
tjoeketjoek. Snelheid heeft zo’n schip niet, maar het glijdt
als een zwaan door het water.
Mike had alles geregeld, alle kaarten en vaarroutes lagen
in het stuurhuis. Hij had berekend dat de tocht tussen de
20 en 24 dagen zou duren. We hadden een vast patroon,
we voeren gemiddeld zo’n 10 uur per dag, van zonsop‐
gang tot zonsondergang. De tocht ging over rivieren,
meren en een stuk zee, we passeerden meer dan 10 staten
van Amerika en hebben meer dan 50 sluizen gehad. Het

172

was een fantastische reis, ik heb plekken gezien waar
nooit een toerist is geweest; oude plantages, dorpen waar
alleen zwarte mensen wonen en waar de tijd 100 jaar had
stil gestaan. Op alle plaatsen waar we aanlegden, ging
Lou de wal op en kocht er de lokale lekkernijen en leefde
zich uit in de kombuis. Tijdens de hele reis hebben we
maar twee keer aan de wal gegeten. Iedere avond bij
zonsondergang zaten we op het achterdek, luisterden
muziek, vertelden sterke verhalen, dronken een whisky,
kregen een super diner te eten, rookten een mooie Cu‐
baan en babbelden wat met de lokale bevolking. Ui‐
teraard had ik een hengel meegenomen en ik heb tijdens
deze reis de meest exotische vissen gevangen. Een aantal
keren heeft Lou mijn vangst klaargemaakt als avondeten.
Over het algemeen gingen we vroeg naar bed, daar we
’s morgens meestal bij zonsopgang vertrokken.
Het is grappig om te zien hoeveel levensgenieters je te‐
genkomt op zo’n reis. Allerlei boten, grote, kleine, mo‐
torboten, zeilboten, noem maar op. Maar één ding heb‐
ben ze gemeen, de reizigers zijn allemaal bon vivants. Ze
komen uit alle windstreken, je hoort prachtige verhalen
en iedereen is happy.
Geheel volgens plan en zonder noemenswaardige pro‐
blemen kwamen we aan in Punta Gorda. We hebben daar
nog twee nachten geslapen in Mike’s prachtige huis en
de boot schoongemaakt. Toen we vertrokken lag “Pop‐
py’s Dream” er spic en span bij. Eerlijk gezegd heb ik een
traantje gelaten toen we wegreden richting vliegveld,
vanwaar we met zijn vieren terugvlogen naar New Jer‐
sey. De volgende dag ben ik naar Nederland terugge‐
gaan, een superreis en een ervaring rijker. Ik denk een
droom voor een ieder die van boten houdt.
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Hoofdstuk 34
40 jaar
In 1984 waren we echt uit ons jasje gegroeid in het pand
op de Hastelweg. Het ging erg goed met de zaak en ik
kocht een groter pand om de hoek, op de Scherpakker‐
weg.
Een paar jaar later, op mijn 40e jaar nam ik het besluit om
de zaak over te dragen aan Carola en zelf te stoppen met
werken. Het was me de laatste jaren redelijk voor de
wind gegaan en voor de 2e keer in mijn leven was ik weer
miljonair. Zoals velen weten, hou ik van het leven, vrij‐
heid, spanning en avontuur. Nog meer geld verdienen
vond ik totaal niet belangrijk. Het leven is een feest, je
moet blijven dansen.
Ik was in die tijd een zeer populaire jongen en dacht dat
het nooit op kon. Toen ik 40 jaar werd, heb ik een onge‐
looflijk groot feest gegeven met 350 gasten. Als cadeau
had ik aan iedereen een envelop gevraagd, omdat ik het
geld wilde schenken aan de gehandicapten sportbond.
Na het tellen van het geld bleek het ƒ 4800,‐ te zijn, wat
mijn zwager Jan Plasmans spontaan aanvulde tot ƒ 5000,‐
Na het feest, met artiesten en veel eten en drinken, kwam
de locoburgemeester van Veldhoven, Twan Grezel, die
de cheque uitreikte aan de plaatselijke afgevaardigde van
de gehandicapten sportbond, Bertje van de Berg, die zelf
in een rolstoel zat. ‐ Vele jaren later heb ik vernomen dat
Bertje het geld nooit in de kas van de sportbond heeft
gestort, maar er met zijn gezin van op vakantie is gegaan
naar Florida. Het zij hem gegund. ‐ Na veel lovende
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woorden en met een enthousiast publiek was mijn ver‐
jaardag super geslaagd.
Vanaf dat moment bestond mijn leven uitsluitend uit
feest vieren. Ik vertoefde het grootste gedeelte van het
jaar in het buitenland en de resterende tijd begaf ik me
onder het groot van Eindhoven. Ik reisde met PSV mee
naar alle uitwedstrijden en uiteraard had ik een stoel in
de PSV business club. Achteraf gezien was dit natuurlijk
een overdreven luxe. Bij elke thuiswedstrijd was ik aan‐
wezig in de businessclub, waar het altijd feest was. Beta‐
len ging met een creditcard en eens per maand kreeg je
de rekening van PSV. De voorzitter van PSV, Rutten, was
inmiddels één van mijn vrienden geworden en zoals ik
daar rondliep, dacht iedereen dat ik de eigenaar was. Na
dit een aantal jaren gedaan te hebben, heb ik wel eens
berekend dat het me ongeveer ƒ 1000,‐‐ per doelpunt
heeft gekost. Eigenlijk van de gekke, maar wel bijzonder
leuk om mee te maken.
Ik heb fantastische hoogtepunten meegemaakt. Eén
daarvan was, toen PSV kampioen werd, ik toestemming
kreeg van Kees Ploegsma om na de wedstrijd op de mid‐
denstip “You’ll never walk alone” te mogen zingen. Dat
was geweldig om te doen voor een publiek van 28.000
uitzinnige PSV supporters. Tijdens het zingen kwam
Bobby Robson, de trainer, bij me staan. Hij nodigde me
uit, om ’s avonds tijdens het grote kampioensfeest, dit
nog een keer met hem samen op het podium te zingen
voor de spelers. Ook dat was natuurlijk heel erg leuk en
we zijn zelfs samen op tv geweest.
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Dat was overigens niet de enige keer in mijn leven dat ik
voor zo’n groot publiek heb gezongen. Tijdens het Kap‐
pers WK in 1990, dat plaatsvond in Rotterdam, heb ik na
afloop van de prijsuitreiking in het Sportpaleis van Ahoy
voor 6000 uitzinnige kappers “You’ll never walk alone”
ten gehore gebracht. Dat vond ik ook niet niks, om op
hetzelfde podium op te treden, waar voor en na mij vele
grote sterren van over de hele wereld furore hebben ge‐
maakt. Maar volgens mij had ik de meeste verschillende
nationaliteiten in het publiek.
Een ander leuk voorval uit die tijd is toen ik een keer met
PSV meereisde naar de Canarische Eilanden. In die tijd
ging ik altijd met PSV mee naar het buitenland. Ze ken‐
den me dus allemaal wel en daarom sliep ik ook altijd in
dezelfde hotels als de groep.
Tijdens het verblijf op de Canarische eilanden werd be‐
kend gemaakt dat Ruud Gullit was verkocht naar Italië.
Ik ging een dag eerder naar huis dan de PSV groep en op
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mijn laatste avond vroeg een bevriend fotograaf/journa‐
list van een bekende krant mij een envelop voor hem mee
te nemen. Deze zou op Schiphol opgehaald worden door
mensen van zijn krant. Door vertraging kwam ik pas een
paar uur later aan dan verwacht, maar de mensen van de
krant stonden volgens afspraak op mij te wachten. Het
was inmiddels al laat en als dank voor de moeite werd ik
op kosten van de krant ’s nachts per luxe limousine met
chauffeur naar huis gebracht.
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Hoofdstuk 35
De brand en het faillissement
Zoals ik al zei, leek het hele leven een feest. Ik had de
zaak overgedaan aan Carola en de meeste tijd besteedde
ik aan vakanties, met name naar Marco Island. Wanneer
ik in Nederland was, bestonden mijn dagen alleen uit
golfen en feestvieren.
Dit kon natuurlijk niet goed blijven gaan. Ik had afge‐
sproken Carola te blijven helpen als adviseur in de zaak.
Daar kwam niets van terecht, het enige wat ik deed, was
er geld uithalen en het opmaken.
Door het leven dat ik leidde, kwam ik met een ander
soort mensen in aanraking dan voorheen. Het waren of
hele rijke mensen en daar ging ik aan failliet als ik met
hen mee wilde doen of arme mensen en die maakten me
failliet. Ik begon teveel te drinken en was niet goed bezig.
Het was allemaal overmoedig en buiten de realiteit, ei‐
genlijk het plan van een gek.
Op een maandagochtend werd ik om 4 uur wakker ge‐
beld door de politie. Zij kwamen met de mededeling dat
het bedrijf in de brand stond. Ik ben direct naar de
Scherpakkerweg gereden, onderweg zag ik de vlammen
al die een hoogte van 7 meter hadden bereikt. Bij aan‐
komst was het dak van het pand zojuist ingestort en het
wemelde uiteraard van de brandweermannen en politie.
Rond 7 uur heb ik mijn verzekeringsagent en vriend Jos
Linthout gebeld. Deze was er binnen een kwartier, on‐
gewassen en met de slaap nog in zijn ogen. Toen hij uit
zijn auto stapte, liep hij onmiddellijk op het pand af en
slaakte een zucht van verlichting. Tussen de puinhopen
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stond een aantal brandblussers. Een paar weken tevoren
had ik een controle gehad van de AMEV verzekerings‐
maatschappij en die hadden mij opdracht gegeven deze
aan te schaffen. Jos zei: “Als je dat niet had gedaan, had‐
den we een probleem gehad.” Hij adviseerde me ook
direct een contra‐expert in de arm te nemen. Deze meld‐
de zich nog diezelfde ochtend in de persoon van John
Kuijpers.
Uiteraard ben je in zo’n situatie onmiddellijk verdacht en
ik werd dan ook ondervraagd door de politie en de men‐
sen van de verzekering. Op advies van Jos Linthout heb
ik alles aan John Kuijpers overgelaten.
Gelukkig had ik nog mijn oude pandje aan de Hastelweg,
wat toevallig leeg stond. Dus we konden onze zaken daar
voorlopig voortzetten. Later hebben we nog 9 maanden
een groter pand gehuurd tegenover het afgebrande pand.
Na enige weken van onderhandelen had ik nog steeds
geen geld van de verzekering ontvangen. Mijn leveran‐
ciers, die me goed hielpen, wilden toch wel graag geld
zien en de bank was ook niet blij. Ik werd het zat en heb
iedereen opgetrommeld, Jos Linthout, John Kuijpers,
mijn accountant Jan Smits en de expert van de AMEV.
John Kuijpers had me gewaarschuwd voor het feit dat de
verzekeringsmaatschappij een voorschot zou voorstellen
en me tevens geadviseerd dit te weigeren.
De expert van de AMEV was een arrogant, zelfingeno‐
men, vervelend mannetje dat constant moeilijk deed en
suggesties opperde.
Ik had in mijn huis in Veldhoven een mooi kantoor. Ach‐
ter mijn bureau had ik een kluis in de muur gebouwd dat
achter een schilderij schuilging. Een dag voordat ieder‐
een kwam, had ik voor ƒ 10.000,‐ briefjes van 5 gulden
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gehaald bij de bank. Deze had ik in keurige stapeltjes in
de kluis gelegd, met bovenop een paar biljetten van
ƒ 1.000,‐. Zoals iedereen weet, waren deze beide van de‐
zelfde kleur.
Zoals me was voorspeld, gebeurde exact. Het arrogante
ventje van de AMEV deed me een voorstel voor een
voorschot. Ik stond op, haalde het schilderij van de
muur, opende de kluis, pakte de paar briefjes van
ƒ 1.000,‐ en wees hem op de rest van het opgestapelde
geld. Ik zei hem: “Jouw voorschot heb ik niet nodig. Ik
wil waar ik recht op heb en waar ik voor verzekerd ben.”
Het gesprek was hierna vrij snel ten einde en binnen 6
weken kreeg ik van de verzekering uitbetaald, ruim 1
miljoen gulden. Zo zie je maar, aanval is de beste verde‐
diging.
Na de brand had ik besloten om de zaak weer op te pak‐
ken en weer samen met Carola te gaan werken. Ik kocht
een nieuw groot bedrijfspand en we zijn opnieuw be‐
gonnen. We bouwden de mooiste kappersgroothandel
van Nederland. Maar, wat we ook probeerden, uiteinde‐
lijk konden we het toch niet meer redden door alle na‐
sleep van de brand. Uiteraard zie je zoiets aankomen en
had ik er voor gezorgd dat noch ik, noch Carola hier pri‐
vé in meegesleept zouden worden.
Eén van de grootste stunts die ik uithaalde, was met de
ABN bank. Pee Gee’s International B.V. was voor 50%
van P. Groenendijk Beheer BV en voor 50% van Carola,
maar voor de bank ook een eenheid in aansprakelijkheid.
We hadden een bankschuld van ƒ 275.000,‐, geen omzet,
geen debiteuren en ongeveer ƒ 300.000,‐ crediteuren.
Ik had met de crediteuren deals gemaakt door voorraden
terug te geven, wat redelijk goed lukte. Tevens had ik er
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voor gezorgd dat er een BTW schuld was en dit aan de
belastingdienst gemeld. Deze lieten gelijk beslag leggen,
wat inhield dat andere schuldeisers dit niet meer konden
doen. Want een Duitse leverancier had al een faillisse‐
mentsaanvraag in gang gezet. Het probleem was, dat
mijn beheermaatschappij voor de bank een gemeen‐
schappelijke aansprakelijkheid vormde met Pee Gee’s
International B.V. Ik had daarom een listig plan bedacht
dat als volgt te werk ging.
Ik maakte een afspraak met de heer Heymans van de
ABN en zei hem dat directeur de heer Damen hier ook bij
aanwezig moest zijn. De bespreking vond plaats op vrij‐
dag om 12 uur. Jan Smits onze accountant, Carola en ik
meldden ons op dat tijdstip. Heymans ontving ons, maar
Damen was er niet. Ik vroeg waar hij bleef, waarop
Heymans antwoordde: “Je zal wel voor een extra krediet
komen en dat kan ik alleen wel afhandelen. Ik vond het
wel okay en zei hem, dat ik niet om krediet kwam vra‐
gen, maar dat er een probleem was en wel het volgende.
Ik deelde hem mede dat we dus geen voorraden meer
hadden, wel crediteuren, geen debiteuren, geen omzet,
een beslaglegging van de belastingdienst en een bank‐
schuld van ƒ275.000,‐. Zonder een woord te zeggen ver‐
trok Heymans en kwam 5 minuten later terug met de
heer Damen. Ze vroegen mij nogmaals te vertellen hoe
het zat. Dat deed ik, maar ik zei er gelijk bij dat ik ook
een voorstel had.
Ik stelde het volgende voor: Voordat het tot een faillis‐
sement zou komen, zouden wij een bedrag van ƒ 75.000,‐
betalen. Daarnaast zouden zowel Carola als ik ieder
ƒ 25.000,‐ privé betalen. Dit alles tegen totale kwijtschel‐
ding van het restant.
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Ik had dit alles netjes op papier gezet en aan hen gege‐
ven. Damen stelde voor dat we eerst gingen lunchen en
de bespreking ’s middag voort zouden zetten.
Na de lunch meldden wij ons weer en de heer Damen
deed het volgende voorstel, wat tevens reeds in een con‐
tract was gezet.
Hij accepteerde de bedragen zoals door mij voorgesteld,
daar hij ook wel wist dat een faillissement niet meer te
vermijden was. Echter dit alles moest binnen 4 dagen
worden afgehandeld. Zouden we binnen die termijn in
gebreke blijven, waren Carola en ik samen persoonlijk
aansprakelijk voor het totaal bedrag van ƒ 275.000,‐. Hij
vroeg Carola en mij dit contract te ondertekenen, waarop
ik antwoordde: “Okay.”
Toen bemoeide Jan Smits zich ermee, die tot op dat mo‐
ment nog niets gezegd had. Hij vroeg een schorsing en
nam mij en Carola mee naar de gang. Hij zei me: “Alles
goed en wel, maar het is vrijdag, dus dat betekent dat je
maandag moet betalen en dat is hun adder onder het
gras.” Ik antwoordde: “Jan, maak je geen zorgen. Komt
goed.”, en we gingen weer naar binnen.
Carola en ik tekenden het contract en vervolgens vroeg ik
de heer Damen de kassier te bellen en deze te vragen
erbij te komen. Hij keek me verwonderd aan en vroeg
waarom. Waarop ik zei: “We werken het meteen af.” Wat
niemand wist, behalve ik, was dat ik die ƒ 75.000,‐ con‐
tant bij me had om het direct te betalen. Ik haalde het
geld uit mijn zak en overhandigde het aan de heer Da‐
men. Jan Smits kreeg een smile van oor tot oor en Carola
begreep er helemaal niets meer van.
Na betaling hebben we afscheid genomen en ’s maan‐
dags hebben zowel Carola als ik ƒ 25.000,‐ privé betaald.
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Vervolgens de BTW schuld afgelost en de beslaglegging
werd opgeheven. Alles opgelost.
Dit alles was voor mij een behoorlijke aderlating, maar
het was geld dat verdiend was op buitenlandse beurzen.
Dus het deed niet veel pijn. Enige weken later ging Pee
Gee’s International B.V. failliet. Privé waren er geen ge‐
volgen voor Carola en mij en beiden gingen we ons eigen
weg. Ik deed het voorlopig weer iets rustiger aan en was
vaak in de USA. Carola begon een nieuw eigen zaakje.
Wel bleef er een schuld zitten bij leveranciers en dat zat
me niet lekker. Een aantal jaren later ging het me weer
heel goed. Ik had een artikel gevonden in de USA, de
Ponytail Twister, en daar verdiende ik heel veel geld aan.
Op dat moment heb ik al die leveranciers, die waren blij‐
ven hangen in het faillissement, alsnog netjes betaald.
Iedereen was zo onder de indruk van het feit dat ik dat
deed, dat krediet nooit meer een probleem was.
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Hoofdstuk 36
Met Jan van Heugten op Marco Island
Toen ik in Veldhoven kwam wonen en werken, werd Jan
van Heugten mijn financieel adviseur en daarnaast wer‐
den we al snel goede vrienden. Met Jan kon je altijd wel
wat meemaken. Hij was een groot kind, van 125 kg en 2
meter lang en hij lachte altijd. We hebben diverse vakan‐
ties met elkaar gevierd, o.a. wintersport in Oostenrijk,
diverse golfvakanties en voetbalreizen met René van de
Kerkhof. Maar het hoogtepunt was een vakantie op Mar‐
co Island ‐ Florida met Jan en zijn vrouw Ineke in 1994.

Jan en ik in de tuin
Op Marco Island was een barretje aan het water, Jacks’
Look Out. Ze schonken alleen wijn en bier en hadden een
waanzinnige oesterbar. Aan de muur hadden ze een
bordje hangen waarop vermeld stond wie op dat mo‐
ment de hoogste score had in oesters eten. Op een dag
waren wij daar en ik had Jan al een paar keer naar dat
184

bordje zien kijken. En zoals ik al verwachtte, zei hij dan
ook: “Dat ga ik verbeteren.” De score stond op dat mo‐
ment op 70 stuks. Ineke wilde daar niets van weten. Maar
ja, Jan was niet meer te houden. Hij installeerde zich aan
de hoek van de bar en bestelde een pitcher bier en 25 oes‐
ters. Nadat hij deze naar binnen had gewerkt, stak hij een
prachtige Cubaanse sigaar op en rookte die voor een
derde op. Hierna was het tijd voor de volgende 25 oesters
met een pitcher bier. Deze keer duurde het iets langer
dan bij de eerste bestelling, maar alles ging op. Na wat
boeren gelaten te hebben en nog een derde van zijn si‐
gaar te hebben gerookt, bestelde hij tot ieders verbazing
nogmaals hetzelfde. Deze derde portie ging weer wat
langzamer dan de vorige, maar onder luide aanmoedi‐
ging van de hele zaak ging na verloop van enige tijd ook
de laatste oester, onder luid applaus, naar binnen. 75
stuks! Zeer vergenoegd keek Jan om zich heen. Hij was
de King en bestelde een rondje voor de hele zaak en ui‐
teraard nog een pitcher bier voor zichzelf en rookte de
rest van zijn sigaar op.

Jan tussen Nel en Ineke in met een grote schaal oesters
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Een paar dagen later gingen we met Captain Freddy op
haaien vissen. Ook dat wilde Jan graag meemaken. Ineke
zei nog van te voren: “Jan, zou je dat nou wel doen, je
kan niet zo goed tegen varen.”
Jan wimpelde dat weg met: “Ik heb genoeg gegeten, dus
ik word niet zeeziek.” Waarop Ineke lachend antwoord‐
de: “Okay, als je goed gegeten hebt, heb je ook genoeg
om te kotsen.”
Na ongeveer een uur waren we 40 km uitgevaren en
kwamen we op de visplek waar we die dag zouden ver‐
blijven. Helaas sloeg het weer plotseling om en stak er
een tropische storm op. De zee veranderde van een glad‐
de spiegel in een kolkende massa met golven van 3 tot 4
meter hoog. Freddy en ik besloten terug te gaan, daar we
wel voorzagen dat het alleen maar erger zou worden.
Tot dat moment was Jan vrolijk en druk geweest zoals
altijd: Hij zou wel eens even de grootste haai gaan van‐
gen! Maar dat veranderde in hetzelfde tempo als de gol‐
ven hoger werden. Nadat we na een uurtje of twee te‐
rugvaren de haven van Marco Island bereikten, had Jan
een complete metamorfose ondergaan. Hij was zo zee‐
ziek dat ik echt meelij met hem kreeg.
Vlak voordat we er waren, had ik Ineke al gebeld via de
scheepsradio in de Tiki bar om te zeggen dat we er aan‐
kwamen. Ik had erbij gezegd, dat ze ervan verzekerd kon
zijn dat ze de eerstkomende vijf dagen geen centje last
van Jan zou hebben.
Uiteraard stonden Ineke, Nel en nog wat anderen ons op
te wachten. Zij zagen Jan helemaal groen van boord ko‐
men met rode ogen, een scheef weggetrokken mond, ba‐
dend in het zweet en met zijn haarlok op zijn kin. Nog
voor we de touwen van de boot vast konden maken, was
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Jan de wal al op gestrompeld en had zich als een dood
vogeltje aan de bar genesteld. Hij was niet meer de oes‐
terkoning van de vorige dag, maar een zielig, stil, groot
hoopje mens. Na een tijdje kwam hij weer een beetje bij
en wilde hij doen alsof het allemaal wel meeviel en be‐
stelde een pitcher bier. Op dat moment zagen we pas
waarom hij zo’n scheve mond had. Tijdens een hevige
golf van zeeziekte had hij zowel zijn boven‐ als onderge‐
bit uitgekotst. Na lang zoeken hebben we het toch weer
teruggevonden in een emmertje visaas.
Maar Jan zou Jan niet zijn geweest, als hij het niet on‐
middellijk in zijn mond had teruggestopt en vrolijk la‐
chend zei: “Wie lust er nog een biertje?”
Die vakantie hebben we verder nog veel mooie dagen
gehad, lekker gegeten (Jan zijn grote hobby) en prachtige
tochten gemaakt op de Everglades. Tijdens één van deze
uitstapjes zijn we op de rivier een kudde manatees (zee‐
koeien) tegengekomen, wat zeer zeldzaam is, ze zijn bijna
uitgestorven. Ineke genoot ervan dat ze tijdens het varen
de dolfijnen die met ons mee zwommen bijna kon aanra‐
ken.
Tevreden en voldaan hebben Jan en Ineke deze vakantie
afgesloten, maar Jan is nooit meer gaan zeevissen en oes‐
ters daar had hij het voorlopig ook wel mee gehad.
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Hoofdstuk 37
De familie op Marco Island
Marco Island heeft in mijn leven natuurlijk een belangrij‐
ke plaats ingenomen. Ik had het er altijd naar mijn zin,
maakte er plezier en beleefde er avonturen. Ik heb daar
meer dan 15 jaar een flat gehad en als ik een schatting
maak, heb ik daar, in tijd gerekend, zeker vier jaar door‐
gebracht. Uiteraard was het fantastisch dat mijn broer
Adrie en mijn zus Aty met aanhang daar heel veel waren.
Ik heb er heel veel kennissen en familie ontvangen en
daar prachtige vakanties mee gehad. Ik voelde me altijd
de rijkste man van de wereld wanneer ik met mijn boot
over de Golf van Mexico vaarde en er ging vissen, met
name wanneer ik daar ook anderen van kon laten genie‐
ten.
Adrie en ik hadden bedacht dat het toch echt geweldig
zou zijn, wanneer we een paar weken op Marco Island
zouden kunnen doorbrengen met de gehele familie. Dat
wil zeggen mijn zussen Rynie, To en Aty en mijn broer
Adrie en ik, met alle respectievelijke wederhelften en het
liefst nog met kinderen en eventueel kleinkinderen.
Adrie is wat beter in de logistieke organisatie en ik in het
actieve gedeelte. Zo waren de taken verdeeld en zijn we
aan de slag gegaan. Na een aantal maanden had Adrie
het voor elkaar en was het geregeld, ze waren er alle‐
maal. In totaal waren we met 32 personen, allemaal fami‐
lie met kinderen en kleinkinderen, mijn nicht Jantien Ri‐
chard, Pia, de schoonmoeder van Marcel en nog wat
vrienden uit Holland.
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Ik had van alles
geregeld, uiteraard
had ik Captain Bill
ingeschakeld
met
zijn grote boot. We
hebben hele mooie
tochten
gemaakt
naar Napels, door
de Everglades en
naar
Stan’s
op
Goodland
Island.
Ze hebben haaien
gevangen en het
was iedere dag
feest. Eén van de
mooiste hoogtepun‐
Samen met Mikey en een enorme ten was de barbecue
op Coconut Island.
grouper
De avond ervoor
had ik een grouper (zeebaars) gevangen, zo groot dat we
er met de hele club van konden eten. Uiteraard heeft
Adrie ‘m schoon en bakklaar gemaakt. Uiteindelijk is hij
de barbecue specialist. Daarnaast Pia had heerlijke loem‐
pia’s en saté gemaakt. Tezamen met goedgevulde koe‐
lers met drank kwam niemand iets tekort en hebben we
er een onvergetelijke dag van gemaakt. Voor de jongeren
had ik twee waverunners (waterscooters) gehuurd, waar
ze heerlijk mee rond konden racen. Nogmaals, het was
zonder meer een highlight in mijn Marco Island tijd en
onvergetelijk. Als ik er nog wel eens aan terugdenk, weet
ik dat ik een fantastische familie heb waar ik trots op mag
zijn. We zijn een reislustig stel en allen hebben vele en
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verre reizen gemaakt, maar dit was een absoluut hoogte‐
punt. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen.
Terwijl ik dit schrijf, rollen de tranen over mijn wangen
en besef ik dat inmiddels mijn lieve zus Rynie, mijn
vriend en maatje Ron en ook de altijd hartelijke en gezel‐
lige Pia er niet meer zijn. Dat maakt het misschien nog
wel fijner dat ik dit heb meegemaakt en weet dat er zo‐
veel mensen van je houden om dit samen te mogen bele‐
ven.
Het klopt: Nothing is forever.

Alle broers en zussen samen
onder: Adrie, To, Aty
boven: Rynie en ik
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Hoofdstuk 38
Miami Vice
Op een ochtend belde Captain Freddy mij of ik met hem
mee wilde gaan naar Miami hij moest daar een onderdeel
ophalen voor de motor van z’n boot. Freddy kent de Golf
van Mexico als z’n broekzak, maar auto rijden was niet
zijn sterkste kant. We reden naar Miami, ik als chauffeur
en Freddy de wegkenner (dacht ik). Daar aangekomen
zei hij: “Hier de weg af, we zij er bijna.” Helaas kwamen
we in een sloppenwijk terecht, verkeerde afslag. Het be‐
viel mij niks maar Freddy zei: “Rij maar door.” Na een
paar honderd meter moest ik stoppen bij een stoplicht.
Direct kwam er een reus van een neger op de auto af en
begon zonder iets te zeggen de voorruit te wassen. Ik
protesteerde, maar hij ging gewoon door. Na een paar
minuten was hij klaar en zei me dat ik hem 5 dollar
schuldig was. Ik zei, dat ik dat niet wilde betalen omdat
ik er niet om gevraagd had. De neger zei: “Okay” en uit
het niets kwamen er nog twee, niet veel kleinere, vrien‐
den van hem te voorschijn. Hij keek me zeer vijandig aan
en zei: “Nu krijg ik 15 dollar van je.” Het zweet brak me
uit en ik voelde me niet erg op mijn gemak. Freddy zei
niks en begon onder z’n stoel te rommelen. Plots haalde
hij een pistool tevoorschijn, zo groot als dat van Clint
Eastwood in films. Hij zette de loop van het pistool op
het voorhoofd van de neger en sprak de legendarische
woorden: “Will you keep the fucking change?” Ik heb
nog nooit iemand zo hard zien weg lopen. Freddy glim‐
lachte en zei: “Daar hebben we geen last meer van.” We
vervolgden onze weg. Een paar uur later waren we weer
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terug op Marco, maar ik heb voor de rest van de dag nog
wel de bibbers gehad.
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Hoofdstuk 39
WK voetbal USA
In 1994 werd het WK voetbal in Amerika georganiseerd.
Adrie en ik hadden besloten een paar maanden naar
Marco Island te gaan en hadden via een Nederlandse
relatie kaartjes geregeld voor de diverse wedstrijden van
het Nederlands elftal. Eén daarvan was tegen België in
Orlando. Een paar dagen van te voren vertrokken we al
naar Orlando, wat maar vier uur rijden was vanaf Marco
Island. Zowel Adrie als ik hadden een mooie open auto,
die we allebei getooid hadden in de nationale kleuren
van Nederland, mooi oranje en rood‐wit‐blauw. Iedereen
kon dus goed zien voor welk team we waren.
Door mijn relaties zowel in de voetbal‐ als in de kap‐
perswereld hadden wij de mogelijkheid op plaatsen te
komen, die voor de meeste supporters gesloten bleven,
onder andere het Oranjehuis. Van bevriende relaties,
Coos de Joode en Andy Uffels, die de vaste kappers wa‐
ren van de Nederlandse delegatie en spelers, had ik hier‐
voor kaartjes gekregen. De avond na de wedstrijd tegen
België (helaas verloren), reden wij met zijn vieren in mijn
open auto langs het hotel waar het Nederlandse team
verbleef. Het was erg druk, dus reden we stapvoets. Plot‐
seling sprong er iemand bij ons achterin tussen de vrou‐
wen. Het bleek Erik Gerets te zijn. “Hé Piet”, zei hij, “dat
komt mooi uit dat ik jou tref. Ik moet naar het door de
KNVB georganiseerde feest voor alle Bobo’s die hier zijn
en ik heb geen vervoer. Wil jij me er naar toe brengen?”
Dat vonden wij geen van allen een bezwaar. Op de plaats
van bestemming aangekomen zei Erik: “Wacht even, dan
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zal ik kijken of ik voor jullie ook entreekaarten kan rege‐
len.” Dat lukte en even later konden wij vieren ook naar
binnen.
Het evenement was aan het zwembad van een heel mooi
hotel. Alle Bobo’s uit Nederland liepen er rond, bijvoor‐
beeld Anton Geesink en uiteraard onze nationale oranje
knuffelbeer, Erica Terpstra. Het was allemaal helemaal
top, super eten en drinken en waanzinnige muziek. We
hebben er tot de late uurtjes met volle teugen van geno‐
ten en het ons rijkelijk laten smaken.
Wel had ik één klein foutje gemaakt. Het feest werd ge‐
sponsord door Nike wat er dan ook flink vanaf straalde
in de vorm van reclame. Ik liep echter op oranje klom‐
pen, die ik uit Nederland had meegenomen, met hierop
de drie Adidas strepen. Dat werd me niet echt in dank
afgenomen.
Na deze fantastische voetbaldagen zijn we weer terugge‐
gaan naar Marco Island, waar het volgende avontuur
alweer op ons wachtte.
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Hoofdstuk 40
Vistrip in Mexico
Fran Laurens en Fernando Fischbach waren twee hele
goede zakenrelaties van mij. Zij hadden en hebben een
mooi bedrijf in Los Angelos. Ik importeerde hun produc‐
ten naar Nederland en zij betrokken op hun beurt weer
producten van mij.
Adrie en ik waren door hen uitgenodigd voor een vistrip
van 10 dagen in San Philippe – Mexico. Onze vrouwen
bleven op Marco Island en Adrie en ik namen het vlieg‐
tuig naar LA. Nadat we daar waren opgehaald door Fer‐
nando, hebben we een bezoek gebracht aan zijn fabriek
en lekker gegeten in het beroemde restaurant Fisher‐
man’s Wharf, wat wel toepasselijk was met het oog op
het doel van onze komst.
De volgende morgen gingen we al vroeg op pad. Adrie
en ik reden met Fernando mee in zijn mooie open Mer‐
cedes. Het was een rit van ongeveer tien uur naar San
Philippe – Mexico. Op zich was deze trip al een leuke
ervaring. Rond 7 uur ’s avonds arriveerden we op plaats
van bestemming. De boot, waarmee we 10 dagen op zee
zouden gaan, lag ongeveer 1 km buiten het plaatsje San
Philippe zelf. Toen we onze spullen aan boord brachten,
hoorden wij dat we de volgende ochtend om 7 uur zou‐
den vertrekken.
Het was wit verziekend heet, minstens 30 graden, wat
ook tijdens de nacht niet zou veranderen. Doordat de
boot nog niet vaarklaar was, werkte ook de airco niet. Ik
zei tegen Adrie en de anderen, dat we wel aan boord
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konden blijven, maar dat we daar niets hadden en al he‐
lemaal geen koud biertje.
San Philippe lonkte. Het is een klein dorpje met één
hoofdstraat, waar diverse restaurants en kroegen zijn.
Dat leek ons wel wat en tenslotte was het maar een kwar‐
tiertje lopen. Zo gezegd, zo gedaan. We hebben heerlijk
gegeten en wat bleek daarna, er was ook een nachtclub in
het dorp. En al helemaal geen verkeerde, eentje met een
super band, mooie meiden en veel, heel veel drank. Twee
van die bruin verbrande Nederlanders met dollars in hun
zak waren daar meer dan welkom. Het werd weer eens
een super avond.
Rond een uur of vier hielden Adrie en de anderen het
voor gezien. Maar ja, ik heb helaas nooit genoeg en we
hadden nog drie uur te gaan voordat de boot vertrok.
Dus ik ben lekker doorgegaan en rond een uur of half
zeven, na veel bier en tequila, werd het ook voor mij tijd
om te gaan.
Toen ik buiten kwam, stond het zonnetje al hoog aan de
hemel en het was weer bloedheet. Na al die drank en dan
van de kou de warmte in, ging het niet helemaal goed
met mij. Ik liep richting boot en bij iedere stap die ik
deed, werd ik steeds meer dronken en de vermoeidheid
ging ook een rol spelen. Hoe ik uiteindelijk aan boord
ben gekomen, weet ik absoluut niet meer.
Wat ik ook niet wist, was dat er om half zeven douane
aan boord was gekomen om onze paspoorten te controle‐
ren. Ze hadden 28 namen van vissers op de lijst staan en
er waren er maar 27 aan boord, dus de boot mocht niet
vertrekken. Er ontstond een beetje paniek onder de man‐
nen. Behalve bij Adrie, die zat heerlijk aan dek een boek
te lezen. De captain ging naar hem toe en vroeg: “Waar is
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je broer? We kunnen en mogen niet weg als hij er niet is.”
Waarop Adrie vroeg hoe laat het was en de captain hem
antwoordde: “Tien voor zeven.”
Adrie zei: “Maak je maar geen zorgen, dan heeft hij nog
10 minuten. Ik weet zeker dat hij er om 7 uur is.”
Dat klopte dan ook, alleen zelf wist ik het niet. Ik was
helemaal total loss. De laatste meters hebben ze mij de
gangway over gesjouwd. Onder leiding van Adrie heb ik
bij de douane mijn paspoort laten controleren en de pas‐
sagierslijst ondertekend, weliswaar met een kruisje, maar
dat mocht ook. Dit alles is buiten mij omgegaan, Adrie
heeft me in mijn kooi gelegd. Daarna konden de trossen
los en de reis begon.
Na een uur of twaalf geslapen te hebben, werd ik wak‐
ker. We zaten inmiddels midden op zee en gingen voor
de eerste keer vissen. Ik was precies op tijd, beter kon
niet. Aan boord waren 14 kleinere bootjes, die ze panga’s
noemden. Zeg maar een soort stalen roeiboten met bui‐
tenboordmotor. Iedere twee vissers kregen een panga
toegewezen met een eigen schipper, een Mexicaan. Hij
was voor de hele reis onze schipper. Hij zorgde overal
voor, hengels, aas, hij maakte de lunchpakketten en
zorgde ervoor dat de koelbox goed gevuld was. Wij had‐
den een schipper getroffen die werkelijk top was en het
feit dat ik redelijk Spaans sprak, maakte het alleen maar
makkelijker.
Fernando had ons gezegd dat, wanneer je schipper goed
was, je hem aan het eind van de reis een fooi gaf van tus‐
sen de 50 en 100 dollar. Na één dag vissen hadden Adrie
en ik wel door dat onze schipper een hele beste was en
wij besloten hem de fooi op voorhand te geven. Dat was
een hele goeie zet. Hij zorgde perfect voor ons. Ook nog
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daar wij hem beloofd hadden, dat hij al onze gevangen
vis mocht hebben, daar wij dat niet mee wilden nemen.
Hij was daar erg blij mee, want hij verkocht het weer na
de reis.
Als ik zou moeten beschrijven wat we die 10 dagen alle‐
maal hebben meegemaakt, zou dat nog een boek op zich
zijn. Het was zo fantastisch en avontuurlijk, onvoorstel‐
baar. Maar twee kleine verhaaltjes wil ik toch niemand
onthouden.
Op een middag hadden we onze panga aangemeerd op
een onbewoond eiland, waar een kolonie walrussen en
zeehonden woonde. Dat was zo mooi om mee te maken,
zoiets zie je normaal alleen maar op films. We gingen een
eind wandelen op het eiland, waar ook veel vogels leef‐
den. Terwijl we daar rondliepen, kwam er uit de struiken
een varaan tevoorschijn, dat is een soort hagedis, maar
dan 2 meter lang. Wat er toen gebeurde, was zo komisch,
dat ik er weer tranen van in mijn ogen krijg. Om de een
of andere reden had dat beest het voorzien op Adrie en
kwam hem achterna. Misschien was hij wel verliefd. Ik
heb Adrie nog nooit zo horen gillen en zien rennen, het
was net Speedy Gonzalez. Sneller dan het geluid was hij
terug op de panga en ik kwam niet meer bij van het la‐
chen.
Het wonderlijke was dat het beest mij met rust liet. Hij
stond bij de panga te blazen en met zijn staart te zwaaien
en Adrie maar aan te staren. Voor ik aan boord ging heb
ik hem over zijn kop geaaid, maar hij zag me niet staan.
Het is me nog steeds een raadsel.
Op een andere middag toen we weer als gebruikelijk aan
het vissen waren, kreeg Adrie beet van vermoedelijk een
enorme vis. Nadat hij ongeveer een half uur had staan
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vechten om de vis bij de boot te krijgen, wat maar niet
lukte, kwam er plotseling, met een enorm lawaai, gesnuif
en gespetter, een orka het water uitgesprongen, op een
afstand van zo’n 10 meter van onze panga. De panga was
ongeveer 3½ meter lang en deze orka rond de 4½ tot 5
meter en wordt ook nog eens niet voor niets de killer
whale genoemd. We keken elkaar aan en zelfs de captain
was behoorlijk geschrokken. We besloten de lijn door te
snijden en de vis van Adrie te laten voor wat het was om
er vervolgens als een speer vandoor te gaan. Waarschijn‐
lijk was de orka op jacht en had het op dezelfde vis voor‐
zien als Adrie.
De visgroep bestond uit 27 mannen en één vrouw. Een
vrouw van een jaar of dertig. Echt een L.A. girl, met een
kont, van het formaat dat wanneer ze bukte, je een zadel
op haar rug wou gooien. Ze was wel heel aardig en one
of the guys. En per dag werd ze mooier.
De eerste dag had iedereen 50 dollar in een pot gedaan
en dat was de prijs voor de grootste vis die zou worden
gevangen. Van te voren had ik tegen Adrie gezegd:
“Mooi, dat zijn onze tickets. Die verdien ik wel terug.”
En uiteraard heb ik gewonnen. Ik heb een grouper ge‐
vangen van 150 cm met een gewicht van 60 kilo. Daarbij
had ik wel het geluk dat Adrie zijn grootste beet had
moeten laten gaan vanwege die orka. Anders was ik er
niet zo zeker van geweest of ik gewonnen had.
Toen we na 10 dagen terug kwamen van de visreis, von‐
den we het allebei jammer dat het voorbij was. We heb‐
ben nog één avond feest gevierd en souvenirs gekocht in
San Philippe. De dag erna reden we naar L.A. en ’s
avonds vlogen we weer terug naar Marco Island, waar
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we precies op tijd waren om de finale van het W.K. voet‐
bal te zien.
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Hoofdstuk 41
Einde van de American Dream
Eind jaren 90 werd ik geconfronteerd met een rechtszaak
aangespannen tegen mij persoonlijk en Holland Hair Inc.
Ook werden mijn vrienden Mike en Jerry hierbij betrok‐
ken. Zo werkt het achterlijke rechtssysteem in Amerika
nou eenmaal.
Mijn accountant in Amerika adviseerde mij een advocaat
te nemen. Ik volgde zijn advies op en maakte een af‐
spraak. Na het eerste gesprek kwam het er op neer dat ik
werd “gesued” voor plagiaat en patentbreuk en de te‐
genpartij eiste een $ 1,000,000.—schadevergoeding.
De advocaat vertelde mij dat ik er op moest rekenen dat
zo’n zaak gemiddeld twee jaar zou duren en dat de ad‐
vocaatkosten konden oplopen tot meer dan $ 100,000.‐‐.
Nou zegt het Amerikaanse rechtssysteem ook dat je jezelf
mag verdedigen, dat een advocaat niet verplicht is. Mijn
keuze was snel gemaakt, ik wist dat ik deze zaak niet kon
verliezen en besloot het daarom zelf te hendelen. Aan een
bevriend advocaat in Nederland, die in Amerika rechten
had gestudeerd, heb ik advies gevraagd. Hij vertelde dat
het een civiele zaak was en geen crime. Dit hield in dat, al
zou ik verliezen, ze mij niet aan konden in Nederland.
Alleen mijn bezittingen in Amerika kon ik verliezen. Ik
heb toen onmiddellijk actie ondernomen. De voorraad
van Holland Hair Inc. heb ik verkocht, de boot en mijn
auto op Marco Island op naam van Adrie gezet en mijn
twee appartementen op Marco heb ik op papier verkocht
aan Ron Molhoek, de schoonzoon van mijn broer, die
tevens mijn maatje was; Kid Curry van de shots.
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Ik werd op Marco Island bezocht door de advocaat van
de tegenpartij. Een bijzonder arrogant mannetje, die mij
zeer zelfingenomen meedeelde, dat hij deze zaak in zijn
zak had en dat het alleen maar een kwestie van tijd was.
Ik had met hem afgesproken in het Hilton Hotel en mijn
broer Aad vergezelde mij als zijnde mijn advocaat. Ui‐
teraard hadden wij een visitekaartje gemaakt voor Aad,
als advocaat Jansen gevestigd te Eindhoven, Holland.
Eerste truc en werkte perfect.
Na enige weken kreeg ik een oproep voor een hoorzitting
in Boston, waar de zaak diende. Mijn Nederlandse rela‐
tie, de advocaat, heeft de aanklacht gelezen en me gewe‐
zen op belangrijke punten. Ik kreeg van hem een paar
oude Amerikaanse wetboeken en studieboeken, waar ik
alle informatie uit kon halen. Ik heb mijn vriend Fran
Laurens gebeld en de situatie uitgelegd. Hij woont in
Boston en wilde mij wel helpen en ook kon ik bij hem
logeren. Samen hebben we belangrijke punten in de wet‐
boeken doorgenomen. Gelukkig is mijn kennis van de
Engelse taal dusdanig goed, dat ik hier wel mee weg
kwam. Tijdens de hoorzitting heeft Fran mij vergezeld als
vertaler, wat toegestaan was.
Ik moet zeggen dat het best wel spannend is om zoiets
mee te maken. Op zo’n hoorzitting zijn de tegenpartij,
vier onafhankelijke burgers en een griffier die alles no‐
teert, aanwezig. De zitting wordt voorgezeten door de
rechter. De rechter was een grote, statige, zwarte man,
die in een rolstoel zat. Dat had ik bij binnenkomst gezien.
Waarschijnlijk een Vietnam veteraan. Na een tijdje over
en weer gesproken te hebben, wilde de rechter stoppen
en een nieuwe afspraak maken. De advocaat van de te‐
genpartij pakte zijn agenda en zei, alle data okay te vin‐

202

den, behalve de eerste week van oktober. De rechter keek
hem verwonderd aan en vroeg waarom niet in de eerste
week van oktober. De advocaat antwoordde: “Dan ben ik
bezet. Dan begint het “Deer hunting” seizoen.”
De ogen van de rechter spraken boekdelen en hij snauw‐
de hem toe: “You are a Bambi‐killer?”
Dit was op zijn minst gezegd 2‐0 voor mij.
We maakten een afspraak en iedereen verliet de rechts‐
zaal. De rechter vroeg mij even te wachten. Toen ieder‐
een naar buiten was, zei hij mij, dat het niet zo slim was
om geen advocaat te nemen, maar dat hij het wel be‐
greep. Tijdens de zitting had ik hem de reden hiervoor
uitgelegd. Hij gaf de griffier opdracht mij de informatie
voor de volgende zitting mee te geven en de belangrijke
punten te onderstrepen.
Daarna ben ik nog een paar dagen bij Fran gebleven en
hebben we ons kostelijk vermaakt. Fran woonde aan de
Boston River, waar hij twee waverunners had liggen. We
hebben een paar prachtige tochten gemaakt. De Boston
River staat bekend om zijn zalm, dus hebben we ook
heerlijk gevist. Het was een leuk weekje.
Tijdens de volgende hoorzitting werd het toch wel wat
lastiger. De tegenpartij had nieuwe bewijzen aangeleverd
die niet in mijn voordeel waren. Na deze hoorzitting
werd de datum bepaald voor de rechtszaak. Deze ging
plaatsvinden in maart 1999. Met deze informatie ben ik
teruggegaan naar Nederland en dit alles voorgelegd aan
mijn Nederlandse advocaat. Hij adviseerde mij de appar‐
tementen, welke ik op naam van Ron had gezet, te ver‐
kopen, daar het te doorzichtig was en had plaatsgevon‐
den tijdens de procedure. Hier had ik tijd genoeg voor,
daar ik het recht had twee keer uitstel te vragen voor de
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rechtszaak. Ik was niet echt blij met dit advies, maar mijn
gezonde verstand zei me dat ik het moest doen.
Na er een aantal nachtjes over geslapen te hebben, heb ik
mijn vriend en makelaar Bud Pfeifer gebeld en hem ge‐
zegd de appartementen te verkopen. Ik moet zeggen dat
het een moeilijke beslissing was. Ruim twintig jaar had ik
op Marco Island vertoefd, dat is een hele lange tijd. Ik
ben in het vliegtuig gestapt en gegaan. Ik wilde het zo
snel mogelijk afhandelen en weer terug. Ik heb veel
traantjes gelaten na de overdracht, maar een kleine pleis‐
ter op de wonde was, dat ik ze allebei met redelijke winst
heb kunnen verkopen.
Een maand later ben ik weer naar Amerika gegaan en
heb ook mijn firma Holland Hair Inc. opgeheven. Dat
ging me minder aan het hart, ook dat was goed geweest.
Het meest cynische aan dit verhaal is wel, dat de eiser
van deze zaak een paar weken voor de rechtszitting
kwam te overlijden en zijn weduwe besloot de zaak te‐
gen mij en Holland Hair te seponeren.
Dus uiteindelijk de zaak gewonnen.
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Hoofdstuk 42
WK Kappers Berlijn 2000
Na vele jaren van werken en plezier maken, met de na‐
druk op plezier maken, werd het tijd om mijn leven an‐
ders in te gaan delen. Ik was voor in de 50, nog super
gezond en wilde wel iets anders gaan doen.
Het jaar 2000 naderde, een nieuw millennium, computer‐
bugs en een Europese eenheid met nieuw geld (Euro) in
het nabije verschiet. Eigenlijk vond ik dit alles te inge‐
wikkeld en vond dat de nieuwe generatie dat maar moest
gaan doen. Sinds de laatste jaren was mijn zoon Marcel
bij mij in het bedrijf en hij deed het redelijk goed. Hij had
inmiddels al een gedeelte van de aandelen op zijn naam
en we kwamen overeen dat hij per 1‐1‐2000 de zaak in
zijn geheel over zou nemen.
We hebben toen een uitstekende overeenkomst gemaakt,
wat voor Marcel te overzien was en voor mij de eerst
komende 10 jaar een aardige basis zou zijn om mijn
maandelijkse kosten te dekken. In de voorliggende jaren
had ik wat mooie pandjes verzameld en met de huur
daaruit hoefde ik geen zorgen te hebben voor de toe‐
komst.
Daarbij kwam ook nog dat ik een aantal jaren ervoor de
enorme klapper had gemaakt met de Ponytail Twister,
3½ miljoen stuks verkocht in 3 maanden. En ook had ik
na de brand in 1989, op advies van Jos Linthout en Jan
Smits, een levensverzekering afgesloten op basis van
aandelen, met een looptijd van 12 jaar. De maandelijkse
lasten waren wel redelijk hoog geweest, maar deson‐
danks is het me steeds gelukt ze te betalen. In de 90‐er
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jaren was er natuurlijk een super hype in de aandelen,
zodat deze polis exorbitant hoog uitbetaalde. En dit alles
samen met de te verwachten omzet van de beurs in
Duitsland, maakte mij voor de derde keer miljonair. Deze
keer besloot ik wel de centjes bij elkaar te houden, omdat
ik er niet zo zeker van was of het me nog een 4e keer zou
lukken zoveel bij elkaar te verdienen. Uiteindelijk wilde
ik nog wel een paar jaartjes mee en genieten van de leuke
dingen in het leven, wat ik dan ook gedaan heb.
Eén van de afspraken met Marcel was namelijk, dat ik
voor de laatste keer het wereldkampioenschap kappers
zou doen, wat in het jaar 2000 plaatsvond in Berlijn. Het
was mijn 11e wereldkampioenschap waar ik de reclame‐
rechten voor kocht en de inmiddels beroemde diploma’s
zou verkopen. 11 keer: 2x Nederland, 2 x Duitsland, 2 x
USA, 1 x Frankrijk, 1 x Italië, 1 x Engeland, 1 x Korea en
1 x Japan. Gemiddeld verkocht ik zo’n 2500 diploma’s
per WK. Het is een leuk idee dat er wereldwijd zo’n
30.000 diploma’s ingelijst aan de muur hangen, met mijn
handtekening en naam erop.
Berlijn moest een Mega succes worden met 8 stands met
30 medewerkers; een fantastisch afscheid van mijn kap‐
perscarrière.
Zoals altijd ging dit ook niet geheel vlekkeloos, bij mij
gebeurt altijd wel iets. 6 maanden voor deze wereldkam‐
pioenschappen ging ik naar Berlijn om alvast het een en
ander te regelen, o.a. hotelkamers. Kort daarvoor had het
Van der Valk concern een prachtig hotel geopend op 10
km. afstand van het beurscomplex in Berlijn. Ik ben daar
naartoe gegaan met een bus vol geladen met materialen
die ik in Berlijn zou opslaan. Daar had ik een ruimte voor
gehuurd. Samen met Piet Roodenkerken en Anton Hen‐
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raat, mijn technische medewerker, reden wij erheen. Bij
het hotel aangekomen, was het zeer slecht weer, het re‐
gende ouwe wijven. Ik zei: “Mannen, ik zal jullie eens
verwennen. Ik zet jullie voor de deur af, dan blijven jullie
droog.” De entree van het hotel was heel mooi, met een
luifel van 10 bij 10 meter. Ik reed de bus tot pal voor de
deur, althans dat was mijn bedoeling. Helaas, de luifel
was 2.75 m. hoog en mijn bus 3 m. Met een enorme klap
reed ik tegen de luifel, die spontaan een halve meter
scheef hing. Ik mag wel zeggen, slecht ingeschat door
mij. Onmiddellijk brak er paniek uit bij de portier en en‐
kele seconden later kwam er een jonge man naar buiten
gerend. Hij zag aan het nummerbord dat ik Nederlander
was. Hij ging helemaal uit zijn dak en raakte bijna buiten
zinnen. Na enige minuten naar zijn geschreeuw en ge‐
vloek te hebben geluisterd, vroeg ik hem even naar mij te
luisteren. Ik zei hem: “Maak je geen zorgen, ik ben goed
verzekerd en het komt allemaal goed.” Gelukkig kwam
ik blijkbaar serieus over en hij werd rustig. Ik pakte mijn
papieren, overhandigde deze aan hem en stelde me voor.
Hij schudde mij de hand, verontschuldigde zich omdat
hij zo tekeer was gegaan, en stelde zich voor als Martin
Polman. Ik zei: “Polman, ben jij familie van Polman de
eigenaar van het Van der Valkhotel in Eindhoven?”
Waarop hij antwoordde, dat hij de zoon was. Ik vervolg‐
de: “Nou, dan is het helemaal geen probleem meer voor
je. Ik ben een goede kennis van je vader, we golfen wel
eens samen.”
Na een paar nachtjes daar geslapen te hebben en alle
voorbereidingen te hebben getroffen, zoals 15 hotelka‐
mers reserveren tijdens het WK, nam ik afscheid van
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Martin met de woorden: “Ik hoor het wel en we lossen
het wel op met die luifel.”
En we vertrokken weer naar Nederland.
Toen ik 6 maanden later weer in het hotel arriveerde met
al mijn mensen, ben ik direct naar het kantoor van Martin
gelopen. Ik snapte er niks van, ik had helemaal niets
meer gehoord over die luifel en de schade was toch be‐
hoorlijk. Ik klopte op de deur, stapte zijn kantoor binnen
en hij begroette mij zeer spontaan met: “Hallo meneer
Groenendijk. Alles goed met u?” Ik keek hem waarschijn‐
lijk zeer verwonderd aan, want hij barstte in lachen uit.
Ik vroeg hem hoe het zat met die luifel. Schaterend zei hij
mij: “Twee dagen nadat u was vertrokken, gebeurde het‐
zelfde bij een Duitser. Hij reed met zijn dikke Mercedes
keihard tegen de luifel aan. Hij was goed verzekerd, dus
hebben we het hem laten betalen.” Nou, de beurs begon
goed. Kon niet beter.
We hebben een fantastisch WK gehad met een mega om‐
zet. Bij Van der Valk hebben we het erg prettig gehad,
heerlijk gegeten en een leuke afscheidsavond met het
personeel en een paar goede relaties gehouden. Volgens
een Belgische vriendin: “de Max!”
Voor ik vertrok heb ik hartelijk afscheid genomen van
Martin Polman van het van der Valk concern. Een perfect
hotel. Als je een paar dagen in Berlijn bent, een aanrader.
Maar pas op voor de luifel, die is maar 2,75 m. hoog.
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Hoofdstuk 43
Veldhovense Revue
In het begin van 2000 werd ik gevraagd om mee te doen
aan de Veldhovense Revue. Ik deed auditie en werd aan‐
genomen. Natuurlijk ging ik voor goud en wilde ik de
hoofdrol. Die kreeg ik en naar mijn idee was het spette‐
rend en zeer glansrijk.
We repeteerden van april tot begin december twee keer
per week. Ik had de rol van Harry Mors en Barbara Mors,
mijn vrouw in het stuk, werd gespeeld door Rian Cop‐
pens. Het totale gezelschap bestond uit ongeveer 100
mensen, voor de schermen, achter de schermen en orkest.
Het was ontzettend zwaar. Ik heb nooit iemand verteld
over mijn dyslexie, maar je kunt je voorstellen hoe moei‐
lijk het was om al die ontzettende lange teksten uit mijn
hoofd te leren. Ik oefende iedere dag. Meestal in de sauna
en het zwembad van de sportschool, waar ik hele dagen
verbleef. Ik moet zeggen, dat Rian een supervrouw is en
we kregen een hele hechte band. Ik heb veel van haar
geleerd, daar zij al een keer eerder had meegedaan. Niet
alleen zij, maar de hele ploeg was fanatiek. Een aantal
van hen zijn vrienden voor het leven geworden. Waar ik
natuurlijk het meeste van opgestoken heb waren onze
regisseurs, twee zeer ervaren professionals: Jurriaan van
Dongen en Bart Stultiens.
Nadat in december de première was geweest, gevolgd
door nog 30 uitvoeringen, met iedere avond een uitver‐
kochte zaal, veranderde mijn status in Veldhoven.
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Hoofdrol als Antoine “Broadway aan de Gender”
Ik was al redelijk bekend, maar vanaf toen was ik een
echte bekende Veldhovenaar, wat inhield dat er allerlei
leuke dingen op je afkomen. Het was sowieso heerlijk om
te doen en is een absoluut hoogtepunt in mijn leven ge‐
weest. Ik heb toen veel gehad aan mijn podiumervaring
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uit de muziektijd, geen plankenkoorts. Na deze Revue
heb ik nog twee keer meegedaan, waarvan nog één keer
een grote rol (Antoine) en de laatste keer een klein rolle‐
tje. Met 3 revues waren dat minimaal 75 uitvoeringen en
3500 enthousiaste mensen.

Grande Finale in Broadway aan de Gender

211

Hoofdstuk 44
P&R Uw Partners in PR & mijn aneurysma
Het leven leek zorgeloos. Het eerste jaar heb ik mijn tijd
ingevuld met golfen en een beetje Marcel helpen met de
zaak.
Maar toen begon het bloed toch weer te kruipen waar het
niet gaan kan en wilde ik weer wat gaan doen. Op een
dag was ik aan het golfen met René van de Kerkhof, de
oud‐voetballer die ik al jaren kende. Zelfs uit de tijd dat
hij in Hong Kong voetbalde, waar ik hem een aantal ke‐
ren heb getroffen. Ik had al een tijdje een idee om met
René een bedrijfje te beginnen. Met onze gezamenlijke
vriend Jan van Heugten, die ook samenwerkte met René,
had ik dit al eens besproken. Het zou een bedrijfje moe‐
ten worden in de pr. De naam had ik al bedacht: P&R Uw
Partners in PR. De P stond voor Piet en de R voor René
een uitstekende naam, al noemde Jan het al snel P&R, de
heren Plukken en Roven. We zouden promotieartikelen
gaan verkopen, bedrukte golfballetjes, kleding, golfdagen
voor bedrijven en sponsordagen organiseren. René kent
ontzettend veel mensen door zijn voetbalcarrière en ik
ben een uitstekende verkoper. Voor René gaan deuren
open die voor anderen gesloten blijven.
Het concept was simpel. René gaf de voorzet en ik kopte
hem in.
René vond het een goed idee, P&R was geboren. We kre‐
gen de exclusieve verkoop van McForsum golfkleding en
we importeerden onze eigen golfballen, die we lieten
bedrukken. René maakte een deal met Chris Lukken
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(golfbon) en met Hans Breukhoven (hotelbon), dus dat
hadden we nu ook in ons assortiment.
Ook beheerde René een businessruimte in het PSV Stadi‐
on van 30 stoelen, waar ik iedere wedstrijd naar toe kon
en waar ik dan zaken kon doen met de vele prominenten
die daar altijd aanwezig waren. Dat was wat je noemt het
nuttige met het aangename verenigen.
P&R liep als een trein en al snel maakten we een mooie
omzet. We maakten leuke reizen naar Oostenrijk, Duits‐
land, België, Kreta en Dubai. We organiseerden golfda‐
gen voor bedrijven waar René dan een leuke lezing bij
hield, met name over zaken en topsport, wat veel over‐
eenkomsten heeft. Ook huurden wij gastsprekers in, o.a.
Jan Rekers, Eef Kamerbeek en uiteraard René’s broer Wil‐
ly van de Kerkhof. Voor mij was het allemaal heel bij‐
zonder. Ik ontmoette mensen die ik alleen maar kende uit
de bladen en van TV, artiesten, topsporters en andere
bekende Nederlanders. Om een paar voorbeelden te
noemen, ik heb gegolfd met Marco van Basten, Johan
Neeskens, Bas Muis, Guillermo Vilas, Pieter van Vollen‐
hoven, Albert West, Harry Mens, Piet Schrijvers en vele
anderen. René was ook bestuurslid van het World Master
team, een voetbalteam van oud‐voetballers en artiesten.
Dit team speelde voor goede doelen in het binnen‐ en
buitenland. Ik was dikwijls de chauffeur en materiaal‐
man. Nee, voetballen was voor mij niet weggelegd, dat
was te gevaarlijk voor de tegenstanders.
Het was natuurlijk een feest om zo’n zaak te hebben.
Niks moest en alles kon. En toch kan er iets gebeuren dat
binnen 24 uur een totale wending aan je leven geeft. Op
een dag hadden wij een golfdag georganiseerd voor een
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bedrijf, relaties van René. Het vond plaats op golfbaan
Gendersteyn in Veldhoven. Uiteraard hadden we alles
tot in de puntjes verzorgd en geregeld. Het mocht ook
iets kosten.
René en ik speelden zelf ook altijd mee. Ik had mezelf
ingedeeld in een leuke flite van vier personen. Eén van
deze vier was een chirurg die ik kende, daar ik wel vaker
met hem speelde.
Nou had ik al een paar jaar een bobbel op mijn borst, die
mij erg irriteerde. Eigenlijk vond ik het eng. Diverse dok‐
toren hadden mij al gezegd dat het niets voorstelde en ik
me geen zorgen hoefde te maken, maar het bleef me
dwarszitten. Tijdens het spelen begon ik weer over die
bobbel, waarop mijn flite‐genoot tegen mij zei: “Piet, luis‐
ter. Ik werk zes dagen in de week en heb weinig tijd om
te golfen. Nou ben ik een keer aan het spelen en nou be‐
gin jij over je bobbeltje. Daar word ik niet blij van.” Dit
begreep ik 100% en vond mezelf een eikel en een egoïst.
Ik maakte mijn excuses en zei: “Sorry je hebt gelijk, ik zal
het er niet meer over hebben.” Waarop hij antwoordde:
“Okay, fijn.” Hij vervolgde, dat wanneer hij een dezer
dagen een bepaalde machine (ik ben de naam ervan ver‐
geten) gebruikte voor een onderzoek, mij zou bellen. Hij
zou deze dan wat langer reserveren. Ik moest dan komen
zodat hij mij kon laten zien dat het niets bijzonders was.
We hebben onze golfdag afgemaakt. Het was erg gezellig
en succesvol. Zeker onze opdrachtgever was zeer tevre‐
den.
Op 10 september kreeg ik een telefoontje, dat ik me de
volgende dag moest melden in het ziekenhuis voor een
onderzoek naar het bewuste bobbeltje. Die dag erna was
het de bewuste 11 september, de dag die de wereld zou
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doen veranderen, maar zeker ook mijn leven. Nadat ik
me gemeld had, kreeg ik het onderzoek met een soort
echoapparaat, waarmee ze van binnen kunnen kijken. Na
het bobbeltje uitgebreid besproken te hebben, was ik er
van overtuigd dat het inderdaad okay was. Omdat ik er
toch was, zei de arts me, zou hij meteen even verder kij‐
ken. Mijn nieren waren okay, mijn lever een beetje vet,
maar dat was de welvaart. Zo ging hij verder over mijn
buik. Plotseling viel er een doodse stilte gevolgd door
een hartgrondige vloek. De arts zei vervolgens: “Ogen‐
blikje, ik ben zo terug.” Verbaasd vroeg ik aan de zuster
wat er aan de hand was, maar zij wist het ook niet. Na
een aantal minuten kwam de dokter terug met een colle‐
ga. Ze keken nu samen naar mijn buik en mompelden,
voor mij niet verstaanbare, termen tegen elkaar. Ik moest
me aankleden en me melden op kantoor. Daar aangeko‐
men zei hij mij: “Ik zal er geen doekjes om winden, je
hebt een groot probleem. Je hebt een aneurysma van 6,9
cm aan je aorta.
Voor diegenen die niet weten wat dat is, je kunt het ver‐
gelijken met een binnenband van een fiets die je op‐
pompt, waar zo’n raar bolletje op komt bij een zwakke
plek. Ditzelfde had ik aan mijn aorta, de hoofdslagader
van het hart. Wanneer dit klapt, ben je binnen een paar
minuten dood. Tot 5 cm. gaat het nog, maar bij 6,9 cm. is
het een tijdbom. De arts zei me, dat ik binnen een maand
geopereerd moest worden, daar het te gevaarlijk was om
het zo te laten.
Het gekke is, dat wanneer je dit hebt, er absoluut geen
klachten zijn, behalve wat pijn in je onderrug. Voor ik
vertrok adviseerde de arts me nog te stoppen met roken
en drinken. De operatie is heel erg zwaar en ik zou een
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litteken krijgen op mijn buik van minimaal 40 cm. Dan is
hoesten geen pretje.
Behoorlijk aangeslagen ging ik weg. Eenmaal in mijn
auto nam ik het volgende besluit: Ik ben naar de golfbaan
gereden, ben aan de bar gaan zitten en heb bij Piet
Zwaan, de kastelein, de beste fles whisky besteld die hij
in huis had en een doos met 10 mooie Cubaanse sigaar‐
tjes. Ik vertelde Piet wat er gaande was en dat hij, tegen
de tijd dat ik van mijn kruk zou vallen, mijn maatje Piet
Louwers moest bellen. Die zou dan wel zorgen dat ik
thuis kwam.
Terwijl ik mijn fles zat leeg te drinken en mijn sigaartjes
zat te roken, wist ik niet dat op dat moment de hele we‐
reld op zijn kop stond en de 3e wereldoorlog dreigde uit
te breken. Na verloop van tijd kwam mijn vriend Piet
Louwers binnen, die maar alvast was ingelicht door an‐
dere Piet. Hij vertelde me dat er twee vliegtuigen in de
Twin Towers in New York waren gevlogen en ook nog
een op het Pentagon. Ik keek hem ongelovig aan en be‐
stelde voor hem ook maar een fles whisky. Deze sloeg
Piet toch maar af en hij heeft me netjes thuis afgeleverd,
waar ik tot de volgende ochtend 10 uur heb geslapen.
Vanaf dat moment heb ik niet meer gerookt en gedron‐
ken. Vier weken later werd ik geopereerd. Dat was heel
zwaar, de operatie duurde al met al 14 uur. Ik moest 14
dagen in het ziekenhuis blijven en daarna kwam de reva‐
lidatie. De dokter had gezegd dat ik 4 tot 6 maanden no‐
dig zou hebben om weer de ouwe Piet te worden. Dat
was een probleem voor P&R. René wilde niet alleen
doorgaan, omdat hij daar geen tijd voor had. Begrijpelijk,
want hij is een druk baasje. Ik heb nog even voorgesteld
er nog iemand anders bij te halen, maar dat wilde René
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niet en ik eigenlijk ook niet. Daar P&R goed draaide en
leuke artikelen had, was het niet moeilijk het bedrijf te
verkopen. We hebben de activiteiten overgedragen en de
voorraden verkocht. De naam P&R hebben we daar niet
bij geleverd. Dat was te persoonlijk voor mij en René en
paste alleen bij ons. Met pijn in mijn hart heb ik afscheid
genomen van P&R. Het was wel jammer, want we had‐
den dit nog jaren kunnen volhouden. Heel relaxed en
ook wel winstgevend en René was een gezellige en be‐
trouwbare partner. Alsnog, René bedankt! Het was een
onvergete‐
lijke super‐
tijd.
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Hoofdstuk 45
De Vierdaagse van Nijmegen
Na de operatie brak de tijd aan van revalideren. De art‐
sen hadden mij gezegd dat ik minstens 3 tot 4 maanden
nodig zou hebben om weer tot redelijk niveau te komen.
Een golfmaatje van me, Chris van Doesselaere, zei me dat
hij graag een keer de vierdaagse in Nijmegen wilde lopen
en vroeg mij of ik dat ook wilde. Dat klonk me goed in de
oren, daar we daar redelijk veel voor zouden moeten
trainen, wat goed zou zijn voor mijn herstel. Ik vond het
dus een heel goed idee, maar waarschuwde Chris, dat hij
er rekening mee moest houden dat ik op dat moment nog
niet veel kon. Chris vond dat geen probleem, dus beslo‐
ten we te beginnen met trainen. De eerste stap was de
aanschaf van een paar degelijke wandelschoenen. Een
goed begin is het halve werk.
Aanvankelijk maakten we wandelingen van 2 à 3 kilome‐
ter. Voor Chris was dat niets, maar voor mij heel veel.
Chris is zelfstandig ondernemer, dus hij kon gemakkelijk
tijd vrij maken om te trainen. In het begin twee keer per
week, maar na een aantal weken trainden we soms wel
vier keer in de week. De afstanden liepen op naar 15 tot
20 kilometer per keer. Ik moet zeggen, dat Chris zich he‐
lemaal aan mij aanpaste. Daar ben ik hem nog steeds heel
dankbaar voor.
Na een paar maanden waren we er klaar voor. Onze
schoenen waren super goed ingelopen en wij zeer gemo‐
tiveerd om de tocht der tochten te gaan lopen. Inmiddels
hadden we ons aangesloten bij een groepje mannen uit
Veldhoven en Eindhoven en zijn we met zijn achten aan
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de vierdaagse begonnen. We hadden een prachtig hotel
in Nijmegen geboekt met alles erop en eraan, onder an‐
dere een sauna, een zwembad, een masseur en niet te
vergeten uitstekend eten.
Alle acht hebben we de vier dagen vol gemaakt. Eerlijk
gezegd zat ik er na twee dagen helemaal doorheen en
wilde ik de derde dag, de zwaarste, de zeven heuvelen‐
tocht, de pijp aan Maarten geven.
’s Morgens zei ik tegen Chris: “Ga jij maar, ik blijf in
bed.” Waarop Chris vroeg of ik zo’n last had van blaren.
Ik antwoordde, dat ik helemaal geen blaren had. Hij liet
me zijn voet zien, zijn grote teen was helemaal zwart en
één grote blaar. “Okay” zei Chris, “Maar ik ga wel en
vind jou een watje! Erger nog, toen we begonnen, had jij
mij nodig en heb ik me aan jou aangepast. Nu heb ik jou
nodig en laat je me zakken.” Dat was precies wat ik no‐
dig had. Ik heb mijn schoenen aangedaan en we zijn de
laatste twee dagen ingegaan.
Toen we op de vierde dag over de eindstreep kwamen,
werden we verwelkomd met een grote bos gladiolen. Het
was zeer zwaar geweest, maar we waren beiden zeer
trots en voldaan, dat we het toch maar mooi gedaan
hadden.
’s Avonds hebben we een feestje gevierd. We hadden alle
acht de eindstreep gehaald. Een fantastische ervaring en
voor mij een herhaling uit mijn jonge jaren. Toen had ik
hem ook gelopen, in mijn diensttijd als Marinier. Maar
deze keer vond ik toch wel heel bijzonder na mijn opera‐
tie. Samen met Chris had ik het toch maar mooi voor el‐
kaar gekregen.
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Hoofdstuk 46
Afscheid van de kapperswereld
Marcel deed het erg goed met zijn zaak. Hij kon naast het
bedrijfspand (mijn pand) waar hij zat en uitgroeide een
mooi stuk grond kopen. Aan onze oude buurman, Toon
Hummelink, die naast ons woonde toen we in Veldhoven
kwamen, heeft hij gevraagd om voor hem een mooi pand
te ontwerpen. Toon was toen al in de tachtig jaar, maar
vond het leuk om dit voor Marcel te doen. Uiteindelijk
had hij in zijn werkzame leven zijn sporen verdiend als
architect. Gezien het zakelijk succes van Marcel en mijn
reputatie bij de bank was er niets dat dit project in de
weg stond. Toon tekende een fantastisch mooi pand van
800 m² vloeroppervlakte en regelde alles met de gemeen‐
te. Ikzelf, met al mijn relaties, zocht een goede aannemer
en we gingen aan de slag. Toon en ik hadden tijd genoeg,
zodat Marcel zorgeloos zijn werk kon blijven doen. Hij
hoefde alleen bij de regelmatige bouwvergaderingen zijn
wensen en eisen te
uiten en wij regelden
dat het allemaal ge‐
beurde zoals hij wilde.
Na acht maanden
bouwen opende Mar‐
cel de mooiste kap‐
persgroothandel van
Nederland, waar hij
nog jaren in kon groei‐
en, wat hij dan ook
deed. Tot op heden
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heeft hij een fantastisch bedrijf. Wanneer ik langs het
pand kom en op de gevel zie staan: P. Groenendijk &
Zoon, ben ik nog steeds zo trots als een aap met zeven
lullen. Ik ben me bewust dat ik een aardige aangever
voor Marcel ben geweest en dat de naam Groenendijk
een prima investering was, waar hij nog jaren mee voor‐
uit kan.
In het jaar 2000 had ik me natuurlijk al teruggetrokken
uit de kappersbranche en beperkte me toen tot het be‐
zoeken van wat beurzen in het buitenland en wat hand‐
en spandiensten voor Marcel.
Dit was ook opgevallen bij de ANKO, de Nederlandse
Kappersbond. In hun maandblad besteedden zij twee
pagina’s aan mij, met als kop “De stands van Piet, wie
kent ze niet”.
Ik werd uitgenodigd voor de jaarvergadering van de
ANKO in Utrecht, waar ik voor een volle zaal met 2500
kappers op het podium werd toegesproken door de
voorzitter. Hij noemde mij een pionier, trendsetter en
innovateur in de Nederlandse kappersbranche. Met na‐
me door al mijn stands op nationale en internationale
beurzen. Na al deze mooie woorden kreeg ik een groot
applaus, een handdruk en een speldje als blijk van waar‐
dering.
Een zelfde ritueel heeft zich enige weken later nog eens
afgespeeld in Bologna, Italië. Ik was de eerste Nederland‐
se kappersgroothandel die een stand had op de Cosmo‐
proff, de grootste en meest belangrijke vakbeurs ter we‐
reld in onze branche, waaraan ik in totaal 25 jaar heb
deelgenomen.
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Hoofdstuk 47
De moeilijkste beslissing en moeilijkste jaren in
mijn leven
Nu mijn pand leeg was en ik toch nog iets wilde doen,
nam ik het besluit om weer te gaan doen waar ik ooit
mee was begonnen, kunst.
Ik heb een aannemer gezocht en hem opdracht gegeven
er een kunstgalerie van te maken volgens mijn wensen.
Nadat ik de galerie had ingericht met prachtige schilde‐
rijen en meubelen, heeft de toenmalige locoburgemeester
van Veldhoven, Peter Smetsers, deze officieel geopend.
Ik kreeg erg veel publiciteit in diverse kranten en zelfs op
de locale televisie.

Ik verkocht schilderijen uit de periode 1850‐1950 en ook
wat meubelen en klein antiek. Tevens restaureerde ik
schilderijen, verkocht lijsten en deed taxaties. De ruimte
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was multifunctioneel. Ik organiseerde wijnproeverijen,
wat ik combineerde met lezingen over kunst. Vanaf het
begin ging het erg goed en ik moest uitkijken dat het
weer geen werken werd.
Toch ging niet alles zo goed als ik graag wilde. Allereerst
voltrok zich een drama in de familie. Marcel en Sandra
hadden een derde zoon gekregen, wat niet helemaal vol‐
gens de natuurlijke regels was verlopen. Davey was zeer
prematuur geboren en lag in de couveuse in het zieken‐
huis. Het leek de eerste weken goed te gaan. Hij groeide
goed en alles werkte zoals het moest. Na enige weken
belde Marcel ’s morgens vroeg, dat hij naar het zieken‐
huis moest komen, daar het niet goed ging met Davey.
Hij had een of ander virus in het ziekenhuis opgelopen
dat ze niet konden onderdrukken. Alle doctoren, ver‐
pleegsters en andere mensen met wijsheid en kunde heb‐
ben uren gevochten voor zijn leven. Helaas heeft dat niet
mogen baten en Davey werd ons ontnomen. Dat gaf heel
veel verdriet bij ons allemaal. Het was een zeer donkere
dag in mijn leven. Voor mij was het de eerste keer dat me
iets overkwam waar ik machteloos bijstond en niet kon
oplossen.
Het leven ging door en gelukkig hadden we redelijk veel
steun aan elkaar.
Kort daarop werd er weer een kindje geboren in het ge‐
zin van Marcel en Sandra. Robyn, een meisje. Helaas, ook
dit ging weer niet zoals een mens wenst. Robyn is zwaar
gehandicapt, zowel lichamelijk als geestelijk. Gelukkig
beseft ze het zelf niet en is ze opgegroeid tot een heel
mooi, lief en aandoenlijk meisje. Ze hoort volledig bij het
gezin en haar twee oudere broers doen alles met haar,
wat je ook met een gezond zusje doet. Zwemmen, wan‐
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delen, wintersport. Zij in de slee en de jongens ervoor. Ze
is heel erg lief en knuffelen is haar hobby, waaraan ze
dan ook zeker niet tekort komt.

Bob

Robyn

Danny

Met mijn gezondheid ging het bergafwaarts. Ik werd in
een korte periode tweemaal ernstig ziek, zware longont‐
steking, wat gepaard ging met ziekenhuisopnames.
Ondanks dat ik steeds zieker werd, probeerde ik toch
bezig te blijven met mijn schilderijen. In die tijd had ik
weer wat meer contact met Carola, die ook al een tijdje
ziek thuis was. Zij had een burn‐out wat het gevolg was
van een zeer dramatische ervaring in haar leven. Carola
had haar beide ouders binnen een jaar verloren. Alle
twee waren ze op zeer onverwachte wijze op te jonge
leeftijd gestorven. Haar vader was doodgereden en haar
moeder had een ziekte niet onderkend en was hier bin‐
nen 5 dagen aan overleden. Carola had hier geestelijk
veel last van en kon het even niet meer aan, wat begrijpe‐
lijk was.
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Ik kende Carola als een hard werkend en vrolijk mens,
wat ze op dat moment zeker niet was. Ze had zichzelf
een hele tijd afgezonderd en was alleen thuis, wat zeker
niet bevorderlijk is om over een burn‐out heen te komen.
Ik bezocht haar enkele maanden lang een paar keer per
week. We praatten veel en gingen regelmatig een biertje
drinken.
Wanneer ik schilderijen verkocht, ruilde ik wel eens an‐
dere in die niet in mijn collectie pasten. Nadat Carola een
paar maal in mijn galerie was geweest, deed ik haar een
voorstel. Ik zei: “We kopen een computer, we maken een
website www.kunstenkoopjes.com en jij gaat schilderij‐
tjes verkopen op marktplaats en eBay.” Ik wist dat zij dit
kon, daar ze zeer behendig is met de computer en de En‐
gelse taal 100% beheerst. En wat schetste mijn verbazing,
ze verkocht 101 schilderijen in 8 maanden tijd, variërend
van 25 tot 250 euro. Haar huis leek wel een bedrijf, overal
stonden schilderijen, inpakdozen, piepschuim en bubbel‐
tjesfolie. De eettafel was de paktafel en de badkuip ge‐
bruikte ze om de schilderijen schoon te maken. Maar be‐
langrijker nog, Carola was Carola weer. Vrolijk, druk en
in haar element. Ze had weer een doel en ging er voor. Ik
was zeer verrast hoe zij zich zo snel de kennis over kunst
had eigen gemaakt.
Via een bevriende kunsthandelaar kon ik een galerie met
appartement huren op de boulevard van Knokke in Bel‐
gië. Samen met Nel zou ik daar de maand augustus ver‐
blijven. Dit is het Mekka voor de kunst in de lage landen,
er zijn tientallen galeries gevestigd waar kopers vanuit
de hele wereld op afkomen. Mijn gezondheid liet nog toe
dit te doen en een maandje zeelucht kon ook geen
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kwaad. Met Anton, mijn klusjesman, heb ik daar een
prachtige expositie ingericht van schilderijen van Neder‐
landse meesters, met als thema nautica. Ik had schilderij‐
en met stranden en boten op zee van Jan Kelderman, ha‐
vengezichten van Wim Bos en M. de Jongere en nog di‐
verse andere van minder bekende schilders. Ik opende de
galerie wanneer ik wakker werd en sloot hem wanneer ik
naar bed ging. We hadden het geluk dat het een mooie
zomer was, dus hebben we veel voor de deur op de bou‐
levard in de zon gezeten. Ik verkocht aan Amerikanen,
Fransen, Duitsers en vele andere nationaliteiten.
De laatste week zouden Danny en Bob, mijn beide klein‐
zonen, komen logeren. Daar had ik erg naar uitgekeken.
Het leek me heerlijk met deze mannen te gaan vissen op
de pier. Uiteraard had ik mijn hengels meegenomen. Nel
zou dan de galerie in de gaten houden en me roepen als
er klanten kwamen. Nadat Marcel de jongens zondags
had gebracht, kon de pret beginnen.
Op dinsdag kreeg ik ’s morgens vroeg een telefoontje van
Marcel, dat zijn schoonmoeder Pia plotseling was over‐
leden. Hij zei me, dat Danny en Bob onmiddellijk naar
huis moesten komen. Ik heb hem toen gevraagd of dat
wel verstandig was. Sandra is de oudste, dus hij en San‐
dra zouden het erg druk krijgen om de begrafenis te re‐
gelen en alles wat daarbij hoort. De jongens waren op dat
moment 9 en 10 jaar oud en werden goed verzorgd bij
oma en opa. Wij zouden er voor zorgen dat ze de och‐
tend van de begrafenis spic en span thuis zouden zijn.
Maar daar wilden ze niets van horen, ze moesten direct
naar huis. Ik begreep daar niets van, maar uiteraard heb
ik nog diezelfde dag gezorgd dat ze in Veldhoven kwa‐
men. Later heb ik het begrepen. Pia was van Indonesi‐
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sche afkomst en bij een overlijden zijn er nogal wat ritue‐
len tijdens de dagen voorafgaand aan de begrafenis. Dat
was de reden dat Danny en Bob naar huis moesten. Ik
was niet bekend met deze cultuur, vandaar mijn onbe‐
grip.
De zaterdag daarop was de begrafenis. Nel en ik waren
daar vanzelfsprekend bij aanwezig. Na de begrafenis en
de koffietafel zijn wij weer naar Knokke gereden, daar
we nog vier dagen te gaan hadden voordat de expositie
ten einde was.
Ondanks de trieste gebeurtenis van het overlijden van
Pia, was het verblijf in Knokke toch erg succesvol ge‐
weest. We hadden heel veel aanloop gehad van familie,
vrienden en kennissen en een zeer goede verkoop. Ik had
bij aanvang 100 flessen wijn meegenomen en deze waren
precies op.
Enkele dagen na thuiskomst vanuit Knokke, werd me
iets medegedeeld wat ik niet begreep en waarschijnlijk
ook nooit zal begrijpen.
Sandra had besloten dat ze alle contact met ons verbrak
en nooit meer iets met ons te maken wilde hebben. Aan‐
vankelijk dacht ik dat het een grap was, maar al snel
kwam ik er achter dat het bittere ernst was en onherroe‐
pelijk. De wekelijkse dinsdagen dat de kinderen bij ons
waren, bleven eten en we soms iets met hen ondernamen,
waren ook voorbij. Het was onwezenlijk en verdrietig. In
eerste instantie heb ik hier met Nel over gesproken, maar
zij had ook geen enkel benul wat de reden kon zijn.
Daarna heb ik aan Marcel gevraagd wat er nou toch aan
de hand was. Hierop kreeg ik een antwoord dat nergens
op sloeg in de trant van: “Ik bemoei me er niet mee, dat
moet je maar aan Sandra vragen.” Dat heb ik dan ook
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geprobeerd. Maar ik kreeg nul op het rekest en werd vol‐
komen genegeerd.
Een paar dagen daarna had ik een flinke borrel gedron‐
ken. Toen heb ik Sandra gebeld en gezegd, dat ik haar
wel zou krijgen. De volgende dag realiseerde ik me wat
ik gedaan had en dat dat niet erg verstandig was ge‐
weest. Hierop heb ik onmiddellijk weer gebeld en mijn
excuses aangeboden. Dat was wel het minste wat ik kon
doen.
De maanden die daar op volgden waren een nachtmerrie.
We zagen de kleinkinderen niet meer en Nel begon mij te
verwijten dat ik haar de kleinkinderen en haar eigen kind
had afgenomen. Ik heb me suf geprakkiseerd waarom dit
toch allemaal gaande was, maar ik kwam er niet uit.
Mijn gezondheid ging er ook al niet op vooruit en deze
situatie was zeker niet ideaal om me beter te gaan voelen.
Nel wist ook niet om te gaan met de situatie en nam het
besluit om met Sandra te gaan praten. Nadat ze dat ge‐
daan had, waren ze overeengekomen dat de kinderen
weer zouden komen op dinsdag. Ik vroeg Nel natuurlijk
naar de reden van het hele gebeuren, maar ze zei, dat ze
met Sandra afgesproken had er niet over te praten. Het
enige wat ze kwijt wilde, was dat het mijn schuld was en
dat het te maken had met het verleden. Daar kwam ik
ook niet veel verder mee.
Toen heb ik Sandra en Marcel een eerlijke brief geschre‐
ven en gevraagd of ze alsjeblieft met me wilden praten.
Dan wist ik waar ik aan toe was, wat ik eventueel kon
verbeteren of minstens mijn excuses voor kon maken.
Helaas kreeg ik geen antwoord op mijn vragen. Er werd
mij gezegd dat het schrijven van brieven geen zin had en
dat ze in het vervolg ongeopend in de prullenbak zouden
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verdwijnen.
Mijn leven was erg veranderd, ik had nergens zin meer
in. Zelfs mijn galerie hield ik gesloten.
Op een dag belde Carola mij en vroeg of ik even langs
wilde komen, omdat ze iets te bespreken had. Daar aan‐
gekomen nam ze mij mee naar de Strijpsestraat in Eind‐
hoven, een doorgangsweg vlakbij het centrum van Eind‐
hoven. Zij kon daar een klein winkeltje huren. Ze wilde
haar werkzaamheden in verkoop van schilderijen daar
voortzetten, daar dit thuis niet meer te behappen viel. Ik
vond dat wel een goed idee en zei haar dat ik wel mee
wilde doen. Ook mijn voorraden gingen naar haar winkel
en wanneer ze daarvan verkocht, kreeg ik mijn geld en
een gedeelte van de winst. Ook kon zij de verkoop van
lijsten en de restauraties overnemen, zodat ik alleen nog
maar taxaties hoefde te doen.
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Zo gezegd zo gedaan. Met hulp van een paar vrienden
heeft Carola er een mooi winkeltje van gemaakt en uit
mijn galerij hebben we de verlichting en het ophangsys‐
teem gebruikt. Haar huis was weer bewoonbaar en ze
voelde zich als een vis in het water in haar mooie galerie‐
tje, dat 5 dagen per week open was.
Mijn privéleven werd steeds dramatischer. Met Nel had
ik regelmatig enorme botsingen. En uiteraard altijd om
hetzelfde, wat ik volgens haar allemaal verkeerd had
gedaan in het verleden. Ook Marcel was een paar keer
enorm naar me uitgevallen en had me uitgescholden. Hij
kleineerde me, en zelfingenomen als hij is, viel er niet
met hem te praten. Wanneer hij dinsdags de kinderen
kwam halen na het eten, zorgde ik dat ik in bed lag. Ik
kon en wilde de confrontatie met Marcel niet meer aan.
Door mijn ziekte en de hele situatie was ik ook mijn
strijdlust verloren.
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Op een zaterdag ging ik naar PSV om naar Bob te kijken.
Toen ik langs de lijn stond, kwamen Marcel, Sandra, Ro‐
byn en Danny er aan. Zij gingen ook staan kijken, maar
precies aan de andere kant van het veld. Danny had het
er erg moeilijk mee en rende van mij naar zijn ouders en
terug. Voordat de wedstrijd was afgelopen, ben ik weg‐
gegaan. Het was de laatste keer dat ik Bob heb zien spe‐
len.
Deze gang van zaken duurde maanden voort. Ik had veel
verdriet en was zeer ongelukkig. Ik wist het niet meer, ik
was helemaal op en compleet leeg.
Weer werd ik ernstig ziek, een dubbele longontsteking,
en ik werd met spoed opgenomen. Deze keer was het
zelfs zo erg dat de artsen er geen zicht meer op hadden
en vreesden dat ik het niet zou redden. De dubbele ont‐
steking werd veroorzaakt door een virus die ze niet on‐
der de knie kregen. Gelukkig kwam er een buitenlandse
stagearts bij mijn bed, die na het lezen van mijn medische
status een bepaald medicijn adviseerde. En wonder bo‐
ven wonder sloeg dit aan. Ik knapte weer op en mocht
naar huis.
Ik was niet tevreden met de antwoorden die ik van de
artsen kreeg. Daarom nam ik het besluit dat ik een se‐
cond opinion wilde om te weten te komen hoe mijn situa‐
tie nou precies was. Enige weken later kreeg ik een op‐
roep. Ik moest me melden in Hornerheide in Limburg,
een soort centrum gespecialiseerd in longziektes. Op een
maandag moest ik er zijn om helemaal onderzocht te
worden. De daaropvolgende vijf dagen ben ik helemaal
binnenstebuiten gekeerd en op alles zeer intensief onder‐
zocht en bekeken. De zaterdag erna hebben ze me weer
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naar huis laten gaan met de mededeling dat ik binnen
korte tijd de uitslag zou krijgen.
Zaterdag ’s middags rond vijf uur kwam ik thuis, waar
alleen Nel op me wachtte. Ik had geen ontvangstcomité
verwacht, maar toch minstens Marcel en de kinderen.
Uiteraard heb ik haar tekst en uitleg gegeven van wat ze
die week allemaal met me gedaan hadden.
Nog diezelfde avond ontaardde het weer in een grote
ruzie, uiteraard gepaard gaande met een hoop drank. Er
was niets veranderd.
De volgende morgen heb ik me voorgenomen niet meer
te drinken, daar dat absoluut geen oplossing was. Helaas
kon Nel dat niet opbrengen, wat betekende dat er een
zeer gespannen sfeer in huis hing. Ik bleef me aan mijn
voornemen houden en dronk niet meer. Ik kon er ui‐
teraard niets van zeggen dat Nel dit wel deed, daar ik er
zelf voldoende van had genomen in mijn leven, wat me
dan ook keer op keer werd medegedeeld.
Marcel zag ik niet meer, de kinderen heel weinig en thuis
waren altijd spanningen. Deze ellende duurde nu al 3 à 4
jaar en verbetering kwam er niet, het werd alleen maar
erger. Dus bracht ik veel van mijn tijd door in het winkel‐
tje van Carola, waar ik altijd terecht kon en een luisterend
oor kreeg of juist de nodige afleiding.
Vier weken na mijn verblijf in Hornerheide kreeg ik een
telefoontje en moest me vrijdags in het ziekenhuis mel‐
den voor de uitslagen.
Op de afgesproken tijd heb ik me gemeld en werd ont‐
vangen door het team van mijn behandelende specialis‐
ten. Ik ben bewust alleen gegaan. Ik wilde niet dat er an‐
deren bij waren, het was mijn probleem. In de afgelopen
jaren had ik 7 longontstekingen gehad, was ik twee keer
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gedotterd, een kleine hartoperatie waarbij ze 3 stands in
mijn hartslagader hadden aangebracht en had ik mijn
aneurysma operatie ondergaan. In totaal had ik 6 keer in
het ziekenhuis gelegen.
Het team bestond uit de longspecialist, de hartspecia‐
list/cardioloog en de chirurg die me geopereerd had aan
mijn aneurysma. Een lieve jongedame schonk een kopje
koffie in en vertrok. Het was voor mij gemakkelijk om
met deze heren in gesprek te gaan, daar ik hen allen goed
kende. Twee van hen waren zelfs lid van dezelfde golf‐
club als ik. Na wat heen‐en‐weergepraat nam ik zelf de
leiding en zei: “Heren, ik kom hier voor de uitslag van de
onderzoeken. Doe me een plezier en zeg me geen dingen
in moeilijke, medische termen, die snap ik toch niet. Ver‐
tel me in gewoon Nederlands hoe ik ervoor sta.” Eén van
hen nam het woord en maakte het mij erg eenvoudig. Hij
zei me: “Okay Piet, we kunnen niets meer voor je doen.
Je hebt een zeer ernstige vorm van C.O.P.D., wat een
longziekte is, nog maar 35% longfunctie, een zeer ernsti‐
ge vorm van hart‐ en vaatziekte, het gevolg van de aneu‐
rysma en de stands in je hart en je lijdt ook aan osteopo‐
rose. Daar komt nog bij dat je weer een aneurysma hebt.
Weliswaar nog niet zorgelijk, maar we moeten het wel in
de gaten houden.” Ook was onomstotelijk vast komen te
staan dat de longontstekingen, met als gevolg C.O.P.D.,
begonnen waren door een legionella bacterie, welke ik
enige jaren daarvoor had opgelopen in een hotel in Bel‐
gië.
Zwijgend had ik dit alles aangehoord en zei toen: “Ik heb
nog één vraag. Wat zijn mijn kansen en hoe lang heb ik
nog te gaan?” Uiteraard kreeg ik hier geen antwoord op,
om de doodeenvoudige reden dat ze dat ook niet wisten.
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Wel werd mij duidelijk gemaakt dat ik statistisch gezien
en vanuit hun ervaring moest denken aan een paar jaar.
Dat konden er drie zijn of vijf, maar ook tien misschien.
Daar ik toch nog relatief jong was, 60 jaar, klonk dit niet
erg opbeurend. Hier moest ik het mee doen. Ik had nog
heel veel vragen, maar was me bewust dat ze me de ant‐
woorden toch schuldig moesten blijven. Ik heb mijn kof‐
fie opgedronken, de heren bedankt voor hun tijd en goe‐
de zorgen en ben gegaan.
Toen ik in mijn auto zat, ging er door mijn hoofd: 3 – 5 –
10 jaar nog te leven, dat is niet belangrijk. Nee, de kwali‐
teit van de jaren die ik nog heb, dat is belangrijk. Hoe ga
ik die invullen?
Het was een mooie dag, prachtig weer en het zonnetje
scheen heerlijk. Ik begon te rijden, maar wist niet waar
naar toe. Uiteindelijk na een half uurtje belandde ik op
het kerkhof. Ik ben op een bankje gaan zitten in de buurt
van het graf van mijn kleinzoon Davey. Weer dacht ik
maar aan één ding, de kwaliteit van de jaren die ik nog
had. Na een paar uur alleen daar hebben zitten denken,
wist ik wat ik ging doen. Mijn leven was een puinhoop,
mijn huwelijk was over en mijn zoon wilde me niet meer
zien. Toen besefte ik het, er is nog maar één persoon be‐
langrijk in je leven en dat ben je zelf. Op dat moment
nam ik absoluut het moeilijkste besluit wat ik ooit in mijn
leven genomen heb: Ik ga na 40 jaar huwelijk van mijn
vrouw af en ga proberen te genieten van de mij resteren‐
de jaren.
Ik ben naar huis gegaan en heb Nel gezegd dat alles in
orde was, wat ze ook aannam en waarover ze verder
geen vragen stelde.
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Dat weekend heb ik gebruikt om het een en ander te re‐
gelen. Van een vriend heb ik een appartement in Eindho‐
ven gehuurd en zonder dat Nel het zag heb ik een paar
hoognodige dingen ingepakt.
Die zondagavond waren er weer spanningen, maar ik
hield me in, daar ik nog steeds niet dronk. Die nacht heb
ik op de bank geslapen en ben maandagmorgen rond 11
uur vertrokken. Alvorens ik ging, heb ik tegen Nel ge‐
zegd dat ze zich niet ongerust hoefde te maken, daar ik
voorlopig niet terug kwam. Ze keek me aan en zei: “Je
doet maar wat je niet laten kan. Als je beter kunt, moet je
beter gaan.”
Eenmaal in dat flatje aangekomen voelde ik me echt arm
en ongelukkig. Ik was niet blij en al helemaal niet trots op
de beslissing die ik had genomen. Maar ik had geen keu‐
ze, dit was de enige oplossing. Ook had ik me voorge‐
nomen niet alleen bij Nel weg te gaan, maar ook te bre‐
ken met mijn gehele sociale leven in Veldhoven. Ik
schaamde me diep over het besluit dat ik in mijn leven
had genomen. Ik wilde niemand zien en al helemaal niet
spreken om allerlei luladviezen te krijgen. Wel heb ik een
paar mensen ingelicht, mijn broer, mijn zussen, mijn
vriend Koos en uiteraard Carola.
Mijn tijd bracht ik door in de winkel bij Carola, maar
ging slapen in dat appartementje. Ik wilde absoluut niet
dat men zou zeggen: “Kijk, hij is onmiddellijk bij Carola
gaan wonen.” De reden dat ik Nel had verlaten, was zo‐
als hiervoor beschreven en zeker niet vanwege Carola.
Het was wel prettig om zo’n maatje te hebben waar je
tegenaan kon praten, mee kon lachen en die ook nog lek‐
ker kon koken. De eerste paar dagen vielen wel mee,
maar toen werd het weekend. Carola was met vrienden
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een weekend weg, dus ik zat alleen op mijn flatje. Mijn
gezondheid liet ook niet toe om op stap te gaan en mis‐
schien was dat maar goed ook. Ik besefte dat ik de
zwaarste beslissing in mijn leven had genomen. Afscheid
nemen van de mensen waar ik heel veel van hield, maar
waar ik absoluut niet meer mee kon leven. Ik moest aan
mezelf denken en hopen dat het tij zou keren. Want ik
begreep nog steeds niet waarom het zo ver had moeten
komen.
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Hoofdstuk 48
De komst van de “Oude Dame”
Dat weekend heb ik zitten denken wat ik wilde gaan
doen. Eigenlijk wilde ik al jaren een lange reis maken met
een camper. Helaas had ik daar nooit de partner voor
gehad, die was gesteld op luxe. Een camper zonder dou‐
che en alles klein en behelpen, dat was niet haar ding. En
een camper met alle luxe kon ik me helaas niet veroorlo‐
ven.
Op zondagmiddag keek ik op marktplaats en tikte in
“Camper Eindhoven” en er verschenen er diverse op het
scherm die te koop werden aangeboden. Ik kon mijn
ogen niet geloven, want bovenaan stond een camper die
exact was zoals ik het wilde. Niet te groot, 5½ m. lengte,
zag er goed uit en viel precies binnen mijn budget. Ik
belde de verkoper en maakte een afspraak met hem voor
de komende week. Nou wist ik dat een vriendin van Ca‐
rola, Camilla, al jaren een caravan had waar ze veel mee
rondreisde en dat zij al een tijdje bezig was om over te
stappen naar een camper. Die had ik nodig. Ik belde haar
op en vroeg of zij tijd had om met me mee te gaan om die
camper te gaan bekijken.
Het was echt niet te geloven, een absolute topper. Met
een nieuw keukentje, 2 gaspitten, een nieuw bed, een
nieuw chemisch toilet, radio cd en een kleine tv. Hele‐
maal als nieuw opgeknapt. De camper was 23 jaar oud,
van het merk Kolibri. De eigenaar vertelde me dat dit een
eenmalig project was geweest van een zeer hoogstaande
Zwitserse caravanfabrikant in samenwerking met
Volkswagen. Er waren er 500 gebouwd en naar alle
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waarschijnlijkheid was dit nog de enige die rond reed.
Hij had hem twee jaar daarvoor gekocht voor zichzelf en
inmiddels helemaal opgeknapt. Hij was techneut en het
bedrijf waar hij voor werkte was failliet gegaan. Nu wil‐
de hij zijn eigen bedrijf beginnen en zodoende was hij
genoodzaakt de camper te verkopen. Ik zei hem: “Ik wil
twee dingen: de camper laten keuren en er een uurtje
mee rijden.” Dat keuren bleek niet nodig, want dat was
pas gedaan en alles was perfect in orde, zowel motorisch
als de camper zelf. Vervolgens zijn we een paar uurtjes
gaan rijden en zowel ik als mijn adviseuse waren heel
enthousiast.
Ik had geld meegenomen en ben naar de verkoper terug‐
gereden, heb hem betaald en zo was ik de nieuwe eige‐
naar van de camper. Zijn vrouw huilde toen we wegre‐
den. Hij had me gezegd: “Als je nog vragen hebt, mag je
me altijd bellen.”
Ik ben linea recta naar de winkel van Carola gereden en
heb haar gevraagd even naar buiten te komen. Ik zei
haar: “Carola, ik heb deze camper gekocht en ik wil er
een paar maanden mee gaan reizen door Frankrijk, Italië
en Spanje. Ze keek me ongelovig aan en dacht dat ik een
geintje maakte en dat die camper van haar vriendin was.
Ik vroeg haar hoe ze hem vond en met een lach op haar
gezicht zei ze: “Ja, super. Hij is echt leuk.”
We liepen de winkel in en ze schonk een kop koffie in om
te proosten op de camper. Ik zei: “Carola, ik heb nog één
probleem.” Waarop zij vroeg wat dat was. Ik vervolgde:
“Ik kan niet koken.” Ze liet haar pen vallen en zei: “Maar
ik wel. Wanneer vertrekken we?” Dat was nou precies
wat ik wilde en nodig had, omdat ik wist dat Carola zo’n
reis super zou vinden. Camilla zei: “Doen meid! Ik ga
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wel 3 maanden op vrijdag en zaterdag in je winkel zitten.
Dan gaat je handel ook door.”
Een aantal weken later, na diverse voorbereidingen en
enkele aanpassingen, zoals een Tom Tom, zijn we ver‐
trokken op zaterdagmorgen 26 juli 2008 om 11:00 uur.
Carola had bedacht dat de “oude dame”, waarmee ik de
camper altijd aanduidde, een naam moest hebben. Die
heeft ze er rondom op geschilderd: CARPE DIEM.
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Hoofdstuk 49
De Camperreis – Het vertrek
Nadat we de tank in Eindhoven hadden volgegooid, ging
de reis echt beginnen. Na verloop van zo’n 20 minuten,
ter hoogte van Valkenswaard, begon er een rood lampje
te branden. Aangezien ik niet zo technisch ben, vroeg ik
aan Carola of zij wist wat dit betekende. Maar ook zij had
geen idee. Wel had ik ooit gehoord dat je dan de tempe‐
ratuurmeter in de gaten moest houden. Nou had ik ge‐
luk, want in zo’n oude auto zitten niet zoveel meters en
klokken, dus dat was geen probleem.
Na nog een tijdje gereden te hebben, ging het tempera‐
tuurwijzertje inderdaad in het rood. Ik ben onmiddellijk
gestopt. Nou, dat begon goed, nog vlakbij huis en dan al
stilstaan met pech. Binnen een paar minuten stopte er een
auto van de Rijkspolitie. Ze vroegen wat er aan de hand
was en ik vertelde hoe en wat. Hierop antwoordde de
agent: “Okay, jullie staan hier gevaarlijk. We slepen jullie
van de snelweg en dan kunnen jullie de wegenwacht
bellen.” Ze bonden onmiddellijk een sleepkabel aan de
oude dame en gingen van kiet. Ik schrok me te pletter, ze
reden met een snelheid van minstens 100 en ik moest
sturen. Waarschijnlijk wisten zij niet, dat bij zo’n oude
auto alles blokkeert wanneer de motor niet draait. De
remmen werkten niet en uiteraard had ik sowieso geen
stuurbekrachtiging. Het zweet brak me uit en ik moest
alle zeilen bijzetten om geen ongelukken te maken. Ge‐
lukkig stopten ze na een paar kilometer en waren we op
een veilige plek.
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We stonden op een grasveld bij een industrieterrein. Ik
belde de wegenwacht en kreeg de mededeling dat ze er
aan kwamen, maar dat het wel even kon duren. Carola
had dit aangehoord en zette onmiddellijk de klapstoelen
en het tafeltje buiten en ging het eerste kopje koffie van
deze reis zetten. Het was mooi weer, dus wat kon ons
gebeuren. Ik zei tegen Carola: “Wat er ook gebeurt, ik ga
niet terug naar huis!” Waar zij het 100% mee eens was.
Na een goed uur stopte de wagen van de Wegenwacht.
De chauffeur kwam handenwrijvend op ons af en zei:
“Goedemiddag samen.” Hij keek nog eens goed naar de
oude dame en vervolgde: “You make my day.” Ik keek
hem verwonderd aan en hij verduidelijkte: “Eindelijk
mag ik weer eens aan een echte auto werken.” Hij was
een wat oudere monteur en volgens zijn zeggen was hij
tegenwoordig meer computerdeskundige dan automon‐
teur, waar hij niet blij mee was. Ik vertelde hem wat het
probleem was, waarop hij zei: “Zet nog maar een vers
bakkie vrouwke, dan zal ik dat varkentje wel eens even
wassen.”
Al vrij snel bleek dat de V‐snaar gebroken was, normaal
gezien een karweitje van niks. Na een kwartiertje had
Carola weer koffie en de monteur stopte met zijn werk
om ook een bakkie te drinken. Het was mooi weer en de
monteur had het naar zijn zin. Hij zei: “Ik maak bij jullie
mijn dienst vol en zal deze oude dame eens even hele‐
maal tiptop maken.” Wat hij precies allemaal gedaan
heeft, weet ik niet, maar drie uur later was hij klaar. Ui‐
teraard had hij de V‐snaar vervangen, maar als extra had
hij het hele koelsysteem nagekeken en van nieuwe vloei‐
stof voorzien. Het schijnt bij zo’n oude auto redelijk in‐
gewikkeld te zijn, maar zeer belangrijk en zeker in de
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warmte en de bergen, wat ons doel was van deze reis.
Dankbaar hebben we afscheid genomen van onze mon‐
teur. En de kosten waren wel € 14,‐ voor de vloeistof en
olie.
Wij hadden inmiddels besloten het weekend daar in de
buurt door te brengen. Dan kon Carola de hele camper
opnieuw inrichten en de kasten indelen. De avond voor
vertrek hadden we daar namelijk een beetje een zootje
van gemaakt. Ze had een leuke camping gevonden in
Maasbracht en daar zijn we naartoe gegaan. Het was een
mooie omgeving en een goed besteed weekend.

’s Maandags zijn we ’s morgens vertrokken met als eerste
reisdoel Diekirch in Luxemburg.
We hadden ons ook voorgenomen om Willy en Jan, een
oom en tante van Carola, te gaan bezoeken. Zij wonen in
Frankrijk, in Le Mazeau, een klein gehuchtje in de buurt
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van Montluçon, zo’n 900 km van Eindhoven. We hebben
er 7 dagen over gedaan, op ons dooie gemak. Bijna elke
dag stopten we op een andere plaats om te overnachten
en soms bleven we ergens wat langer. We waren er al
snel achter dat het bed in de camper helemaal top was,
we sliepen er als rozen in. Gemiddeld reden we ongeveer
100 km per dag.
Na dit familiebezoek hebben onze weg vervolgd richting
Middellandse Zee. Hierbij hebben we weer in talloze
plaatsen overnacht, waaronder ook een klein dorpje St.
Pierre de Trivisy, vlakbij Albi. Carola was door in haar
jeugd een aantal keren met haar ouders en andere fami‐
lieleden op vakantie geweest. Zij vond het erg leuk dit
weer eens allemaal terug te zien.
Ondanks mijn slechte gezondheid kon ik toen nog wel
wat lopen en fietsen. We hadden twee fietsen bij ons
waar we veel gebruik van hebben gemaakt. Uiteraard
had ik ook mijn hengels meegenomen. In Frankrijk over‐
nachtten we vaak bij rivieren en meren, waar ik dan ook
altijd viste.
Geen van beiden hadden we enige ervaring met campers
en kamperen was voor mij ook alweer zo’n 40 jaar gele‐
den, maar het ging ons goed af en onderweg leerden we
veel van andere “camperaars”. Auto rijden ging me nog
goed af en Carola is een kei in kaartlezen en met de Tom‐
Tom omgaan en spreekt daarnaast ook nog eens vloeiend
Frans, dus waren we een gouden koppel. Iedere dag
kookte ze helemaal top op haar 2 pitjes. Herman de Blij‐
ker zou trots op haar geweest zijn.

245

246

Hoofdstuk 50
De Camperreis – Port‐Saint‐Louis‐du‐Rhône
We hebben een paar gezellige dagen gehad bij Jan en
Willy en zijn van daaruit verder richting het zuiden ge‐
trokken. We reden zo min mogelijk over de snelweg. Dat
schiet wel niet op, maar we hadden dan ook geen haast
en je ziet veel meer leuke plaatsen.
Op een middag reden we ergens in de middle of nowhe‐
re en de Tom‐Tom gaf aan: na 100 meter rechtsaf. Toen ik
de hoek omreed, stond ik onmiddellijk in de file en
meldde de Tom‐Tom: “Neem de veerpont”. We keken
elkaar aan en schoten in de lach. De file waarin we ston‐
den, bleek de wachtrij voor de veerpont. Na een half uur‐
tje reden we aan boord. We staken de monding van de
Rhône over, een tochtje van 20 minuten. Bij aankomst
waren we in het plaatsje Port‐Saint‐Louis‐du‐Rhône. Het
was inmiddels 2 uur ’s middags, dus tijd om te stoppen.
Na even rondrijden vonden we een supermooie staan‐
plaats aan de kade van een jachthaven met directe
scheepvaart over de rivier. De kade was een paar hon‐
derd meter lang en na verloop van tijd kwamen er steeds
meer campers om te overnachten. Achter ons was een
camper komen staan met een echtpaar. Al vrij snel maak‐
ten we een praatje. Het bleken Engelsen te zijn die al 8
jaar met een camper onderweg waren, waarvan 6 jaar in
de U.S.A. en Canada. De man vertelde dat hij gepensio‐
neerd was en 40 jaar sleepbootkapitein was geweest en
heel lang voor Smit Rotterdam had gevaren. Verhalen
had hij natuurlijk genoeg, dat vond ik heerlijk. Een vent
naar mijn hart. Na een tijdje vroeg hij, of ik een “sip of
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whisky” wilde. Nou, daar zei ik geen nee op. Hij nam me
mee in zijn camper, deed een kast open en zei: “This is
the captain’s corner.” Mijn bek viel open, er stonden wel
50 verschillende soorten whisky. Hij vroeg me welke ik
wilde, waarop ik antwoordde: “Bepaal jij dat maar, want
zo te zien ben jij de kenner.” Tijdens het drinken van zo’n
heerlijke whisky stak ik een sigaar op en vroeg de captain
of hij er ook een wilde. Normaal rookte hij niet, maar wel
bij zijn dagelijkse sip of whisky ’s avonds voor het eten.
Nou was een paar maanden er voor mijn vriend Jan van
Heugten overleden. Een echte sigarenroker en ik had zijn
sigarenvoorraad geërfd, zo’n 1500 stuks. Er zaten zeer
exclusieve sigaren bij, onder andere een kist Monte
Christo, die kostten € 50,‐ per stuk. Ik had deze meege‐
nomen op de reis voor speciale gelegenheden en dit was
zo’n gelegenheid.
Er kwam een aantal lokale mannen naar de kade die daar
gingen vissen. Ze vingen een soort makreeltjes van onge‐
veer 15 à 20 cm lang. Na een paar whisky’s werd ik wat
overmoedig en zei, dat ik niet snapte dat ze geen grotere
vis vingen, omdat die makreeltjes voedsel zijn voor on‐
der meer tonijn. En als de een er zit, is de andere er ook.
Na nog twee whisky’s zei ik, dat het tijd werd dat ik daar
maar eens visles moest gaan geven. Ik pakte mijn hen‐
gels, vroeg aan een van de vissers zo’n makreeltje, sneed
het in twee stukken en gebruikte het als aas. Binnen 5
minuten ving ik een zeewolf (zie foto) van ongeveer 5
kilo. Het zal wel geluk zijn geweest, maar iedereen was
verbaasd.
In eerste instantie wilde ik hem teruggooien, maar de
man waar ik de makreeltjes van had gekregen, wilde
hem graag hebben als avondmaal. Vervolgens heb ik er
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nog een stuk of zes gevangen en ook weer weggegeven.
Er waren liefhebbers zat, ze stonden letterlijk in de rij.

De laatste twee heeft Carola samen met de vrouw van de
captain schoongemaakt en op de barbecue gebakken. Het
was een superdiner, met na het eten nog een after dinner
whisky en een Monte Christo sigaar. Ik heb die nacht
geslapen als een os.
De volgende morgen hebben we nog koffie met de cap‐
tain en zijn vrouw gedronken en toen afscheid genomen.
Het waren fantastische mensen en liefhebbers van het
leven.
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Hoofdstuk 51
De Camperreis – Monaco
Wanneer je met een camper reist, kom je ontzettend veel
mensen tegen. Niet alleen nieuwe ontmoetingen maar
ook veel oude bekenden. Zo hebben wij Willy en Mieke
uit België getroffen in Cannes, Eugène en José uit Waalre
in Rimini, Italië en Toon Peels, een aannemer uit Eindho‐
ven die 20 jaar geleden geëmigreerd is, in Matáro in
Spanje.
Ook heb ik nogal wat herinneringen van 40 jaar ervoor
herbeleefd. We hebben een aantal nachten geslapen op
camping Riembau in Playa de Aro in Spanje, waar ik veel
gekampeerd heb met mijn broer, zussen en andere vrien‐
den en familie.
We hebben drie maanden gereisd, op 45 verschillende
plaatsen geslapen, 7 landen bezocht en 5500 km gereden.
Ik heb in mijn leven echt wel veel gereisd en vakanties
gehad, maar deze camperreis was absoluut een hoogte‐
punt. Zeker met een maatje als Carola, die heb je echt
nodig. Misschien hebben we wel geluk gehad, maar ik
kan echt niets noemen dat vervelend is geweest en de
oude dame heeft ons niet één keer in de steek gelaten. Ik
zou nog talloze andere verhalen hierover kunnen vertel‐
len, maar dat komt in een ander boek. Carola heeft van
dag tot dag een reisverslag geschreven, wat nu verwerkt
wordt tot een boek. Eén verhaal wil ik echter niemand
onthouden, dat was werkelijk te gek om mee te maken.
We hadden drie heerlijke dagen gehad ergens op een
afgelegen plek aan het strand aan een baai. Een plaats,
waar je buiten heel veel vogels, verder niets of niemand
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tegen komt. Voor Carola een paradijs om mooie schelpen
en stenen te zoeken, waar ze hele leuke beeldjes van
maakt. En ik kon daar lekker vissen en luieren op het
strand. Een plaats waar je wel maanden zou kunnen le‐
ven, maar na drie dagen raakten de accu’s en de water‐
tank leeg, dus tijd om te vertrekken. Ons volgende doel
was Monaco.
Na een paar uurtjes rijden, doemde in de diepte Monte
Carlo in Monaco op. Een fantastisch gezicht, zo’n prach‐
tige stad met zijn paleis, casino en jachthaven. We reden
rustig naar beneden het dal in en passeerden de grens
tussen Frankrijk en Monaco. We hadden ons voorgeno‐
men een plekje te zoeken in de buurt van de haven. He‐
laas vind je daar geen camping of camperplaats, dus we
wachtten maar af wat het ons zou brengen. We reden de
stad in en volgden de borden “haven” (port). Daar aan‐
gekomen hadden we geluk. Recht tegenover de haven
ligt het Hermitage Hotel, één van de duurste hotels van
Europa, met een kade waaraan de mooiste en grootste
plezierjachten liggen aangemeerd. Uiteraard was er geen
parkeerplaats vrij. Ook de invalidenparkeerplaats tegen‐
over het hotel was bezet. Maar al snel zagen wij dat de
auto, de grootste Mercedes die ik ooit heb gezien, daar
niet mocht staan, daar hij geen invalidenparkeerkaart
had. Achter het stuur zat de chauffeur een beetje weg te
dutten, met draaiende motor om de airco te laten werken.
Waarschijnlijk zat hij te wachten op zijn baas die in het
Hermitage Hotel aan het lunchen was. Ik toeterde, liet
mijn parkeerkaart zien en vroeg of hij wilde vertrekken.
Hij keek in mijn richting, vervolgens naar de oude dame
en zakte weer in zijn middagslaapje weg. Dit alles had
een paar minuten geduurd en inmiddels begon zich ach‐
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ter ons een file te vormen van Ferrari’s, Bentley’s, Mase‐
rati’s en andere limousines die ongeduldig een kakofonie
van getoeter voortbrachten. Driftig op een fluitje blazend
kwam een politieagent aangelopen en maakte handbe‐
wegingen van doorrijden naar mij. Carola stapte uit, ging
naar hem toe, liet onze invalidenparkeerkaart zien en
attendeerde hem op de Mercedes die onrechtmatig op de
parkeerplaats stond en niet wilde weggaan. De agent
sommeerde de chauffeur onmiddellijk te vertrekken. De‐
ze koos eieren voor zijn geld en gaf hier gehoor aan, maar
niet van harte, aan zijn gezicht te zien. De agent hield de
file tegen en gaf mij aanwijzingen om de oude dame te
parkeren. Toen dit was gebeurd, zei hij me: “U weet dat
u hier niet langer dan 24 uur mag staan met deze kaart.”
Volgens mij vond hij het wel leuk. We stonden werkelijk
op de mooiste plek van Monaco en helemaal gratis. Recht
tegenover het Hermitage Hotel waar de kamers tussen de
800 en 2000 euro per nacht kosten en in het hartje van de
haven.
We hebben eerst een half uurtje over de kade gewandeld
en ons vergaapt aan de jachten die daar liggen. Wat ze
kosten weet ik niet, maar 10 tot 30 miljoen geloof ik ze‐
ker.
Carola ging boodschappen doen en ik een lekker mid‐
dagdutje nadat ik de watertanks had bijgevuld en de
elektriciteit had aangesloten. Dat is altijd simpel te doen
in havens. Na een poosje kwam ze terug en zei me: “We
gaan in stijl eten.” Ze haalde twee prachtige kreeften en
een zeer goedgevulde bouillabaisse tevoorschijn die ze
bij een locale viswinkel had gekocht en uiteraard een
heerlijk flesje witte wijn. Ik heb me opgefrist en mijn
mooiste korte broek die ik had en een schoon T‐shirt
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aangetrokken. Inmiddels had Carola onze klaptafel en
klapstoelen, afkomstig van de Blokker, op de kade gezet
en kon ons avondmaal beginnen. We wisten niet of dit
wel was toegestaan, maar we zouden wel zien waar het
schip strandde. Waarschijnlijk vond iedereen het wel
leuk. We werden vrolijk begroet en er werd naar ons ge‐
glimlacht. Men vond het wel iets, zoals wij daar zaten te
genieten tussen al die luxe.
Recht tegenover ons lag een heel luxe jacht, waar de be‐
woners op het achterdek zaten te eten. Vier volwassenen
en twee kinderen van een jaar of tien. Ze waren allen zeer
chique gekleed en een butler in een zwart pak en met
witte handschoenen diende het eten op. Wij waren in‐
middels uitgegeten en zaten heerlijk te genieten van ons
idyllische plekje en voelden ons Prins en Prinses van
Monaco.
De twee kinderen van onze buren waren na het eten de
kade opgelopen en stonden zich te vergapen aan ons en
de oude dame. Ik kon zo ongeveer wel bedenken wat ze
dachten. Ze kwamen steeds dichterbij. Carola zei hallo in
het Frans en vroeg hoe ze heetten. Geen antwoord, dus
vroeg ze het nogmaals, maar nu in het Engels. Dat ver‐
stonden ze en al snel had ze een gesprek, wist ze hun
namen en dat ze Russisch waren. Ze vroegen Carola
honderduit in de trant van “Woont u nou in deze wa‐
gen?” en “Waar komt u vandaan en waar gaat u heen.”
Maar de oude dame was toch wel het meest intrigerend
voor hen en de vragen werden steeds meer daarop ge‐
richt. “Heeft u dan ook een toilet en een bed en een keu‐
ken?” Carola bevestigde dat, maar aan hun ogen kon je
zien dat ze het bijna niet konden geloven. Hun eettafel op
het achterdek van het schip was groter dan onze oude
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dame. Carola nodigde hen uit voor de Grand Tour en
nam hen mee naar binnen in onze camper. Ze liet zien
waar we sliepen, waar ze kookte en ook ons toilet, daar
begrepen ze helemaal niets van. Op een plankje in de
camper stonden een stuk of tien beeldjes die Carola ge‐
maakt had van schelpen en steentjes. Ze vertelde dit aan
de kinderen die het prachtig vonden. Voor ze weggingen,
mochten ze van Carola allebei een beeldje uitzoeken als
aandenken aan ons. Waarschijnlijk was hun speelkamer
gevuld met speelgoed dat meer kostte dan heel onze ou‐
de dame, maar hun ogen begonnen te glimmen en ze
zochten iets uit. Het meisje een mooi poppetje en de jon‐
gen een kikker. Ze bedankten drie keer en opgetogen
gingen ze weer terug aan boord om hun cadeau te laten
zien.

Na verloop van tijd kwam de but‐
ler de loopplank afgelopen, met
op zijn hand balancerend een zil‐
veren schaal, met daarop een zil‐
veren koeler en twee kristallen
glazen. Hij stevende recht op ons af, plaatste de schaal op
de tafel en opende een fles Dom Perignon Champagne,
die hij uit de koeler haalde. Vervolgens vulde hij de gla‐
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zen. Dat deed hij helemaal zoals het hoort, met zijn bo‐
venlijf naar voren gebogen en één hand op de rug. Hij
plaatste de fles terug in de koeler en mompelde zoiets als:
“Met de complimenten van mijnheer ‘Lalali’.” Ik kon het
niet verstaan, maar het klonk Russisch. Hij knikte met
zijn hoofd, draaide zich als een militair om en wandelde
terug naar het schip. Hij leek echt op een pinguïn en ik
had het idee dat ik hem eerder in mijn leven had gezien.
Carola en ik hadden dit zonder iets te zeggen, zelfs geen
dankjewel, ondergaan. We keken elkaar aan en konden
het haast niet geloven. Ik heb toen maar oogcontact ge‐
zocht met de goede gever.

Deze proostte op afstand met ons, gezeten aan het hoofd
van de tafel met de butler met zijn handen op de rug en
met opgeheven hoofd achter zich. We hebben genoten
van de Champagne, waarbij ik natuurlijk nog een prach‐
tige Monte Christo sigaar heb gerookt. Toen de fles leeg
was, kwam onze vriend de pinguïn de glazen, de koeler
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en het dienblad weer ophalen. We hebben die nacht heer‐
lijk geslapen, het leek wel een droom.
De volgende morgen rond een uur of elf zijn we wegge‐
reden, maar niet alvorens we onze buren hadden uitge‐
zwaaid. Deze zaten te ontbijten op het achterdek en vol‐
gens mij had de butler niet geslapen. Hij stond daar nog
steeds op dezelfde plek, in hetzelfde pak met witte hand‐
schoenen, in dezelfde houding. Ineens wist ik waar ik
hem van kende. Hij leek op Hopjes, de butler van mijn‐
heer Harmsen uit “Toen was geluk heel gewoon”.
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Hoofdstuk 52
De camperreis – Caspe
We probeerden zoveel mogelijk mooie plekjes te zoeken
om een paar dagen te blijven en het liefst aan het water.
Dat is in Frankrijk niet zo moeilijk, met zijn vele meren,
kanalen, rivieren en de zee. Als het even kon, pakte ik
mijn hengels en ging vissen. Het grappige daaraan is, dat
je nooit alleen bent, daar er meestal meerdere mensen
aan het vissen waren. Onder het genot van een lekker
glaasje wijn had je dan altijd wel contact en ontmoette je
de meest uiteenlopende mensen, maar allemaal met de‐
zelfde hobby, vissen. Voor we vertrokken, had Carola bij
wijze van spreken nog nooit een hengel in haar handen
gehad. Maar ze vond het leuk om te doen, was een snelle
leerling en al snel viste ze met me mee. Uiteraard vertel‐
de ik vaak aan de andere mensen over mijn viservarin‐
gen met mijn vader, mijn broer Adrie en mijn neef Mike.
Met name over de grote haaien die we in Florida en tij‐
dens onze visreizen hadden gevangen. Natuurlijk ont‐
brak het verhaal van Adrie en mij in Mexico ook niet. Op
een avond zei Carola me, nadat ze voor de zoveelste keer
die verhalen aan had moeten horen, dat ze ook wel eens
zoiets mee zou willen maken. Op dat moment waren we
helemaal in het zuiden van Frankrijk, op de grens van
Spanje.
Nou wist ik iemand, Gert, een Nederlandse vismaat die
in de jaren ’90 een besluit had genomen waar heel veel
mensen van dromen, maar bijna nooit doen. Hij had van
zijn hobby zijn werk gemaakt. Nadat hij zijn werk in Ne‐
derland had opgezegd en zijn huis had verkocht, is hij
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met zijn vrouw en twee zoons vertrokken naar Caspe in
Spanje. Caspe is een plaatsje dat ligt aan de rivier de Ebro
in het laaggebergte van de Pyreneeën in Spanje. Ook is er
een groot meer, dat in de tachtiger jaren is ontstaan door
de bouw van een grote stuwdam. Een rijke Duitse graaf,
met als hobby vissen, heeft daar in die tijd meervallen
uitgezet, die zich daar ontzettend goed thuis voelen en
zich hebben ontwikkeld tot monstervissen. De grootste,
daar ooit gevangen, was 298 cm met een gewicht van een
paar honderd kilo. Ze weten nu nog steeds niet hoe groot
ze uiteindelijk kunnen worden. Meervallen kunnen na‐
melijk ongeveer 40 jaar oud worden en daar leven ze pas
rond de 25 jaar. Dus wie weet worden ze wel 3 tot 4 me‐
ter lang. De tijd zal het leren.
Gert had een mooi stuk grond gekocht en daar een aantal
houten chaletjes op gebouwd, een ruimte voor campers,
caravans en tenten gecreëerd en uiteraard een haventje
aangelegd met een mooie vloot visboten. Ook organiseert
hij viswedstrijden en kun je visles krijgen, met name in
het vangen van meerval en karpers.
Daar aangekomen, heb ik Gert onmiddellijk voor drie
dagen ingehuurd als visgids. Ik kan wel aardig vissen,
maar met meerval had ik geen enkele ervaring en dit is
een speciale manier van vissen.
’s Avonds dronken we bij Gert op het terras een lekker
biertje. Er waren ongeveer twintig andere vissers aanwe‐
zig, met name Nederlanders, wat Belgen en een paar En‐
gelsen. Hij heeft het daar helemaal voor elkaar. Er is een
soort barretje alleen voor zijn klanten, waar je ’s morgens
een heerlijk ontbijt kan krijgen en waar de lunchpakket‐
ten worden klaargemaakt. Dit alles wordt verzorgd door
Gert zijn super sympathieke vrouw. Naarmate de avond
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vorderde en er meer bier genuttigd werd, werden de
vissen uiteraard alsmaar groter, maar dat maakt het nou
juist zo leuk.
Rond een uur of 10 ’s avonds nam Gert mij mee in een
van zijn visboten en zijn we op de visstek voor de vol‐
gende dag alvast een voertje gaan zetten. De volgende
morgen rond een uur of 9 zijn we vertrokken en na een
uurtje varen, kwamen we aan op onze visstek. Ik had
Gert verteld, dat Carola heel enthousiast viste, maar dat
pas een paar weken deed. Dat ze dus nog niet zoveel
ervaring had en graag eens een echte vis wilde vangen.
Gert beloofde, dat hij haar er een zou laten vangen die
zeker net zo groot en zwaar was als zijzelf. De mensen
die Carola kennen, weten dat het dan een flinke vis
moest worden. Nadat we de hengels hadden klaarge‐
maakt en uitgegooid, begon het wachten. Na een klein
half uurtje meldde zich de eerste beet. Gert sloeg de vis
aan en na een paar minuten gaf hij Carola de hengel met
de boodschap: “Welkom in Caspe”. Ik had haar inmid‐
dels de visriem omgedaan, die je daarbij absoluut bij no‐
dig hebt. Ik kende dit. Nadat wij de andere hengels had‐
den binnengehaald, zodat ze niet in de war konden ko‐
men, namen Gert en ik een kopje koffie. Gert had Carola
uitgelegd wat ze moest doen: pompen en halen. Vissers
weten precies wat dit betekent.
Na ongeveer 40 minuten zweten, was de vis aan de wal.
Hij was 165 cm en ongeveer 85 kg. Carola was totaal ver‐
sleten, maar helemaal voldaan. Ze stond stijf van de
adrenaline. Die dag hebben we er nog een gevangen en
een stuk of vijf verspeeld. De tweede dag was eigenlijk
hetzelfde als de eerste, weer twee gevangen en een aantal
verspeeld.
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Van de derde dag heb ik een rustdag gemaakt, zodat we
een beetje de omgeving konden bekijken. We hebben een
heerlijke dag gehad, met de boot rondgevaren in het
prachtige gebied.
De dag erna gingen we weer vissen en Carola zei tegen
Gert: “Hoe zit dat met die vis van mijn formaat? Ik ben er
klaar voor.” We voeren weg, Gert had voor deze dag een
nieuwe stek gekozen. Nadat we de hengels hadden uit‐
gezet en aan de koffie gingen, kregen we een gigantische
beet. Als door een wesp gestoken, sprong Carola op en
sloeg de vis aan. Gert zag dit alles aan en met zijn erva‐
ring wist hij het al. Hij zei: “Carola, verspeel hem niet,
het is je tweelingzus.” Meer dan een uur heeft ze staan
puffen en zweten en allerlei geluiden staan uitkramen,
maar het resultaat mocht er wezen. Een monster van 212
cm en ongeveer 250 kilo! Die dag was helemaal super, ze
heeft er 7 gevangen. Maar alleen dat monster telde. Ui‐
teraard was Carola die avond de Queen en kreeg ze haar
visdiploma uitgereikt. Ze had die week de grootste vis
van allemaal gevangen. Na een aantal heerlijke pilsjes en
een halve kip is ze als een marmot in slaap gevallen en
heeft ze haar hele visavontuur nog eens overgedaan in
haar dromen.
De volgende morgen zijn we richting Barcelona vertrok‐
ken. Het waren weer fantastische dagen geweest.
Voor diegenen die interesse hebben in meerval vissen.
Kijk op http://www.catfish‐camp‐caspe.com, vraag naar Gert
en dan komt het zeker goed.

260

Carola met de grootste meerval van de week

Ikzelf met een andere gevangen meerval
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Hoofdstuk 53
Naar Spanje
Nadat we drie maanden op reis waren geweest, besloten
we weer terug naar Nederland te gaan. Op dat moment
waren we in Tarragona in Spanje en namen ons voor er
acht dagen voor uit te trekken om naar Eindhoven te
rijden. Het was 15 oktober 2008.
De volgende morgen zijn we vertrokken en inderdaad
hebben we 8 dagen nodig gehad om weer in Nederland
te komen. Helaas werd het weer per kilometer kouder en
natter, wat me zeker niet beviel.
Eenmaal weer thuis begon het normale leventje weer. Na
deze fantastische drie maanden had ik besloten bij Carola
in te trekken en niet meer alleen in een flat te gaan wo‐
nen. Carola ging weer elke dag naar haar winkeltje en ik
bleef thuis.
Mijn gezondheid was er niet beter op geworden. Ik kon
me nog wel een beetje behelpen, maar naar buiten gaan
was helaas erg moeilijk.
Toen ik Nel verliet, had ik ook mijn totale sociale leven
opgegeven. Er bleef dus niet veel meer over dan familie,
die ik dan ook regelmatig bezocht in die tijd. Maar het
grootste gedeelte van de week zat ik achter de geraniums
tv te kijken en dat wilde ik niet. Ik miste het mooie weer,
de vrijheid en het buiten zijn waarbij ik veel meer moge‐
lijkheden had. Gezien de moeilijke contacten met Nel en
al helemaal met Marcel was er geen enkele reden om in
Nederland te blijven.
Na lang nadenken en overwegen, nam ik het besluit om
in de zon te gaan wonen. De Costa del Sol in Zuid Spanje
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zou het gaan worden. Inmiddels was het december en
nog steeds koud en nat. Op een avond heb ik Carola ver‐
teld wat ik wilde en haar gevraagd of ze mee wilde. Haar
antwoord was simpel: niets liever dan dat. We wisten
allebei dat alles alleen maar moeilijker zou worden van‐
wege mijn slechte gezondheid. Maar we waren ook alle‐
bei van mening: geniet van wat nog mogelijk is, wanneer
het niet meer gaat, zien we wel weer verder. Carola had
gelijk. Carpe Diem.
De winkel konden we eenvoudig en snel overdoen en de
voorraad verkochten we aan een bevriende colle‐
ga/galeriehouder.
In januari zijn we gedrieën, Carola, ik en Camilla, die
vriendin van Carola, naar Malaga gevlogen en op hui‐
zenjacht gegaan. Tien dagen later, na vele huizen beke‐
ken te hebben, was onze keuze gevallen op een mooi ap‐
partement in Fuengirola. We hebben een afspraak ge‐
maakt met de eigenaar en een huurcontract afgesloten
voor één jaar, ingaande per 1 april 2009.
Fuengirola is, zeker voor mij, de beste plaats aan de
Costa del Sol. 25 km van het mondaine Marbella en 5 km
van het toeristische Benalmadena en Torremolinos. Het
wordt voor een groot deel bewoond door pensionado’s
en levensgenieters, een plek die bij mij past. We wonen in
een fantastisch appartement op de eerste rij aan de bou‐
levard, met een schitterend uitzicht over de zee en het
strand.
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Ons uitzicht vanaf het balkon
Het appartement heeft twee slaapkamers, twee badka‐
mers, een grote woonkamer, een mooie grote keuken en
een giga balkon. Ook hebben we een garage en een mooi
gemeenschappelijk zwembad.
Het balkon is de plaats waar ik het grootste gedeelte van
de dag doorbreng. We zitten op de eerste verdieping,
zodat ik contact heb met de straat, wat erg leuk is. Ik heb
mijn hobby van 45 jaar geleden weer opgepakt en ben
gaan schilderen. Het balkon is mijn atelier. Dat schilde‐
ren gaat mij zeer goed af en blijkbaar vindt iedereen het
erg leuk. Inmiddels heb ik al meer dan 40 schilderijen
gemaakt voor mijn neefjes, nichtjes en andere familiele‐
den van mij en Carola.
Eenzaam ben ik zeker niet. Daar de moderne communi‐
catiemiddelen zo perfect zijn, heb ik vrijwel dagelijks
contact met familie en vrienden via mail, MSN en Skype.
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Ook heb ik een schotel voor de televisie en kan dus alle
Nederlandse radio‐ en tv‐zenders ontvangen. Ik heb twee
scootmobiels aangeschaft. Een kleine voor rond en in het
huis, die tevens achter in de auto past. En een grote
“Scoot‐Hummer” om verder mee weg te gaan. De boule‐
vard hier is ruim 7 km lang, heel gezellig met honderden
barretjes en restaurantjes, dus omkomen van de dorst of
honger zal me ook niet overkomen. Ook kan ik met mijn
scootmobiel in de trein, welke vertrekt vanuit Fuengirola,
met als eindpunt het centrum van Malaga. Onderweg
stopt deze op 27 prachtige plaatsjes aan de Costa del Sol.
Buiten het feit dat het leven hier veel goedkoper is dan in
Nederland, heb ik elke dag het idee dat ik op vakantie
ben.
Ik sprak al redelijk Spaans toen we hier kwamen en nu,
na ruim anderhalf jaar, kan ik me prima uit de voeten
maken in de taal. Wat ook erg prettig is, zeker voor mij, is
dat we een Nederlandse huisarts hebben. Dat geeft een
veilig gevoel in mijn situatie.
Toen we vertrokken, heeft Carola ongeveer 100 schilde‐
rijen meegenomen, die ze nu op eBay verkoopt. Het loopt
niet storm, maar het zijn er toch altijd 2 à 3 per maand.
Ook is zij hier meteen naar school gegaan om Spaans te
leren. Dat gaat haar heel goed af, daar ze al vloeiend
Frans sprak. Het is nu zover dat ze een cursusboek aan
het maken is, Nederlands ‐ Spaans en Engels ‐ Spaans.
Volgend jaar wil ze zelf les gaan geven, waar zeer veel
vraag naar is.
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Dirk en ik met het schilderij
dat ik voor hem gemaakt heb
Een vroegere relatie van mij, Dirk de Witte uit België,
heeft 20 jaar geleden zijn bedrijf verkocht in België en is
nu gevestigd in Malaga. Daar heeft hij in het historisch
centrum, naast het geboortehuis van Picasso, een tapas‐
restaurant/bar annex expositieruimte. Hij heeft me ge‐
vraagd daar te exposeren in december. Ik hoef me dus
niet vervelen.
Wanneer je een kijkje wil nemen, mijn website is
www.peegee.nl.
Al met al heb ik het heel goed naar mijn zin, word ik su‐
per verzorgd en kom ik absoluut niets tekort. We hebben
inmiddels al veel bezoek gehad van familie en vrienden,
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wat ik erg gezellig vind. Blijkbaar vinden ze me toch wel
aardig en is ome Piet nog steeds aan de markt. Dat doet
me veel deugd.
Wanneer ik op mijn balkon zit en al die vrolijke mensen
op het strand en op de boulevard zie, ben ik me bewust
dat ik een rijk mens ben. Niet in geld, maar wel in leven.
Er schort één ding aan, en dat is het grote gemis van mijn
kleinkinderen en kinderen. Ik begrijp dat nog steeds niet
en het maakt me vaak erg verdrietig. Dan heb ik maar
een vraag: Waarom?
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Hoofdstuk 54
Waarom?
Toen Marcel nog maar net kon lopen, bleek al dat er een
voetballer geboren was. Hij schopte tegen alles wat rond
was en van al zijn speelgoed was het alleen de bal waar
hij mee speelde. Op zondag ging ik met hem naar het
Kralingse Bos, waar we dan weer voetbalden. Twee bo‐
men waren de goal en ik de keeper. Wanneer wij dan aan
het voetballen waren, bleven de mensen staan. Sterker
nog, ze kwamen wekelijks terug om te kijken.
Op zijn 5e jaar ontdekte een vriend van ons, Wim Roeffel,
zijn kwaliteiten. Wim was sportmasseur en had toegang
in de voetbalwereld. Hij zorgde ervoor dat Marcel lid
kon worden van Aeolus, een club in Rotterdam. Al was
hij nog niet oud genoeg, werd hij toch aangenomen. Hij
kwam in een jeugdelftal waar ook de zoon van Wim Ro‐
effel, Danny, in speelde. Marcel was een aardig ventje,
echter ook al zelfingenomen, eigenwijs en egoïstisch,
maar dat schijnt bij profvoetballen te horen. Naarmate de
jaren verstreken, bleek dat hij een talent was.
Uiteindelijk heeft hij op het hoogste niveau gespeeld bij
PSV, Fortuna Sittard en Helmond Sport.
Als ik er op terugkijk, heb ik hem veel te veel verwend.
Hij was 16, toen had hij een brommer, met 18 een auto en
alles kon en mocht. Hij is nooit geremd in wat hij wilde
en keuzes voor school heeft hij altijd zelf mogen bepalen.
Ondanks zijn lichte handicap van slechthorendheid deed
hij het prima. Na de middelbare school wilde hij naar het
CIOS in Sittard. Uiteraard was dat geen probleem, zelfs
niet dat hij daar intern wilde gaan wonen. Als vanzelf‐
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sprekend hebben wij zijn kamer helemaal nieuw inge‐
richt. In de weekends kwam hij naar huis, waar al zijn
vuile was werd gedaan en ’s maandags vertrok hij weer
met schone kleren en een tas vol levensmiddelen.
Inmiddels had hij al kennis aan Sandra en toen maakte
hij zijn eerste grote fout. Hij hield Sandra weg bij ons,
daar hij bang was dat Nel en ik haar niet zouden accepte‐
ren, omdat ze van Indische afkomst is. Onbegrijpelijk,
want noch Nel, noch ik zijn racistisch ingesteld.
Na zijn CIOS opleiding kwam Marcel weer thuis wonen
en ging zijn verkering uit. Marcel ging werken en ver‐
diende zijn geld met tennis lessen geven en voetbaltrai‐
ning. Sandra vertrok naar Amerika om daar als au pair
aan de slag te gaan. Al na een paar weken kwamen Mar‐
cel en Sandra er achter dat ze elkaar misten en dat ze toch
heel veel van elkaar hielden.
Ik had toen kantoor aan huis en iedere avond zat Marcel
uren met Sandra te bellen. Dit begon me te vervelen, hij
was ongemakkelijk en de telefoonrekening, daar kon ik
niet tegenop werken.
Sandra had het helemaal niet naar haar zin. Maar ze ver‐
diende bijna niets, dus een retourticket was te duur en
het zou maanden duren om dat bij elkaar te sparen.
Ik heb Marcel geld gegeven en naar Amerika gestuurd
om haar op te halen. Beiden waren heel gelukkig. Ik had
voldoende geld meegegeven, zodat ze ook nog twee we‐
ken vakantie konden houden op Coronado Island, waar
ik jaren daarvoor met Nel was geweest. Een paradijs voor
jonge verliefde mensen.
Marcel had mij gezegd, dat als hij terugkwam, hij wilde
gaan samenwonen met Sandra. Ze waren wel heel jong,
maar ook erg verliefd. Toen heb ik er voor gezorgd dat ze
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vrij snel een appartement van mij kregen in Eindhoven,
boven een winkel waar ik een kapsalon had.
De jaren die volgden waren heel leuk, ik heb Marcel en
Sandra vele malen meegenomen op vakanties naar Mar‐
co Island en wintersport in Saalbach Hinterglemm in
Oostenrijk. Marcel kon al goed skiën, daar wij altijd met
de hele familie op wintersport gingen, dus Sandra had
een goede skileraar.
Na verloop van een paar jaar had een relatie van mij een
mooi appartement in Eindhoven te koop. Ik heb er toen
voor gezorgd dat Marcel en Sandra dit konden kopen. Ze
werkten allebei, maar het hield niet echt over, dus heb ik
diverse keren bij moeten springen om het allemaal te
redden. Maar ach, ik deed dat graag en met liefde; voor
wie kon ik het beter doen?
Inmiddels hadden we een prachtige kleinzoon gekregen,
Danny. Natuurlijk nam ik ze mee naar Marco Island. Als
trotse opa wilde ik mijn kleinzoon aan heel de wereld
laten zien. In die tijd heb ik ook Pia vaak meegenomen,
de moeder van Sandra. Pia was een aardige vrouw, he‐
lemaal gek van haar kleinkinderen, en Nel en ik konden
het ook goed met haar vinden. Wat ook niet onbelangrijk
was, ze maakte de lekkerste loempia’s van de hele we‐
reld. Het waren heerlijke en gezellige vakanties.
Na een poosje meldde het tweede kleinkind zich aan en
Marcel en Sandra besloten te gaan trouwen. Ik vond het
een goed plan en heb hen gezegd dat ik hun bruiloft wil‐
de betalen. Het was een super bruiloft met veel gasten,
veel eten, een spetterend feest en een super band (die ze
van Pia cadeau hadden gekregen).
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Danny, Bob en Robyn met opa
Inmiddels had ik voor Sandra een zaak opgezet. Sama,
een bedrijfje in relatieartikelen. Sandra deed het goed en
met mijn relaties was er handel zat. De kosten waren
laag, daar Sama was gevestigd in mijn bedrijfspand.
Ook was Marcel bij mij in de zaak gekomen waar hij een
paar dagen per week klanten bezocht, door heel Neder‐
land. Hij had inmiddels wel begrepen dat het toch wel
makkelijker geld verdienen was, dan tennisles geven.
De tweede kleinzoon Bob was geboren. Het leven was
een feest en het kon niet op. Weer een zalig kerngezond
ventje. Hij is later in de voetsporen van zijn vader getre‐
den en is een goede voetballer geworden. Sterker nog, al
vanaf zijn 6e jaar speelt hij in de jeugdselectieteams van
PSV en op zijn 14e jaar is hij geselecteerd voor het Neder‐
lands elftal tot 16 jaar: Bob in Oranje!
Helaas kwam toen het drama van Davey, de derde zoon
van Sandra en Marcel, die helaas maar een paar weken
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heeft geleefd. Het was een grote slag in ons gezin. We
waren allemaal van slag en ieder moest dat op zijn eigen
manier verwerken. Ikzelf heb deze periode van rouw
verwerkt door er veel over te praten en na professionele
hulp te hebben gezocht, heb ik het een plaats kunnen
geven. Wanneer alles dan weer wat beter gaat en de re‐
gen weer plaats maakt voor zonneschijn, hoop je dat je
zoiets nooit meer mee zult maken.
Helaas was dit niet zo, na een tijdje werd Robyn onze
kleindochter geboren. Helaas is Robyn zwaar lichamelijk
en geestelijk gehandicapt, een intens drama. Ze is tot
niets in staat en volledig afhankelijk van hulp. Gelukkig
is het wel een schatje en wat ze absoluut wel kan, is la‐
chen. Volgens mij is ze altijd blij en gelukkig.

Robyn

Ik ben er zelf
altijd
zeer
verdrietig en boos over geweest en heb het ook nooit be‐
grepen, dat Marcel en Sandra na het verdriet van Davey
gelijk weer een kind wilden. Zeker gezien het feit dat ze
twee super gezonde jongens hadden en een zeer drukke
zaak, waar Marcel al zijn aandacht aan moest geven. Ik
heb dat wel eens gezegd en dat had ik misschien beter
niet kunnen doen. Maar daarom ben ik wie ik ben.
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Inmiddels hadden Marcel en Sandra mijn zaak overge‐
nomen en het kon niet op. De bomen groeiden in de he‐
mel, een tweede zaak werd geopend in Helmond. Na een
paar jaar kon Marcel van een vriend van mij een stuk
grond kopen dat grenst aan mijn bedrijfspand. Uiteraard
heeft hij dat toen gedaan, want zo’n kans krijg je maar
één keer. Hij heeft daar een gigantisch mooi pand laten
bouwen, en in combinatie met mijn pand is z’n pensioen
verzekerd.
Ik had me inmiddels helemaal teruggetrokken en werkte
samen met René van de Kerkhof en handelde in mijn
schilderijtjes. Marcel kreeg wat zakelijke tegenslag en er
ontstonden wat problemen. Samen met mij hebben we
een nieuw businessplan gemaakt en met een nieuw arti‐
kel uit de USA in de nagelbranche, moest het lukken. Met
dat plan zijn we naar de bank gegaan. Na een goed ge‐
sprek met de RABO, waar ik al jaren een uitstekende re‐
latie mee had, en de toezegging dat ik financieel borg zou
staan, was het probleem opgelost.
Door hard te werken hebben ze de boel weer goed op de
rit gekregen en na verloop van een aantal jaren, was mijn
borgstelling niet meer nodig.
We genoten weer met zijn allen, de zaak ging goed en we
maakten weer mooie vakanties waar Pia ook weer bij
was. Skiën deed ze dan wel niet, maar de loempia’s wer‐
den steeds beter.
Toen kwam plotseling de dag dat Pia geheel onverwachts
stierf, Vrijwel direct na de begrafenis liet Sandra ons we‐
ten dat ze volledig afscheid van ons nam en met name
van mij. We zagen de kinderen bijna niet meer, Sandra

273

helemaal niet en Marcel sporadisch. De vraag was daar:
WAAROM ?
Nou heb ik nooit het gevoel gehad dat ik er aan Sandra
een dochter had bij gekregen. Ze was altijd afstandelijk;
nooit een knuffel of een schouderklopje en ik verwon‐
derde me er altijd over dat ze nooit tegen me praatte. Nu
realiseer ik me dat ze alleen maar antwoord gaf als ik iets
vroeg of zei. Spontaniteit of aardigheid was er niet. Het
was meer achterdocht of misschien zelfs wel haat. In de
25 jaar dat zij in mijn leven is geweest, heeft ze geen 25
keer mijn naam genoemd.
Natuurlijk ben ik me bewust dat ik niet de beste
(schoon)vader van de wereld ben, ook ik had mijn nuk‐
ken en kuren. Maar ik was ook zeker niet de slechtste
vader van de wereld. Ik ben een correct en eerlijk mens
en heb altijd mijn verantwoordelijkheid genomen voor
mijn doen en laten en wanneer nodig sorry gezegd. Eén
van mijn levensmotto’s is: “Spijt moet je hebben van din‐
gen die je niet hebt gedaan, maar heb nooit spijt van wat
je wel hebt gedaan. Je kunt er hooguit van leren en zor‐
gen dat je het niet opnieuw doet.” Mijn gezin stond altijd
nummer één, en ik heb er altijd voor gezorgd dat wat
Sandra en Marcel ook deden of begonnen, dat ze altijd
met 70% konden beginnen.
In één keer veranderde alles, mijn leven stond op zijn
kop, en steeds maar weer die vraag: WAAROM?
Ik heb gevloekt, gehuild, brieven geschreven en ge‐
smeekt om antwoord: “Waarom doen jullie me dit aan?”
Ze hebben me echter compleet genegeerd en doodge‐
zwegen. Tot op de dag van vandaag heb ik nooit ant‐
woord gekregen.
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Het vrat aan me, ik kon er niet meer tegen en begon te‐
veel te drinken. Mijn relatie met Nel verslechterde, zij
koos voor de kinderen, maar ook zij kreeg geen ant‐
woord. Zij kon daar mee leven, ik niet. Ik werd steeds
zieker, er moest iets gebeuren, het kon zo niet verder
gaan.
Ik heb toen het besluit genomen weg te gaan, en te pro‐
beren nog wat plezier te hebben in dat beetje tijd die me
nog resteert.
Ik heb noch Sandra, noch Marcel, noch mijn kleinkinde‐
ren ooit gebruikt en al helemaal niet misbruikt.`
Het is niet mijn schuld dat Sandra een traumatische
jeugd heeft gehad door toedoen van haar vader, welke zij
dan ook haat.
Het is niet mijn schuld dat Pia veel te jong overleed.
Het is niet mijn schuld dat Davey geen kans van leven
heeft gehad.
Het is niet mijn schuld dat Robyn is wie ze is.
Het is niet mijn schuld dat Marcel slecht hoort.
Wat ik wel weet, is dat ook ik het heel erg verdrietig heb
gevonden dit alles te moeten ervaren. Maar dat betekent
niet dat ik het boetekleed moet dragen.
Ik ben mijn zoon kwijt.
Mijn zoon is zijn vader kwijt.
Mijn kleinkinderen hebben geen opa meer.
Ik kan niet de opa zijn die ik graag had willen zijn .
De breuk met Nel is een gevolg van al deze verdrietige
gebeurtenissen.
Het viel me niet mee om dit hoofdstuk te schrijven en
heb er dan ook lang over nagedacht om het te doen. Maar
uiteindelijk hoort het bij mijn leven, waar dit boek over
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gaat. Dus vind ik het gerechtvaardigd dit ook te schrij‐
ven. Ik kan mezelf recht in de ogen kijken en ben in het
reine met mijn geweten. Ik wil absoluut geen geheimen
meenemen in mijn graf wanneer het zover is.
Ik zal het nooit begrijpen, en van Marcel al helemaal niet.
Als sportman wil je altijd winnen, een van de belangrijk‐
ste wedstrijden in zijn leven heeft hij verloren, en is hij
voortijdig uit het veld gestuurd.
Respect, fatsoen en liefde hebben het verloren van de
stille kracht.
Ik heb het nu van me af geschreven en hoop dat dit mijn
pijn wat zal verzachten. De vele tranen en het verdriet
van de laatste jaren hebben me zeker geen goed gedaan
en helaas zal dat ook niet veranderen zolang ik er nog
ben.
Ik kan dit nooit vergeten en zeker niet begrijpen, dood‐
zwijgen is het ergste wat je iemand aan kan doen. Wel
heb ik het Marcel en Sandra vergeven.
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Mijn kleinkinderen
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Hoofdstuk 55
Mijn leven vandaag de dag
Vlak voor het voltooien van dit boek werd ik weer getrof‐
fen door een dubbele longontsteking. Met spoed werd ik
opgenomen in de Clinica Santa Elena in Torremolinos.
Na vier dagen toediening van zeer heftige antibiotica
kwam ik weer een beetje bij mezelf. Na twee weken
mocht ik weer naar huis.
Het was zeer heftig geweest en ik had mijn 8e longontste‐
king wederom overwonnen. Pee Gee was weer back in
town en kon er voorlopig weer een poosje tegenaan.
Ik moet zeggen dat een opname in het ziekenhuis in
Spanje helemaal top is. Je krijgt een eenpersoonskamer
met een extra bed, waar je partner kan slapen. Zij mag 24
uur per dag bij je blijven. Verder een eigen badkamer met
wc, een tv en alle denkbare hulp. Het verplegend perso‐
neel is geweldig. Ze spreken allemaal Engels en zelfs wat
Nederlands. Het eten dat je driemaal per dag krijg is van
restaurantkwaliteit. De artsen zijn heel vriendelijk en zeer
kundig.
Ik zou bijna zeggen, wanneer je het ziekenhuis in moet,
ben je beter af in Spanje dan in Nederland. Het geheel
lijkt meer op een luxe hotel dan op een ziekenhuis.
Ik verblijf nu bijna twee jaar in Spanje en weet zeker dat
ik hier mijn laatste jaren zal doorbrengen. Het is een zalig
land, 320 dagen zon per jaar en de resterende dagen ze‐
ker ook geen extreme kou.
De Spanjaarden zijn heel vriendelijk en het levensonder‐
houd is de helft goedkoper dan in Nederland.
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Op mijn balkon geniet ik van een lekker glaasje wijn,
zalige tapas en schilder ik zo vaak mogelijk
Ik begrijp niet, dat niet meer pensionado’s uit Nederland
naar Spanje komen. Niet noodzakelijkerwijs om perma‐
nent te wonen, maar dan toch zeker om de wintermaan‐
den door te brengen. Het is heerlijk om in december een
terrasje te pikken zonder last te hebben van regen of kou.
Nou moet ik zeggen dat Fuengirola een super plek is
voor oudere Nederlanders, erg rustig met een mooie lan‐
ge boulevard en leuke restaurantjes en barretjes. Ook op
het gebied van verzorging is alles perfect geregeld, een
Hollandse huisarts, een Hollandse verzekeringsagent,
een Hollandse Sparwinkel, iedere zondag een mis in de
kerk met een Hollandse pastoor en uiteraard ontvang je
hier alle Nederlandse televisiezenders.
Het verschil tussen Fuengirola en het vlakbij gelegen,
mondaine Marbella is simpel. Wanneer je in Fuengirola
een biertje gaat drinken, is de tafel schoon, de ober
vriendelijk en kost het pilsje € 1,‐. In Marbella is de tafel
vies, de ober ongemakkelijk en kost het pilsje € 5,‐.
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Nogmaals, ik hoop hier nog een paar jaar te wonen. Zoals
hieronder te zien, heb ik mijn wagenpark weer uitge‐
breid. De Pee Gee 4 is mijn laatste investering. Daar moet
ik nog een poosje mee kunnen doen.

De Pee Gee 1

De Pee Gee 2
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De Pee Gee 3

De Pee Gee 4
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Toen ik ruim twee jaar geleden begon met het schrijven
van dit boek, wist ik niet waar ik aan begon. Het is een
hele klus geweest, zeker gezien mijn dyslexie. Gelukkig
heb ik hulp gehad van een paar fantastische mensen.
Zonder hen was het zeker niet gelukt.
Ik heb geschreven zoals ik praat en geprobeerd leuke
verhalen te schrijven, in alle eerlijkheid en naar waar‐
heid.
Het is natuurlijk maar een gedeelte van mijn leven, wan‐
neer ik zou willen, kan ik nog wel een paar boeken vol
schrijven. Maar voorlopig vind ik het zo wel genoeg.
Ik heb een fantastisch leven gehad, vol avontuur, span‐
ning en heel veel leuke en fijne ervaringen. Uiteraard heb
ik ook mijn deel gehad in de minder prettige dingen,
maar dat hoort ook bij het leven.
Mijn leven was een feest, ik heb er erg van genoten en ik
heb zeker niet vergeten te dansen.
Ik heb veel mensen mee laten genieten van mijn succes
en talenten, wat een heerlijk gevoel is en veel voldoening
geeft. Ik ben er van overtuigd, dat ik er uit gehaald heb
wat er in zat. En ondanks mijn huidige beperkingen doe
ik dat nog steeds en hoop dat nog een poosje vol te hou‐
den en te genieten samen met de mensen waar ik van
houd.
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Als een soort Ben Hur scheuren we in de Pee Gee 2 met
aanhanger over de boulevard.
Plannen maak ik niet meer, ik laat alles komen zoals het
komt. Ik ben nu 63 jaar en hoop dat ik minimaal mijn
eerste AOW zal halen. Ik heb me voorgenomen om de
eerste uitbetaling te schenken aan een goed doel (KIKA).
Veel veranderen zal ik niet meer in mijn leven. Ik ben wie
ik ben en weet nu: “Daarom ben ik wie ik ben.”
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PROOST !

Wanneer u wilt reageren op mijn boek, zie ik dit graag
tegemoet via e‐mail: info@peegee.nl
Mijn verdere wederwaardigheden kunt altijd blijven vol‐
gen op mijn website: www.peegee.nl
Piet Groenendijk
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