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Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt, 
dan van de dingen die je niet gedaan hebt. 
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Voorwoord  
 
Het leek mij een goed idee om na 63 jaar mijn levensloop eens op papier te zetten, met al zijn 
pieken en dalen. Er is de laatste jaren veel veranderd in mijn leven. Ik ben horecaman in al 
zijn facetten geweest en dat bepaald niet zonder succes: ik heb in enkele tientallen jaren van 
het betrekkelijk kleine café De Boei in Egmond aan Zee een groot hotel-restaurant weten te 
maken. Maar De Boei is verleden tijd en ik sta na een slecht afgelopen avontuur in Amerika 
tegenwoordig met mijn zoon Gaston een aantal dagen per week op de markt. Dan zie ik de 
mensen kijken en denken, maar ze durven geen vragen te stellen. Dat is nu niet meer nodig, 
want in dit boek staan bijna alle antwoorden op die onuitgesproken vragen. 
Sinds mijn echtscheiding doen in en rond Egmond over mij vele halve waarheden en hele 
leugens de ronde. Hoewel de verleiding groot is, ga ik daar in dit boek niet op in omdat ik er 
geen behoefte aan heb de vuile was buiten te hangen.  
 
Ik ben altijd een hard werkend mens geweest en dat ben ik nog steeds. Rond mijn zestigste 
heb ik te maken gekregen met die rampzalige Wet van Murphy. Zo kwam er een einde aan 
mijn huwelijk en aan mijn verblijf in Amerika. Tegenwoordig help ik mijn zoon bij zijn 
werkzaamheden als marktkoopman en webwinkelier. Ik schreef het hierboven al: mijn leven 
kende zoals dat van de meeste mensen pieken en dalen. Maar zonder pieken zijn er geen dalen 
en andersom en  dan zou het leven vlak zijn. En dat zou absoluut niet bij me passen; het was 
dan niet altijd gemakkelijk en leuk, maar het was nooit saai of grijs en als ik terugkijk doe ik 
dat met veel genoegen. 
 
 
 
Mijn dank gaat uit naar drs. Evert van der Tuin, die mij heeft geholpen mijn herinneringen op 
papier te zetten. Daarnaast dank ik Roel Wildeboer voor zijn hulp bij de vormgeving van dit 
boek en niet te vergeten Jan van der Schinkel en mijn zuster Emilie Taverne, die mijn 
verhalen hebben gelezen en me hebben geholpen met waardevolle correcties en aanvullingen.  
En degene die dit lezen zou ik willen voorhouden: denk erom: het leven duurt maar even, dus 
pluk de dag. 
 
Heiloo, oktober 2008                                                 Frans Taverne 
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Freddie, Fransje en Opa 
 
Op vrijdag 19 januari 1945 ben ik geboren in de Pernestraat in Castricum. Het was die dag 
koud en guur en het sneeuwde. Mijn ouders noemden mij Fransiscus Simon Hendericus en 
mijn roepnaam werd Fred. Mijn opa heette Frans en zo kwam ik op een dag thuis met het 
verhaal dat opa mij had verteld dat Freddie een hondennaam was. Ik heette eigenlijk Frans, 
had opa mij uitgelegd. Vanaf die tijd is het Frans Taverne geworden. 

Opa was van heel goede komaf. Hij had in Oudenbosch op kostschool 
gezeten, waar ze in die dagen alleen maar Frans spraken. De hele dag 
ging alles in het Frans, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Als je het 
in je hoofd haalde het in het Nederlands te proberen kreeg je straf. In de 
betere kringen was Frans spreken in die tijd heel gewoon, dus dat moest 
op de kostschool geleerd worden.  
Mijn opa werd slager. Hij had eerst een slagerij in Leiden, later in 
Haarlem. Slager was in die tijd een goed beroep, want de gewone man 
kon zich niet veroorloven iedere dag vlees te kopen. Een keer per week 
was al heel wat, veel mensen konden zich zelfs dat niet eens 
veroorloven.. 
Opa’s vader, mijn overgrootvader dus, was bepaald niet onbemiddeld. 
Hij was katholiek en ging iedere zondag met zijn gezin naar de kerk. 
Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd vanaf de preekstoel 

in de kerk gezegd dat je je geld in Rusland moest beleggen. Wat mijn familie dan ook braaf 
gedaan heeft. Dat hebben ze geweten. In 1917 bracht de Russische revolutie Lenin aan de 
macht en werden hun Russische investeringen waardeloos. We hebben nooit meer iets van het 
geld gezien. Er resteerden slechts van die mooie certificaten met bedragen erop.  
Mooi maar volstrekt waardeloos. Het is mij tot op de dag van vandaag een raadsel wat 
economie en theologie met elkaar te maken hebben, maar in die tijd konden de pastoors 
zeggen wat ze wilden en er werd nog naar ze geluisterd ook. 
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          MIJN OPA FRANS TAVERNE  VOOR ZIJN SLAGERIJ IN HAARLEM  
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Mijn vader, slager in hart en nieren 
 
Ten zuiden van de grote rivieren was Nederland al bevrijd toen ik geboren werd, maar in het 
Noorden leefde de bevolking onder erbarmelijke omstandigheden in de hongerwinter. Ik was 
natuurlijk te klein om verder iets te merken van de gebeurtenissen in de wereld om mij heen, 

maar weet wel dat ik zeker geen honger geleden heb. 
Mijn vader, Henk Taverne, slachtte veel zwart en 
ruilde het vlees weer voor allerlei andere zaken. Ik  
heb wel eens het idee dat ik dankzij die ruilhandel 
groot geworden ben van bruidssuikers en melk. 
Mijn vader slachtte de koeien op het land wanneer hij 
kon profiteren van het licht van de volle maan, 
meestal op zondagavond. Hij was in de oorlogsjaren 
heel bekend in Kennemerland. Meestal werd hij 
geholpen door ome Cor, een broer van mijn moeder.  
Ome Cor dronk nog wel eens een borreltje. Dat was 
ook het geval op een zondag dat hij mijn vader kwam 
helpen met slachten bij ome Jaap, een andere broer 
van mijn moeder. Er was een kuil gegraven voor het 
slachtafval, dat natuurlijk direct weggewerkt moest 
worden omdat er geen sporen mochten worden 
nagelaten. Ome Cor moest daar met een kruiwagen 
het afval in kieperen. Twee keer ging het goed, maar 

de derde keer kwam hij zelf tussen het slachtafval in de kuil terecht. Hij was wel meteen 
nuchter, kleedde zich om en ging in oude kleding van ome Jaap weer aan de gang. 
Na een halfuur was het koffiepauze. Ome Jaap was suikerpatiënt en gebruikte zoetjes in de 
koffie. “Hoeveel van die dingen moeten er in de koffie?” vroeg ome Cor toen er geen suiker 
bleek te zijn. “Gooi er maar een lepeltje in”, zei mijn vader. Dus ome Cor deed dat.  Hij kon 
de koffie even later uitspugen, omdat die niet meer te drinken was. Die zoetjes waren nog 
nauwelijks bekend, dus ze hadden er geen idee van hoeveel er van nodig was. 
Op maandagochtend werd het vlees verkocht van de koeien en varkens die ’s zondags waren 
geslacht. Een gedeelte ervan werd verkocht in café Funadama, dat toen nog eigendom was 
van Jan Twisk, de latere schoonvader van ome Cor. Mijn vader had er eens een stuk vlees op 
het biljart gelegd dat afkomstig was van een oud mannelijk varken. Vlees van zo’n oude beer 
krijg je nooit gaar, maar binnen de kortst mogelijke tijd had hij alles verkocht. 
De week erop stapte Seluus, de man die dat slechte stuk vlees had gekocht, op mijn vader af 
en zei “Henk, dat stuk vlees wat je me vorige week hebt verkocht was niet gaar te krijgen.” 
Waarop mijn vader hem vroeg: “Heb je het met heet of met koud water opgezet?” Seluus 
antwoordde hem dat hij het vlees met heet water had opgezet. “Precies verkeerd, je had het 
met koud water op moeten zetten.” Zo wist mijn vader zich er altijd wel uit te redden. 

 
Hij slachtte ook bij de nonnen in Beverwijk. Dat vlees werd meestal 
in een kinderwagen vervoerd.  
Dat viel niet op, want in een kinderwagen werd toch nooit gekeken. 
Theo de Winter regelde het vervoer van de grote stukken. Hij was 
getrouwd met een zuster van mijn moeder en had een 
transportbedrijf. ‘s Winters strooide oom Theo ook de wegen. Dat 

bood ook weer mogelijkheden om vlees te vervoeren. Soms staken de achterbenen van de 
geslachte dieren uit de laadbak van de auto, maar er lag altijd wel een zeil over de lading 
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zodat niemand het kon zien. Mijn vader was twee meter lang en voor die tijd dus een 
opvallende verschijning. Hij had schoenmaat 48, wat voor die tijd nogal uitzonderlijk was. 
Als hij werd ontdekt bij het zwart slachten schopte hij zijn schoenen altijd uit, omdat hij dan 
harder kon wegrennen. Als die schoenen dan gevonden werden wist iedereen in de omgeving 
gelijk dat Henk Taverne weer eens betrapt was bij illegaal slachten. Hij heeft daarvoor ook zo 
ongeveer overal in de gevangenis gezeten. Tijdens de oorlogsjaren is hij zelfs vastgezet in het 
Oranjehotel in Scheveningen, de straf-gevangenis waar mensen uit het verzet beestachtig  
werden vernederd, geslagen en gemarteld. Zijn ervaringen daar hebben diepe indruk op hem 
gemaakt, hij vond het verschrikkelijk. 
Als ze mijn vader betrapten werd het vlees afgevoerd naar het slachthuis in Alkmaar. De 
directeur kon zich niet voorstellen dat het vlees er zo mooi uitzag; hij slachtte immers bij 
maanlicht. Nu was het slachten hem natuurlijk met de paplepel ingegoten, want ook zijn vader 
was slager en die had hem het vak geleerd. 
Op een dag in de oorlogsjaren had mijn vader geen oude kleren meer om aan te doen bij het 
slachten. Maar hij slachtte eigenlijk alleen bij volle maan, zodat het werk ook niet uitgesteld 

kon worden. Gelukkig voor hem had mijn opa zijn 
trouwpak, een jacquet, nog in de kast hangen. Mijn vader 
heeft het aangetrokken en heeft in jacquet staan slachten. 
Het pak kon natuurlijk weg-gegooid worden en dat heeft 
mijn opa mijn vader bepaald niet in dank afgenomen. 
Maar Henk Taverne had zijn koeien toch maar weer mooi 
kunnen slachten.   
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Mijn moeder, kind uit een grote en ondernemende familie 
 
Mijn moeder heette Rie Beentjes. Zij stamt zoals alle Beentjes in deze omgeving af van de 
gebroeders Beencken, die zich rond 1795 in Castricum hadden gevestigd. De een was 
schoenmaker en de ander klokkenmaker. Zij waren vanuit het tegenwoordige Duitsland naar 
Nederland getrokken om aan de dienstplicht te ontsnappen die door Napoleon werd ingevoerd 
in de door hem veroverde Europese landen. 
Mijn moeder was afkomstig van de Oude Haarlemmerweg in Castricum.  

              
Haar vader heette Siem 
en haar moeder was er 
een van Zonneveld. Mijn 
oma was al voor de 
Duitse bezetting 
overleden en mijn opa 
stierf aan het begin van 
de Tweede 
Wereldoorlog. Hij had al 
zijn kinderen geholpen 
om een bedrijf te 
beginnen. Een kreeg een 
stuk land om boer te 
worden; voor anderen 

kocht hij een melkzaak, een kruideniersbedrijf 
enzovoort. Bij zijn overlijden woonden nog vier kinderen thuis:  
 
Cor, Rie, Siem en Jaap. Zij kregen de boerderij en het daarbij behorende land.  
Ome Cor vertrok als eerste en kreeg zijn deel mee. Daarna verliet mijn moeder haar ouderlijk 
huis. Zij kreeg een stuk land. De overgebleven broers, Siem en Jaap, bleven op de boerderij 
wonen. Ze werden bijna allemaal Zwarte genoemd, alleen Rie, Siem en Jaap niet: Zwarte 
Klaas, Zwarte Cor enzovoort. Of dat kwam door de kleur van hun haar of door hun streken is 
mij nooit duidelijk geworden. En de belasting ook niet. 
Ome Klaas was de oudste van het stel. Hij bezat veel land en zat goed in zijn geld, dat hij 
soms op een vreemde manier besteedde. Zo kocht hij eens een tweedehands radio waarmee hij 
thuis helemaal niets kon beginnen omdat hij geen elektriciteit had. Aan de andere kant was hij 
ook weer vreselijk zuinig. Ik kan me hem nog goed voor de geest halen als de man die altijd 
met een touw om zijn broek liep… want een riem kostte geld. Daarbij reed hij ook nog eens 
op een heel oude fiets die aan alle kanten rammelde. 
Ome Piet hield veel van honden en paarden, maar ook van stropen. Dat laatste mocht hij niet 
van mijn opa, die het dan ook vertikte om hem wakker te maken wanneer hij weer eens op 
pad wilde. Daarom sliep hij wel met een touwtje om zijn teen dat hij uit het raam liet zakken. 
Zijn vrienden wekten hem dan ’s nachts door aan dat touwtje te trekken. Zo kon ome Piet dan 
ondanks de tegenwerking van zijn vader toch nog gaan stropen. Je zag hem vroeger ook veel 
naast het veld van de voetbalclub Vitesse om zijn paarden te trainen. Dat was ook een hobby 
van hem en een van zijn zoons is zelfs nog pikeur geweest. 
Ome Henk kende ik niet zo. Hij is jong aan kanker gestorven. Zijn dochter heeft nog bij ons 
gewerkt. Zij trouwde later met een aardappelhandelaar die een winkel had aan de Alkmaarse 
Straatweg in Beverwijk. Ook zij overleed jong aan kanker, net als haar broer Henk, de oudste 
zoon die werkte bij Tervoort in Egmond-Binnen. 
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Ome Cor was getrouwd met een dochter van Jan Twisk. Zij waren uitbaters van hotel 
Funadama aan de Dorpsstraat in Castricum. Dat was een mooi hotel, waar in het weekend 
altijd muziek was. Cor had zijn zaakjes goed voor elkaar, zo had hij ook nog land dat werd 
gebruikt voor veehouderij en voor bollenteelt. 

Ome Siem was koopman. Hij stond altijd met koeien of 
kalveren op de veemarkt in Purmerend. Daarnaast werkte 
hij ook nog een paar dagen per week bij zijn broer Cor, 
meer voor de verzekering dan voor het geld. Ik heb veel 
met hem gewerkt en kon het altijd goed met hem vinden. 
Hij was nergens bang voor. Als er iets aan de hand was 
liep ome Cor weg en ging Siem er tussen staan; wie het 
was maakte hem niets uit. Siem werd ook altijd 
ingeschakeld als ome Cor een koe wilde kopen of 
verkopen. Dan moest hij dat regelen. 
Tijdens de bezetting heeft ome Siem nog een tijd 
vastgezeten in Bank-en-Bosch in Veenhuizen in Drenthe, 
ik neem aan wegens zwarthandel. Hij kwam ’s winters 
vrij toen alle sloten bevroren waren. Met wat ruilwerk 
wist hij aan een paar schaatsen te komen. Zo schaatste hij 
de ruim 200 kilometer naar huis. 
Oom Jaap werd ‘het veeartsie’ genoemd, omdat hij direct 
aan een koe zag of het dier ziek was en wat het 

mankeerde. Hij was op en top boer in de goede zin van het woord. 
  
Van de meiden was tante Trijn de oudste. Zij trouwde met een Zoontjes en overleed op 56-
jarige leeftijd aan kanker. Zij hadden twee meisjes en vijf jongens die bijna allemaal op de 
tuin werkten. De oudste dochter is nog met mijn moeder bevriend geweest omdat er tussen 
hen zo weinig leeftijdsverschil was. De jongste heeft nog een tijd bij mijn ouders in 
Purmerend gewerkt. 
Tante Jans trouwde met Duin, een tuinder uit Heemskerk. Tante Alie trouwde met Bloedjes 
uit Assendelft. Zij hadden eerst een melkhandel in Amsterdam en later een pension in Bergen. 
Tante Door had vijf dochters, allemaal leuke meiden. Haar man Piet werkte bij Hoogovens en 
zij had een kruidenierswinkel. Tante Nel trouwde met Theo de Winter. Eerst hadden ze een 
transportbedrijf in Bakkum, later in Arnhem, waar ze ook een groothandel in fietsonderdelen 
begonnen.  
Mijn moeder was de jongste van de meiden uit deze grote en ondernemende familie. Zij had 
een stuk grond geërfd dat lag tussen Castricum en Uitgeest. Toen ze de boerderij verliet heeft 
ze het land verkocht aan haar broer Klaas. Zo hadden mijn ouders geld om een eigen bedrijf 
op te zetten, om te beginnen in Amsterdam. 
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Mijn vader als startend ondernemer in Amsterdam en Purmerend  
 
Het was eind 1945 of begin 1946 toen mijn vader onder de naam Lunchroom Taverne een 
koffiehuis begon aan de Nieuwmarkt in hartje Amsterdam. 

Voor de oorlog was het er vooral op zondag altijd druk omdat 
de Amsterdamse joden er dan markt hielden. Na de oorlog is 
de markt op zondag niet meer teruggekomen omdat het 
overgrote deel van de Amsterdamse joden niet uit de Duitse 
vernietigingskampen terugkeerde. 
De zaak was geen succes, maar hij wist dat te compenseren 
met wat zwarte handel in bonnen. Na de bezetting bleef de 

distributie immers bestaan, zodat zo ongeveer alles op de bon was. Hij zat er in een broeinest 
van zwarte handel. Er kwamen zelfs ambtenaren met bonnen. Maar ook hiervoor werd hij 
weer opgepakt en veroordeeld. En zo gebeurde het dat mijn moeder alleen in een nieuwe zaak 
in Purmerend terecht kwam. Daarbij had ze ook nog eens de zorg voor drie kleine kinderen.  
Want in Amsterdam werden mijn twee zusjes, Emilie en Yvonne, geboren, een twee ling. “Ik 
heb twee zusjes gehad van de olifant”, zei ik tegen iedereen die het 
horen wilde want ik kon me niet voorstellen dat een vogel twee 
baby’s had afgeleverd. 
 
 
In Amsterdam hebben we maar 
kort gewoond. Daar-vandaan 
zijn we verhuisd naar 
Purmerend, waar we bijna 
zeven jaar gewoond hebben. Ook in Purmerend 
hadden we een horeca-bedrijf, café Grietje de Wolf aan 
de Koemarkt. Dinsdags was er markt, in het weekend 
dansen en verder was er af en toe een partijtje of een 
vergadering. Bovendien hadden we er nog een klein 
hotel bij. 
Aan het begin van de jaren vijftig stond mijn vader 
zelf in het buffet. Er stapte een plattelandsbewoner 
binnen, die op de vitrinekast afstapte waarnaast mijn 
vader stond. In die kast lagen gevulde koeken, spritsen 
en er stond ook een bordje ‘Uitsmijters’. De man 
bestelde een uitsmijter, dus ging mijn vader naar de 
keuken om die uitsmijter te maken, die hij 
vervolgens aan de man serveerde. Terwijl de 
man met een teleurgestelde blik naar de vitrinekast liep merkte hij op: “Maar ik heb een 
uitsmijter besteld.” En wees naar de sprits in de vitrinekast. Hij dacht dat een sprits in de grote 
stad een uitsmijter heette. Hopelijk kende hij het verschil tussen de bokken en de geiten beter, 
want anders zal hij nog voor rare problemen gestaan hebben. Het is maar een van de vele 
voorbeelden van de verwarring die er kon ontstaan omdat mensen de namen niet kenden van 
allerlei nieuwe producten die kort na de oorlogsjaren op de markt kwamen. 
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Café De Boei in Egmond 
 
In mei 1955 kwamen we in Egmond, waar mijn vader Café De Boei overnam van Piet van der 

Pol. Piet was nogal een boers type. Op zondagoch-
tend had hij altijd zijn bretels om, omdat z’n broek 
anders te veel afzakte. Toen hij zijn vrouw Trijn 
eens vroeg hoe hij er uitzag antwoordde die met de 
wedervraag “Is het voor een bruiloft of voor een 
begrafenis?” En Piet vond dan wel dat ze niet van 
die flauwe grappen moest maken, maar hij kon er 
zelf ook wat van. Zoals de keer dat er een keurige 
heer binnenstapte en om een koffie verkeerd vroeg. 

“Verkeerde koffie hebben we niet, we hebben hier alleen maar goeie koffie”, antwoordde Piet 
daarop. 
De Boei was echt een dorpscafé waar eigenlijk alleen wat Egmonders kwamen; eten kon je er 
niet. Voor het buffet stond een ronde tafel, waaraan de stamgasten zaten. Die ronde tafel kon 
je draaien, wat de stamgasten uiteraard wisten. Het gebeurde wel dat er gasten van buiten 
Egmond aan de stamtafel terecht kwamen. Als die dan bier hadden besteld en druk met elkaar 
in gesprek waren wisten de stamgasten daar soms handig gebruik van te maken. Ze draaiden 
de tafel dan heel langzaam rond, zodat de volle glazen bier van ‘de vreemden’, zoals 
bezoekers van buiten Egmond genoemd werden, terecht kwamen bij de stamgasten en de lege 
glazen bij de vreemden. De vreemde gasten begrepen er helemaal niets van als zoiets weer 
eens gebeurde en bestelden dan maar weer opnieuw bier. Op het laatst heeft mijn vader een 
spijker in de tafel geslagen zodat die niet meer kon draaien. 
Om bezoekers te trekken stond er in de wintermaanden een biljart in het café en in juni, juli en 
augustus hadden we veel badgasten over de vloer. Vanaf het tweede jaar hadden we iedere 
avond muziek. Tot 1961 trad Bart van der Schaaf op. Als hij zijn liedje “De zilvervisjes” 
zong, gingen bij de gasten de armen in de lucht en vervolgens opzij. Een soort 
ochtendgymnastiek waarbij je als je liep te oberen moest oppassen dat ze je dienblad niet uit 
je handen sloegen. Maar het was wel altijd lachen. Bart vond zelf dat hij heel goed kon 
pianospelen en speelde geregeld “Het bombardement van Arnhem”. Dan moest iedereen stil 
zijn en riep iedereen voortdurend “ssst… ssst!” Bart had volstrekt niet in de gaten dat hij in de 
maling werd genomen, want als hij zijn muziekblad moest omslaan hoorde je altijd heel even 
helemaal niets. Bart was een echte sfeermaker en als hij er was stonden de mensen buiten in 
de rij om ons café binnen te komen. Na Van der Schaaf kregen we Wiep Stuurop, een heel 
ander soort muzikant. Wiep was ook een sfeermaker; hij combineerde zijn zangkunst met 
sneldichten. Als je hem een briefje gaf met een paar woorden erop maakte hij er direct een 
liedje op. 
 
In deze jaren werkte ik al mee in de bediening. Ik was begon-nen als afwasser en had ook nog 
bij het buffet gestaan.  

 
 
 
 
 
We zaten nog wel op school, maar na 
schooltijd werden we wel ingeschakeld en 
vooral in de vakanties moesten we de handen 
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uit de mouwen steken. Mijn ouders maakten iedere dag om een uur of vier samen een 
wandelingetje. Ik was dan uit school en bleef met mijn zusjes in de zaak. Meestal verzorgde 
ik dan de bediening, terwijl mijn zusjes in de keuken en in het buffet stonden. Zo ook op een 
mooie, drukke dag in maart toen er een man op een bromfiets kwam aanrijden. Hij liep in een 
leren jas en had een tas onder zijn arm. De man stapte de zaal binnen en vroeg mij: “Bent u de 
heer Taverne?”, waarop ik natuurlijk bevestigend antwoordde. 
Hierop sprak de man mij in de volle zaal aan waarbij hij begon met de met de woorden “In 
naam der Koningin.…” Hoewel ik net 17 was en nog nooit een deurwaarder had gezien dacht 
ik direct: “Frans, dit kan nooit goed gaan!” Terwijl de halve zaal begon te lachen voegde ik de 
man toe: “Ik denk dat u mijn vader moet hebben, die heet ook Taverne, maar die is er niet.” 
Hierop was de man helemaal uit het veld geslagen. Ik nam hem mee naar een andere zaal, 
waar hij me vertelde dat hij deurwaarder van de Belastingdienst was en dat mijn vader de 
personele belasting niet betaald had. Het ging om een bedrag van 80 gulden. Ik heb de man 
toegezegd dat ik het aan mijn vader zou doorgeven, maar heb hem ook gevraagd mij niet meer 
in een volle zaal aan te spreken met “In naam der Koningin….” Het eindigde er mee dat ik 
een formulier van de deurwaarder kreeg en dat we de man vervolgens nooit meer gezien 
hebben. 
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Mijn schoolopleiding  
 
Ik ben tot in de vierde klas in Purmerend naar school gegaan en was tien jaar toen we ook 
hiervandaan weer vertrokken en ik in Alkmaar naar school moest. Ik vond dat helemaal niet 
leuk omdat ik al mijn vriendjes kwijtraakte. Toen ik twaalf was wist ik nog altijd niet wat ik 
wilde worden, waarop mijn vader besloot dat ik dan nog maar een jaar extra naar de zesde 
klas moest. Ik had tot dan toe in Alkmaar op school gezeten omdat mijn ouders het maar niets 
vonden dat er op de katholieke school in Egmond aan Zee drie klassen in een lokaal zaten. 
Dat betekende dat ik iedere dag van Egmond naar Alkmaar moest fietsen. Omdat mijn vader 
wel begrip had voor mijn bezwaren tegen die lange fietstochten mocht ik van hem dat extra 
jaar naar school in Egmond aan den Hoef. 
Toen hij mij tegen het eind van dat schooljaar weer vroeg wat ik wilde worden antwoordde ik 
hem dat ik wel voor kok wilde leren. Zo kwam ik als 13-jarige jongen terecht aan de Afdeling 
brood en banket van de Bisschoppelijke Nijverheids School in Voorhout, een kostschool waar 
je eens in de maand een weekend naar huis mocht. 
Een weekend naar huis betekende dat je 
zaterdags naar huis mocht en op maandag 
om 12 uur weer binnen moest zijn. Ik 
weet nog goed dat ik eens een taart had 
meegenomen voor thuis. We werden zoals 
altijd met bussen vanuit Voorhout naar 
het station van Leiden gebracht. Ik was 
in mijn driedelig pak op een klapstoeltje in 
het portaal van de trein gaan zitten. Na 
enige tijd kwam de conducteur de kaartjes 
controleren. Natuurlijk wist ik niet 
waar ik mijn kaartje gelaten had zodat ik al mijn zakken moest nazoeken en het Spaans 
benauwd kreeg. Want een driedelig pak en een overjas hebben samen veel zakken, vooral als 
je ze allemaal met een hand moet controleren omdat je met je andere hand een taart moet 
vasthouden. Uiteindelijk vond ik mijn kaartje en bleek alles in orde. Terwijl de conducteur 
doorliep haalde ik opgelucht adem en wilde ik weer gaan zitten. Maar door alle emoties was 
ik vergeten dat het stoeltje omhoog geklapt was zodat ik met taart en al op de grond viel. 
Eenmaal weer overeind bleek van de taart weinig meer over, zodat ik die woedend het raam 
uitgesmeten heb. 
 
Op zeker moment heb ik mijn vader gezegd dat ik absoluut kok wilde worden en geen bakker, 
omdat ik een broertje dood had aan brood kneden. Zo ging ik in 1959 na twee jaar Voorhout 
naar de horecaschool St. Hubertus in Amsterdam. De eerste tweeëneenhalf jaar ging ik naar 
de oude vestiging aan de Stadhouderskade, tussen het Rijksmuseum en de Heineken 
Brouwerij. Voor het laatste deel van mijn opleiding ging ik naar de nieuwe vestiging in 
Amsterdam Nieuw West. Ik vond het er heel plezierig en heb de school dan ook met goed 
gevolg doorlopen.  
Ik was in alle vakken goed, behalve in de talen. En talen betekende Nederlands, Frans, Duits 
en Engels. Voor het examen in 1963 stond ik ’s ochtends om vier uur op om te leren. Ik zette 
dan een teil met koud water voor me op de grond. Als ik in slaap dreigde te vallen zette ik 
mijn voeten in dat koude water om wakker te blijven. Zo ben ik op de horecaschool door mijn 
examens voor de talen gekomen. 
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Het Lido in Amsterdam 
 
Aan het eind van het laatste school jaar heb ik 
gesolliciteerd bij Lido Amsterdam, vlak bij het 
Leidse-plein aan de Leidse-kade. Ik werd er direct 
aangenomen en kon op zaterdag 1 september om 10 
uur beginnen. Het bete-kende om zeven uur ’s 
ochtends opstaan en op de fiets naar Heiloo, 
waarvandaan ik de trein naar Amsterdam nam. Ik 
was een half uur te vroeg op het Leidseplein, zodat 
ik een half uur moest wachten voor ik naar binnen 
kon. 
Toen ik er solliciteerde had ik er een kopje koffie 

genomen, waarvoor ik toen al een gulden moest neertellen. Meestal kostte een kopje koffie in 
die tijd 40 cent. Het Lido was dan ook chicque en duur en ik keek er mijn ogen uit. Alles was 
er van zilver en dagelijks waren twee man alleen maar bezig om al dat zilver te poetsen. Er 
was een prachtige showtafel, waarop alles stond uitgestald: vers fruit, gekoelde kreeften, 
gerookte paling en verder te veel om op te noemen. De oberkelner en iemand van de 
administratie waren aan het stoken, dat wil zeggen dat ze een overzicht maakten van zowel de 
volle als de aangebroken flessen. 
 
Ik moest hier allereerst mise en place maken voor de lunch, die om twee uur was afgelopen. 
Dan mocht ik weg tot om half zes het diner begon. Dat was een hele gebeurtenis, waarbij aan 
tafel geflambeerd werd. Gerookte paling werd aan tafel gefileerd en de vers fruitcocktail werd 
ook aan tafel gesneden. In het restaurant stonden zo’n 20 tafels, waarvandaan je over het 
water uitkeek. Als je naar boven blikte keek je naar binnen in een Indonesisch restaurant, met 
veel gekleurde mensen in de bediening. 
Ik kreeg direct te horen dat ik moest uitkijken wanneer ik van het restaurant naar de keuken of 
de spoelkeuken liep. Dan moest je drie treetjes naar beneden, wat niet altijd meeviel met je 
handen vol zodat menigeen daar ook gevallen is.  
En dan de gasten. Tijden het diner kwam er een dame op me af die me in het Frans vroeg 
waar het toilet was. Ik had dan wel zeven jaar Frans gehad, maar talen waren niet mijn 
sterkste punt. Bovendien wist ik al helemaal niet waar de toiletten waren omdat het mijn 
eerste werkdag was, zodat ik daar hulpeloos stond te hakkelen. Achteraf bleken de gasten aan 
die tafel allemaal gewoon Nederlanders te zijn die de hele avond met elkaar en met het 
personeel in het Frans converseerden. 
 
Om een uur of half elf mocht ik naar huis en stapte ik op de tram naar het Centraal Station. 
Daar miste ik net de trein, zodat ik een halfuur moest wachten en pas ruim na middernacht in 
Heiloo aankwam. Ik had na zo’n slopende dag geen zin om op de fiets naar huis te gaan, maar 
er ging natuurlijk ook geen bus meer. Ik wilde mijn moeder ook niet bellen om haar te vragen 
me met de auto op te halen, dus nam ik maar een taxi naar Egmond. De hel barstte daar los 
toen ik om een uur ’s nachts naar binnen stapte. Van mijn vader mocht ik natuurlijk niet meer 
in Amsterdam werken. Maar ik vond het wel leuk want ik zag in het Lido veel nieuwe dingen 
en keek er mijn ogen uit.  
Het Lido wilde me graag houden en bood me aan dan van tien tot vijf te werken. Dan zou ik 
twee keer mis en place moeten maken en alleen bij de lunch in de bediening lopen. Dat wilde 
ik niet omdat je juist bij het diner veel kon leren. Ik heb er dan ook geen dag meer gewerkt, 
dus mijn vader trok aan het langste eind. Zo eindigde mijn eerste baan na precies een dag 
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werken. Ik heb er uiteraard nooit een cent voor gevangen, maar wel de trein, de taxi en de 
tram betaald. En de volgende dag moest ik ook nog eens naar Heiloo terug om mijn fiets op te 
halen. 
 
Ik wist toen nog niet dat dit zelfs mijn enige werkdag in Amsterdam zou zijn. Met de 
Amsterdamse horeca heb ik verder alleen nog maar als bezoeker te maken gehad. Daar heb ik 
trouwens veel plezier aan beleefd, want ik heb altijd genoten van de Amsterdamse humor.  

Ergens in september 1969 zat ik in Amsterdam op het 
Rembrandtplein op het terras bij Hotel Schiller; ik 
geloof dat het de eerste keer was met Madeleine, mijn 
latere echtgenote. Er zaten daar in die tijd altijd 
handelaren van joodse komaf; zo ook die keer dat wij er 
waren. Een van had een winkel op de Ceintuurbaan en 
vertelde “Weet je wat er mijn van de week is gebeurd?” 
“Nou”, zegt die ander. “Wat?” “Ik sta 
dubbelgeparkeerd voor de winkel. Komt 5x8 [de 
politie] er aan rijden en schrijft een bekeuring voor 
verkeerd parkeren uit. Kosten 7 gulden vijftig. Ik zeg 

tegen die agent ‘meneer kan ik meteen betalen?’ en ik loop naar binnen en kom terug met een 
puntzakje met 750 losse centen. En ik zeg tegen de agent ‘Meneer wilt u ze wel even na 
tellen…’.” Dit was van die typische joodse humor; het was ook Schiller van vroeger op z’n 
best. 
Het was ongeveer 1980 dat we op een maandag – de dag waarop De Boei altijd gesloten was 
–  met de auto naar Amsterdam waren. Bij het Leidseplein zag mijn zoon Gaston een tram 
rijden. Hij was 5 jaar en had nog nooit een tram gezien. Ik had in de jaren dat ik in 
Amsterdam op school zat vaak in de tram gezeten, dus ik stapte met hem achterin, waar ik 
kaartjes wilde kopen. Terwijl de tram de Leidsestraat in reed kwam ik er achter dat er geen 
kaartjesverkoper te bekennen was. “Vroeger kon je hier achterin kaartjes kopen, waar moet je 
dat nu doen?” vroeg ik aan de mensen om me heen. Die stuurden me naar voren naar de 
trambestuurder. Dus wij naar voren, naar de trambestuurder, aan wie ik drie kaartjes naar het 
Koningsplein vroeg. De man pakte drie kaartjes en noemde een geldbedrag. Terwijl ik hem 
betaalde maakte ik er een opmerking over dat achter in de tram geen kaartjes meer konden 
worden gekocht. De man reageerde in onvervalst Mokums met de opmerking “Meneer, dat 
kan al 15 jaar niet meer.” Waarop ik – ongeschoren en in een lange leren jas –  antwoordde: 
“Dat weet ik ook niet, ik kom net uit de lik.” Geschrokken griste de man zijn geldbakje weg 
en ik liep schaterend weer naar achteren.   
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Restaurant Koekenbier 
 
Mij tweede baas was Koekenbier in Alkmaar. De Koekenbiers waren bevriend met mijn 
ouders. Koekenbier was een café-restaurant met een bovenzaal. Zeker voor die tijd was het 
een groot bedrijf, het was in 1962 zelfs een van de grootste zalen in Noord-Holland boven het 
IJ. In het restaurant konden 200 mensen tegelijk dineren. 
Er werkten meestal zes koks, 18 man in de bediening, drie man in het buffet en er was een 
boekhouder. Verder waren er mevrouw Koekenbier, die bijna alles regelde, en meneer 
Koekenbier en niet te vergeten Juf. Juf was er eerst voor de kinderen en ging later deel 
uitmaken van de leiding van de zaak. Net als alle anderen in het bedrijf kon ik het goed met 
haar vinden. Ze was het type ‘recht is recht en krom is krom’. 
Herman de Korte was oberkelner. Nico Bakker was restaurantober, een soort Higgins in zijn 
rokkostuum. Hij kon aan het wiegje zien wat het kindje doen moest, maar toch liet ook zijn 
mensenkennis hem wel eens in de steek. Zoals de middag in 1963 dat er rond lunchtijd een 
Jaguar kwam aanrijden waaruit drie mannen stapten. “Die zal ik wel even knippen en 
scheren”, zei Nico. Wat een tegenvaller toen ze gewoon drie uitsmijters met drie koffie 
bestelden. 
Er werkte ook een zekere Simon, die alleen in het café mocht bedienen en niet in het 
restaurant. Hij werd er door iedereen een beetje tussen genomen. Op een dag kwam er tijdens 
lunchtijd een man binnen die in het café ging zitten. Simon stapte op de man af. Die bestelde 
een uitsmijter varkensfricandeau bij hem. Simon had daar nog nooit van gehoord, stak zijn 
wijsvinger omhoog en zei tegen de man: “Ik zal het vragen aan de chef-kok, maar pas op als u 
mij belazert!” Hoe durf je een gast zo toe te spreken…. 
In de wintermaanden kwam er ’s woensdags altijd een bridgeclub. Drankjes werden er 
eigenlijk alleen in de pauze besteld. Zo ook de avond dat Kramer, een man met geweldige 
droge humor, er moest oberen en er iemand twee kroketten bestelde. Dat kon, maar iedereen 
was al lang weer aan het bridgen toen de kroketten klaar waren. Kramer had geen idee meer 
wie er kroketten besteld had en ging dus de zaal door terwijl hij riep “kroketten, kroketten.”  
Maar natuurlijk had iedereen alleen nog maar aandacht voor het bridgen en dus reageerde er 
niemand. Daarop besloot Kramer ze zelf maar op te eten. 
Na anderhalf uur was het bridgen afgelopen en moest iedereen afrekenen, waaronder een 
dame die een koffie kwam betalen en daarbij opmerkte dat ze de twee kroketten had besteld 
maar nooit gekregen. Waarop Kramer zei: “Mevrouw, ik ben twee keer de hele zaal 
doorgelopen met uw kroketten en niemand zei iets. Toen heb ze zelf maar opgegeten omdat ik 
het zonde vond als ze koud zouden worden. In ieder geval, een koffie en twee kroketten is zes 
gulden.” De dame in kwestie betaalde ook gewoon. 
We hadden eens een partijtje in de boven-zaal, waar ’s avonds de hockeyclub moest 
vergaderen. Tussen het partijtje en de vergadering moesten er stoelen van boven naar beneden 
gebracht worden en andersom. Daarmee waren we druk doende toen de voorzitter van de 
hockeyclub opdook en ons uit de hoogte vroeg: “Waar is de meeting?” Een woord dat aan het 
begin van de jaren zestig amper gebruikt werd. “In de bovenzaal”, antwoordde ober Kramer, 
“en met hoeveel gasten denkt u te komen?”  
 
 
 

De man reageerde nogal bekakt: “Met ongeveer 20 gasten en 
heeft u voor mij een flesje Vittel bronwater?” en Kramer, die 
wist dat er toch nooit wat aan ze te verdienen was: “Met 20 
glazen?” 
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Er was eens een partijtje van leraren van een hogere onderwijsinstelling in de Yvonnezaal. 
Alle gasten hadden een ander menu; werkelijk iedereen had een ander voorgerecht, andere 
soep, een ander hoofdgerecht. Dat was smullen voor de bediening. We hadden alle menu’s op 
de muur geplakt en alle stoelen genummerd. Het was misschien nog te doen geweest wanneer 
de gasten zelf geweten hadden wat ze besteld hadden, maar omdat de bestellingen al weken 
tevoren waren opgegeven was zo ongeveer iedereen dat vergeten. Zo waren de voorgerechten 
al een groot probleem omdat niemand wist wat hij besteld had. Dat gold ook voor de rector, 
die tafelpresident was en krabsalade besteld bleek te hebben. Enige tijd nadat alle 
voorgerechten geserveerd waren vroeg ik Kramer of we konden debrasseren (afruimen). “Ik 
moet dat nog even aan de president vragen”, zei hij, “en als hij een graatje in zijn keel heeft 
dan spuugt hij in mijn gezicht.”  
Op een dag liep er een stijf deftige dame naar Kramer en vraagt hem naar het toilet, waarop 
hij zei “Mevrouw, u gaat maar op de geur af.” 
Ik draaide altijd gebroken diensten bij Koekenbier, dus tussen de middag had ik altijd een 
paar uur vrij. Op een koude, gure oktoberdag waarop de bladeren in bossen uit de bomen 
waaiden, toog ik tegen het eind van de middag weer aan het werk. Op het terras zag ik 
mensen zitten die niets voor zich hadden staan. Ik attendeerde Kramer er op, die naar de 
gasten toeliep. Een van de gasten vroeg heel netjes aan Kramer: “Meneer, kunnen we hier nog 
iets krijgen?”, waarop Kramer heel droogjes zei: “Jawel meneer, koude voeten” en zich 
vervolgens omdraaide en wegliep.  
Een heel goede man, van wie ik veel geleerd heb. Helaas heeft hij zijn vrouw vroeg verloren, 
en moest hij thuis jaren zowel de vader- als de moederrol vervullen. Maar ook dat deed hij 
met plezier. Tot de was aan toe, het maakte hem niet uit of hij de witte of de bonte was moest 
doen. Hij deed alles met plezier. Een groot man met heel veel humor.  
 
Een van de vaste klanten was meneer Eckman, een man van joodse afkomst die in Alkmaar 
een atelier voor korsetten en bh’s had. Hij kwam vaak lunchen met zakenrelaties. Op een dag 
kwam hij rond het middaguur met vier personen binnen en vroeg: “Wat kan ik snel eten; ik 
moet naar een begrafenis.” De ober adviseerde biefstuk, omdat dat snel klaar is. Het advies 
werd opgevolgd, maar terwijl de ober de bon uitschreef stapte Eckman de keuken al binnen 
om daar te vertellen dat hij snel bediend moest worden. Het draaide er op uit dat meneer snel 
bediend werd, maar aan het eind van de middag nog steeds met zijn gezelschap zat na te 
tafelen. Het was een van die klanten die zo naar Avifauna kon bij de vreemde vogels. 
 
 



 20 

Hotel Funadama 
 
Na Koekenbier moest ik thuis fulltime werken en als het er druk was mocht ik bijspringen bij 
ome Cor, een broer van mijn moeder. Hij was eigenaar van Hotel Funadama in Castricum, dat 
overal goed aangeschreven stond en ondermeer veel gasten kreeg via Hoogovens. Een 
handicap voor Cor was dat hij geen Engels sprak. Zo kwamen er ’s ochtends eens vier 
Engelseende gasten binnenstappen die om breakfast vroegen. “Zwemvesten verkopen we 
niet”, antwoordde Cor, die er geen flauwe notie van had dat ze wilden ontbijten. 
 
Aan het eind van de jaren vijftig werkte je van het moment dat de zaak opende tot 
sluitingstijd. In die tijd had mijn oom iemand in dienst die nog voor de Duitsers aan het 
Oostfront had gevochten. Ik weet niet of het was om zijn oorlogsherinneringen te vergeten, 
maar deze Hart dronk ’s avonds altijd een stevige borrel. Voordat hij onder de wol kroop 
sloeg hij, gezeten op de rand van zijn bed, ook nog eens een halve fles vermouth achterover 
omdat hij anders de slaap niet kon vatten. Als hij ’s ochtends wakker werd was hij dus nooit 
helemaal fris. Op een dag stapte hij zijn bed uit, waste zich en kleedde zich aan. Vervolgens 
liep hij de gang op, keek in het spiegeltje dat daar op ooghoogte hing, deed zijn strikje goed 
en ging de straat op om naar Hotel Funadama te gaan. Na een paar honderd meter kreeg hij in 
de gaten dat hij door iedereen werd nagestaard. Zich afvragend wat er gaande was keek hij 
naar beneden en zag hij dat hij had vergeten zijn zwarte kelnersbroek aan te trekken. Hij 
moest dus als de wiedeweerga terug naar huis om zich verder aan te kleden. Het is maar een 
van de vele voorbeelden uit de horeca die laten zien wat drank met een mens kan doen.  
Maar Hart zat er niet mee, hij zei altijd: “Wat is veel en wat is weinig? Een haar in je soep is 
veel, maar honderd op je hoofd is weinig.” 
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Thuis aan het werk 
 
Eind februari 1963 ging ik fulltime bij mijn vader in De Boei aan de slag. Toen ik nog op 
school zat moest ik in mijn vrije tijd altijd al bijspringen. Ik was nog maar net 16 toen ik het 
kasboek moest gaan bijhouden. Mijn moeder ging over het geld en als ik haar vroeg “Mam, 
hoeveel geld is er? Ik wil kijken of mijn kasboek klopt”, reageerde ze steevast: “Daar heb je 
niets mee nodig.” Dat ging dus nogal moeizaam. En weldra kwam de boekhouder er aan te 
pas, die verklaarde dat er een betere samenwerking zou moeten komen. Maar het bleef altijd 
problematisch, omdat de een over het geld ging en de ander over de administratie van het 
geld, terwijl hij niet wist hoeveel er waar was.  
Op zeker moment bleek dat mijn moeder het geld in twee tassen bewaarde. De een was wit en 
de ander zwart. Ik bedoel natuurlijk de kleur van de tassen. De ene keer ging het geld in de 
ene tas, de andere keer kwam het in de andere terecht. En als ik zei dat er een bepaald bedrag 
in huis was, antwoordde zij altijd dat er veel minder was en dat ik de volgende dag mijn 
boekhouding maar eens over moest doen. 

 
Weldra moest ik ook de inkopen voor het bedrijf doen. 
Het gebeurde dan ook nogal eens dat ik in een zwart pak 
liep te bedienen als er een nieuwe vertegenwoordiger aan 
kwam zetten die dan naar mijn vader liep om hem te 
vragen of hij de baas was. Als mijn vader dan bevestigend 
geantwoord had begon de man zijn waar aan te prijzen om 
vervolgens van mijn vader te horen te krijgen: “O, maar 
dan moet u bij die man in dat zwarte pak zijn; die gaat 

over de inkopen.” 
Al die vertegenwoordigers stonden de eerste keer dat ze langskwamen raar te kijken omdat ze 
nooit eerder hadden meegemaakt dat de ober over de inkopen ging. 
 
Toen ik in De Boei aan de slag ging waren we juist aan het verbouwen. Het café werd 
vergroot met een slijterij, de kelder werd uitgebreid en er werd een stuk open grond 
bijgetrokken. Maar de winter van 1963 was extreem koud. De Noordzee was lange tijd 
bevroren en de jongens liepen over de ijsschotsen. Het is de enige keer geweest dat ik heb 
meegemaakt dat dat zoute water bevroren was. Gevolg ervan was wel dat de bouw 
aanzienlijke vertraging opliep. 
Op de donderdag voor Pasen gingen we toch open. In de krant kwam een verslag onder de 
titel ‘Café De Boei. De parel van de Noord-zeekust’. Het café liep vanaf de eerste dag goed en 

we hebben nooit spijt van de verbouwing gehad. Het 
was de overstap van een café met in de winterperiode 
een biljart naar een veel beter en groter bedrijf, dat 
bestemd was voor een veel breder publiek.  
In de maanden juni, juli en augustus was er iedere 
avond muziek en dansen. Dat duurde dan tot één uur ’s 
nachts en dat was voor die tijd behoorlijk laat. We 
hadden in die tijd een bar met ongeveer 20 krukken en 
ongeveer 40 tafels. Als het druk was zetten we er ook 
nog eens krukjes bij, zodat we eigenlijk altijd zo’n 225 
tot 250 bezoekers hadden. We hadden wat ouder 

publiek en het was eigenlijk altijd druk en gezellig. Zo verdiende mijn vader een goede 
boterham. 
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Toen ik de zaak overnam heb ik nog vier jaar muziek gehad, maar dat werd te duur en we 
moesten ons helemaal richten op het restaurant, met later het hotel er bij. Aan het eind van de 
jaren negentig hadden we 600 stoelen op het overdekte en verwarmde buitenterras. Binnen 
konden nog eens ruim 200 gasten eten, bijvoorbeeld aan een van de drie speciale fonduetafels. 
Dan was er nog een bar met 40 plaatsen. In het hotel waren zo’n 100 slaapplaatsen. Daarbij 
hoorden 12 hotelsuites, die niet alleen een slaapkamer hadden maar ook een woonkamer en 
een openkeuken. Bijna alle slaapkamers hadden uitzicht op zee.  
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Militaire dienst 
 
In 1965 moest ik in militaire dienst. Mijn vader en moeder hebben alles gedaan om me er uit 
te houden, maar tevergeefs. Gelukkig kwam ik niet zoals veel jongens in Duitsland terecht, 
maar in Den Helder. Mijn dienstplicht duurde van oktober 1965 tot maart 1967, zodat ik maar 
één horecaseizoen miste. Ik kreeg mijn opleiding in twee maanden in Ossendrecht. Daarna 
ging ik voor twee maanden naar Bergen op Zoom, waar ik een opleiding voor 
vrachtwagenchauffeur kreeg. Ik moest de YA 328 rijden, een drietonner met acht draaiende 
wielen. Ik was een van de eersten van mijn lichting die het vrachtwagenrijbewijs haalde, 
maar heb toen dat eenmaal gebeurd was 
nooit meer in zo’n wagen gereden omdat 
ik werd overgeplaatst naar Leiden, waar ik 
hofmeester werd. 
 
Vanuit Bergen op Zoom ging ik af en toe met weekendverlof naar huis. Dan aten we op 
vrijdag vroeg in de middag, waarna we ons gereed konden maken voor vertrek. Als iedereen 
uiteindelijk zover was zette de stoet zich in beweging en trokken we naar het station van 
Bergen op Zoom, waar we dan na een tijdje op de trein konden stappen. 
Ik kan me mijn eerste weekendverlof nog goed herinneren. Toen er uiteindelijk een trein 
kwam vloog iedereen naar binnen. Toen ik eenmaal zat merkte ik dat ik al weer honger had 
gekregen. Ik draaide het raampje open en zag een man lopen met koffie, broodjes, gevulde 
koeken, marsrepen en nog veel meer. Ik probeerde zijn aandacht te trekken, maar overal 
hingen mensen uit de ramen die allemaal iets wilden kopen.  
Toen de man eenmaal bij mijn raampje gearriveerd was bestelde ik een broodje kaas. Het 
broodje zag er goed uit en was netjes verpakt, dus ik pakte het aan. Terwijl dat gebeurde floot 
de stationschef en zwaaide hij met zijn spiegelei ten teken dat de trein mocht vertrekken. Dus 
pakte ik mijn portemonnee en duwde de man snel een tientje in zijn hand. Intussen begon de 
trein langzaam te rijden en begon de verkoper nog veel langzamer zijn wisselgeld te tellen. De 
trein ging vervolgens sneller en sneller, maar de verkoper niet. Ik kon fluiten naar mijn 
wisselgeld en zat dus met een broodje kaas van tien gulden en ook nog eens met een coupé 
waarin iedereen schaterde van het lachen. Tien gulden was voor mij veel geld; je moest er in 
dienst 8 dagen voor werken want je kreeg maar 1,25 gulden per dag betaald. 
Zondags stond ik natuurlijk weer op het station, maar de verkoper van vrijdag was in geen 
velden of wegen te bekennen. Daarna heb ik hem ook lang niet meer gezien. Sinds die tijd 
koop ik nooit meer iets op stations; koffie, thee, limonade, chocolade, gevulde koeken kunnen 
me er allemaal gestolen worden. 
 
De opleiding tot hofmeester in Leiden was voor mij een lachertje, al liep het ook wel eens 
verkeerd af. Tijdens de theorieles stond er een sergeant voor de klas en zat ik mij achter in de 
klas stierlijk te vervelen, waarbij ik me soms verwaardigde om een kritische kanttekening te 
maken bij het verhaal van de man voor de klas. “De leraar staat voor de klas en de corrector 
zit achterin”, zeiden mijn klasgenoten al snel. 
Dat kon natuurlijk niet lang goed gaan en na drie lessen stond ik sneeuw te ruimen op de 
appelplaats. “Frans, dat heb je helemaal verkeerd aangepakt”, dacht ik bij mijzelf. “Je had 
beter je mond kunnen houden, dan stond je nu niet in de kou te vegen maar zat je in het 
warme leslokaal.” Een ander gevolg was dat er op de vrijdagavond altijd wel een partijtje was 
waarheen ik gestuurd werd. Als iedereen met weekendverlof was, kon ik dan bijvoorbeeld 
naar het Hoofdkwartier Koninklijke Landmacht (HKKL) in Den Haag of naar de Duitse 
legerplaats Seedorf, waar veel Nederlandse militairen gelegerd waren.  
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Met het huwelijk van Beatrix en Claus in maart 1966 moest ik naar het HKKL in Den Haag, 
waar ook feestelijkheden waren georganiseerd. Met  een busje werd ik er met zo’n twintig 
andere jongens heen gebracht. De eerste les van de hofmeester was: “Hier kan niet gestolen 
worden!” Nu was ik toen al van mening dat er overal gestolen kan worden, dus met die 
opmerking was hij aan het goede adres. Ik wilde absoluut iets achterover drukken, niet om 
mezelf te verrijken maar om deze stelling van de hofmeester onderuit te halen. 
Het HKKL bestond uit een lange gang met zes of zeven eetlokalen met een bijbehorende bar. 
Samen met een andere jongen kreeg ik een bar toegewezen in een grote zaal, waarin zangers 
en zangeressen optraden. Ik hoefde me alleen maar te bemoeien met deze grote bar, die er 
schitterend uitzag met palmen en allerlei andere versiering.  
De hofmeester had ons al uitgelegd dat alles met 
consumptiebonnen ging. Dat betekende een bon voor een biertje, 
drie voor een glas whisky en 30 voor een fles champagne. De 
prijslijst hing in de bar en aan de muren, zodat iedereen wist 
waar hij aan toe was. Bonnen konden gekocht worden bij de 
sergeant-hofmeester. Om acht uur ’s avonds begon de 
muziek en kwamen de eerste gasten binnen, allemaal hoge 
militairen uit binnen- en buitenland die in veel gevallen vergezeld 
werden door een vrouw voor een avondje onder het motto 
“vreemd gaan is met het goede been uit het verkeerde bed stappen.”  
Aanvankelijk had ik dat niet in de gaten omdat het allemaal nog 
redelijk fatsoenlijk toeging. Bovendien was ik wel geïmponeerd 
door al die hoge gasten. De laagste in rang waren altijd nog wel overste of kolonel. Maar 
naarmate de avond vorderde steeg de stemming en daalde het peil tot een bedenkelijk niveau. 
De drank droeg daar uiteraard toe bij. Ook mijn bar liep goed en af en toe kreeg ik van een 
generaal of kolonel een consumptiebonnetje met de opmerking “hier hof, kun je ook wat 
drinken.” Ik spaarde al die bonnetjes op, wat me ’s nachts goed van pas kwam toen ze om een 
uur of drie, vier nog wel wilden drinken maar geen bonnen weer wilden kopen. Als ze dan 
contant betaalden stak ik het geld in mijn zak en stopte ik het benodigde aantal 
consumptiebonnen uit eigen zak in de kas. Zo klopte de administratie steeds keurig en toen ’s 
ochtends om zes uur de laatste gasten vertrokken had ik behalve drie vrije dagen ook nog eens 
80 gulden verdiend. Zeker niet gek voor 1966. En wie zal daar nog zeggen “Hier kan niet 
gestolen worden!” 
 
In diezelfde tijd moest ik ook eens naar een feestje in Seedorf, de bekende Duitse legerplaats 
tussen Hamburg en Bremen, waar van 1963 tot 2005 Nederlandse en Engelse militairen 
gelegerd waren. Wij moesten er heen in een militaire bus met kisten vol bestek en 
serveermateriaal en moesten toen we er eenmaal waren aangekomen tafels dekken voor 250 
man. De tafel moest in een kamvorm staan, dat wil zeggen een lange tafel met een aantal 
kortere zijpoten. Aan de lange tafel kwamen meestal de hoofdgasten te zitten. 
Toen de tafel stond ging ik naar de dienstdoende sergeant om hem te zeggen dat de poten te 
dicht bij elkaar stonden. “Ik beslist hier en ik heb niets met jouw praatjes te maken”, liet hij 
me daarop weten. Dus hebben we keurig de tafel opgedekt en voor het feest begon zijn we 
een hapje gaan eten bij de Engelsen, die een uitstekend warm buffet hadden. Zo’n buffet is 
vooral leuk voor de eerste gasten omdat die ruime keus hebben, maar als je altijd het laatst 
bent kun je alleen maar eten wat er nog op tafel staat. 
Om acht uur ’s avonds begon het feest en kwamen de heren binnen. Alles liep door elkaar, 
officieren, onderofficieren, soldaten. En die schoven allemaal aan en schoven dus allemaal 
hun stoelen naar achteren zodat er geen loopruimte meer was voor de bediening. De sergeant 
die mij had afgeblaft zei niets meer toen ik hem daar op wees en hem vroeg hoe ik mijn 
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gasten moest bedienen. De man verdween en ik heb hem de hele avond niet meer gezien. 
Noodgedwongen heb ik dus de leiding maar overgenomen en met wat improviseren kwam het 
toch nog allemaal goed. 

 
In maart 1966 werd ik overgeplaatst naar Den Helder. 
Daar was een officiersmess voor land- en luchtmacht 
samen, omdat de luchtmachtmess en het officiershotel 
waren afgebrand. Daarom waren de voorzieningen 
voor land- en luchtmacht samengevoegd en werkte er 
zowel personeel van de landmacht als van de 
luchtmacht. 
Ik werkte vaak met Loek Cohen, een joodse jongen uit 
Amsterdam die bij de luchtmacht zat. Hij voetbalde in 

het tweede van Ajax, maar is daar nooit doorgebroken en kwam uiteindelijk bij de roemruchte 
Utrechtse club Elinkwijk, wat toen nog een profclub was. Loek had altijd handeltjes, 
waardoor hij onder werktijd vaak weg was. Hij was ook nogal eens afwezig omdat hij ergens 
zat te pokeren. Het was een leuke jongen met wie ik het goed kon vinden en ik vond het dan 
ook jammer dat hij na enige tijd werd overgeplaatst. 
 
Er was dus een officiershotel, waar we soms ontbijt moesten lopen. Dat hield in dat we de 
officieren moesten wekken met koffie of thee. In de mess stonden vijf tafels voor zes 
personen, wat ruim voldoende was voor de 25 officieren die er sliepen. Verder was er een zaal 
met een bar. 
De eerste keer dat ik ontbijt liep moest ik luitenant Van der Linden om zeven uur wekken met 
koffie. Dat betekende op de deur kloppen en naar binnen stappen met de mededeling 
“Goedemorgen luit.” De luitenant reageerde met de opmerking “Eitje 70 kilometer.” Ik dacht: 
“Die gozer droomt nog of hij is nog bezopen” en zei heel netjes: “Wat zegt u luit?”, waarop 
hij nogmaals zei: “Eitje 70 kilometer!” Ik had het dus toch goed gehoord en liep naar het luik 
van de keuken en schreeuwde: “Eitje 70 kilometer!” Tegelijkertijd bukte ik. Met mijn 
ervaring in de horeca wist ik dat koks vaak gek of dronken zijn en soms allebei, dus ik was er 
op voorbereid dat ik iets naar mijn hoofd gesmeten zou krijgen. Maar er gebeurde niets en na 
ruim vijf minuten ging de bel van de keuken en stond er een gekookt eitje voor me. 
Ik begreep er niets van en heb later gevraagd wat het betekende. “Gewoon”, zei de sergeant-
hofmeester, “met 70 kilometer bedoelt hij niet te hard en niet te zacht.” En dan werd je als 
nieuwkomer gewoon geacht dat te begrijpen. 
In het officiershotel moesten wij ook de schoenen poetsen die ’s avonds op de gang door de 
heren werden neergezet. Dat moest met de hand gebeuren en niet zoals tegenwoordig met een 
schoenpoetsmachine. Het was een heel lange gang, met bruine schoenen van de landmacht en 
zwarte schoenen van de luchtmacht die ik allemaal moest poetsen om halfzeven ’s ochtends. 
Ik heb alle bruine schoenen met zwarte schoensmeer gepoetst en alle zwarte schoenen heb ik 
met bruine schoensmeer bewerkt. Het was maart, dus het was nog donker toen ik aan het 
poetsen was. Dat heb ik de heren officieren ook gezegd toen ze me in de mess kwamen 
vragen wat ik met hun schoenen had uitgespookt. Mij viel niet te verwijten dat ik niet kon 
zien welke schoenen zwart waren en welke bruin en de volgende dag was er in die hele lange 
gang geen schoen meer te bekennen. 
 
Er waren twee dokters, een voor de landmacht en een voor de luchtmacht. Die voor de 
landmacht was een dienstplichtige. Deze dok, zoals we hem noemden want ook voor hem 
werd een afkorting gebruikt, kwam op zekere dag met een broek aanzetten en vroeg me of ik 
die voor hem wilde persen. Ik had zoiets nog nooit bij de hand gehad, want mijn broeken 
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werden door mijn moeder geperst. Maar ik kon ook geen nee zeggen, dus weldra stond ik met 
een strijkbout in mijn handen aan de strijkplank. Toen de broek er eenmaal op lag en de 
strijkbout er op stond werd ik natuurlijk weer afgeleid en liep ik even weg. Eenmaal terug 
rook ik direct al dat het mis was. De hete strijkbout stond in de dok z’n broek, die er niet 
uitzag en niet meer gedragen kon worden. 
Om een uur of zes kwam de dok naar de mess om te eten en vroeg naar z’n broek. “Tja, er is 
een ongelukje met uw broek gebeurd en nu staat de bout er in”, moest ik hem vertellen. Toen 
hij de broek zag begreep hij ook wel dat hij die niet meer aan kon trekken. “Wat nu, hof?” zei 
hij. “Ik ben ook maar dienstplichtig en heb eigenlijk geen geld voor een nieuwe broek.”  
Hij besloot samen met mij naar kapitein Van Nieuwenhoven Helbach te gaan. Dat was de 
kazernecommandant, een oud-KNIL-officier met wie ik goed kon opschieten. De dokter deed 
zijn verhaal, waarop de kapitein mij vroeg wat er gebeurd was. “Ik wilde dat de dok er netjes 
bij zou lopen en heb zo hard met de bout op de broek gedrukt om er een vlijmscherpe vouw in 
te krijgen dat de hele bout er nu in staat.”, antwoordde ik met een uitgestreken gezicht. “R.R., 
ingerukt mars”, was de reactie van Van Nieuwenhoven. Ik kon dus naar buiten, maar begreep 
er helemaal niets van. Toen de dok even later naar buiten stapte vroeg ik hem wat R.R. 
betekende. “Rekening Rijk” antwoordde hij hierop en zo kwam er een nieuwe broek voor de 
dok, die we niet zelf hoefden te betalen. Daar kwam bij dat ik nu niet alleen geen schoenen 
meer hoefde te poetsen, maar ook nooit meer broeken heb gezien die geperst moesten worden. 
Zo zie je maar, de domste boer heeft de dikste piepers.   
 
Bij ons op de legerplaats zaten veel officieren die voor vier of zes jaar getekend hadden, de 
kort verband vrijwilligers die altijd KVV’ers genoemd werden. Deze jongens studeerden 
meestal in Amsterdam. Ze waren over het algemeen dus nog tamelijk jong en soms dan ook 
nog wat onbezonnen. Dat merkte ik toen ik eens weekenddienst had. Meestal wist ik mijn 
weekenddienst wel te verkopen, wat aantrekkelijk was omdat ik dan thuis mee kon verdienen. 
Maar dit keer had ik geen slachtoffer kunnen vinden en zat ik dus het hele weekend vast met 
drie jeugdige officieren.  
Na een uurtje vroeg een van de drie me: “Frans, wil jij een vrij weekend?” Daar voelde ik wel 
voor. “Zorg dan voor 30 eieren en een tent.” Die 30 eieren waren geen probleem en de wacht 
had nog wel een tent voor me, zodat ik twee uurtjes later dan anders in het weekend dan toch 
weer buiten stond. Natuurlijk ging ik naar huis en pas op zondagavond vroeg ik me af hoe het 
op de kazerne zou gaan. Ik reed altijd met de auto heen en weer en besloot maandag maar wat 
eerder naar Den Helder te vertrekken want je wist maar nooit….  
Zo kwam ik op maandagochtend om zes uur op de kazerne aan, waar ik meteen naar de 
officiersmess ging. Tot mijn verbijstering zag ik een tent over het biljart staan en twee bedden 
op het biljart liggen. Ik heb de drie officieren opgetrommeld en samen hebben we de tent 
opgeruimd en hier en daar nog wat eierdoppen weggegooid. Zo was alles toch nog snel 
geregeld en had ik toch mooi mijn vrije weekend gehad. 
 
Een andere dag kwam ik ’s ochtend vroeg op de kazerne de bar in lopen, waar het wel heel 
erg koud was terwijl het ook nog eens flink waaide. Toen ik naar de ramen keek bleek dat 
overal het glas er uit lag. Ik schoof de gordijnen maar wat dichter en besloot op onderzoek uit 
te gaan. Zo kreeg ik al snel te horen dat de vorige avond een aantal jonge officieren een het 
feesten geweest waren omdat twee van hen aan de universiteit waren afgestudeerd. Zo waren 
daarbij zo dronken geworden dat ze de bloemen uit de vazen hadden opgegeten en de vazen 
vervolgens door de ramen hadden gegooid. De dienstdoende hofmeester was toen maar gaan 
sluiten. 
Toen de eerste gasten die ochtend binnenkwamen was het mijn beurt. De eerste was kapitein 
Daken, die om een kopje koffie vroeg en terwijl hij naar het raam liep opmerkte: “Wat waait 
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het hier.” “Ja, dat vind ik ook”, zei ik met een onbewogen gezicht, terwijl ik met hem mee 
liep. Toen hij zag was er aan de hand was vroeg hij mij natuurlijk of ik daar iets van wist, 
waarop ik ontkennend antwoordde. De zaak werd uitgezocht, de bar ging op slot en we 
moesten allemaal op rapport komen. Uiteindelijk moesten de heren officieren de ramen 
betalen en mochten ze een maand lang niet meer in de bar komen.  
 
Aan schieten op de schietbaan had ik een broertje dood. Ik vond het echt helemaal niets, 
vooral als we moesten schieten met een Kern. Als je daarmee moest schieten moest je het 
wapen met je duim spannen nadat je het geladen had. Daarbij moest je altijd opletten dat je je 
duim snel wegtrok omdat hij er anders tussen kwam.  
Meestal wist ik me dus aan de schietoefeningen te onttrekken, maar soms kwam de adjudant 
met de mededeling “Je hebt al drie maanden niet geschoten. Je moet vandaag naar de 
schietbaan.” Dan zei ik: “Helaas adjudant, er komen vandaag Franse officieren en ik ben de 
enige die Frans spreekt.” Ik kon dat gemakkelijk zeggen, want het konden ook 
luchtmachtofficieren zijn en dat wist hij dan toch niet. Helaas lukte dat niet altijd en ik heb 
toch twee keer moeten schieten. Dan ging ik na de hele groep samen met een andere 
hofmeester op een brommer naar de Donkere Duinen, waar de schietbaan was. 
Dan kwam het ergste: hoe krijg ik dat ding geladen? Ik maakte er altijd een hele vertoning van 
die er mee begon dat ik vertelde dat ik haast had omdat er gastofficieren kwamen. Ik mocht 
dan met voorrang schieten en als ik dan was aangekomen op de plaats waar ik moest schieten 
zei ik tegen de onderofficier: “Hoe laad je die Kern ook weer?” Dan werd ik hoofdschuddend 
aangekeken en vroeg hij “Weet je dat nu nog niet?” “Ja, maar het is al weer zo lang geleden 
dat ik geschoten heb.” Dan werd het nog een keer voorgedaan. Wat natuurlijk precies mijn 
bedoeling was want zodra mijn geweer geladen was schoot ik het zo snel mogelijk leeg. Soms 
kreeg ik vanuit de schietkuil te horen dat ik het bord niet eens geraakt had. “Natuurlijk wel, 
maar ik heb precies door die andere kogelgaten geschoten.” antwoordde ik dan. Wat uiteraard 
onzin was, maar anders konden ze me geen cijfers geven en zou ik weer opnieuw moeten 
beginnen. Dan reed ik weer zo snel mogelijk op de brommer terug naar de mess om een kopje 
koffie te drinken. Of om een partijtje te schaken, want dat deed ik ook veel in die tijd.   
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Accijnsverhogingen en belastingperikelen 
 
Aan het eind van de jaren vijftig werd de accijns op sterke drank jaarlijks verhoogd, soms wel 
met 2,50 per liter. Horecaondernemers moesten dan aan de belastingdienst opgeven hoeveel 
alcoholhoudende drank ze in voorraad hadden en werden daar dan voor aangeslagen. Soms 
werd gecontroleerd of je de juiste hoeveelheden had opgegeven. 
Toen er weer eens een forse accijnsverhoging ophanden was had mijn vader tijdig veel 
jenever ingekocht. Jonge en oude jenever, citroenjenever en bessenjenever hadden wij in die 
tijd altijd in mandflessen van 25 liter. We besloten die flessen voor alle zekerheid te 
verstoppen en hebben een aantal kuilen gegraven op een stuk grond dat nog niet bebouwd 
was. Daarin hebben we tien mandflessen bewaard tot na de controle. In april vonden we het 
wel tijd om ze weer op te graven. Bij de eerste mandfles ging het al verkeerd want de schop 
raakte het glas van de mandfles, die brak. Zo stroomde de hele winst weg en was al onze 
inspanning tevergeefs geweest. 
We waren niet de enigen die met dergelijke tegenslagen te maken hadden. Zo was er in die 
tijd ook een café in Egmond-Binnen met een heel grote zaal voor muziek en dansen. Hier 
kwamen aan het begin van het nieuwe jaar een stel rijksambtenaren om te controleren of de 
opgave voor de accijnzen klopte. Na enige tijd waren de heren klaar met hun werk en stonden 
ze nog wat na te praten in de grote zaal. De caféhouder was blij dat alles goed verlopen was 
en vond dat er voor de controleurs wel een sigaartje af kon. Zo gezegd zo gedaan, maar toen 
stak een van de ambtenaren zijn sigaar op en wilde hij bij gebrek aan een asbak zijn lucifer 
weggooien in een van de grote kachels waarmee de zaal werd verwarmd. Maar dat kwam er 
niet meer van omdat de man tot zijn grote verrassing een mandfles met 25 liter jenever in de 
kachel zag staan. Zo was de caféhouder de sigaar, want hij kreeg een flinke navordering. 
 
Ik denk dat ik een jaar of vijf eigenaar van De Boei was toen ik zelf in de problemen kwam 
met de Belastingdienst. Op de tweede zondag van het jaar wordt in Egmond altijd de halve 
marathon gehouden, waar jaarlijks zo’n 25.000 mensen op af komen. De dag na die halve 
marathon kreeg ik een ambtenaar van de Belastingdienst op bezoek. De man heeft de hele 
week van tien tot vier uur bij me gezeten om mijn aangifte voor de vennootschapsbelasting te 
controleren. Na een aantal dagen vroeg hij me of hij mijn privévertrekken mocht zien. Dus 
nam ik hem mee naar ons bovenhuis. Dat stond vol antiek, want toen ik 14 jaar was kocht ik 
mijn eerste antieke stoeltje al. “Nog twee jaar en u woont geheid op de Bahama’s”, zei de 
man, die zijn ogen uitkeek. 
Ik wist niet wat hij met die opmerking bedoelde, maar ik voelde wel nattigheid. Toen we weer 
beneden waren vertrok de ambtenaar. Hij nam afscheid van me met de woorden “U hoort nog 
wel meer van mij.” Er gingen maanden voorbij en ik was de man al lang weer vergeten toen 
er een brief van de Belastingdienst kwam, gevolgd door de ene na de andere naheffing. 
Meneer was namelijk aan het rekenen geslagen om een nauwkeurige schatting te maken van 
het aantal glazen bier dat ik de afgelopen vijf jaar had verkocht. Hij ging daarbij uit van de 
hoeveelheid koolzuur die nodig is om bier te kunnen tappen. Een fles koolzuur is voldoende 
om 33 vaten van 50 liter te tappen. Volgens de man klopte het door mij opgegeven aantal 
biervaten niet met de hoeveelheid gebruikte koolzuur: in die vijf jaar waren volgens hem 500 
vaten bier weg. Dat betekende dat die 500 vaten bier zwart waren ingekocht en vervolgens 
zwart getapt. De berekening was snel gemaakt: 500 vaten maal 250 glazen maal 1 gulden  
betekende een naheffing over 125.000 gulden omzet, die nog eens verhoogd zou worden met 
een forse boete. 
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Dan kwam daar ook nog eens de BTW-afdracht bij, dus de hele zaak liep enorm in de 
papieren. Ik snapte er niets van maar ik had er slapeloze nachten van en als ik al sliep werd ik 
geregeld drijfnat van het zweet wakker. 
 
Ten einde raad heb ik Jan van der Schinkel ingeschakeld, de boekhouder van ons bedrijf. Die 
kwam met de volgende verklaring. We hadden behalve een bierpomp ook een pomp voor 
cola, sinas, tonic, 7 Up en sodawater. Om deze drankjes te tappen had je postmix pompen en 
premix pompen. Bij premix zit de cola kant en klaar in grote bidons en wordt het van daar uit 
naar de pomp gespoten en gekoeld. Bij postmix zit er colasiroop in de bidons, waar het 
zelfgemaakte koolzuurhoudende water bij wordt gespoten. De controleur had alleen maar naar 
het bier gekeken en nooit rekening gehouden met de niet alcoholische dranken. Jan van der 
Schinkel heeft er zo ongeveer een boekwerk over geschreven, dat we opstuurden naar de 
Belastingdienst en na lang wachten kregen we bericht dat we ons in de week voor Kerst 
moesten melden bij de Belastingsdienst in Haarlem. 
Op de dag dat we naar Haarlem moesten lag ik met griep in bed. Maar het ging om zo veel 
geld dat ik er desnoods kruipend naartoe gewild had, dus ik ben dik aangekleed in de auto van 
Jan van der Schinkel gestapt. Bij de Belastingdienst hebben we het hele boekwerk van Jan 
van der Schinkel nog eens uitgelegd en tenslotte kregen we de excuses van de ambtenaar. Ik 
heb  nog wel een opmerking gemaakt over wat hij over de Bahama’s had gezegd, maar 
daarvan scheen hij zich niets te herinneren. Ten overvloede had ik ook nog een afschrift mee 
van mijn huwelijksvoorwaarden, waaruit bleek dat alle antieke kasten en stoelen al bij mijn 
huwelijk in mijn bezit waren. Dus ook daar was niets op aan te merken. 
Toen alles afgehandeld was zijn we snel weer naar huis gereden, waar ik direct mijn bed weer 
ingedoken ben. Ik heb nog wat dagen in bed gelegen en ben in de kerstnacht naar de mis 
gegaan. Tijdens die mis kreeg ik last van een loopoor en vreselijk oorpijn. Ik heb de 
kerstdagen doorgeploeterd en ben daarna naar de dokter gegaan. Die constateerde een zware 
oorontsteking, waarbij het trommelvlies gescheurd was. Toen de dokter vroeg of ik soms 
griep gehad had, kon ik natuurlijk alleen maar bevestigend antwoorden. Die oorontsteking 
was het gevolg van een verwaarloosde griep. Ik had tijdens mijn griep nooit naar buiten 
gemogen. “De belasting heeft me een oor aangenaaid”, zeg ik dus altijd over dit voorval. 
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De start van het restaurant 
 
In het voorjaar van 1967 zat mijn militaire dienst er op en kon ik weer bij mijn vader aan het 
werk. Ik had al eerder tegen mijn ouders gezegd dat we onze improductieve uren productief 
moesten gaan maken. Onze improductieve uren waren de uren dat er geluncht en gedineerd 
werd, dus moesten we een restaurant beginnen, vond ik. Ik wist mijn vader en moeder te 
overtuigen en in het voorjaar van 1967 begonnen we te verbouwen. De keuken werd vergroot, 
er kwam een koeling, een diepvriezer en een fornuis en we kochten tafellakens, glaswerk en 
bestek, enzovoort. Alles werd geserveerd vanaf schaaltjes en de bediening liepen we in 
rokkostuum. Het was dus een restaurant oude stijl, waar natuurlijk een grote showtafel bij 
hoorde. Ik had zelf een prachtige menukaart gemaakt, met daarop gerechten als tong met witte 
wijn saus.  
We hadden geadverteerd voor een kok en uiteindelijk iemand aangenomen uit Zandvoort. 
Deze man moest intern en sliep daarom bij ons op zolder. We noemden hem Dronken 

Droppie, want hij was alcoholist en moest ’s 
ochtends vroeg altijd naar de eerste de beste 
kroeg die open was om een biertje te drinken. 
Hij dronk per dag meer glazen bier dan we 
gasten hadden. Achteraf bezien kon de man 
helemaal niet koken. Ik had dan wel witte wijn 
saus op de menukaart gezet, maar dat kende hij 
niet eens. Het enige dat hij met de horeca 
gemeen had was drinken, als je het zo tenminste 
nog mag noemen. 
Zijn vrije dag had hij meestal op dinsdag; dan 
moest mijn zus Emilie in de keuken staan. Zij 
kon uiteindelijk beter koken dan alle koks die 

bij ons in dienst geweest zijn, en dat waren er nogal wat. De koks werkten eerst van tien tot 
twee uur en daarna nog eens van vijf tot negen uur. Om acht uur begon dan de muziek, die tot 
een uur ’s nachts duurde. Als ik in het restaurant in de bediening liep en er werd tong met 
witte wijn saus besteld moest ik snel de keuken in om de saus te maken omdat de kok het niet 
kon. Ik begon meestal ’s morgens vroeg en had dan ’s middags een paar uur vrij. Na die paar 
vrije uren werkte ik dan door tot sluitingstijd. 
Bij speciale gelegenheden schoten die vrije uren er nog wel eens bij in, zodat ik van negen uur 
’s ochtends tot sluitingstijd in de weer was. Bijvoorbeeld wanneer de familie Grand Jean 

kwam, die alleen bediend wilde worden door die jongen 
van Taverne. Vader Grand Jean had een grote 
dameskapsalon in Alkmaar, die is voortgezet door zijn 
zoon Cees. De familie Grand Jean woonde drie huizen 
verderop en werd later mijn schoonfamilie omdat ik vele 
jaren getrouwd ben geweest met Madeleine, hun jongste 
dochter. Ze kwamen uit het Zuiden en het waren echte 
Bourgondiërs die veel wisten van eten en drinken. Zo 
dronk mijn latere schoonmoeder altijd Franse cognac en 
dat moest altijd Martell zijn. Toen er eens geen Martell 
was gaf ik haar een andere cognac in de veronderstelling 
dat ze dat toch niet zou proeven. Maar ze keek me direct 
aan en zei: “Frans, dit is geen Martell.” Wat ik natuurlijk 
moest toegeven. Later heb ik wel met haar aan haar eigen 
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bar gezeten en daar was alles: Grand Marnier, Cointreau, vier of vijf soorten cognac, 
enzovoort.  
In de tijd dat ze veel bij ons kwamen had vader Grand Jean zich net uit de zaak 
teruggetrokken. Als ze bij ons aten gingen ze meestal eerst een borreltje drinken en in de loop 
van de middag belden ze ons dan om door te geven dat ze met vier personen kwamen eten. 
Dat betekende voor mij de hele dag aan een stuk door buffelen. Als klap op de vuurpijl 
bestelden ze ook nog eens altijd tong met witte wijn saus, zodat ik tussen het bedienen van de 
familie door steeds de keuken in moest om de saus te maken. Maar ik vond het leuke gasten 
en vooral mijn latere schoonvader mocht ik graag. Eigenlijk was het trouwens wijlen mijn 
latere schoonvader, omdat hij al overleden was toen ik verkering kreeg met Madeleine.  
Volgens mijn vrouw hadden haar vader en ik veel gemeen. Ik kan me herinneren dat hij altijd 
zei: “Als je het bij de eerste niet redt dan redt je het bij de tweede ook niet.” 
 
In deze tijd dronken de koks bijna allemaal tijdens hun werk, 30 of 40 glazen bier op een dag 
was niks. We hadden er een tijdje een die de glazen zo naar binnen goot. Als hij een glas bier 
neerzette legde hij zijn kunstgebit er altijd op zodat een ander het niet zou opdrinken. Toch 
was deze Piet Koelemey uit Alkmaar een van onze weinige koks die goed kon koken. Hij was 
ook heel schoon, zag er altijd netjes uit, kon snel en hard werken en had een ijzeren geheugen. 
Hij is op latere leeftijd nog getrouwd en later weer gescheiden en heeft een aantal jaren een 
eigen bedrijf gehad in België. Ondanks zijn forse drankgebruik had hij zijn zaakjes dus 
behoorlijk goed voor elkaar. 
Koelemey was nog een ouderwetse kok, die dan ook meestal ruzie had met Zwart. Toentertijd 
was er bijna altijd ruzie tussen Wit (de koks) en Zwart (de obers). Als dat niet zo was en ze te 
goed met elkaar overweg konden was het ook weer niet goed want dan speelden ze onder één 
hoedje tegenover de bedrijfsleiding. 
Zo probeerden we het restaurant cachet te geven, maar daarvoor was Egmond in de 
zomermaanden niet geschikt. Het was een familiebadplaats, waar toch wel degelijk op de 
centen werd gekeken. Het eerste jaar was dan ook geen succes en aan het eind van het seizoen 
werd ik bij mijn vader geroepen omdat ik degene was die de veranderingen had doorgedrukt. 
Mijn vader had altijd van de muziek geleefd en vroeg me: “Frans, hoe moet het nu verder? In 
de wintermaanden, kunnen we geen kok in dienst houden. Ik heb 40.000 gulden geïnvesteerd 
en het is helemaal niet rendabel.” Begrijpelijkerwijs kreeg ik de problemen dus op mijn 
brood, maar het is later toch allemaal goed gekomen dankzij mijn zuster Emilie. Zij kookte in 
de wintermaanden en viel in de zomermaanden in voor de kok als hij zijn vrije dag had en 
hielp hem als het druk was. 
 
 



 32 

Koken aan tafel 
 
Ik ben een cursus “Flamberen en koken aan tafel” gaan doen in Vaals, waarvan ik veel 
geleerd heb. Mijn zus Emilie is ook nog eens mee geweest toen we een cursus “Speenvarken” 
hadden. Dat hebben we later in De Boei veel verkocht voor partijen.  

Want na Vaals zijn we echt gaan koken aan tafel. We 
hadden het op de menukaarten geschreven en het begon 
eigenlijk direct te lopen. We hadden gamba’s en 
geflambeerde tong, geflambeerde tourne-dos, 
geflambeerde entre-côte en diverse nage-rechten. Ook 
sneden we kreeften aan tafel. Ik heb nog wel eens een 
kerstdiner gehad waarbij alles geflambeerd werd. We 
hadden onze salade flikkerlicht, geflambeerde gin-
tomatensoep en ook de hoofdschotel en het nagerecht 
werden geflambeerd.  
Weldra begonnen we ook met plateservice. Dat sloeg 
vooral in de zomer aan omdat er dan veel mensen waren 
met een kleine portemonnee. Voor het flambeerwerk 
hadden we een speciaal boekje en als het te druk werd 
gaven we dat niet aan de gasten.  
De keuken was altijd tot half negen open, want om acht 
uur begon het dansen. Het is wel gebeurd dat we stonden 

te flamberen tussen het dansende publiek, wat een hele sensatie was. Ik vond het allemaal 
best; ze konden mij overal neerzetten, behalve in de bar want daar had ik een hekel aan. Ik 
weet nog dat ik om een of andere reden in de bar stond waaraan nog wat mensen zaten en dat 
er een halfdronken Egmonder binnenstapte en aan de bar ging zitten. Ik vond dat helemaal 
niks en pakte een briefje van vijf gulden waarmee ik naar die Egmonder toeliep en hem voor 
hij zijn bestelling kon opgeven toevoegde: “Hier heb je vijf gulden, ga lekker naar de buren 
om een borreltje te drinken. De man pakte de vijf gulden aan en liep er mee naar de deur. 
Vlak voor hij naar buiten zou stappen, draaide hij zich om, stapte op mij af en vroeg me 
waarom hij naar de buren moest. “Meneer, dit is mijn vak niet maar het is mijn hobby”, heb ik 
hem geantwoord, “Ik hoef er niet van te eten, maar houd wel van gezellige mensen. Maar daar 
hoort u niet bij. Dat is de reden.” Hierop liep de Egmonder weg en ik heb die beruchte 
vechtersbaas nooit meer gezien. Dat was me zeker vijf gulden waard.  
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Mijn huwelijk 
 
In oktober 1971 ben ik getrouwd met Madeleine Grand Jean, die de twee jaar voor ons 
huwelijk in haar vrije tijd in De Boei had gewerkt achter het buffet. We gingen drie weken op 
huwelijksreis, maar de wittebroodsweken werden overschaduwd door financiële perikelen.  

Dat kwam omdat ik in het voorjaar actief was 
geweest in de aandelenhandel. Ik had aandelen 
Simon de Wit gekocht toen ik hoorde dat dit 
kruideniersbedrijf en Albert Heijn zouden 
samengaan. Toen ik bij de bank kwam was het daar 
nogal druk en hoe het gebeurd is weet ik niet, maar 
drie dagen later kreeg ik per post een overzicht 
waaruit bleek dat ik geen aandelen Simon de Wit 
had gekocht, maar in Albert Heijn belegd had. 
Aandelen Albert Heijn waren tien maal zo duur als 
die van Simon de Wit, zodat ik veel meer geld 
geïnvesteerd had dan ik van plan was en dus ook 
veel meer risico liep. 
Ik ben direct op de fiets gesprongen en naar de bank 
gereden om het hele verhaal aan de filiaalhouder uit 
te leggen. Toen hij de papieren tevoorschijn haalde 
bleek dat ik in de haast wel degelijk getekend had 
voor de aankoop van aandelen Albert Heijn. Wat 

was nu wijsheid? Ik kon ze houden en ik kon ze direct weer verkopen. De koers was sinds 
mijn aankoop wat gedaald en ik zou ook nog eens opdraaien voor de kosten van aan- en 
verkoop. Dus besloot ik de gok te nemen, maar de koers ging niet omhoog maar alleen maar 
verder omlaag. Daar kwam nog bij dat ik per 1 januari mijn vader voor de huur van De Boei 
en voor de koopmansgoederen moest betalen. 
Tijdens onze huwelijksreis kocht ik iedere ochtend de krant en ik kwam iedere ochtend in 
mineur terug omdat de koersen maar bleven dalen. “Volgens mij ben je niet gelukkig, want 
sinds we getrouwd zijn zie ik je steeds zuurder worden”, merkte Madeleine na een week op. 
Toen moest ik natuurlijk alles opbiechten. Ik heb die aandelen nog tot eind december 
gehouden en heb toen toch mijn verlies maar genomen, omdat ik het geld nodig had voor de 
afrekening met mijn vader. 
 
Eind oktober kwamen we terug van onze huwelijksreis. Per 1 januari 1972 zou ik de zaak van 
mijn ouders overnemen, dus we moesten nog een week of acht overbruggen. Behalve de 
kerstdagen zijn november en december stille maanden, dus Madeleine en ik hielden de zaak 
met z’n tweeën draaiende. Madeleine had nog nooit kamers verhuurd en moest dit nu ook 
gaan doen. 
Op de eerste dag kwam er een grote gele Opel GT voorrijden waar een neger en een 
hoogblonde dame uitstapten. Ze vroegen om een kamer, dus Ma – zoals Madeleine meestal 
genoemd werd – ging met ze naar boven om ze de kamer te laten zien. Toen de man vroeg 
wat het kostte en of hij vooruit moest betalen, zei ze dat hij de volgende ochtend bij het ontbijt 
wel kon betalen. Toen ik ’s avonds na sluitingstijd mijn bed instapte vroeg Ma of de man met 
de gele Opel nog binnen was gekomen. Ik had niets gezien, maar veronderstelde dat ze 
misschien nog aan het stappen waren en later zouden komen. Maar de volgende ochtend was 
nergens een gele Opel te zien en toen we om een uur of tien toch maar eens in de kamer 
gingen kijken bleken de gasten te zijn verdwenen zonder te betalen. Het bed en de 
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handdoeken waren gebruikt, maar er lag nergens geld. Dit waren dus Madeleine’s eerste 
hotelgasten. Mijn vader kon altijd goed met mensen de kachel aanmaken en heeft het haar 
herhaaldelijk onder de neus gewreven. Madeleine kreeg dan steeds een kop als een boei, 
totdat mijn moeder vertelde dat het hen ook wel eens gebeurd was en dat vanaf die tijd alle 
gasten altijd vooruit moesten betalen. 
 
Toen we een aantal jaren getrouwd waren, verbleven in ons hotel in Egmond eens twee 
geestelijken, die elk een eigen kamer hadden. Van een van hen had ik als 18-jarige nog eens 
cursus gehad, zoals dat toentertijd genoemd werd. Dan werd je voorbereid op je entree in de 
wereld der volwassenen en kreeg je seksuele voorlichting.  

’s Avonds kwamen de heren beneden, waar ze aan de Franse cognac 
gingen. Ik wist al hoe dat ging. Ze hadden een hekel aan volle 
glazen en een hekel aan lege glazen: de volle moesten leeg en de 
lege moesten vol. Dat moest natuurlijk vergezeld gaan van een goed 
gesprek.  
Op een van die avonden vroegen ze me: “Frans, waarom heb je nog 
geen kinderen terwijl je al vier jaar getrouwd bent?”  Dat werd een 
heel goed gesprek, dat er op uitdraaide dat de pastoor na een paar 
uur in de armen van mijn vrouw belandde. Het gevolg van 

overmatig drankgebruik. 
Na een half uur ging ook de ander naar bed. Wij hoorden nog een heleboel herrie boven en 
toen de kamers de volgende dag werden schoongemaakt, zagen we dat er een bed in tweeën 
was.   
Ik geloof in God, maar Hij heeft soms raar personeel. Ik kon destijds niet geloven wat er bij 
ons boven allemaal was gebeurd. Tegenwoordig is over dit soort escapades veel meer 
openheid. Vooral in de Verenigde Staten is veel te doen geweest over de uitspattingen van de 
geestelijkheid. Tot aan wijdverbreid kindermisbruik door pedoseksuelen toe. “Als je eenmaal 
een kerel hebt gehad wil je nooit meer een vrouw”, zei mijn zuster altijd. Dat kwam toen ook 
al op grote schaal voor bij de geestelijkheid, en ze vonden jeuk meestal erger dan pijn. 
 
Ik heb één zoon, Gaston, die is geboren op 18 juli 1977. Hij ging aanvankelijk in Egmond 
naar school en later in Bergen. Na zijn lagereschooltijd ging hij naar een speciale school in 
Zeist. Hij was daar intern en kwam dan vrijdags tegen de avond thuis. Op deze school heeft 
hij veel geleerd en hij heeft examen gedaan in Utrecht, waar hij zo al zijn horecapapieren 
heeft gehaald. 
Toen hij deze school doorlopen had is hij voor een jaar naar Amerika gegaan voor zijn 
Engels. Hij spreekt sinds dat jaar vloeiend Amerikaans; inderdaad: Amerikaans, want hij 
knauwt beter dan de president van dat land. Later is hij nog een tijd naar Duitsland geweest 
om zijn Duits verder te ontwikkelen. Hierna is hij naar huis gekomen, waar hij in het buffet 
heeft gewerkt. Wij hadden toen nog een buffet, omdat het veel sneller werkt en omdat je alles 
ook beter kunt controleren.  
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Over Ad, Sjaak en andere obers 
 
We waren net getrouwd en Madeleine kocht zowel haar eigen kleding als die voor mij. Op 
een keer had ze onderbroeken voor me gekocht die veel te klein waren. Als je ze te lang droeg 
kreeg je een hoog stemmetje want het waren echte ballenknijpers. Na een paar maanden 
kwam Ad bij ons werken, een vlotte jonge ober, die nog niet getrouwd was en dan ook veel 
achter de meiden aan zat. Als hij wist dat het druk werd trok hij altijd een grote wijde 
onderbroek aan tegen het doorlopen. Op een avond tegen sluitingstijd vroeg hij me of ik nog 
een onderbroek voor hem had. Hij had namelijk een leuk meisje versierd, maar begreep ook 
wel dat ze al had gegeten en gedronken wanneer ze hem in die malle wijde onderbroek zou 
zien.  
Dus ik naar boven, waar ik nog wel zo’n veel te krappe onderbroek had liggen. Het 
prijskaartje zat er nog aan, dus ik heb hem zo aan hem doorverkocht. De volgende ochtend 
vroeg hij me “Wat heb je mij nou verkocht?” Ik zei hem “Je moest toch een onderbroek.” “Ja, 
maar niet zo’n krap ding.” Ik heb ‘m niet meer teruggenomen, “dan had je ‘m maar moeten 
passen”, heb ik hem gezegd. Zo kwam ik tenminste nog van een van die dingen af. 
 
Een van de andere obers was Sjaak, die na sluitingstijd altijd nog even naar een bar of een 
disco ging en daar dan altijd een fles champagne bestelde. Na een tijdje kwam ik dat te weten 
en ik vroeg hem Een van de andere obers was Sjaak, die na sluitingstijd altijd nog even: 
“Sjaak, vind je dat nou lekker?” “Nou”, zei Sjaak, “om de waarheid te vertellen niet meneer, 
maar het staat zo leuk op de bar.” Sjaak had ook altijd de New York Times in zijn zak met de 
voorpagina zo naar buiten dat iedereen kon zien waar hij mee rond liep. Terwijl hij het 
verschil niet wist tussen yes en no.  
 
 
Toen ik het verhaal van de krant had gehoord en hij er weer mee rondwandelde zei ik tegen 
hem: Sjaak, ik kijk iedere maand in Quote of ik al bij de rijkste Nederlanders hoor en als ik er 
niet bij sta dan ga ik gewoon weer aan het werk. 
 
We hadden ook nog eens een ober die Jaap Jan heette. Hij ging nog wel eens stappen na 
sluitingstijd, bijvoorbeeld met Cor Kaandorp, en dan kreeg hij ruzie met zijn vrouw als hij om 
vier of vijf uur thuiskwam. “Dat moet je anders doen”, zei ik tegen hem: “Als je naar binnen 
komt pak je je paraplu, steekt hem op en gaat verder naar binnen. Als je vrouw dan vraagt wat 
je aan het doen bent met die paraplu, zeg je gewoon: ‘Ik wacht de bui af.’ en dan is het ijs 
gelijk gebroken als je begrijpt wat ik bedoel.” Dus toen hij weer eens was wezen stappen en 
veel te laat thuis kwam deed hij precies wat ik hem had voorgehouden. De volgende dag 
kwam hij me vertellen dat het uitstekend gewerkt had.  
Of ik nog zo’n sterke smoes wist… nou natuurlijk: “Je komt om vier uur thuis en doet heel 
zachtjes zodat je vrouw je niet hoort. Je gaat naar de slaapkamer en laat je broek zakken en als 
je vrouw wakker wordt en vraagt wat je uitspookt zeg je dat je je aankleedt om naar je werk te 
gaan. Als je vrouw dan zegt dat het pas vier uur is zeg je: ‘Goh, dan kan ik nog wel even m’n 
bed in’ en kruip je lekker naast haar.” Ook die grap werd door Jaap Jan uitgeprobeerd, maar 
daar trapte zijn vrouw niet in en hij moest alles opbiechten. Jaap Jan vertelde daarbij ook dat 
ik die grappen bedacht had, dus de volgende dag kwam zijn vrouw op hoge poten verhaal bij 
mij halen en waarschuwde ze me dat ik haar man niet meer op zulke ideeën moest brengen. 
Tja, de man was meerderjarig en ik kon er toch ook niets aan doen dat hij na sluitingstijd nog 
ging stappen. Maar na dit voorval heeft hij niet lang meer bij ons gewerkt. 
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Veel obers moest je nadat 
je ze in dienst genomen had eigenlijk alles nog leren. Oberen leer je nu eenmaal niet door een 
schriftelijke cursus te volgen. De praktijk is voor dit vak de beste leermeester, omdat alles 
staat of valt met communicatie. 
Zo hadden we aan het eind van de jaren zestig eens een ober die oorspronkelijk uit Friesland 
kwam. Deze Theo gaf er de voorkeur aan in de zomer te werken en in de winter in de WW te 
gaan. Als hij ’s winters ergens moest werken en het hem niet beviel was dat meestal van korte 
duur. Hij kon natuurlijk niet weigeren, want dat kostte hem zijn uitkering. Hij ging dan 
gewoon aan het werk, maar liet dan een stapel borden vallen. En dat waren nooit de 
goedkoopste, alleen de dure kwamen in aanmerking. 

Op een vrijdag bestelde een Duitser thee bij hem “mit 
viel warmes Wasser.” Theo liep naar het buffet en 
bestelde daar thee met vier warme worstjes, van die 
knakworstjes die je tegenwoordig waarschijnlijk in 
geen enkel café meer kunt krijgen. Toen hij de thee 
met de worstjes naar de Duitser bracht wist die hem 
met veel moeite duidelijk te maken dat hij thee met 
veel warm water had besteld en niet met warme 
worstjes. Iedereen lachen, maar we raakten de 
worstjes niet kwijt. Blijkbaar waren alle gasten 
katholiek, want niemand wilde deze dag vlees. Dus 
gingen de worstjes weer terug in de koelkast. 
In de tijd dat Theo bij ons werkte was mijn vader nog 
eigenaar van De Boei. Op een dag was hij weg en liep 
ik als oberkelner. Op zeker moment beklaagde een 
Duitser zich er bij mij over dat hij met 25 gulden had 

afgerekend, maar van de ober maar van 10 gulden teruggekregen had. Dus ik naar Theo. Die 
zei dat het onmogelijk was en liet me een rolletje geld zien. Hij gebruikte namelijk geen 
portemonnee en elk briefje dat hij kreeg deed hij om dat rolletje geld. Het buitenste briefje 
was inderdaad een tientje, maar wat kon ik daar mee? Ik wist niet hoe ik dit moest oplossen en 
schoof het gesprek met de gast steeds maar voor me uit. Dat bleek toch niet zo gek, want op 
zeker moment stapte de man op me af en vertelde dat hij zich had vergist: zijn vrouw bleek 
het briefje van 25 gulden uit zijn portemonnee te hebben gehaald. Hij wilde daarom graag zijn 
excuses aanbieden aan de ober, dus heb ik Theo er even bijgehaald. Die ging volledig door 
het lint; hij bleek D-day, de landing op Normandië in 1944, te hebben meegemaakt en had 
daarvan letterlijk nog overal littekens. Hij heeft die Duitser niet alleen verbaal alle hoeken van 
de kamer laten zien, maar ook de littekens die hij aan de Duitse kogelregens had 
overgehouden. Het was natuurlijk niet goed, maar wel begrijpelijk dat bij hem de stoppen 

doorsloegen toen hij door die man om 15 gulden voor dief 
werd uitgemaakt. 
Het contact van Theo met Duitsers bleef moeizaam verlopen. 
Zo kwam er eens een Duitser die om Huhnebruhe vroeg. Theo 
wist best dat de man kippenbouillon wilde, maar keek hem aan 
en zei bloedserieus: “Hondenbouillon dat hebben we niet.” 
 
Een andere ober probeerde zo snel mogelijk zo veel mogelijk te 
verdienen. In zijn tijd hadden we een ijskaart, waarop 
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ondermeer kinderijs en ijs met slagroom stond. Een kinderijsje was ijs met slagroom waarop 
een parapluutje gestoken werd. Zo’n ijsje was 25 cent goedkoper dan ijs met slagroom. Op 
zeker moment viel het me op dat overal in de hal parapluutjes lagen. Dat deed onze grapjas, 
die op het terras liep te bedienen. Als iemand ijs met slagroom bestelde, vroeg hij aan het 
buffet om een kinderijsje. In de hal haalde hij het parapluutje er af en gooide het weg. Dan 
rekende hij op het terras een ijs met slagroom af en stopte het kwartje verschil in zijn eigen 
zak. Zo zakte hij bij mij snel door het ijs en heeft hij maar kort bij ons gewerkt. 
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Dubieuze dames 
   
Kort voor de verbouwing van De Boei in 1983 werden we opgebeld met de vraag of we nog 
een kamer hadden voor een paar nachten. Mevrouw zou wat later op de avond komen, maar 
arriveerde pas ver na sluitingstijd. Om een uur of drie ’s nachts moest ik mijn bed uit omdat er 
gebeld werd. Er stond een auto voor de deur en een dame in feestverpakking op de stoep. “Ik 
heb hier een kamer gehuurd”, zei ze, waarop ik opmerkte dat ze wel wat laat was. Ja, dat 
klopte maar ze had wat vertraging, zei ze. Een lege kamer levert nu eenmaal niets op, dus ik 
besloot haar toch maar binnen te laten en bood aan haar met haar koffer te helpen. Bij de auto 
aangekomen bleek dat het daarin een enorme puinhoop was. Alles was er zo ingesmeten en 
tussen alle spullen ontwaarde ik ook nog een klein hondje. Ik stelde voor om alleen het hoogst 
noodzakelijke mee te nemen, maar dat kon niet: alles moest mee. 
De volgende ochtend betaalde de dame voor twee weken en leek alles geregeld. Dat viel tegen 
want ze was hele avonden niet thuis en omdat ze de hond op de kamer achterliet, deed die 
daar gewoon z’n behoeften. Bovendien nam ze ook nog eens heren mee naar boven terwijl ze 
een eenpersoonskamer had gehuurd. Het was zo erg dat ze zelfs de bakkersknecht inpalmde 
die iedere dag brood bij ons bracht, dat hij in de vriezer moest doen die op het dak stond. Via 
het raam wipte hij dan letterlijk en figuurlijk even bij die dame naar binnen. 
’s Avonds was er zoals altijd muziek en dansen en op een keer kwam ze in vol ornaat naar 
beneden, met alles erop en eraan. Dat viel nogal op, ze was als een olifant tussen de 
aardbeienplantjes. En daar kwam onze Harry aan. Harry was bepaald niet overal vies van. Hij 
stapte op Irma af en vroeg haar ten dans. Hij vertelde me later dat ze hem tijdens het dansen 
zei dat hij voor een paar gulden met haar naar boven kon. Waarop Harry zei: “Mevrouw, ik 
ben stamboek, dus dan krijg ik geld van u.” Nadat de dans was afgelopen hebben die twee 
elkaar niet meer aangekeken.  
Maar zo’n gast konden we natuurlijk niet hebben. De volgende dag heb ik haar uit het hotel 
gezet. Later bleek dat ze voor ze bij ons kwam al uit een ander hotel in het dorp was gezet. 
Daarom was het toen ze aankwam zo’n puinhoop in haar auto. En ook in Amsterdam was ze 
bekend.  
 

Rond juni 1984 huurden eens twee vrouwen een hotelkamer voor 
een week, van zaterdag tot zaterdag. Het waren vrij jonge dames en 
aan de overkant van de straat was een boetiek waar ze niet weg te 
slaan waren. Onder het motto ‘Een vrouw is het enige geschenk dat 
zich zelf verpakt’ kochten ze er elk een lange broek waar direct de 
schaar in gezet werd omdat het hotpants moesten worden. Uiteraard 
liepen er binnen de kortste tijd een stel heren achteraan. 
Op vrijdagavond kwam er politie langs die op de kamer van de 
dames wilde kijken. Bij het doorzoeken van de kamer bleek er 
gestolen kleding te liggen. De dames kwamen uit Arnhem en 
werkten in het Spijkerkwartier, de roemruchte hoerenbuurt daar. 
“Wat nu?” vroeg ik de agenten, die me lieten weten de volgende dag 
met het ontbijt terug te komen. 
De volgende ochtend kwamen de dames om half tien beneden 
ontbijten, maar de politie was in geen velden of wegen te bekennen. 

Toen ik ze belde vroegen ze me om ze nog even vast te houden,  dan kwamen ze er aan. 
“Nou, het zal de moordbrigade van Egmond maar zijn”, dacht ik, “als er een moord gepleegd 
was, zou het lijk al in verregaande staat van ontbinding verkeren tegen de tijd dat de politie er 
was.” Gelukkig viel het allemaal mee en kwam de politie om een uur of twaalf om de 
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vrouwen mee te nemen naar het politiebureau in Bergen. Ze waren nog maar net weg toen er 
twee Mercedes Sportwagens aan kwamen rijden, waaruit twee mannen stapten die vroegen 
waar de dames waren. “Die moesten naar het politiebureau in Bergen”, zei ik, waarna de 
heren weer vertrokken. Een uur of wat later kwam het hele stel terug. Een van de vrouwen 
dacht blijkbaar dat ze op de een of andere manier verraden was, want ze vloog op een van 
onze medewerkers af en dreigde dat ze hem nog wel te grazen zou nemen. Gelukkig hebben 
we niets meer vernomen van deze dames uit het Spijkerkwartier en hun vrienden. Het waren 
net vlooien: ze wipten van het ene naar het andere bed en ze konden bijna beter stelen dan 
ademhalen.  
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Een rijke Arabier 
 
Op een dag stapte er een goed geklede heer binnen die in het Engels om een kamer vroeg. Ik 
zat in de receptie en ging met de man naar boven en liet hem een mooie kamer zien. Hij 
vertelde dat het voor een maand zou zijn en vroeg of ik nog iets groters had. Daarop liet ik 
hem een mooie hotelsuite zien, met een slaapkamer, woonkamer, badkamer, keuken en 
balkon en daarbij ook nog eens uitzicht op zee. Hij vertelde eerst nog even verder te willen 
kijken, maar misschien terug te komen. We zijn weer naar beneden gegaan, waarna hij in een 
limousine met chauffeur stapte en wegreed. 
“Die zit er goed bij… als die hier een maandje komt zitten we goed” dacht ik; dus ik was 
bijzonder opgetogen toen de man na een uurtje terugkwam. Hij wilde de suite voorlopig voor 
een maand huren, vertelde hij. Natuurlijk heb ik hem gevraagd hoe we het met de rekening 
zouden doen, want die lieten we altijd vooruit betalen omdat we daar al verschillende keren 
problemen mee gehad hadden. Dat was geen probleem verklaarde de man, hij werkte bij de 
ambassade van Saoedie-Arabië, en de rekening voor de kamer en alle verteringen kon aan het 
eind van de maand gewoon naar Den Haag gestuurd worden. 
Ik dacht dat het wel goed zat met deze heer in zijn keurige pak met zijn limousine met 
chauffeur. Hij werd ook iedere ochtend met de auto afgehaald. Maar aan het eind van de 
maand was meneer zonder te betalen met de noorderzon vertrokken. Ik ben er nog voor naar 
de politie geweest, maar het bleek een heel grote oplichter te zijn die al voor tonnen schade 
had gemaakt. Ook mij had hij fors opgelicht: hij had een maand bij ons doorgebracht en de 
nodige etentjes gegeven, heel wat gedronken en verder ook flink de bloemetjes buiten gezet 
want hij nam geregeld dames mee naar boven.  
Er hebben nog hele verhalen over hem in de krant gestaan. Het was wel een Arabier, maar dat 
was dan ook het enige dat hij met de ambassade van Saoedie-Arabië te maken had. 
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Henk Kloes en Cor Kaandorp 
  
Mijn zuster Emilie kreeg verkering met Henk Kloes, een jongen uit Egmond Binnen die 
automonteur was. Omdat we vaak personeelstekort hadden moest ik hem eens gaan halen om 
bij te springen in de bediening.  
Dat ging prima en hij heeft jaren bij ons gewerkt. Ik heb hem alles geleerd, tot flamberen, 

fileren en trancheren aan toe. We waren 
uitstekend op elkaar inge-speeld: op het 
laatst hoefde je elkaar maar aan te kijken en 
je wist al hoe laat het was. Hij ging wel 
gewoon door met zijn werk in de garage. Het 
is wel gebeurd dat iemand zijn auto bij hem 
bracht en vertelde dat hij hem ’s avonds weer 
nodig had omdat hij dan uit eten ging. Dan 
kwam Henk ze ’s avonds weer tegen als hij 
aan het oberen was; sommige gasten hadden 
dat dan niet eens door. 
 
Ik heb veel jongens het bedieningsvak 
geleerd, maar Henk was een van de betere 
leerlingen.  Een ander die ik het vak geleerd 
heb was Cor Kaandorp uit Doregeest, het 
deel van Uitgeest dat grenst aan het 
Alkmaarder Meer. Toen hij bij ons kwam 
werken was hij postbode, droeg hij lang haar 
en woonde hij nog bij zijn ouders op de 

boerderij. Die kon er ook wat van. Ik had hem geleerd hoe hij het hele terras, toen zo’n 80 
stoelen, kon bijhouden. Dan moest je er wel wat van kunnen; je bent al een heel goede ober 
als je 50 terrasstoelen bij kunt houden. 
Hij was een hard werkende en snel lerende ober, maar kon soms vreemd uit de hoek komen. 
Zo was hij eens druk in de weer toen er ’s middags om een uur of drie een groepje van zes 
Duitsers op het terras kwam zitten. Ze maakten nogal wat herrie en daar kwam nog bij dat ze 
de ober ook voortdurend luidkeels vroegen wanneer ze eindelijk eens iets zouden krijgen. “He 
Holocaust, houd je even gedeisd”, brulde Cor op zeker moment. Hierop kwam een van de 
Duitsers bij mij zijn beklag doen; hij was nota bene na de oorlog geboren en had er dus niets 
mee te maken. Het was natuurlijk niet goed te praten, maar Cor was zo geconcentreerd bezig 
dat hij het er zo uitflapte. 
Een andere keer liep hij op het terras toen een man hem riep en ‘een jonge’ bestelde. “Dat 
wist ik al meneer”, zei Cor droog tegen de man, van wie hij wist dat hij homo was. Hierop 
draaide hij zich zonder verder nog iets te zeggen om en liep weg. 
 
Ik heb Cor ook leren flamberen en koken aan tafel. Ik zal nooit de keer vergeten dat de 
kerstversiering net was opgehangen. Ik vond het altijd leuk er een beetje een show van te 
maken en daar hoorde een grote vlam in de pan bij, liefst een die tot het plafond kwam. Dat 
deed je door een gedeelte van de pan droog te houden en goed te verhitten. Daarna gooide je 
de sterke drank op het droge hete gedeelte van de pan en liet je de vlam van het gas er in 
komen. De vlam kwam dan geheid tot het plafond. Ik had het Cor allemaal uitgelegd en we 
zouden het even met z’n tweeën in praktijk brengen. We hadden geen gasten aan tafel en de 
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pan was goed heet. “Nu de sterke drank er in en dan de vlam er bij”, hield ik hem voor. Cor 
volgde nauwkeurig mijn instructies op, de vlam vloog omhoog en weg was de kerstversiering.  
Ik had die kerstversiering helemaal vergeten en die smolt direct weg als sneeuw voor de zon. 
We hebben direct alles opgeruimd en veranderd, anders zouden we de volgende dag weer van 
die vreemde verhalen krijgen. Cor vond het flamberen een sensatie en toen ik hem vertelde 
dat het in hotel L’Europe in Amsterdam nog steeds gebeurde, wilde hij daar direct heen. 
De afspraak om naar L’Europe te gaan was snel gemaakt en zodra we de kans kregen gingen 
we naar Amsterdam. Eerst gingen we naar het proeflokaal van Wijnand Focking in de 
Pijlsteeg vlak bij de Dam. Dat is een heel oud lokaal met een houten vloer waar allemaal 
oudhollandse likeuren werden geschonken die ze zelf maakten, zoals Boswandeling, 
Bruidstranen, Hemdje-licht-op, Eau de ma tante enzovoort. Zo stonden er zeker wel tien 
likeuren vermeld op het bord achter de bar. Toen de barman aan Cor vroeg wat hij wilde 
drinken, antwoordde Cor “Geeft u dat maar” terwijl hij op het bord wees. De man achter de 
bar begreep er niets van maar Cor bedoelde dat hij ze allemaal moest hebben. Zo hebben we 
overal van geproefd en toen we hadden afgerekend en vertrokken zei ik tegen Cor: “Dit is een 
voorproefje van de hemel.” 
Hierop liepen we naar L’Europe, het hotel aan de Nieuwe Doelenstraat met zijn prachtige 
uitzicht over de Amstel. Daar vroeg de ober ons of we gereserveerd hadden. Dat was niet het 
geval, dus we moesten aan de bar wachten tot er een tafel voor ons vrij kwam. Ook hier 
vloeide de drank rijkelijk, maar als je linker hand moe werd van het optillen van het glas kon 
je gewoon overschakelen naar je rechterhand.  
In die tijd hadden ze er asbakken waarop aan de onderkant in het Engels de tekst stond 
“Eerlijk gestolen bij Hotel L’Europe”. Toen ik dat aan Cor had laten zien verdwenen de eerste 
asbakken binnen de kortste tijd in zijn zakken. Van de barman die het zag kreeg hij er zelfs 
nog een plastic draagtas voor. Tegen de tijd dat we aan tafel konden, hadden we ‘m al aardig 
om en ook daar verdwenen weer flink wat asbakken in de draagtas. Tijdens het eten werd aan 
tafel flink geflambeerd, maar we hebben er weinig van gezien want we waren zo blauw als 
een aap. We hadden sneller een volgende borrel dan Jos Verstappen in de Formule 1 naar een 
andere versnelling schakelt. 
Toen ik Cor de volgende dag sprak bleek dat hij onderweg naar huis in een sloot was 
terechtgekomen en dat al zijn asbakken in het weiland lagen. Daar was zijn vader ’s ochtends 
vroeg mee thuis gekomen. “Kijk nou eens vrouw, wat ik in mijn weiland gevonden heb.” Zijn 
vrouw begreep er niets van, maar het was haar wel opgevallen dat het zondagse pak van Cor 
nat was en onder het kroos zat. Ze begrepen er niets van tot Cor wakker werd en alles 
opbiechtte. 
Cor is later in Los Angelos aan de Amerikaanse westkust gaan werken en is helaas veel te 
vroeg gestorven. Aan het eind van zijn leven is hij nog een keer bij me geweest. Met de 
woorden “There is no greater power than the power of goodbye” hebben we afscheid van 
elkaar genomen. Vergeten zal ik hem nooit.  
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Yvonne en Rene 
 
Per 1 januari 1972 heb ik de zaak van mijn vader en moeder overgenomen. Natuurlijk wilde 
ik juist het eerste jaar een hogere omzet draaien dan mijn ouders om te laten zien dat ik alles 
onder controle had. Onzin natuurlijk, omdat ik eigenlijk ik tegen mezelf liep te vechten want 
in de jaren ervoor draaide ik ook al mee in de zaak. Maar ik ging toch nog langer door om die 
hogere omzet maar te halen en het eind van het liedje was dat ik me afvroeg: “Is dit het nu?”  

 
Juist in deze tijd kreeg mijn zus Yvonne verkering 
met Rene van der Lem, met wie ze later ook 
getrouwd is. Zijn vader had een grote boerderij in 
Beverwijk en ook nog eens een groot-handel in 
groenten en fruit. Toen ik hem vroeg wat hij voor 
de kost deed of wilde gaan doen, vertelde hij dat hij 
in de bloemenhandel naar Frankrijk wilde. Maar 
toen ik verder vroeg bleek hij het Frans niet 
machtig te zijn. Dat vond hij geen probleem; hij 
dacht dat het alleen maar een kwestie was van een 
vrachtwagen kopen. 
Ik bedacht me dat we als we nu met z’n tweeën het 
hotel zouden runnen het voor ons een stuk minder 
werk zou zijn en hij geen geld in die vrachtwagen 
hoefde te investeren, maar in onze zaak kon steken. 
Zo kwam Rene per 1 januari 1973 in de zaak, maar 
van het geld voor de vrachtwagen heb ik nooit een 
cent gezien. Toen hij met mijn zuster trouwde had 
hij amper een rooie zakdoek, zoals de boeren 
plachten te zeggen. 
 
Nadat ik de zaak van mijn vader had overgenomen 
deed ik het werk in de keuken samen met een 

leerling-kok, en als ’s avonds de muziek begon ging ik snel het buffet in. Op een keer hadden 
we Wil Buiter en zijn maatje Piet op drums voor de muziek. Ik was net uit de keuken en 
omgekleed toen Wil Buiter achter zijn muziek vandaan kwam en mij in het buffet vertelde dat 
ik naar de hal moest gaan omdat mijn zwager daar lag te vechten. Dus ik achter de bierpomp 
vandaan en in de hal zag ik Rene liggen met bovenop zich een kerel. Ik wilde die vent 
oppakken om hem de deur uit te gooien, maar toen ik hem bij zijn arm wilde pakken bleek dat 
er helemaal geen arm in zijn mouw zat. Uiteindelijk heb ik hem in z’n nek en bij z’n broek 
gepakt en ‘m eruit gegooid. “Ik vind het al niks dat je in de hal aan het vechten bent. Maar dat 
je dan ook nog eens onder ligt bij een vent met één arm die een slok op heeft...” Rene 
stotterde wat en ik ben maar weer bier gaan tappen. 
Per 1 januari 1975 zijn Yvonne en hij uit De Boei gestapt en heb ik met Madeleine de zaak 
alleen voortgezet.   
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Kolenbrander 
 
We hadden in de begintijd nog een eenvoudig hotel met vijf kamers. Tot de regelmatige 
bezoekers in die jaren hoorde de familie Kolenbrander. Kolenbrander was in Enschede hoofd 
van de politie geweest en verzorgde in zijn vrije tijd het radioprogramma De Zonnebloem, een 
uitzending voor zieken. Cor noemde hem ook altijd Zonnepit, naar de verstrooide professor 
Zonnebloem uit Kuifje. Een van de keren dat hij in ons hotel verbleef was zijn zoon ook mee 
met zijn vriendin, dus ze hadden twee kamers. Op een avond had Kolenbrander een slokje te 
veel op en toen de muziek was afgelopen en we hadden schoongemaakt moest ik hem er op 
wijzen dat het sluitingstijd was: “Meneer Kolenbrander het is de hoogste tijd. We gaan sluiten 
meneer Kolenbrander.” Meneer Kolenbrander zei niets en zat wat voor zich uit te staren en te 
grinniken. Ik was er mooi klaar mee, want iedereen was weg. Dus hebben Madeleine en ik 
hem onder zijn oksels gepakt en hem zo goed en zo kwaad als het kon naar boven gebracht. 
Maar de trap was zo smal dat je eigenlijk maar met twee tegelijk naar boven kon, zodat het 
een halfuur duurde voordat we hem boven hadden. 
“Waar slaapt u?” vroeg ik hem daar. “In kamer één”, antwoordde hij. Dat verbaasde me want 
hij sliep altijd in kamer twee. Dus deed ik kamer twee open en daar lag zijn vrouw al op bed. 
“Nee, hij moet op kamer één slapen”, zei mevrouw Kolenbrander. Hun zoon en aanstaande 
schoondochter maakten nog een wandeling aan het strand, maar mochten van hen niet bij 
elkaar slapen omdat ze nog niet getrouwd waren. Dus sliepen de vrouwen bij elkaar en de 
mannen bij elkaar en kon ik met Kolenbrander onder mijn arm naar kamer één.  
Ik heb hem daar uitgekleed en in bed gestopt. Hij natuurlijk slap praten, dus het duurde nog 
geruime tijd voor ik naar de zolder kon waar Madeleine en ik sliepen. Net toen ik eindelijk 
mijn bed in wilde stappen werd ik van beneden geroepen: meneer Kolenbrander moest naar 
de wc. Dus kon ik me weer aankleden om Kolenbrander uit bed te halen, naar het toilet te 
brengen en vervolgens weer in bed te stoppen. Hij maar slap lachen… maar het kostte mij wel 
een uur van mijn nachtrust. 
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Over speelautomaten en verbouwingen 
 
In de 32 jaar dat ik eigenaar was van De Boei, van 1972 tot 2004, heb ik ’s winters veel 
verbouwd. Eerst heb ik het pand van de buren in de Voorstraat gekocht, een verouderde 
winkel met een schoenmakerij er achter. Omdat ik het toen nog niet bij de zaak wilde trekken 
heb ik er eerst een gokhal van gemaakt en zijn we er boven gaan wonen. In eerste instantie 
was het een gezamenlijke onderneming: ik was eigenaar van het pand, een ander zette er 50 
speelautomaten neer en we deelden de kosten en de opbrengst.  
Overal zaten goede sloten op, dus diefstal was uitgesloten, maar er waren wel herhaaldelijk 
problemen omdat er publiek  van laag allooi kwam. We hadden er een jongen staan die geld 
wisselde en toezicht moest houden. Bovendien was er een bel, zodat hij me kon waarschuwen 

als het uit de hand liep. Dat gebeurde regelmatig. Zo stond ik 
een keer tong te fileren in het restaurant van De Boei en ging 
de alarmbel. Dat betekende dat ik het restaurant uitrende, een 
stel vechtende jongens de gokhal uitgooide en snel weer naar 
het restaurant terugrende om door te gaan met fileren. 
De automatenhal was een halfjaar dagelijks geopend en een 
halfjaar alleen in het weekend. Toen ik de zaak opende had ik 
bij de bank voor 3000 gulden kleingeld besteld, allemaal 
guldens en kwartjes. Ik dacht dat geld even op de fiets te 
halen en had daarvoor een paar tassen meegenomen. Van een 
van de tassen brak het hengsel al toen ik nog maar net buiten 
was. Toen ik die had opgeraapt en achterop de bagagedrager 
had gezet, klapte mijn voorwiel omhoog zodat alles op de 
grond lag. Na veel vijven en zessen ben ik weggefietst met 
een kapotte tas achterop en een tas aan het stuur. Toen ik 
halverwege was knapte de tas aan m’n stuur en lag ik als een 
soort Dagobert Duck op de grond met 3000 gulden kleingeld 
om me heen. Gelukkig kwam Dick Konijn langs, die me 
heeft geholpen en me met m’n geld naar huis bracht. 

 
Dat kleingeld had ik thuis onder de trap staan en ik wisselde iedere dag geld met de jongen 
die de speelhal beheerde. Op maandag leegden we de automaten. Aan het einde van het 
seizoen had ik niet meer zo veel kleingeld nodig en kon een deel terug naar de bank. Omdat ik 
aan het begin van het seizoen leergeld betaald had, besloot ik dat maar niet meer op de fiets te 
doen. Ik had Gerrit Gul, een vervoerder, gebeld om de drie emmers met kleingeld weg te 
brengen. Nadat hij z’n auto voor de deur geparkeerd had dronken we eerst nog even een kopje 
koffie. Terwijl we zo zaten kwamen er vier motoragenten aanrijden die hun motoren twee aan 
twee voor en achter de auto van Gul neerzetten. “Dat geld wegbrengen red ik wel alleen hoor 
Frans. Je hoeft er voor mij geen politiebewaking bij te doen”, zei Gerrit, die dacht dat ik het 
zo georganiseerd had. Toch was de speelautomatenbusiness niets voor mij. Wat wel handig 
was, was dat ik de vergunning er voor had zodat ik het pand kon verhuren. Dat heb ik later 
dan ook gedaan. 
 
Aan de andere kant van de zaak, de zeekant, was een Egmonds café. De eigenaar en zijn café 
werden De Radeloze genoemd, omdat de caféhouder al volkomen van slag was als hij drie 
klanten had. De man was aanvankelijk treinmachinist, maar raakte in de horeca verzeild 
omdat zijn zwager vroegtijdig overleed. Toen hij 65 werd was hij blij dat hij er van af was en 
heeft hij de zaak gewoon gesloten, waarna het pand anderhalf jaar te koop heeft gestaan. Na 



 46 

die tijd kwamen er twee eigenaren in die er een leuk zaakje van maakten, maar het was wel 
duidelijk dat dat niet uitkon en dus nooit lang zou duren. 
Op een ochtend heel vroeg toen ik nog op bed lag hoorde ik een heel harde klap zodat ik dacht 
dat er een vuilcontainer in de vuilniswagen gevallen was. Toen ik naar buiten keek zag ik 
huizenhoge vlammen dus rende ik naar beneden om de brandweer te bellen. “De Radeloze 
staat in brand” brulde ik door de telefoon. Ik nam aan dat ik de brandweercommandant van 
Egmond aan de lijn had, maar ik was doorverbonden met de centrale in Alkmaar, waar ze nog 
nooit van De Radeloze hadden gehoord. Ik moest ze dus eerst uitleggen waar ze heen 
moesten. Daarna ben ik naar de brand gaan kijken; de ramen lagen er uit en een deel van de 
inventaris lag aan de overkant van de straat. Gelukkig waren de eigenaren op vakantie. 
Tussen De Radeloze en De Boei stond het huis van de familie Ten Bruggencate. Daar woonde 
een oude dame van ver in de tachtig, die natuurlijk volkomen in paniek was.  
Mijn vader was al aanwezig, want hij hielp altijd met de ontbijten en was op de nachtportier 
na altijd als eerste in De Boei. Behalve de ontbijten verzorgde hij ook het vlees en soms ook 
de vis. Maar vlees en vis gebeurde meestal in de winter. Behalve dan de ossehaas, dat deden 
we  meestal twee keer in de week. We zijn direct naar de buurvrouw gegaan; ik heb haar 
meegenomen naar De Boei, terwijl  mijn vader heeft geprobeerd nog wat spullen uit haar huis 
te redden. Maar hij kwam niet verder dan een paar verstelde onderbroeken en een mooie 
Friese staartklok, want zodra de politie arriveerde mocht hij niet meer naar binnen wegens 
explosiegevaar.  
Toen de brandweer zich er mee bemoeide was de brand bijna net zo snel weer uit als hij 
begonnen was. Na de brand heb ik nog een tijdje zitten praten met de mannen van de 
brandweer, die zeiden dat ze dachten dat de brand was aangestoken. Dat kon bijvoorbeeld 
door beneden flink veel benzine te sprenkelen en dan boven een brandende kaars neer te 
zetten. Als de benzinegaswolk boven komt krijg je vanzelf een explosie waarbij de hele boel 
direct in lichterlaaie staat. Maar je hebt het ook zo weer uit. Als je brand krijgt door broei is 
het veel moeilijker blussen omdat het veel heter is. Later is uit een gerechtelijk onderzoek 
gebleken dat de brand inderdaad was aangestoken, maar de daders zijn altijd onbekend 
gebleven. 
Inmiddels zag ik wel iets in het pand. Via de bank was ik er achter gekomen wie de 
hypotheekverstrekker was, maar ik wilde er niet zelf op bieden omdat ik bang was dat de prijs 
dan zou worden opgedreven. Dus heb ik de firma Apeldoorn Bouwbedrijf als stroman laten 
fungeren en hen het pand voor me laten kopen. In ruil daarvoor zouden zij het mogen 
verbouwen. Het was het begin van een langdurige relatie met Apeldoorn Bouwbedrijf. Vanaf 
1985 hebben ze heel veel voor me gewerkt en ik ben altijd heel tevreden over ze geweest. Van 
De Radeloze hebben we negen hotelsuites gemaakt, zes vierpersoons en drie tweepersoons. 
Tussen beide panden lag nog wel het huis van de familie Ten Bruggencate. Daar woonde die 
weduwe Ten Bruggencate. Deze dame was achter in de tachtig en haar man Willem was al in 
1964 overleden. 
  
Willem ten Bruggencate was voor en tijdens de oorlog hoofd van de politie in Egmond aan 
Zee. In die tijd was het om 10 uur sluitingstijd en rond dat tijdstip kwam de politie dan langs 
om de café’s te sluiten waarbij ze meestal een borreltje kregen. Op een keer moesten Ten 
Bruggencate en zijn collega Bergsma op het matje komen bij de burgemeester, die natuurlijk 
hoofd van de politie was. Die vroeg hen hoeveel glazen drank zij de vorige avond tijdens het 
sluitingsuur hadden gedronken. “Nou… een stuk of 30, meneer de burgemeester”, 
antwoordde Bergsma naar waarheid. Zoiets is vandaag de dag onvoorstelbaar. 
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Verder was Ten Bruggencate schipper van de reddingboot, zodat hij gedurende de 
oorlogsjaren in Egmond mocht blijven, terwijl verder bijna alle Egmonders hun dorp uit 
moesten omdat de Duitsers dachten dat de geallieerde invasie op de Nederlandse kust zou 
plaatsvinden. Na de oorlog was hij ook rentmeester van Jonkheer Six van Wimmenum, die 
toen eigenaar was van een deel van het duingebied ten noorden van Egmond. Sinds 1992 is 
dat eigendom van de PWN, maar toen stond het gebied bekend als de Wimmenummer Duinen 
of de Duinen van Six. In de duinvalleien verbouwden de Egmonders wel aardappelen en 
groenten. Er stonden ook wat huisjes van particulieren die daar ’s zomers vertoefden en 
waaraan ’s winters opknapwerkzaamheden verricht werden.  
Willem ten Bruggencate kwam dan om een uur of drie altijd even kijken of alles goed verliep 
en had dan steevast een liter jenever bij zich. Ja, er werd wat gedronken en de klusjesmannen 
dronken gewoon mee. Een van hen, Jan Groot, dronk jenever met suiker en liep daarom altijd 
rond met in zijn broekzak een puntzakje met suiker en een lepeltje. 
Toen wij in 1955 in Egmond kwamen wonen woonde de familie Ten Bruggencate er al. 
Willem kwam alle dagen minimaal vier keer twee borrels halen en dat was dan alleen nog 
maar bij ons. Zijn vrouw mocht niet weten dat hij dronk en om te voorkomen dat ze hem zag 
kwam hij altijd door de zijdeur binnen. Hij had altijd een hondje bij zich dat Katja heette en 
dat hondje gaven wij altijd een koekje. Als ‘s zomers de voordeur open stond nam Katja de 
kortste weg en kwam door de voordeur naar binnen. Op zekere dag was Katja plotseling 
voorgoed verdwenen. We zijn de toedracht ervan nooit te weten gekomen, maar we hebben 
altijd het vermoeden gehad dat Willem het hondje heeft weggewerkt omdat hij bang was dat 
ze hem zou verraden. 
De zondag was voor Willem altijd een moeilijke dag omdat hij nooit genoeg kon bedenken 
om de deur uit te komen om een borreltje te halen. Een brief posten bood de gelegenheid om 
snel een paar borrels te halen. Of interlokaal bellen zodat hij bij ons het telefoonboek moest 
halen en later weer terugbrengen, dat was dan twee keer twee borrels. Eind vijftiger jaren had 
nog bijna niemand een koelkast, maar wij hadden er een dus moest Willem zondags ook altijd 
iets in die koelkast leggen. Hij dronk jenever als de kat melk. Aan het eind van zijn leven 
werd hij bedlegerig en als zijn vrouw dan de deur uit was om boodschappen te halen belde hij 
snel mijn vader, die dan als de wiedeweerga een liter jenever moest brengen. Dan zette 
Willem de fles in de stortbak boven het toilet. Als hij dan naar het toilet ging nam hij “een 
blinde”, zoals de vissers dat noemden en wat er op neerkwam dat je de fles gewoon aan de 
mond zette. Ik begrijp nog steeds niet dat zijn vrouw nooit iets heeft geroken, want hij dronk 
toch flink. Misschien wilde ze vrouw het wel niet zien om problemen te voorkomen. 
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Zijn vrouw was erg op de centen. Zo stond in het toilet niet alleen de jeneverfles van haar man 
in de stortbak, maar ook het water waarmee zij de groente had gewassen om mee door te 
spoelen als je het toilet gebruikt had. Ze hing de theezakjes aan de waslijn te drogen om ze 
nog een keer te kunnen gebruiken. Kortom, wat de een bespaarde maakte de ander in 
sneltreinvaart weer op.  
 

Toen mevrouw Ten 
Bruggencate naar een 
bejaardenhuis ging heb 
ik het huis gekocht van 
haar zoon. Het hele 
gebouw is toen tegen de 
vlakte gegaan om een 
nieuw pand neer te 
zetten en van drie 
gebouwen een geheel te 
maken. Zo kregen we er 
een vergaderzaal en drie 
mooie appartementen bij 
en werd het hele gebouw 
onderkelderd. Er kwam 

ook een lift. Na de verbouwing konden er meer dan 80 gasten slapen en later zelfs meer dan 
100. De veiligheidseisen die de brandweer stelde werden hierdoor ook strenger: er kwamen 
buitentrappen, galerijen en balkons. Dat was een dure grap. Maar nu zaten we er mee dat het 
restaurant half vol zat als alle gasten naar beneden kwamen om te eten, zodat er te weinig 
ruimte was voor à la carte-gasten. 
De volgende stap was dus de gokhal bij het restaurant te trekken. Ik had dat pand al een aantal 
jaren in de verhuur, op dat moment aan Krijco, een groot bedrijf uit Amersfoort dat er twee 
geslepen jongens had neergezet, Henri en Joep. Ik ben verschillende keren bij ze op kantoor 
geweest en daar hing een landkaart met lichtjes die aangaven waar ze wat hadden staan. Je 
werd helemaal misselijk van die lichtjes die steeds maar aan en uit gingen. In de hal hadden 
ze ook nog een aantal oude jukeboxen staan. Het was allemaal pracht en praal, maar de 
mensen die in die handel zitten zijn vaak niet te vertrouwen. Al gold dat niet voor Krijco, 
waarvan ik na drie gesprekken het pand terug kon krijgen. Ik moest daar wel een bedrag voor 
betalen, waar ik nog wel een oude jukebox bij wist te bedingen. Joep was intussen langs 
geweest bij de andere gokhal in Egmond om te vragen wat ze wilden betalen als hij de tent 
zou opdoeken. Zo wist hij daar ook nog 20.000 gulden los te peuteren terwijl hij met ons al 
een contract had. Hij verkocht op dat moment dus gewoon gebakken lucht. 
 
We hebben er beneden een bar en een fonduerestaurant van gemaakt. Er kwam nog een terras 
voor met een andere ingang en zo was alles snel in kannen en kruiken. Alleen zag ik Krijco 
nooit meer, terwijl ik nog met ze moest afrekenen. Ik ben nu eenmaal geen jongen die om 
straf gaat vragen, dus ik heb Krijco nooit gebeld of ze de rekening wilden sturen. Ik had 
inmiddels ook al gehoord dat ze veel problemen met de belastingdienst hadden. Alleen had ik 
nu ook geen jukebox. Toen heb ik voor de bar een piano gekocht met een computer er in, 
zodat het ding vanzelf speelde. Ik had dat voor het eerst gezien in een groot hotel in San 
Fransisco. Daar stond een grote Cadillac voor de deur, waaruit pianomuziek kwam. Toen ik er 
heen liep kwam ik tot de ontdekking dat er niemand in de auto zat en dat er zo’n piano met 
ingebouwde computer in de auto lag. Terug in Nederland heb ik er een gekocht. Ik was 
daarmee een van de eersten in Nederland. 
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Het was zeker twee jaar later dat Henri Krijnen van Krijco Casino’s en Leisure binnen kwam 
stappen met een vrouw, die later de nieuwe directeur van zijn bedrijf bleek te zijn, 

waarschijnlijk omdat de belastingdienst eisen gesteld had. Het was 
maandagavond dus ik kon het stel rustig meenemen naar de bar. 
Uiteraard begreep ik direct dat ze niet op bezoek kwamen omdat ze 
mij zo’n leuke kerel vonden, maar om hun geld te incasseren. Ik zette 
de piano aan en gaf ze wat te drinken. Na korte tijd begon Henri: 
“Frans, ik krijg nog wat geld van je.” Waarop ik zei dat dat al 
minstens twee jaar geleden was en dat hij dus wel wat laat was. 
Waarom had hij me niet eerder een rekening gestuurd? “Als je bij de 
kapper zit moet je stil zitten”, verklaarde Henri hierop.  
Hij bedoelde er mee te zeggen dat hij de belastingdienst op zijn dak 
gehad had en dat hij nu dat voorbij was om zijn geld kwam. Anders 
zou hij daar weer vragen over krijgen; hoewel er niets verkeerds aan 
was zouden ze dan denken dat hij zijn handelskapitaal te laag had 
opgegeven. “Dat is natuurlijk prima”, reageerde ik hierop, “maar hoe 

zit het dan met die jukebox die ik van jullie zou krijgen om in de bar te zetten? Omdat ik van 
jullie niets hoorde heb ik maar een piano gekocht want ik moest toch wat.” Als ik hem het 
afgesproken bedrag betaalde mocht ik de aanschaf van de piano verrekenen. Zo had ik dus 
vrij gemakkelijk twee jaar rente en een piano verdiend.  
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Het verjaardagsfeest van Ome Piet 
 
Het was op een zaterdagavond eind zeventiger jaren. Ik had een feestavond voor 80 personen 
uit het hele land, allemaal autodealers. Een avond met muziek en dansen, aperitief, een 
vijfgangen diner, afijn alles erop en eraan. Er moest rosé bij gedronken worden en wat me 
nooit gebeurde, gebeurde deze avond: ik had nog maar een paar flessen rosé in huis en alles 
was al gesloten en voor zo’n grote groep viel ook nergens meer iets te regelen. Ik heb een 
grote bak genomen en daar 40 flessen witte wijn in leeggegoten en daar nog eens vier flessen 
rode wijn bij gedaan. Een beetje wijn in een glas gedaan, gekeken en de kleur was goed. 
Daarna ook maar even geproefd en de smaak was ook goed. Dat heb ik twee keer gedaan, dus 
ik had zo’n 80 flessen. De gasten hebben niets gemerkt en vonden de wijn uitstekend. Ook de 
sfeer op die avond was uitstekend en Frans had zich weer eens uit de nesten gewerkt. 
 
Jaren geleden hadden we ook eens een partij van Ome Piet uit Limmen. Ome Piet werd 65 
jaar. Hij was niet getrouwd en gaf een groot feest voor zijn neven en nichten. Ze hadden diner 
dansant met een uitgebreid diner met speenvarken. 
Het borreluurtje liep al flink uit. Er werd niet gedronken maar gezopen, een rotwoord maar 
het was niet anders. De dames en heren gingen veel te laat aan tafel en daar wilde Ome Piet 
een quiz doen. Iedereen kreeg voor dat doel een envelop, die pas geopend mocht worden als 
iedereen er een had. Toen de enveloppen geopend werden bleek overal een briefje van 1000 
gulden in te zitten, wat voor die tijd veel geld was. Iedereen was blij en ter verhoging van de 
feestvreugde speelde de pianist “Ome Thijs won de prijs in de voetbalpool…”. Maar de 
feestvreugde werd wreed verstoord toen er een neef bij Ome Piet kwam en zei: “Er zat niets in 
mijn envelop.” Ome Piet zei: “Dat bestaat niet want ik had 40 enveloppen en 40 briefjes van 
1000, dus dat moet kloppen!” Het spreekwoord “Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de 
kan” werd deze avond ruimschoots bewaarheid, want het iedereen begon zich er mee te 
bemoeien. Wat een feestelijke avond had moeten worden eindigde zo door overmatig 
drankgebruik in een massale vechtpartij, waarbij de gasten rollebollend over straat gingen. 
Tot overmaat van ramp speelde de man die voor de muziek zorgde tijdens de vechtpartij “Lief 
zijn voor elkaar” op zijn elektronisch orgel. Hoe kwam hij er op…? Ik ben linea recta naar het 
stopcontact gelopen om de stekker er uit te trekken. Iets wat me niet in dank werd afgenomen, 
maar ik vond dat het alle perken te buiten ging. En dan te bedenken dat er voor deze 
knokpartij geen enkele reden was. Achteraf bleek namelijk dat de bewuste neef die 1000 
gulden gewoon had gekregen, maar een geintje uit had willen halen. 
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Auto’s 
 
Toen ik 14 jaar was reed ik al in een Opel Kaptein door Amsterdam. Mijn vader had geen 
rijbewijs en mijn moeder begon pas op latere leeftijd met autorijden en wist bovendien heg 
noch steg in Amsterdam. Omdat ze graag in Amsterdam winkelde, moest ik haar dan toch 
maar door Amsterdam rijden. Er waren toen nog geen snelwegen rond Amsterdam, dus als 
mijn moeder naar haar zuster in Arnhem wilde moest ik altijd door de stad heen. Zo reed ik op 
jonge leeftijd al heel behoorlijk, maar wel zonder rijbewijs. 
Ik geloof dat ik nog geen maand 18 was toen ik opging voor mijn rijbewijs, en slaagde. Voor 
de show had ik toen ik 17 was tien lessen genomen. Die lessen kostten toen 7,50 en het 
examen kostte 25 gulden, zodat ik voor 100 gulden mijn rijbewijs had. 
De lessen waren echt voor de show, want mijn rijinstructeur zei altijd tegen mij “Frans, rijd jij 
gewoon maar wat door de stad.” Verder lette hij nergens op, behalve de keer dat ik een 
noodstop moest maken. In die tijd werden nog geen autogordels gedragen zodat hij met zijn 
hoofd tegen de voorruit klapte. “Frans, wat doe je nou?”, vroeg hij me, waarop ik antwoordde 
dat er een auto van rechts kwam. “Oké, goed gedaan!”, zei hij terwijl er op zijn hoofd een 
flinke buil groeide. De lessen waren zo ongeveer hetzelfde als een kanarie leren vliegen. 
 
Je bent jong en je hebt je rijbewijs, dus je denkt dat je alles van auto’s weet. Met alle gevolgen 
van die. In de zomer van 1963 hadden wij een gast die regelmatig een hotelkamer nam en 
altijd stomdronken was. Hij werd “het goede heertje” genoemd, omdat hij met geld strooide 
alsof het pepernoten waren. We hadden eens een vioolspeler die een liedje voor hem speelde 
en direct een geeltje kreeg. Dat gold ook voor de bediening. In die tijd was een geeltje veel 
geld. Hij bleef maar met geld zwaaien en had dan ook veel vrienden. 
Op een keer vertelde hij dat hij nog een mooie Citroën ID te koop had. Dat was zo’n Snoek, 
een auto waarop ik in die tijd helemaal verliefd was. Een auto met geweldige wegligging en 
vering. En dan de manier waarop je een band verwisselde. Je hoefde geen krik te gebruiken 
maar deed het door de vering te gebruiken. Die liet je omhoogkomen, je zette er een soort 
staander onder, je liet hem weer zakken en dan hing het wiel helemaal los van de grond. En 
dan had ‘ie ook nog voorwielaandrijving. 
Kortom, een auto die zijn tijd ver vooruit was. En ik had mijn rij-bewijs en sloeg alle goede 
raad-gevingen in de wind want  ik wist natuurlijk alles beter. Zo ging ik bij het kopen van 
mijn eerste auto de boot in omdat ik er veel te veel geld voor betaalde. Weldra bleek de motor 

niet in orde en gingen de kruiskoppelingen 
kapot. De leidingen van de olievering waren 
op verschillende plaatsen met pleisters 
dichtgeplakt. Als je die eraf haalde spoot er 
olie uit van negen gulden de liter. Voor die 
tijd was dat heel veel geld, maar die olie was 
dan ook tevens remolie zodat de remmen het 
ook lieten afweten. Iedere cent was te veel 
voor die auto, dus ik heb er helemaal niets 
aan verdiend. Ook in dit geval ging het 
gezegde op dat wie zijn vader en moeder 
heeft vermoord nog te goed is voor de 
autohandel en zo werd het goede heertje 
voor mij het slechte heertje. 
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Mijn vader was slager en zorgde zelf voor zijn vlees. Toen ik het bedrijf overnam ging ik dit 
toch anders doen. Al zou mijn vader tot twee weken voor zijn dood het vlees blijven 
verzorgen en nam ik pas daarna een parttime slager in dienst. Ik kocht een paar grote 
vriescellen en we kochten ‘s winters in bij het slachthuis in Amsterdam. Dan maakten we in 
De Boei alles panklaar, waarna het werd ingevroren. Dat betekende dat we bulkinkopen deden 
tegen groothandelsprijzen en in het stille winterseizoen onze stille arbeidsuren productief 
maakten. Bovendien hadden we zo een vaste kwaliteit en grepen we nooit mis, omdat we 
altijd voldoende in voorraad hadden. 
We reden ’s winters dus geregeld naar het slachthuis in Amsterdam. In eerste instantie deed ik 
dat met een Austin 7 (een Mini) met aanhanger. Het zag er leuk uit want het was net een 
spoortreintje. Alleen, mijn vader kocht maar en kocht maar en gooide alles in die kleine 
aanhanger, die tot de nok toe vol zat met veel te veel kilo’s vlees. Dat ging weken goed, tot 
we een keer een noodstop moesten maken en de aanhanger de Mini doordrukte. Het liep 
gelukkig goed af, maar ik vond dat er nu toch wel een andere auto moest komen.  
Dat werd er een uit de BMW 3-serie, met een grotere aanhangwagen. Daarna kocht ik een 
auto uit de BMW 5-serie, wat een dweil van een wagen bleek te zijn. Tot ik er achter kwam 
dat er verkeerde banden om lagen. Een dure auto, met van de fabriek af goedkope banden. 
Nadat ik er andere banden om gedaan had was het een prima auto. Onbegrijpelijk van BMW. 
Daarna heb ik twee keer een Buick gekocht bij Hessing in De Bilt. Het waren allebei 
uitstekende auto’s waar de kop vanaf was. Nog later kocht ik, ook bij Hessing, een nieuwe 
Ford Thunderbird. 

En toen kwam de Lincoln Mark 8 uit, een 
tweedeurs achtcilinder met alles er op en er 
aan. Het was de duurste Ford die er was en je 
zag hem vrijwel alleen in Amerika. Hij kostte 
144.000 gulden. Ik vond het een droom van 
een auto, maar dacht dat die droom wel nooit 
werkelijkheid zou worden. Tot ik in 1995 op 
vakantie was in Florida. Er zijn daar meer 
auto’s dan mensen en er stonden bij de 

autodealers ook hele rijen Lincolns in alle mogelijke kleuren. De prijzen waren zo rond de 
44.000 dollar; en de dollar stond toen op 1,57 gulden dus het was allemaal heel verleidelijk. Ik 
ben daar drie keer bij zo’n autodealer binnen geweest en na veel bieden en pingelen kon ik er 
op het laatst een voor 34.000 dollar kopen. Het oversturen naar Nederland kostte 700 dollar. 
Het verzekeren kostte ook nog eens 600 dollar, maar als ik dat betaalde zou de dealer dat 
verder regelen. 
Een paar weken later werd ik opgebeld vanuit Rotterdam door een bedrijfje dat bemiddelde 
bij de invoer van goederen: of ze de auto mochten invoeren. Ik heb ze naar de kosten 
gevraagd en ging akkoord. Dus dat was een kwestie van invoerrechten betalen en mijn 
droomauto afhalen, dacht ik. Toen ik bij de auto kwam wist ik niet wat ik zag, hij was 
vreselijk smerig, had twee lekke banden en een aantal deukjes. Ik heb de banden er af 
gehaald, ze laten repareren en ben met een handelskenteken op de wagen naar huis gereden. 
Ik nam aan dat de deukjes geen probleem zouden zijn, omdat de handelaar de auto voor me 
verzekerd had. Weldra kwam ik er achter dat de verkoper in Florida helemaal niets verzekerd 
had en die 600 dollar extra gewoon in eigen zak had gestoken. Ik heb later vaker auto’s 
ingevoerd en kwam er toen achter dat er twee manieren zijn om een auto te verschepen: in een 
kleine container waarin bijvoorbeeld twee auto’s worden opgeslagen of op een schip waarop 
ze lukraak aan boord gereden worden als op een parkeerplaats. De tweede manier was veel 
goedkoper en dat was uiteraard met deze Lincoln gedaan. Toen ik korte tijd later weer op 
vakantie was in Florida ben ik uiteraard verhaal gaan halen, maar meneer kende me 
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zogenaamd niet meer. Ik heb er een heleboel stennis lopen maken, maar heb geen cent 
teruggekregen. 
Toen de Lincoln eenmaal was ingevoerd heb ik hem laten keuren om er met een gewoon 
Nederlands kenteken mee te kunnen rijden. Ieder type auto dat in Nederland wordt 
ingevoerd moet worden gekeurd. Zo’n keuring kostte toentertijd ongeveer 200.000 
gulden. Wanneer er van een bepaald type auto veel rondrijden is dat geen probleem, 
maar als er maar weinig van rondrijden kan dat een flinke prijsverhoging opleveren. 
Maar toen ik de Lincoln invoerde wist ik dat nog niet.  

De Ford werd dus gekeurd en op een paar lampjes na was alles in orde. Tot ik een paar 
dagen later een brief kreeg van de Rijkswegendienst kreeg dat er een modificatie aan het 
remsyteem moest plaatsvinden. Dat kon alleen gebeuren bij de importeur... dus ik blij, 
want dat was Hessing, het bedrijf waar ik geregeld auto’s had gekocht. Ik heb Hessing 
drie of vier keer gebeld om te vragen of ze daarvoor konden zorgen, maar ik kreeg geen 
antwoord. Picasso heeft in de wereld voor scheve gezichten gezorgd, maar Hessing ook 
want ik kreeg het niet voorelkaar.  

In die tijd reed ik bijna altijd Fords, die allemaal gekocht en weer ingeruild werden bij 
de Ford-dealer in Alkmaar. Door bemiddeling van directeur Dekker van Ford Alkmaar 
heb ik de Lincoln uiteindelijk na veel vijven en zessen naar Hessing mogen brengen. 
Daar heeft ‘ie tweeëneenhalve maand gestaan voor ik ‘m terug kreeg met een rekening 
van 5000 gulden. Toen moest ik ook nog eens mijn BPM betalen en daarna, na precies 
negen maanden mocht ik in mijn droomauto rijden. Toen ik de kosten-baten-analisten 
er op los liet bleek dat die negen maanden wachten uiteindelijk beloond waren met 
50.000 gulden verschil. 

Vanaf die tijd heb ik nooit meer een auto gekocht bij Hessing in De Bilt. Ik heb over de 
hele affaire nog een brief gestuurd naar Lincoln Detroit en maanden later kreeg ik een 
telefoontje van een dame van Ford Nederland: ze konden er niets aan doen want ze 
hadden nu eenmaal een contract met Hessing.   

 

Er is een spreekwoord dat wie zijn vader en moeder heeft vermoord nog te goed is voor 
de autohandel. Dat gaat niet altijd op, maar vooral in Amerika wel vaak. Ik liep daar in 
Florida in Fort Meyers eens een Ford-garage binnen. Het was begin november dus dan 
willen de autoverkopers nog zo veel mogelijk auto’s kwijt voor het eind van het jaar. Er 
stond een nieuwe Mustang met 6000 dollar korting. Ik ben op de verkoper afgestapt, heb 
wat met hem staan praten en uiteindelijk gezegd dat ik de wagen zou kopen als hij er 
10.000 dollar afhaalde. Hij verklaarde dat hij dat eerst met z’n baas moest bespreken. 
Die was er niet, dus ik zou de volgende dag teruggebeld worden. Dat gebeurde en wie 
schetst mijn verbazing toen hij me liet weten dat ik geluk had, want de aanbieding met 
6000 dollar korting zou nog een week geldig blijven. Ik kreeg dus helemaal geen reactie 
op mijn bod. 

Ik ben ook nog eens bezig geweest met een groene Jaguar, een heel mooie auto met 
lederen bekleding. Ik ging een proefrit maken en toen we terugkwamen deed ik een bod 
op de auto. Op hetzelfde moment komen er een man en een vrouw aanlopen, ze kijken 
naar de groene auto waarover ik aan het onderhandelen was. “We kopen ‘m voor de 
vraagprijs”, zeiden ze tegen de verkoper, die mij zo liet staan en zonder blikken of 
blozen wegliep om de papieren te halen en de auto aan ze verkocht. Ik stond volkomen 
perplex; ik had nog nooit eerder meegemaakt dat iemand bij zulke onderhandelingen 
niet wachtte tot de koper wegliep. Het was op een zaterdag dat het gebeurde en ik ben 
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op maandag gaan kijken of het soms allemaal in scene gezet was. Maar dat was niet zo: 
de auto was gewoon weg. 

En wat te denken van de keer dat ik onderhandelde over een klein tweedehands 
vrachtwagentje. Ik was al twee keer bij dezelfde verkoper geweest, en de derde keer dat 
ik er kwam, zei hij: “Heren, de tijd van praten is voorbij, het is nu tijd om te kopen.” Ik 
heb direct rechtsomkeert gemaakt en ben er nooit meer terug geweest. 
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Met een antieke kast naar Broek op Langedijk 
 

Ik ben een liefhebber van oude spullen en op een dag kwam ik in aanraking met Pook 
Snijder, een handelaar die in Egmond-Binnen woonde. Op dat moment zat hij in de 
tapijten, maar hij had nog een prachtige Oudhollandse vitrinekast te koop. Het was een 
kast van zwart hout, rijk uitgewerkt en met deuren van gebogen glas naar voor en naar 
achter. Het was echt een pronkstuk en na veel dubben heb ik de kast gekocht, die toen ik 
er mee thuis kwam te hoog bleek voor ons appartement. Het is er op uitgedraaid dat ik 
een gat in het plafond heb gemaakt en daar stond de kast. Ik heb er later nog een spiegel 
achter gezet en ik heb hem laten opknappen omdat er houtworm in zat. 

 

In voorjaar van 1990 liepen mijn vrouw en ik om even uit de 
drukte te zijn met de hond in het bos. Het was in De Boei niet 
alleen erg druk, maar er was ook nog eens nauwelijks personeel 
te krijgen. “Als we niet van plan zouden zijn naar Amerika te 
gaan dan zou ik een huis buiten Egmond kopen”, zei ik tegen 
mijn vrouw. Toen realiseerde ik me dat ik dat natuurlijk altijd 
kon doen, want een huis kan altijd weer verkocht worden. 

Ik heb toen een huis gekocht op het Rijk der Duizend Eilanden in 
Broek op Langedijk. Mijn vrouw Madeleine was met twee man aan 
het verhuizen. Alles ging goed tot de vitrinekast naar binnen moest: 
mijn vrouw belde naar het werk om me te vertellen dat ook hier de 
kamer er te laag voor was. “Die kast houden we”, zei ik “en we 

verkopen het huis.” Zo gezegd zo gedaan: we hebben alles zo veel mogelijk in dozen laten 
staan, de kast opgeslagen, en we zijn op zoek gegaan naar grond om een huis te laten bouwen. 

Toen ik mijn huis op het Rijk der Duizend 
Eilanden in Broek op Langedijk liet bouwen, 
vroeg de aannemer of zijn dochter een week stage 
kon lopen in De Boei. Dat moest ze voor school. 
Ik vond het prima, maar ze kwam precies in een 
week dat ik op vakantie was. Toen ik terug kwam 
van vakantie kreeg ik de aannemer aan de 
telefoon, die me vertelde dat zijn dochter was 
aangerand door een van mijn personeelsleden. Het 
bleek iemand van Algemene Zaken te zijn, dus dat 

werd wat. Ik heb mijn boekhouder opgebeld en hem gevraagd of hij wilde proberen om iets te 
regelen. Maar dat lukte niet, want ze wilde absoluut aangifte doen bij de politie. Daar bleek 
dat ze al eerder met dat bijltje gehakt had. Op school was het ook al geen lieverdje en ze had 
blijkbaar het motto “Wie niet waagt blijft maagd.” 
Ze heeft ons door haar gedrag veel leed berokkend. Ik kreeg er ook ruzie over met haar vader, 
een streng gelovig man die er van overtuigd was dat zijn dochter zoiets niet deed omdat hij 
zich niet kon voorstellen dat ze zo losbandig was. Het was er gewoon een die snoepte uit de 
suikerpot en dan deed alsof ze niets gedaan had. Via via wist ik dat van een gepensioneerde 
politieman, die precies wist wat ze op school allemaal had uitgespookt. 
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Maar ik had mijn kast nu dan toch eindelijk fatsoenlijk onder dak. Voor het zover was 
had ik hem al jaren achter me aangesleept. Dan is zo doorgegaan tot in Amerika, waar 
ik hem dan toch heb verkocht. 

In het eerste huis waar de kast niet in paste en waar ik een gat in het plafond heb laten 
maken, in Egmond, heb ik twee jaar gewoond. In het volgende huis, op het Duizend 
Eilanden Rijk in Broek op Langedijk kon ik hem niet kwijt en moest hij in de opslag. 
Maar daar ging ik toen ik er drie weken woonde al naar andere huizen kijken en liet ik 
een huis bouwen, waarbij uiteraard rekening gehouden werd met de omvang van de 
kast.  

Toen we daarna naar de boerderij in 
de Beemster verhuisden was er ook 
ruimte genoeg. Ik ben in deze tijd een 
aantal keren kort achterelkaar 
verhuisd. De oorzaak daarvan was 
dat ik me tot dan toe nooit met mijn 
huisvesting had beziggehouden omdat 
ik er van uit ging dat ik altijd wel 
boven de zaak zou blijven wonen. Ik 
had me ook nooit verdiept in wat ik 
nu eigenlijk mooi vond: een oud huis 
of een nieuw huis, een huis in de stad 
of op het platteland enzovoort. In 

eerste instantie wist ik dus eigenlijk ook niet precies wat ik wilde. In de loop der jaren 
ben ik er achter gekomen dat ik een oud huis mooier vind dan een nieuw huis; een oud 
huis heeft geschiedenis en een nieuw huis niet. 

 

Op zeker moment ben ik eens met een van mijn vertrouwensmannen gaan praten, want 
ik had om half acht in de trein een kok gezien die bij mij werkte, terwijl de keuken tot 
half tien open was. Dat klopte natuurlijk niet, want het betekende dat er alleen een 
leerling-kok in de keuken stond. Niet alleen die kok zat hier fout, maar natuurlijk ook 
de chef die mij tijdens mijn afwezigheid moest vervangen.  

“Ik ga dichter bij het werk wonen om de zaken beter in de gaten te kunnen houden”, 
dacht ik, want van huis naar de zaak was het altijd nog een halfuur rijden en dan moest 
het ook nog eens niet druk zijn. Maar mijn vertrouwensman, iemand met wie ik niet 
alleen geldzaken besprak maar ook allerlei andere dingen, raadde me dat af omdat ik 
dan veel te lang in De Boei zou blijven hangen om er nog van alles te doen. Hij vond dat 
ik juist verderaf moest gaan wonen en op een andere manier de zaken moest gaan 
controleren: per telefoon, of door en af toe onverwacht langs te rijden. Anders zou ik 
tegen de tijd dat ik 55 jaar zou zijn versleten op een bankje zitten. 
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De boerderij in de Beemster 
 

“Als we dan toch weer gaan verhuizen, dan wil ik alleen nog een boerderij”, zei 
Madeleine. Dus toen zijn we in 1992 gaan zoeken naar een geschikte boerderij. Als we 
iets moois zagen kostte het al gauw een miljoen gulden. Maar ten oosten van het 
Noordhollandsch Kanaal lagen de prijzen beduidend lager; ten noorden van Alkmaar 
ook. Ik heb in totaal 32 boerderijen grondig bekeken en daar leer je wel veel van. Je 
hebt goede boerderijen en slechte, bijvoorbeeld crisisboerderijen waarbij op de bouw 
beknibbeld is. Zo heb ik een mooie boerderij met veel grond bekeken in Barsingerhorn, 
maar dat was me veel te ver van Egmond. Daarna zag ik nog eens een leuk boerderijtje 
in Schagen dat niet al te duur was, zodat ik direct de autotelefoon pakte om de makelaar 
te bellen. Ik kreeg een dame aan de telefoon die ik om verdere informatie vroeg, maar ze 
vertelde me dat er voor dat boerderijtje nog zes wachtenden voor me waren. Kortom, ik 
had geen schijn van kans. Drie maanden later belde ze me op met de vraag of ik nog 
steeds geïnteresseerd was. Nou niet dus; ik zat niet bij het TV-programma “De tijd 
stond even stil”. 

Toen ben ik toch maar ten oosten van Alkmaar gaan kijken, bijvoorbeeld in 
Stompetoren, maar dat was me te duur. Zo kwam ik dus uit in de Beemster, maar dat 
zou wat mij betrof dan Noordbeemster moeten worden omdat dat ook niet zo ver is. Ik 
heb van 1948 tot 1955 in Purmerend gewoond en had daar een klasgenoot wiens vader 
makelaar was. Deze Joep Limburg had de zaak van zijn vader overgenomen en ik 
besloot om maar eens op hem af te stappen. Dinsdag was niet alleen mijn vrije dag, het 
was ook marktdag in Purmerend dus het was gezellig druk toen ik bij Joep aanbelde. Er 
kwam een klein oud vrouwtje aan de deur. “Ik heb een afspraak met meneer Limburg” 
zei ik, toen ze me vroeg wat ik kwam doen. Daarop liet ze me direct binnen en daar 
kwam Joep net aanlopen. Hij herkende me na al die jaren meteen: “Ben jij niet Frans 
Taverne? Wat leuk!” In eerste instantie hebben we wat bijgepraat en toen hij me 
tenslotte vroeg wat ik kwam doen, vertelde ik hem dat ik een boerderijtje zocht. Een 
woonboerderij welteverstaan en het liefst zo dicht mogelijk bij Alkmaar. “Als ik wat 
weet dan hoor je van me”, beloofde hij me toen we uit elkaar gingen. 

Er verstreken een aantal weken voor er een post bezorgd werd van Joep Limburg met 
daarbij foto’s van verschillende boerderijen. Dus Madeleine en ik naar de Beemster. 

 
Aan de Hobrederweg stond een boerderij te koop voor niet al te veel geld. Vanuit de auto 
belde ik het makelaarskantoor om inlichtingen in te winnen. En weer kreeg ik van de dame 
aan de andere kant van de lijn te horen dat er nog een aantal wachtenden voor me was, om 
precies te zijn vijf. “Dat is hetzelfde als in Schagen; dit wordt ook niks”, reageerde Madeleine 
teleurgesteld. “Nou…”, zei ik, “wil je vanmiddag het voorlopig koopcontract hebben?” Ik had 
me bedacht dat ik het zo weer zou kunnen doorverkopen als er toch weer vijf wachtenden 
voor ons waren. Dus heb ik direct Joep gebeld en hem gevraagd of hij wat wilde verdienen. 
“Ja graag!” 
Ik zei: “Dat kan, maar dan wil ik vanmiddag wel een voorlopig koopcontract hebben voor die 
boerderij aan de Hobrederweg. Joep beloofde dat hij het voor elkaar zou krijgen en zo 
gebeurde het ook en werd ik eigenaar van de boerderij. 
Na een maand of wat wilde ik eigenlijk wel eens weten wat we precies gekocht hadden, want 
ik had de boerderij alleen maar vanuit de auto gezien. Dus heb ik een afspraak gemaakt met 
de verkoopster en ben ik met Madeleine naar de Hobrederweg gereden. Toen we 
binnenkwamen wisten we niet wat we zagen. De stolp was van binnen gesloopt en 
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leeggehaald door de heer des huizes, die in de bouw zat en met vrienden wilde verbouwen. Er 
waren hier en daar zelfs ramen weggehaald en de vogels vlogen gewoon door het huis. De 
vrouw had 32 katten en die deden hun behoeften overal behalve op de bak. Ze was het na 
twee jaar in de rotzooi zat en had tegen haar man gezegd: “We nemen een ander huis, of 
anders neem ik een andere man.”  Ze hebben het eerste gedaan, maar het betekende wel dat ik 
het huis moest laten verbouwen. 
Dat was niet zo gemakkelijk, want je moest voor die verbouwing oude bouwmaterialen 
hebben. Je kunt in een boerderij uit 1795 immers geen nieuwe kruk in een oude deur zetten en 
je kon een oude eiken vloer ook niet vastnieten, dat moest je met klinknagels doen. Omdat we 
maar één dag in de week vrij hadden moest ik op die dag bijna altijd op zoek naar oud 
bouwmateriaal in Brabant of België. Als je dan dacht dat je alles voor elkaar had bleek de 
prijs vaak niet te kloppen zodat je opnieuw moest gaan zoeken en weer vele kilometers moest 
rijden. Dan waren er ook nog de nodige bouwvergaderingen waar ik heen moest. Bovendien 
moest je zorgen dat je de bouwvakkers voor bleef; als er bijvoorbeeld een vloer gelegd moest 
worden,  moest je ook zorgen dat het materiaal er was. Het kostte ons heel veel energie en het 
duurde al met al een jaar voor de boerderij klaar was. 
Maar nu zaten we met een duur huis op een eilandje in Broek op Langedijk en met een 
boerderij. Die twee panden waren samen tweeëneenhalf miljoen gulden waard en of dat nu 
eigen of vreemd kapitaal is maakt niet uit; het is duur slapen. Want we sliepen er alleen maar. 
Ik had het huis in Broek op Langedijk al een jaar te koop staan, maar ik raakte het niet kwijt. 
Ik heb mijn vrouw nog voorgesteld om beide panden te koop te zetten, dan heb je twee 
kansen. Maar de pas verbouwde boerderij mocht van haar niet verkocht worden. Uiteindelijk 
hebben we de plaatselijke makelaar uit Broek op Langedijk in de arm genomen en toen 
verkochten we het huis in twee weken. Toen we de boerderij na twaalf jaar verkochten 
hebben we de plaatselijke makelaar uit Middenbeemster ingeschakeld en was het ook zo 
gepiept. 
 
We hebben ruim twaalf jaar in de Beemster gewoond, wat heel leuk was. Het kon er 
verschrikkelijk waaien, zeker zo erg als in Egmond want je zat er op een grote open vlakte. 
Het kon er ook heel koud zijn, want als je er niet een stuk of 30 koeien op stal hebt staan is 
zo’n boerderij moeilijk te verwarmen. We hadden er een grote opslagruimte met vriesruimten 
waarin we de bulkgoederen konden bewaren als zich eens een handeltje voordeed. Zo konden 
we in De Boei volksprijzen blijven hanteren en er toch nog iets aan overhouden. 
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Stamgasten en dorpsfiguren 
 
We hebben in al die jaren in De Boei heel wat stamgasten over de vloer gehad, de een bekend 
en de ander onbekend, de een kleurrijk en de ander grijs. Bijvoorbeeld advocaat en politicus 
Boerenkees, de advocaat Buers, de visboer Henk Hoogland, Hoogland de boekhouder, Arie 
Kok de stroper, Maaskamp en Dekker, dokter Van Gielsen, Gerard en Piet Kamp. 
Meester Buers woonde in Alkmaar en had zijn praktijk in Schagen. Hij was gespecialiseerd in 
de verdediging van mensen die met een borrel op achter het stuur hadden gezeten. In die tijd 
kreeg je daar als je gepakt werd nog 14 dagen gevangenisstraf voor. Tot mr. Buers zelf werd 
gepakt met te veel drank op en dus geen drankrijders meer mocht verdedigen. Zijn zoon, een 
pleitbezorger van alternatieve straffen, heeft het advocatenkantoor toen voortgezet. 
Boerenkees was Cornelis Berkhouwer en hij was het tegenovergestelde van mr. Buers. Henk 
Hoogland, de visboer aan de Laat in Alkmaar, was het nieuwsblad van de stad: als je iets 
wilde weten moest je hem vragen. Hij stond met gerookte vis en haring op de markt en 
Boerenkees kwam daar dan altijd een palinkje halen, dat hij teevast “vergat” te betalen. Tot 
Henk eens een keer een geintje had waarvoor hij advies van een advocaat nodig had. Hij ging 
daarvoor naar Berkhouwer en ging vervolgens weg zonder over geld te reppen. “He, he Henk, 
zo gaat dat niet: je moet nog een rekening krijgen” kreeg hij daarop van Boerenkees te horen. 
“Kees, je neemt iedere week paling van me mee zonder te betalen, dus we staan nu weer zo’n 
beetje gelijk”, was de reactie van Hoogland. 
Henk had een zoon die ook Henk heette en deze Henk junior moest op een dag op de 
brommer naar Zaandam. Zijn vader had hem ervoor gewaarschuwd dat er bij Wormerveer 
vaak snelheidscontrole werd gehouden. Tevergeefs, want Henk junior werd zowel op de 
heenweg als op de terugweg gepakt. Het was dus een goeie voor de schatkist. 
Hoogland de boekhouder was een broer van de visboer; zijn zoon Rob Hoogland is columnist 
bij De Telegraaf. Zijn vriend Maasdam was eigenaar van een sloperij in Alkmaar; hij had in 
de jaren zestig nog eens een Russische onderzeeër gesloopt. 
Dokter Van Gielse was een knappe, statige donkere man die afkomstig was uit Brabant. Hij 
was niet getrouwd maar leefde samen met zijn huishoudster. Als ik in de kerk zat kwam hij 
altijd naast me zitten. Dat vond ik op zich niet erg, want het was een leuke man. Maar hij kon 
niet zachtjes praten, dus als hij iets tegen me zei dan verstond de hele kerk het. 
 
Gerard en Piet Kamp waren twee kappers, die een zaak hadden aan het Verdronkenoord in 
Alkmaar. Daar verzorgde Gerard de dames en was Piet de herenkapper. Piet haalde als hij de 
kans kreeg tussen het knippen van twee klanten door nog wel eens een biertje in het café van 
Han Ekkert bij de Visbanken. Op een avond was Gerard bij ons in De Boei geweest. Piet 
Kamp, zijn partner in zaken en privé was al overleden, dus ging hij ’s avonds laat alleen met 
de bus naar huis. Toen hij van de bushalte naar huis liep kwam hij langs De Dertien Balcken, 
het café aan het Zevenhuizen waar Minkema toen uitbater was. Daar werkte een ober die 
boven het café sliep. Naar later bleek had deze man een borrel te veel op gehad en was hij uit 
het raam gevallen. Gerard was ook al niet meer brandschoon wat de alcohol betreft en pakte 
hem op toen hij er voorbij kwam. Hij sleepte hem door de Langestraat mee naar zijn huis aan 
het Verdronkenoord. Pas toen kreeg in hij in de gaten dat er iets niet in orde was met de ober 
die hij op straat gevonden had. Hij is nog wel met eau de cologne aan de gang gegaan, maar 
daarmee kon hij de dode uiteraard niet tot leven wekken.  
Om vier uur ’s ochtends heeft hij dan toch de politie gebeld, die hem een aantal dagen op het 
bureau heeft vastgehouden. Gelukkig voor Gerard bleek bij de Dertien Balcken overduidelijk 
dat de ober inderdaad uit het raam gevallen was, want er hing een deel van het houten raam 
naar buiten met daaraan een pluk kleding van de onfortuinlijke ober. 
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Dan was er de beroemde Arie Kok, een Egmonder die voor de oorlog al stroopte en daarbij 
verschillende keren werd gepakt. Hij spaarde de straffen die hij dan kreeg op, om ze in de 
winter uit te zitten. In de zomer liep hij met een troep  honden om zich heen langs het strand, 
nagestaard door alle vrouwen want het was een knappe man. Hij heeft nog een tijd een 
verhouding gehad met de dochter van Willem Drees. 
Na de oorlog ging Arie varen op een vissersboot. Tijdens zijn laatste reis kwam hij terecht in 
een storm met orkaankracht. Het zag er naar uit dat het schip zou vergaan, maar gelukkig 
kwam er een andere vissersboot op af en kon Arie de hele tien- tot twaalfkoppige bemanning 
naar dat schip overzetten. Arie was niet alleen oersterk, maar ook een man van de natuur, een 
oermens als het ware, en hij kon zwemmen als de beste. Toch kon dat hem ditmaal niet 
redden, want het schip zonk toen de hele bemanning in veiligheid gebracht was. Arie was toen 
wel aan het eind van zijn krachten en is dan ook verdronken. Pas dagen later spoelde hij aan. 
In mijn ogen was hij altijd een gentleman en iemand die in nauw contact met de natuur stond. 
Hij zag aan het water van de zee wat voor weer we zouden krijgen. Ik heb altijd veel respect 
voor hem gehad. 
Willem Botermans was een heel ander type. Hij wilde de luiheid tot een kunst verheffen. Als 
een van de eersten in Noord-Holland had hij een minigolfbaan, die in de zomermaanden heel 
goed liep. Hij was hoogbegaafd en daarnaast ook nog eens heel dik. Hij reed in een auto met 
een schuifdeur en die schuifdeur stond altijd open. Hij was getrouwd met een Duitse vrouw, 
die een kapsalon had. Willem had als hij ’s middags of ’s avonds thuis kwam meestal een slok 
op. Hij zeeg dan neer in een stoel en als hij vervolgens in slaap viel kwam de kanarie meestal 
op zijn kale hoofd zitten. 
 
Arie Visser, bijgenaamd Poppendrop, en Gerrit Gul waren zwagers die allebei van lekker eten 
hielden. Zo’n tien jaar geleden vroeg Gerrit me vlak voor de kerstdagen of ik weer eens zo’n 
lekkere chipolatapudding voor hem kon maken. Dat was geen enkel probleem en een paar 
dagen later had ik de pudding voor hem klaar staan in twee kleine emmertjes, die hij 
afrekende en meenam. 
Een paar dagen na kerst kwam ik zijn zwager Arie tegen en vroeg hem of de pudding lekker 
was. “Welke pudding?” vroeg Arie. “Nou”, zei ik, “ik heb twee emmertjes pudding gemaakt 
en aan je zwager gegeven en ik heb er bij gezegd dat er een voor jou was.” Arie was snel weg 
en had binnen de kortst mogelijke tijd slaande ruzie met zijn zwager. Het was zelfs zo erg dat 
de hele familie het met elkaar aan de stok kreeg. Ik heb zijn vrouw Marietje dus toch maar 
verteld hoe de vork in de steel zat en mijn excuses aangeboden. Die vertelde dat ze al wel 
gedacht had dat ik er achter zat en we hebben er toch wel smakelijk om gelachen. 
 
Piet was een klant die iedere dag een paar borrels kwam halen. Dat werden er wel eens te veel 
en dan ging hij met de taxi naar huis. Piet had in de oorlogsjaren als Nederlander voor de 
Engelse marine gevaren en was daarbij ooit zwaargewond geraakt. Daarom kreeg hij een 
royale uitkering, dus hij zat goed in zijn slappe was.  
Zo gebeurde het ook wel dat hij een taxi bestelde en die heen en weer naar Rotterdam liet 
rijden om een pakje sigaretten te kopen. Hij wist af en toe van gekkigheid niet wat hij moest 
doen. Zo stond hij eens aan het buffet. Het was mooi weer en hij bestelde een biertje. “Het is 
hier lekker weer, maar vannacht zag ik nog ijsberen”, vertelde hij me. Ik dacht op dat moment 
dat hij de vorige dag te veel gedronken had, maar hij bleef maar doorgaan over die ijsberen. Ik 
snapte er niets van, tot hij me een KLM-ticket naar Tokio liet zien. Piet bleek daar een oude 
oorlogsvriend van 20 jaar geleden te hebben gehad en hij wilde wel eens weten of die nog 
leefde en of hij daar nog woonde. Dus had hij op goed geluk een ticket naar Tokio gekocht. 
Toen hij daar op het vliegveld aankwam had hij zich gerealiseerd dat hij er heg noch steg wist 
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en totaal niet wist waar hij zijn kameraad moest zoeken. Gelukkig liep hij er een KLM-piloot 
tegen het lijf, aan wie hij had gevraagd of hij naar Nederland vloog. Dat bleek wel het geval te 
zijn, maar dan wel met een vrachtvliegtuig. Piet vond dat geen probleem en ging met het 
vrachtvliegtuig terug naar Nederland. Zo was hij heen en weer naar Tokio gevlogen zonder 
van het vliegveld af te zijn geweest. Daarbij waren er wel 3000 guldens zijn zak uit gevlogen, 
want in die tijd kostte vliegen nog veel geld. 
Piet vond dat je beter af en toe voor één dag een leeuw kon zijn dan voor de rest van je leven 
een lam. Bovendien, lam was Piet toch wel en als hij het niet was dan was hij wel bezig het te 
worden. Want lege glazen moesten vol en volle moesten leeg. 
 
Joop Heddes had een klein karretje met een pony er voor en daarmee liep hij in de zomer op 
het strand om mensen wat heen en weer te brengen. Maar op een keer had hij zijn paardje  
niet goed ingespannen waardoor het beestje te veel naar achteren stond. Als hij dan hard ging 
lopen stootte hij met zijn achillespezen tegen de kar. Zo sloeg het dier op hol met allemaal 
badgasten in het karretje. Het paardje vloog het strand af en rende Egmond in. Joop kon zijn 
paardje pas op het Pompplein met veel moeite tot stilstand brengen. De gasten waren 
ongedeerd gebleven maar Joop viel door deze manoeuvre uit de kar en werd ergens binnen 
gebracht om wat op adem te komen. Hiermee was de kous nog niet af, want daar kwam Burd 
Schonk aan, die met een haringkar op het Pompplein stond. “Joy”, zei die op zijn Egmonds, 
“dat is kinderspeelgoed” en hij stapt op het karretje met de pony er voor. Het beest sloeg 
direct weer op hol met Burd op de kar. Burd had zoals altijd zijn pet op een vloog zo op het 
karretje door de drukke Voorstraat. Het was net die beroemde scène in de film Ben Hur. En 
het was maar goed dat anderen het paardje konden pakken en tot staan wisten te brengen, 
want het bleek toch bepaald geen kinderspeelgoed en de stoom kwam het beest uit de oren.  
 
Albert van der Pol was schillenboer in Egmond en zoals dat vroeger ging kwam hij altijd met 
paard en wagen om de schillen op halen. Hij bracht zijn schillen altijd naar zijn koeien in de 
Egmondermeer. Maar Albert nam het nooit zo nauw met de verkeersregels en op een dag  liep 
hij met zijn paard en kar bij Egmond aan den Hoef zoals gewoonlijk door het rode stoplicht.   
Deze keer werd hij aangehouden door de politie, die hem vroeg: “Waarom loop je met je 
paard door het rode stoplicht?” Waarop Albert ze bloedserieus uitlegde: “Mijn paard is 
kleurenblind.” 
 
 
 
 
Schelvis en wijting lijken veel op elkaar, maar schelvis heeft een zwarte plek achter de kop 
die de Petrusgreep genoemd wordt. Wijting is veel goedkoper is dan schelvis. Arie Groen, 
bijgenaamd Arie poetskatoen, was visverkoper en ging de boer op om vis te venten. “Moet je 
nog van de lekkere schelvis?” vroeg hij aan een vrouw die vis wilde kopen. Maar de dame in 
kwestie had verstand van vis en vroeg zich af of het echt wel schelvis was: “Arie, ze hebben 
geen Petrusgreep....” Waarop Arie zei: “Ja, maar Petrus heeft ze ook niet allemaal gegrepen.” 
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 Afscheid van De Boei 
 
Aan het begin van ons huwelijk hadden Madeleine en ik afgesproken dat we in de horeca 
zouden doorgaan tot ik 50 zou zijn. Het is per slot geen kantoorbaan en feitelijk maak je 
dubbele dagen. En er liggen al genoeg mensen op het kerkhof die dachten dat ze niet te 
vervangen waren. Daarom heb ik toen ik 50 werd aan mijn zoon Gaston gevraagd of hij de 
zaak van me wilde overnemen zoals ik ooit ook bij mijn vader had gedaan. Gaston was al 
werkzaam in De Boei en gaf aan dat hij er over wilde nadenken. 

 
In afwachting van het besluit van mijn 
zoon heb ik contact opgenomen met 
Deloitte & Touche, een grote accountants-
organisatie, die me doorverwees naar een 
vestiging in Nijmegen die was 
gespecialiseerd in eigendomsoverdrachten 
van bedrijven. Hier kwam ik in contact 
met Hans Kerstens, die alle mogelijke 
papieren wilde hebben, alsmede een 
taxatierapport van het pand door een 
makelaar. Voor die taxatie heb ik een 
makelaarskantoor uit Amsterdam 
ingeschakeld. Die wilden voor de taxatie 

ook omzetgegevens van het bedrijf hebben. Ik heb ze daarop laten weten dat het me alleen om 
de taxatie van het pand ging. Als de waarde van het pand bepaald moest worden op basis van 
de omzet kon ik dat zelf ook wel, en mijn boekhouder zelfs nog beter.  
Na een aantal weken kwam er een telefoontje van de makelaar. Hij noemde een bedrag en 
vertelde erbij dat het pand alleen maar geschikt was voor de horeca. Ik vond dat het bedrag 
dat hij noemde nergens op leek en vroeg hem hoe hij daar aan kwam. Na vijf minuten heen en 
weer praten was het bedrag al verdubbeld en uiteindelijk kreeg ik een taxatierapport waarvan 
ik de inhoud zelf bepaald had. Ik moest wel 33.000 gulden voor het rapport betalen. Toen ik  
de rekening kreeg moest ik denken aan het gezegde “Makelaars, zwendelaars!” Dat werd vaak 
gezegd door mijn vader, die altijd zei “Kopen en verkopen kunnen we zelf wel!” 
 
Na heel lang wikken en wegen besloot Gaston de zaak niet van me over te nemen. Dus kwam 
ik weer bij Hans Kerstens van Deloitte terecht, waar nu serieuze gesprekken begonnen. Er 
was ook een vertegenwoordiger van de bank bij, die vertelde dat hij een klant had die een 
bepaald bedrag voor de zaak wilde betalen. Ik heb natuurlijk niet direct toegehapt en gezegd 
dat ik het bod in mijn achterhoofd zou houden. Vervolgens heb ik geprobeerd om mijn 
brouwerij voor het bedrijf te interesseren, terwijl Kerstens het ook nog bij een andere 
brouwerij probeerde. Maar omdat in de horeca moeilijk managers te vinden zijn is het niet 
eenvoudig om horecagelegenheden aan brouwerijen te verhuren. Kerstens probeerde ook nog 
wel andere potentiële kopers te benaderen, maar dat leverde voorlopig niets op. 
Na enkele weken nam de man van de bank contact met me op om te vragen of ik al wist wat 
ik zou doen met het bod dat hij namens een klant had gedaan. Dus heb ik een nieuw gesprek 
georganiseerd met de man van de bank, Kerstens van Deloitte en mijn boekhouder. Tijdens 
dat gesprek heb ik aangegeven dat ik het bedrijfspand niet wilde verkopen maar verhuren. 
Omdat de rente zo laag stond had ik een veel te groot kapitaal nodig om aan een redelijke 
opbrengst in geld te komen. Als de rente op zes procent staat heb je voor dezelfde 
renteopbrengst immers de dubbele hoeveelheid geld nodig als de rente naar drie procent daalt. 
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De vertegenwoordiger van de bank verklaarde dat zijn opdrachtgever uit de omgeving van 
Bergen niet geïnteresseerd was in huren, maar in kopen. Hierop werden de onderhandelingen 
op mijn voorstel twee weken opgeschort. 
Toen we na twee weken weer met elkaar om tafel zaten was het bod verhoogd en bleek de 
potentiële koper kredietwaardig. Maar nu kwam de vraag aan de orde wat  de opdrachtgever 
precies wilde overnemen, het pand of de BV. Voor ons was belangrijk dat hij de BV overnam, 
en niet het pand. In het laatste geval zat je met je personeel, want als ondernemer kom je 
gemakkelijker van je vrouw af dan van je personeel. Bovendien waren er al contracten met 
busmaatschappijen afgesloten voor het voorjaar. 
Daar kwam dan ook de latentie nog eens bij. Latentie is eigenlijk een latente 
vennootschapsbelastingschuld over stille reserves. Die belasting wordt opeisbaar als de 
meerwaarde op onroerende goederen wordt verzilverd door de verkoop van een onderneming. 
Daarover hoef je in Nederland in tegenstelling tot in de Verenigde Staten als particulier geen 
belasting te betalen. Maar de meerwaarde van een bedrijfspand wordt als winst beschouwd en 
daarover is wel belasting verschuldigd. Vooral die latentie vormde een probleem bij de 
onderhandelingen op 11 juli 2003. Daar kwam nog eens bij dat 11 juli een vrijdag was en dat 
daarna alle betrokkenen, van boekhouder tot advocaat, met vakantie zouden gaan. 
Ik kreeg uiteindelijk dan toch een telefoontje van Kersten, die me vertelde wat er voor De 
Boei geboden was. Omdat ik altijd snel heb kunnen rekenen kon ik vrijwel direct zeggen dat 
het akkoord was, mits de prijs verhoogd zou worden met 8% latentie. Natuurlijk moest er 
overlegd worden, maar na een half uur ging de telefoon en kreeg ik te horen dat het akkoord 
was. 
Het was een klein wonder, maar de kogel leek nu toch door de kerk te zijn. Helaas was 
iedereen nu drie weken met vakantie. Na die drie weken stapte de man die de zaak zou kopen 
naar zijn boekhouder om hem te vragen wat er precies gebeurd was. Daarop pakte de 
boekhouder zijn rekenmachine en rekende hem voor hoeveel hij uiteindelijk zou moeten gaan 
betalen. Dat bedrag bleek boven de vraagprijs te liggen, zodat het niet zo heel vreemd was dat 
ik er verder niets meer over hoorde. Maar ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten en heb 
weer contact opgenomen met Deloitte & Touche, die een brief heeft geschreven aan de 
tussenpersoon die de belangen van de koper behartigde. 
 
We hoorden er verder aanvankelijk niets meer over en gingen er van uit dat het allemaal niet 
doorging. In januari ging ik voor drie weken naar mijn appartement in Florida. Ik kwam begin 
februari terug naar Nederland, waar het prachtig weer was. Het was dan ook druk in De Boei, 
zodat ik de voordeur open had laten staan. Toen het aan het eind van de middag wat kouder 
werd en ik de deur dicht wilde doen, liep ik daar de heer Groot van Hotel Zuiderduin tegen 
het lijf. “Jou moet ik even hebben”, zei hij tegen me. Het was me direct duidelijk dat dit geen 
toevallige ontmoeting was, dus ik heb hem mee naar binnen genomen naar de bar. Daar gaf 
hij aan dat hij me zakelijk wilde spreken. “Dat kan, maar dan bij mij thuis in de Beemster”, 
heb ik hem gezegd. 
Zo kwam hij een week later met zijn zoon naar de Beemster en daar was het binnen tien 
minuten al ruzie. “Je had de zaak in juli vorig jaar toch al gekocht…”, beet ik hem toe. Dat 
was tegen het zere been: “Dan stap je maar naar de rechtbank.” zei hij en zo stond het hele 
gezelschap binnen de kortst mogelijke tijd weer buiten. Terwijl de anderen de deur uitliepen 
probeerde Groot junior de zaak nog te sussen. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat 
alles in scène gezet was. Zo werd dan toch een nieuwe afspraak gemaakt voor de volgende 
week. Wat maar goed was ook want er was zo langzamerhand toch wel een onwerkbare 
situatie ontstaan. We spraken af dat ik alleen Jan van der Schinkel, mijn boekhouder, zou 
meenemen en niet iemand van Deloitte. Deze onderhandelingen hebben nog drie weken 
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geduurd en het resultaat was dat we er helemaal uitgekomen zijn en dat ook nog eens tot 
ieders tevredenheid.  
 
Toen het er op 11 juli 2003 dan toch naar uitzag dat Amerika in zicht kwam, bedacht ik me 
dat ik nu ook de boerderij moest verkopen. Dus nam ik contact op met de plaatselijke 
makelaar, die ik opdracht gaf om het huis te verkopen. In augustus had ik hem gezegd de zaak 
maar op een laag pitje te zetten, omdat de onderhandelingen over De Boei in het slop geraakt 
waren. Ik heb hem opnieuw op laten draven toen in februari de onderhandelingen met 
Zuiderduin in een stroomversnelling raakten. Toen was spoed immers geboden. 
Na drie dagen kwam hij al met een aspirant-koper, die hij waarschijnlijk al achter de hand 
had, want binnen een dag was de zaak in kannen en kruiken. Toen ik de koper ontmoette 
vroeg ik hem waar zijn vrouw was. “Die heb ik niet meegenomen, want die zegt overal ja op”, 
legde de man uit. “Die heb ik net nodig”, zei ik daarop. Madeleine had het in die tijd niet 
gemakkelijk, ondermeer omdat mijn schoonmoeder overleed. Dat was een zware klap voor 
mijn vrouw, die alles tegelijk voor haar kiezen kreeg: de zaak kwijt, het huis kwijt en dan ook 
nog eens haar moeder kwijt.  
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De laatste maanden in Nederland 
 
Per 1 april 2004 moesten we uit de zaak en per 1 augustus zou ons huis worden overgedragen 
aan de nieuwe eigenaar. In deze periode moesten we dus alles inpakken en verschepen en 
moesten we ook nog van alles inkopen voor Amerika. We hadden al in 1990 besloten dat we 
naar Amerika zouden gaan als we De Boei van de hand gedaan zouden hebben. Dit besluit 
hebben we met z’n drieën genomen. Het is zelfs zo dat Madeleine zei “Ik heb maar één kind 
en als die naar Amerika gaat dan ga ik mee!”  
We hadden natuurlijk een visum en andere papieren nodig; dat is door Deloitte & Touche 
voor ons geregeld. We zouden in Amerika een winkel beginnen met niet-Amerikaanse 
artikelen die in Amerika niet gemakkelijk te vinden waren. Het werden uiteindelijk 
huisdecoraties, bijvoorbeeld Chinese kasten, aluminium vazen, banken, stoelen, schilderijen, 
ijzeren eenden, kandelaars enzovoort. We waren soms dagen onderweg om in te kopen. We 
gingen er zelfs voor naar België, vlak over de grens bij Maastricht. Als je daar in de nacht van 
zaterdag op zondag om een uur of vier kwam was het er een drukte van belang. Je kon er heel 

veel antiek kopen. Ik heb 
er zeker wel een stuk of 
40 kristallen lampen 
gekocht. Die gingen dan 
allemaal naar de boerderij 
in de Beemster, waar ze 
eerst werden opgeknapt 
en daarna werden 
verscheept naar Amerika. 
We hadden uiteindelijk 
zeven containers vol 
eigen spullen en spullen 
voor de winkel. En op 30 
juli was het dan zover: 
alles zat in de containers 

en kon worden verscheept en wij vertrokken met het vliegtuig naar Florida.  
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Voor het eerst naar Amerika 
 
In 1985 ging ik voor het eerst naar Amerika. De eerste keer dat ik er kwam had ik het gevoel 
dat ik in een andere wereld was terechtgekomen en vond ik alles mooi. Ik kwam aan in Miami 
in Florida. Het was een verzorgde reis; dat deed je toentertijd altijd, ook als je naar Frankrijk 
of naar Griekenland ging.  

Maar toen ik drie dagen op het strand had 
gezeten wilde ik de boel wel eens per auto 
gaan verkennen en we besloten naar Naples te 
gaan, aan de westkust van Florida. Dus huurde 
ik voor een week een auto. Het was natuurlijk 
een automaat, want in Amerika zijn alle auto’s 
automaten. De tank was ongeveer voor een 
kwart gevuld, maar dat leek me geen 
probleem. “Ik tank onderweg wel op de 
snelweg”, dacht ik. Dus koffers in de auto, 
wegenkaart mee, Madeleine, Gaston en ik in 
de auto en rijden maar. 

Nou, het begon meteen al. Ik wilde schakelen, maar trapte op de rem in plaats van op de 
koppeling en knalde met m’n hoofd tegen de voorruit… O ja, het is een automaat.” Even 
verderop wilde ik rechtsaf, maar het stoplicht stond op rood, dus ik stopte. Achter me 
begonnen twee of drie auto’s te toeteren.… “Zijn die lui bezopen, het stoplicht staat toch op 
rood”, dacht ik. Als je het later navraagt blijkt dat je in Amerika door rood mag rijden 
wanneer je rechtsaf gaat en er niets aankomt.  
Zo kwamen we dan toch op de snelweg. Daar moest je tol betalen; ik geloof dat dat een dollar 
was. De snelweg heette Alligator Alley, omdat je door de Everglades reed, een groot 
moerasachtig natuurgebied waarin veel krokodillen en alligators leven. Na een tijdje zei ik 
tegen Madeleine: “Ik wil nu wel eens tanken, maar ik zie helemaal geen tankstations.” Dus 
wij maar doorrijden, maar er was nergens iets te bekennen. Tenslotte parkeerde ik de auto 
maar op een rest area, een parkeerplaats met een toilet, waar je even de benen kon strekken. Ik 
heb er aan verschillende mensen die er ook stopten om benzine gevraagd, maar niemand hielp 
ons. Uiteindelijk was er een man die ons aanraadde de motorkap open te zetten. Als er dan 
politie voorbij kwam zou die ons wel helpen. Zo gezegd zo gedaan, maar er kwam natuurlijk 
geen politie opdagen. “Ik ga wel lopend hulp halen”, zei ik tegen Madeleine, maar die vond 
dat geen goed idee: “Je laat me hier toch niet alleen staan?” Dus bleven we toch maar met 
elkaar wachten. Het duurde voor mijn gevoel uren voor er een grote truck kwam aanrijden, 
waarvan de chauffeur vroeg wat er aan de hand was. “We hebben geen benzine meer”, legde 
ik hem uit. Nadat hij de tankinhoud gecontroleerd had zei hij: “Het valt wel mee. Ga maar 
rijden, dan rijd ik wel achter je aan. Bij de volgende afslag is een tankstation en als er voor die 
tijd wat misgaat dan help ik je wel.” Zo reden wij over de snelweg met de truck achter ons 
aan. Na een kwartiertje toeterde hij en gebaarde hij dat we de weg af moesten. Dat deden we 
en terwijl we dankbaar naar de chauffeur zwaaiden begon onze auto te bellen en te bellen. We 
reden het talud af en kwamen direct bij het tankstation tot stilstand. “Zo, die heeft dorst, die 
heeft geen druppel benzine meer”, zei de pompbediende. 
In Amerika staan geen benzinestations langs de snelwegen. Je moet er altijd af, maar dat moet 
je dan wel weten, zeker als je door het moeras rijdt.  
Jaren later heb ik deze route nog wel eens gereden en toen waren er wel tankstations. 
Kennelijk ben ik dus niet de enige geweest die dit is overkomen. 
 



 68 

Alles maar dan ook werkelijk alles is anders in Amerika, niet alleen in het verkeer maar 
bijvoorbeeld ook bij maten en gewichten. Zo wordt de temperatuur niet aangegeven in graden 
Celsius, maar in Fahrenheit. Kilometers worden mijlen, vierkante meters square feet, je hebt 
geen kilo’s maar het USA pound. 
Ook de elektriciteit is anders: in Europa is de netspanning 220 volt, in Amerika 110. 
Daarom is ook de opbouw van een TV anders. Daar komt nog eens bij dat er wel 80 of 
90 verschillende TV-zenders zijn. Al die zenders zijn eigendom van drie verschillende 
maatschappijen, te weten Ted Turner, General Electric en Marc Trump. Er is wel een 
publieke omroep, maar die draait op vrijwillige bijdragen en presenteert alleen maar 
uitzendingen uit de oude doos: oude films en sportreportages uit een heel grijs verleden. 

Maar ook de verhouding werkgever-werknemer is anders. En overal wordt over gestemd: ze 
stemmen er zelfs nog over wie de brandweercommandant wordt.  En nu we het toch over 
stemmen en verkiezingen hebben: er zijn maar twee grote politieke partijen en die zijn allebei 
rechts; er is wat dat betreft nauwelijks verschil tussen Clintons democraten en de 
republikeinen. 
Bij het kopen of verkopen van huizen is alles onderhandelbaar, de makelaar vraagt 6% kosten 
en de notariskosten zijn voor de verkoper. De boekhouding wordt zelfs anders gevoerd: de 
uiteindelijke cijfers zijn wel hetzelfde, maar de opbouw is heel verschillend want wij doen het 
in Europa op datum terwijl het in Amerika op alfabet gaat.  
 
 
Zo is er nog veel meer: als je zit te eten  en je bent  aan het hoofdgerecht komen ze in 
Amerika vragen of je nog een nagerecht wilt. Zeg je “nee”,  dan leggen ze de rekening neer 
hoewel je nog zit te eten. 
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Mijn Amerikaanse vakanties 
 
Ik vind Californië een van de mooiste gebieden van Amerika en ben er dan ook verschillende 
keren geweest. San Francisco en Boston vind ik de mooiste steden van Amerika. San 
Francisco is een fascinerende stad, met de B Bridge, China Town, Bart (de ondergrondse), 
Castro Street met z’n homo’s, de haven met in de baai van San Francisco het eiland Alcatraz, 
wat tot 1963 de bekendste gevangenis van de wereld was en waar bijvoorbeeld Al Capone 
nog gevangen heeft gezeten. 

Verder de cable car (de tram) en al de 
winkelstraten rond Market Street. Je komt daar 
heel veel daklozen tegen die overdag staan te 
bedelen en ’s nachts in de kroeg zitten. Bij het 
station aan Market Street heb ik nog wel eens om 
vijf dollar zitten schaken met een dakloze. De 
man kon heel goed schaken dus die vijf dollar 
verloor ik natuurlijk. Maar ik neem aan dat mijn 
vrouw in dezelfde tijd veel meer geld kwijt is 
geraakt, want die was aan het winkelen. 

We overnachtten meestal dicht bij een restaurant aan de rand van de stad. En natuurlijk dicht 
bij Bart, de ondergrondse waarmee we dan ‘s ochtends vroeg naar het centrum gingen. Dat 
was vrij eenvoudig; we stapten wel eens een halte te laat uit, maar dat was dan prima te 
belopen. 
Vaak reden we van San Francisco naar Los Angeles over highway 1 langs Peppelbeach, een 
van de bekendste golfbanen in de omgeving. 
 
Ongeveer 100 kilometer ten zuiden van San Francisco aan de prachtige ruige kust van de 
Stille Oceaan ligt Carmel by the Sea. Het is een schitterendee kuststad met veel historische 
hotels, gezellige herbergen en eersteklas restaurants. Het is een pittoreske omgeving met 
verborgen cottages en exentrieke kunstenaarstudio’s. Van 1986 tot 1988 is Clint Eastwood 
hier nog burgemeester geweest voor de Republikeinse partij.  
Aan de andere kant van de weg ligt Monterey, waar ik nog wel eens heb geprobeerd een 
winkeltje te huren. Toen ik naar de huurprijs had gevraagd kreeg ik een bedrag te horen 
waarover ik zei: “Ik wil niet kopen, maar huren.” Toen bleek dat het om de kale huurprijs 
ging. Daar kwamen dus nog gas, licht, water en verzekeringen bij en dan zou je ook nog eens 
je medewerkers moeten betalen. Ik heb er dan ook direct van af gezien en begrijp nog steeds 
niet dat wie dan ook daar ook maar een snee droog brood kan verdienen. In Carmel by the Sea 
hebben ze wel verstand van antiek; dat is er heel mooi, maar ook heel duur. Terwijl er andere 
plaatsen in Amerika zijn waar mensen nauwelijks het verschil zien tussen antiquairs en 
voddenmannen. 

Als je verder doorrijdt kom je bij Malibu, een voorstad van Los 
Angelos met huizen aan het strand. We kwamen er eens laat aan 
en stapten een restaurant binnen om wat te gaan eten. Het was 
er immens groot, zoals alles groot is in Amerika, van de wegen 
tot de auto’s en van de biefstukken tot de doperwten. Om nog 
maar te zwijgen van de mensen, die meestal last hebben van 
overgewicht. Niet kanker, of hart- en vaatziekten, maar 
overgewicht is in Amerika doodsoorzaak nummer een.  
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Afijn, we kregen een plaats toegewezen, ik bestelde wat drankjes en we wachtten op de kaart 
die nooit kwam. Op de placemats die op tafel lagen stonden vijf gerechten afgebeeld en 
daaruit kon je kiezen: drie soorten vlees en twee soorten vis. We bestelden forel en twee 
soorten vlees, die tot onze schrik weldra rauw op een bord werden geserveerd. Ik vond dit wel 
een heel rare zaak en vroeg de serveerster wat de bedoeling was. Die legde ons uit dat we ons 
gerecht zelf moesten grillen. “Maar de aardappelen en groenten dan?”, vroeg ik. “Meneer, er 
is een saladebuffet”, zei ze daarop. Ik had dat niet gezien omdat het restaurant zo enorm groot 
was. Toen we er heen liepen zagen we er verschillende grillplaten, een aantal mooie 
saladebuffets en een heel grote bar. Het was een bijzondere ervaring; er waren zeker wel 500 
mensen binnen. We hebben er een heel gezellige avond gehad en hebben ook nog eens heel 
lekker gegeten. 



 71

Piet Zomers 
 
Enige jaren later, na in ongeveer 40 staten van Amerika te zijn geweest, kwam ik weer terug 
in Florida. Iets ten noorden van Naples ligt daar het plaatsje Bonita Springs. Ik had daar via 
via een appartement gehuurd op de Beach and Tennis Club, een terrein waarop zes hoge 
flatgebouwen staan. Een van die flats was eigendom van Piet Zomers, een Nederlandse boer 
die kort na de oorlog vanuit Drenthe naar Canada was geëmigreerd. Hij had daar goed 
geboerd, en stond er niet in de Quote 500 omdat ze die nu eenmaal niet hebben. Hij verbleef 
gedurende de wintermaanden in zijn appartement in Bonita Springs omdat het hem dan in 
Canada veel te koud was. Maar de maand september wilde hij het met alle plezier aan mij 
verhuren. 
Toen ik er aan kwam kon ik de sleutel bij de receptie afhalen en moest ik me verder zelf maar 
zien te redden. In het appartement aangekomen bleek dat alles was afgesloten: water, 
elektriciteit enzovoort. Maar na enig zoeken hebben we zelf alles kunnen aansluiten en 
konden we ons installeren. Het was een eenkamerflat met een open keuken en met een 
schuifwand zodat je als je dat wilde een aparte slaapkamer kon maken. Kortom, we waren 
weldra helemaal tevreden: alles was in orde en we voorzagen geen problemen. 

 
Na een dag of vier zouden we naar Key West gaan. Dat is het 
uiterste puntje van Florida, waar een bordje staat dat het nog 120 
mijl naar Cuba is. Het is een leuk plaatsje, waar veel toeristen 
komen. Van Bonita Springs naar Key West is ongeveer een dag 
rijden dus we zouden drie dagen en twee nachten weg zijn. Het 
kostte dus weinig moeite om ons reisvaardig te maken en de dag 
van vertrek stonden we weldra klaar om te vertrekken met een 
koffer voor twee overnachtingen. Ik had de deur al op slot toen 
ik me bedacht dat ik toch nog wel even naar het toilet wilde. Dus 
ik naar het toilet, trek door en sluit het appartement opnieuw af 
waarna we naar Key West vertrokken. Het was een leuke autorit 
en we hebben ook een heel leuke dag in Key West gehad.  

Na drie dagen kwamen we weer terug bij ons appartement op de Beach and Tennis club. Hier 
bleek iets mis te zijn gegaan, want toen we naar binnen wilden stappen bleek het gehele 
appartement onder water te staan. En al snel bleek het allemaal nog veel erger te zijn, want 
niet alleen ons appartement op de zevende verdieping stond blank, maar het water was via de 
verdiepingen eronder naar beneden gelopen tot in de receptie op de begane grond. En 
niemand had er iets van gemerkt omdat van mei tot oktober 80 procent van de huizen, flats en 
condo’s zoals appartementen in Amerika worden genoemd niet bewoond is, omdat het vrijwel 
allemaal tweede huizen zijn.  
De oorzaak van de overstroming was enerzijds dat het toilet is blijven doorlopen nadat we 
vertrokken waren. Daar kwam dan nog eens bij dat de afvoer vele maanden niet gebruikt was 
en gedeeltelijk dicht was gaan zitten. Met gevolg dat de toiletpot overstroomde. Het water is 
vervolgens via de muren en kleine openingen naar de zesde verdieping gelopen en 
daarvandaan verder zodat het na drie dagen beneden in de receptie langs de muren naar 
beneden sijpelde. 
We hebben zo goed en zo kwaad als het kon alles opgeruimd. Maar je kunt beter een olifant 
leren schilderen want er was geen beginnen aan. De wanden in Amerikaanse huizen zijn van 
hardboard, dus als daar een dag of wat water tegenaan staat worden ze slap en dik en moet 
eigenlijk alles vernieuwd worden. We durfden nauwelijks meer naar beneden te gaan en als 
we al onze moed bij elkaar geraapt hadden en het toch deden dan droegen we een zonnebril. 



 72 

Na een week zou meneer Zomers de huur op komen halen en daarna zouden wij vertrekken.  
Ik zie hem nog aan komen rijden in een heel oud autootje, 
waarin Adam en Eva nog wel getrouwd hadden kunnen 
zijn. Maar autootje of geen autootje, we moesten hem 
natuurlijk wel vertellen wat er in zijn appartement 
gebeurd was. “Wat doen we nu verder?” vroeg Zomers 
daarop. Hij vond dat ik verantwoordelijk was omdat ik 
het toilet had doorgetrokken en daarna niet had gewacht 
om te kijken of alles goed ging. Iets wat ik natuurlijk nog 

nooit gedaan had. 
Natuurlijk had ik kunnen zeggen: “Meneer Zomers u heeft uw zaakjes niet voor elkaar”,  of 
“U moet uw appartement eerst controleren voordat u het verhuurt.” Maar dat laatste kon die 
man natuurlijk niet omdat hij in Canada woonde. Of hij had een tussenpersoon in dienst 
moeten nemen. Maar dat kostte geld en dat wilde meneer Zomers niet, want het was een 
zuinige boer die alles voor een koopje wilde hebben.  
“Nou”,  heb ik tegen hem gezegd, “ik geef het wel aan de verzekering door.” Dat heb ik ook 
gedaan en daar was men van mening dat meneer goede spullen moest verhuren. Afijn, meneer 
Zomers heeft een brief van de verzekering gehad en daarmee was de kous af. 
Al met al vond ik het een vreselijk avontuur, maar ik heb twee schouders gekregen om ze op 
te halen. En meneer Zomers kan van mij een rondje haar knippen met z’n pet op krijgen, want 
wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt het deksel op z’n neus. 
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De Belg 
 
Na die maand in het appartement in Bonita Springs ben ik naar Wiggins Pass Chalet 
Appartment Motel in Noord Naples gegaan. Dat is een appartementenhotel met 
appartementen met één slaapkamer, omdat ze er geen gezinnen met kinderen willen. Er 
verbleven dan ook meest oudere mensen, die er meestal voor een week of drie waren. Ik ging 
er als het even kon vier keer per jaar heen, in september, in november, de tweede helft van 
januari en dan nog eens de weken voor Pasen. Naarmate ik ouder werd had ik er meer 
behoefte aan om bij te tanken, want ik maakte toch iedere week zes werkdagen van minstens 
14 uur. Het valt in de horeca meestal niet mee om een goede chef te krijgen zodat je zelf veel 
moet doen en lange dagen maakt. Als ik in Amerika was ging het meestal wel goed, ook 
omdat ik regelmatig contact met Nederland had, zowel telefonisch als per e-mail.  
Wiggins Pass Chalet ligt aan Wiggins Pass Road op ongeveer drie minuten rijden van het 
strand. Toen ik er kwam werd het beheerd door een vrouw die Donna heette. In het najaar van 

1995 werd me door haar 
gevraagd: “Frans, wil jij 
de zaak hier niet 
overnemen, want alles 
wordt verkocht? En dan 
ben ik niet alleen mijn 
baan kwijt, maar ook mijn 
woonruimte en mijn 
auto.” De eigenaar was 
namelijk op 85-jarige 
leeftijd overleden en zijn 
erfgenamen wilden de 
zaak van de hand doen. 
En Donna werkte er niet 
alleen; ze woonde er ook 
en zonder baan zou ze 
ook haar auto niet meer 

kunnen betalen. Ik heb alle papieren gekregen en bekeken, maar ik zag het niet zitten om twee 
zaken in twee verschillende werelddelen te runnen. Ik was immers alleen maar op vakantie in 
Amerika en moest weldra weer terug naar Nederland, waar ik in Egmond weer in De Boei aan 
het werk zou moeten. 
 
Tijdens ons verblijf in Wiggins Pass Chalet liepen er op zeker moment twee mensen voorbij, 
een man met wat waterige ogen en een vrouw met een kat aan een lijntje. Zoiets had ik nog 
nooit eerder gezien en het wekte niet alleen mijn lachlust op, maar ik begon er in het 
Nederlands ook nog eens commentaar op te leveren. Dat kreeg ik de volgende dag van Donna 
op mijn brood. Ze vertelde dat er in het bedrijf nog meer mensen waren die Nederlands 
spraken en kwam vervolgens op de proppen met Andre en Karin, de man met de waterige 
ogen en de vrouw met de kat aan de lijn. Andre was in België geboren maar op vijfjarige 
leeftijd naar Canada verhuisd. Zijn vrouw was wel in Canada geboren. Toen wij ze 
ontmoetten kwamen ze net terug uit België, waar hij een winkel in kerstartikelen had gehad 
die niet goed liep. Later heeft hij Wiggins Pass Chalet overgenomen. We zijn bevriend 
geraakt en Gaston heeft er zelfs nog eens een jaar gebivakkeerd om zijn Engels te verbeteren. 
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Een aantal jaren later, in 1997, tijdens een andere vakantie zaten we op een regenachtige 
zondag bij elkaar en stelde Andre voor om huizen te gaan kijken omdat er verder toch niets te 
beleven viel. Wij vonden het prima en na een uur of drie te hebben rondgekeken heb ik een 
appartement gekocht. Ik had de makelaar nog wel gevraagd of hij verder niets te koop had, 
maar volgens zeggen was dat niet zo en we hadden verder ook nergens borden gezien. Maar 
de knoop was snel doorgehakt en dat moest ook wel want we hadden niet veel tijd meer: op 
maandag tekenden we het voorlopig koopcontract en op dinsdag vlogen we weer naar 
Nederland. 
Donderdags belde de Belg uit Amerika op en zei: “Frans, we hebben het appartement veel te 
duur gekocht en er staan er bovendien nog veel meer te koop. Hij zei: “We katten hem.” Ik 
zei: Goed, we katten hem.” In Amerika kan dat namelijk tot 14 dagen na het ondertekenen 
van de akte. Zo gezegd zo gedaan, en na weer drie dagen belde Andre opnieuw om te 
vertellen dat in een ander park waar ik ook geweest was een heel mooi appartement te koop 
stond en dat ook nog eens voor veel minder geld.   “Bied maar”, heb ik gezegd en na veel 
onderhandelingen heb ik dat appartement goedkoop in handen gekregen. 
Een maand later ben ik maar eens naar Florida gegaan om te kijken wat ik eigenlijk gekocht 
had. Bovendien moest het nog ingericht worden. We kwamen ’s avonds laat bij Andre aan en 
zijn na nog wat te hebben gegeten direct gaan slapen. De volgende dag wilden we natuurlijk 
wel even naar het appartement dat we gekocht hadden. Omdat Andre geen tijd had om met 
ons mee te gaan, zei hij: “Hier is de knipper van je garage; als je er op drukt zie je vanzelf wat 
je garage en appartement zijn.”  

We zijn er heen gereden en er stonden wel 40 
appartementen. We zijn er met de auto langs gereden 
en drukten steeds op de knipper tot er dan eindelijk 
een garage open ging. Het leek wel of we een prijs 
hadden gewonnen in een of andere quiz. Maar dat 
was niet zo, we hadden gewoon ons eerste huis in 
Florida gekocht. Het was een heerlijk appartement, 
met een mooie woonkamer, twee slaapkamers, een 
keuken met eetgelegenheid, een mooi balkon en een 

garage. We hebben hier in onze vakanties altijd met plezier gewoond.  
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Van Los Angeles tot Washington, van Hawaii tot New Orleans 
 
“Hoe zijn je cijfers?” vroeg president Bush eens aan een student. Nou, die waren erg goed, 
compleet met eervolle vermeldingen. “Ga zo door”, zei de president en hij vroeg aan de 
volgende: “Hoe zijn je cijfers?” en die antwoordde “erg slecht.” Waarop Bush zei: “Dan kun 
je altijd nog president van Amerika worden.” Zo begaan Amerikanen alle stommiteiten die je 
kunt bedenken en een paar die je niet kunt bedenken. Dit zei de vroegere Franse president 
Charles de Gaulle ooit over de Amerikanen. Fransen zijn dan ook niet gek op Amerikanen en 
Amerikanen zijn evenmin dol op Fransen. Zo zeggen ze: “Weet je hoe je een Fransman naar 
Irak krijgt? Door te zeggen dat er truffels groeien.” Dit geeft eigenlijk in een notendop de 
afstand aan tussen Europeanen en Amerikanen.  

               Amerika is geen land, 
maar een werelddeel. Alleen Los 
Angeles al bestaat eigenlijk uit 
zeven plaatsen die aan elkaar 
gegroeid zijn en alleen daar al, op 
een gebied zo groot als de 
provincie Utrecht, wonen meer 
mensen dan in heel Nederland. 
Wij zijn hier sinds de jaren vijftig 
bezig met een verenigd Europa, 
maar in Amerika is al meer dan 
honderd jaar sprake van de 
Verenigde Staten van Amerika. In 
de Europese Unie wordt nog 
steeds een groot aantal 
verschillende talen gesproken, 

terwijl in Amerika iedereen Engels spreekt. Spaans is er de tweede taal; dat wordt vooral door 
de Mexicanen gesproken. Mexicanen zijn de gastarbeiders van Amerika, heel hard werkende 
mensen die alle slechte banen hebben en weinig verdienen. In dat opzicht lijken Amerika en 
Europa toch weer op elkaar want ze kunnen geen van beiden zonder gastarbeiders. 
 

In Los Angeles kun je op Sunset Boulevard 
flaneren en in Hollywood kun je op de Walk 
of Fame de kleurige sterren in het trottoir 
bekijken met daarop de namen van 
filmsterren. De studio’s zijn het werkelijk 
waard om te bekijken. Daar zie je alle 
filmtrucs, van de films van Alfred Hitchcock 
tot en met het joodse volk dat uit Egypte 
door de Rode Zee wandelde. Nadat we hier 
geweest waren wilde Madeleine naar 

Beverly Hills. Dus daar zijn we met een bus doorheen gereden, waarbij bij de verschillende 
huizen gestopt werd en verteld werd wie er woonde. Maar ik ken de die grapjassen bijna geen 
van allen en de meesten hebben ook nog eens een groot doek voor hun oprijlaan hangen zodat 
je er niet naar binnen kunt kijken. Er rijden alle dagen namelijk busladingen vol toeristen die 
zo aapjes willen kijken. 
 
In San Francisco heb ik enkele keren gebruncht in Top of the Markt, een heel goed restaurant 
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met koud buffet, warm buffet en nagerechtenbuffet. Het restaurant is bovenin een gebouw van 
zo’n 35 verdiepingen zodat je een schitterend uitzicht over de stad hebt. Beneden, in de 
immens grote hal stond een grote Caddilac die er niet eens opviel. Er stond ook een piano met 
computer, die vanzelf speelde zodat er geen pianist nodig was. Dat was voor die tijd een 
belevenis. Jaren later heb ik zelf nog eens zo’n ding gekocht. 

 
Vanuit San Francisco zijn we naar Las Vegas gegaan, de grootste entertainmentstad van de 
wereld. Ik ben er een aantal keren geweest. Niet om te gokken, want dat verlies je altijd, maar 
voor de shows. Soms zagen we wel drie shows op een avond; om zes uur, om half tien en om 
twaalf uur. Eten en slapen was er goedkoop, omdat ze het er moesten hebben van het gokken. 
’s Avonds was er een heel mooie sfeer met heel veel verlichting en natuurlijk 
topentertainment. We gingen bijvoorbeeld naar Hilton Las Vegas en naar Ceasars Palace, 
waar ’s avonds bokswedstrijden en allerlei shows waren en waar je overdag kon winkelen 
terwijl het leek alsof het nacht was. In hotel The Mirage had je Siegfried en Roy, twee Duitse 
jongens die een geweldige show hadden met witte tijgers en dolfijnen. 
Maar het opvallendst waren natuurlijk al die mensen die overal rondliepen met drinkbekers 
vol geld, waarmee ze soms aan twee of drie gokautomaten tegelijk speelden… alsof  het niet 
snel genoeg ging. Als je ze dan later tegenkwam hadden ze geen bekers meer nodig omdat al 
hun geld op was. 
Er waren niet alleen automaten in die hallen, je kon er ook roulette of black jack spelen, of op 
paarden of honden gokken. Je kon overal op gokken, als je dat wilde kon je er bij wijze van 
spreken nog op gokken of er het eerst een rode of een blauwe auto voorbij zou komen. Veel 
van de casino’s en hotels liggen langs de Las Vegas Strip, een 6 km lang stuk van Las Vegas 
Boulevard. Er wordt van alles gedaan om klanten de casino's binnen te krijgen. Er zijn 
rolpaden vanuit de Strip die de mensen zo de casino’s binnenloodsen.  
Maar je kon er niet alleen gokken, je kon er ook trouwen. En dat werd er veel gedaan in de 
kapelletjes langs de Las Vegas Strip. Je kon er ieder moment van de dag trouwen. Alles was 
er kitsch, compleet met kunstbloemen. Alleen het huwelijk was niet kitsch, want als je er 
trouwde was je wel echt getrouwd. Ik heb me geweldig vermaakt in Las Vegas en drie dagen 
lang genoten van het observeren van mensen. 
  
Na Las Vegas zijn we door de Nevada Woestijn naar Yosemite gereden. In de Nevada 
Woestijn werd vroeger wel met auto’s om het wereldsnelheidsrecord gereden. Ik geloof dat 
het op 333 meter per seconde staat, dat is de geluidsbarrière. Toen ik door de woestijn reed 
heb ik er welgeteld vier auto’s gezien. Ik moet er niet aan denken dat ik er pech had gekregen, 
want mobieltjes waren er in die tijd nog niet. 

Yosemite is een prachtig 
nationaal park midden in de 
Nevada woestijn. Het is een 
van de eerste nationale 
parken van Amerika en 
heeft een oppervlakte van 
zo’n 3000 vierkante 
kilometer. Het heeft 
prachtige watervallen en 
wilde rivieren, 
mammoetbomen, maar ook 
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diepe valleien en uitgestrekte weidelandschappen. Er zijn ook heel veel dieren, waaronder 
beren en bergleeuwen en er zijn zo’n 1200 verschillende soorten vogels.  
Na al dit natuurschoon te hebben gezien is het nog ongeveer 250 kilometer rijden voor je weer 
in San Francisco bent. De meeste mensen die deze tocht maken doen er een week of drie over, 
afhankelijk van hoe lang je ergens blijft en waar je allemaal naartoe wilt. Zo gaan veel 
mensen ook nog naar Palm Springs, een bekende toeristenplaats in Californië waar veel 
filmsterren komen. 
 
Maar niet alleen in Californië viel veel te zien. Een andere geweldige belevenis vond ik New 
Orleans, de stad van de slavenmuziek en de gospels van Mahalia Jackson en van Louis 
Armstrong en de dixielandjazz. 
Ik kwam er eens op een zaterdagavond aan, nam een taxi naar mijn hotel en ben direct in m’n 
bed gekropen omdat ik erg moe was. De volgende ochtend om zeven uur werd ik wakker van 
een gezang van jewelste. Wat was het geval… ik sliep naast een kerk. Om precies te zijn een 
baptistenkerk, een hallelujakerk zoals het in de volksmond heet. Het soort kerk dus waar bij 
een begrafenis mensen worden ingehuurd die theatraal lopen te huilen bij de baar. De muziek 
die door mijn open raam naar binnen kwam was zo schitterend dat we ons hebben aangekleed 
en naar de kerk gegaan zijn. Die zat helemaal vol met zwarten; wij waren de enige blanken. 
De vrouwen hadden allemaal prachtige hoeden op en om de haverklap viel er een flauw. Dan 
kwamen er van die grote mannen, echte kleerkasten, en die sleepten de dames dan uit de kerk 

vandaan. Aan het eind van de dienst kreeg je van 
iedereen een hand met de woorden “God bless 
you.” Ik had zoiets nog nooit eerder meege-maakt; 
het was een belevenis waarvan ik diep onder de 
indruk was. Buiten stond op iedere hoek van de 
straat wel een orkestje te spelen en vooral in The 
French Quarter met straten als Castro Street en 
Bourbon Street was dat bijzonder leuk. 
Het was allemaal wel leuk, maar de tweede keer 
dat ik er kwam begon het wat op de  Amsterdamse 
Zeedijk te lijken, met overal dames die topless op 

de bar dansten. Hoe het er nu is weet ik niet maar na de orkaan Kathrina zal het er nog wel 
een puinhoop zijn. 
Dan is bijvoorbeeld Wisconsin, dat ten noorden van Chicago ligt, heel anders. Vooral als het 
half oktober is, dan wordt het herfst en worden alle bladeren geel of rood. En doordat er 
weinig of geen wind is blijven ze aan de bomen hangen en zie je hele gele of rode stukken. 
Dit verschijnsel wordt Indian Summer genoemd. Het beperkt zich trouwens niet tot 
Wisconsin, want de herfst verplaats zich langzaam naar het Zuiden, dus later in het jaar zie je 

het ook in de zuidelijker 
staten van Amerika. Als je  
er half oktober naar toe  
gaat is er bijna geen 
hotelkamer te krijgen omdat 
zo ongeveer heel Chicago 
er dan is neergestreken, dan 
sta je er voor louter 
kabouter en kun je in de 
auto slapen.  
 
Ook Washington D.C. is 
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een mooie stad. We zijn er overal geweest met de ondergrondse. Eerst naar Arlington, naar 
het graf van Kennedy en de eeuwige vlam. Later naar de stad, naar het Capitool en het Witte 
huis, dat op de tv groter lijkt dan het in werkelijkheid is.  
Heel indrukwekkend vond ik het Vietnammonument. 

  
Het staat in een park en bestaat uit een drietal muren aan elkaar met daarin gegraveerd 33.000 
namen van jongens die de oorlog in Vietnam niet overleefd hebben. Je ziet er vaders en 
moeders de naam van hun kind zoeken en dan met potlood overtrekken op papier. Dat doet je 
wat. Ik had in Wisconsin iemand ontmoet, een tandarts, Egars, die drie zoons had waarvan er 
een in Vietnam gesneuveld is. Ik heb er de naam gevonden van die jongen, die van mijn 
leeftijd was. En hoewel ik hem verder niet kende had ik er toch een vreemd gevoel bij. 
 
Weer heel anders is de staat Hawaii in de Stille Oceaan. We zijn daar ook geweest en hebben 
bijna alle grotere eilanden bezocht, Molokai, Maui, Kauai en natuurlijk Hawaii, dat The Big 
Island genoemd wordt om de eenvoudige reden dat het het grootste eiland is. De hoofdstad 
Honolulu is een wereldstad waar het leven dag en nacht doorgaat. Er wonen veel Japanners, 
die er allemaal werken en bijvoorbeeld ook veel hotels bezitten. Zij hebben de prijzen in 
Hawaii enorm opgeschroefd.  
Ik ben er ook geweest op de plaats waar de Japanners in december 1942 de Amerikanen 
aanvielen en zo het startsein gaven voor de Amerikaanse deelname aan de Tweede 
Wereldoorlog. Het belangrijkste aan dit monument is de Arizona, het Amerikaanse 
vlaggenschip dat er tot zinken gebracht werd en dat daar sedertdien nog steeds ligt met er in 
opgesloten al die jongens die op deze manier een zeemansgraf hebben gekregen. Je kunt er 
met een bootje naartoe varen en toen ik er aankwam zag ik er een oude man die op het schip 
stond te huilen omdat zijn broer er nog in zat. Dat doet je wel wat, dit monument voor de 
Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbour en het begin van de totale oorlog. 
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Heel mooi is het Grote 
Eiland, Hawaii, waar je de 
lava in zee ziet lopen en 
waar volledig kale 
lavavlakten zijn. Op dit 
eiland woonde ook Erik 
Hazelhoff Roelfsema, de 
adjudant van Wilhelmina die 
later bekend werd als de 

soldaat van Oranje. Ik heb er ook nog wel mensen ontmoet die er op een berg woonden. De 
man was gepensioneerd en gaf nog wat les en zijn zoon had een vissersboot. Er kwam verder 
nooit iemand op bezoek in hun schitterende huis. Dat huis had nog een buitentoilet, maar tot 
mijn verbazing zat daar geen deur in. Toen ik hem uitlegde dat in Europa toiletten altijd 
deuren hebben en vroeg waarom dat hier niet zo was, vertelde hij dat ze dat expres niet 
gedaan hadden omdat je vanuit dat toilet zo’n geweldig uitzicht over de oceaan had en er 
bovendien toch nooit iemand kwam. 
De kleinere eilanden zoals Molokai hadden vroeger allemaal ananasteelt, maar daar is weinig 
meer van over. De lonen zijn zodanig gestegen dat ze niet meer kunnen concurreren met de 
lagelonenlanden. Op het eiland Maui komen veel toeristen. Het is er erg duur; vooral in de 
winter als het erg koud is in Amerika is Maui overbevolkt. Maar zoals gezegd hebben de 
Japanners er alles weggekocht, soms tegen absurde prijzen.  
 
 
Het gevolg is dat je er geen timmerman, loodgieter, ober of werkster kunt krijgen omdat die 
geen huis kunnen kopen of huren omdat dat veel te duur voor ze is.  
 
Daarom laten de Japanners voor dit soort werk veel mensen voor drie maanden overkomen. 
Zo moeten ze hun economie draaiende houden, want ook deze mensen heb je nodig, omdat 
een ketting waaraan een schakel ontbreekt nu eenmaal geen ketting meer is. 
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Twee Amerika’s  
 
Alles is anders wanneer je Amerika met Europa vergelijkt. Er is dan wel geen statiegeld in 
Amerika, maar het huisvuil wordt er milieutechnisch beter gescheiden: daar komen na de 
vuilniswagen de glaswagen en de oudpapierwagen en iedereen doet aan deze gescheiden 
inzameling mee. Hier moet je glas en papier wegbrengen en ik betwijfel of iedereen dat doet. 
De  auto’s  in Amerika zijn groter en bepaald niet zuiniger, maar ze zijn wel schoner. Dat 
neemt niet weg dat men vanwege de stijgende benzineprijzen tegenwoordig ook in Amerika 
niet gek meer is op een achtcilinder. Dat laat onverlet dat Amerikanen van comfortabele 
auto’s houden en dat zullen blijven doen. Ze zeggen niet voor niets “I am never too late in a 
V8” oftewel “Ik kom nooit te laat in een achtcilinder.”  In een stad  als  Los Angeles worden 
de auto’s niet op veiligheid gecontroleerd, maar alleen op luchtvervuiling. En die controles 
zijn echt niet misselijk, want men vindt  schone lucht belangrijker. Los Angeles ligt in een dal 
en er staat  bijna nooit wind, dus smog is er heel slecht voor longpatiënten. 
 
Er zijn twee Amerika’s. Het een is voor de mensen die de Amerikaanse droom bereikt  
hebben en geen zorgen meer hebben en het andere is het Amerika waar de mensen iedere dag 
moeten sappelen  om hun brood te verdienen. Ik had in Amerika in mijn winkel een vrouw in 
dienst die alleenstaand was en al een baas had voor 40 uur en dan ook nog eens bij mij 
werkte. Al met al kon ze net het hoofd  boven water houden en dan was ze nog niet eens 
verzekerd voor ziekte en had ze geen vakantie of vakantiegeld. De heel rijken hebben het veel 
gemakkelijker in Amerika dan in Nederland, die  betalen veel en veel mindere belasting dan 
hier en het levensonderhoud is voor hen veel goedkoper, bijvoorbeeld de benzine, de btw 
enzovoort. 
Jaren geleden kwam ik in Florida een Nederlandse vrouw tegen, die schilderijtjes verkocht. 
Ze zei: “Je hebt hier twee verschillende maatschappijen en die lijken totaal niet op elkaar.” 
Hoe langer je in Amerika bent en er over na gaat denken hoe meer je gaat zien dat die vrouw 
gelijk heeft gehad. Het is niet alleen de benzine die goedkoper is en de medische zorg die 
duurder is, maar alles is anders. Het is een veel hardere maatschappij, een maatschappij van 
“ieder voor zich en God voor ons allen.” En als je in de goot terechtkomt, kun je dat beter in 
Nederland doen dan in Amerika. In Nederland word je overal geholpen door de overheid, 
maar dat is in Amerika totaal anders. Als je daar eenmaal in de goot beland bent dan blijf je 
erin en de rijke Amerikanen betalen veel en veel minder aan allerlei belastingen. “Ieder voor 
zich en God voor ons allen” is daar zoals gezegd het principe, hoewel de kerken overal vol 
zijn. 
 
Amerika is een 24-uurs economie, waar sommige winkels zoals Wall Mart en Wall Greens 
dag en nacht open zijn. Tijd is geld in Amerika; alles moet daarom vlug, vlug en nog eens 
vlug. Men kijkt wel naar de prijs, maar niet naar de kwaliteit en wil dus veel voor weinig geld. 
Dat zijn de doorsnee Amerikanen, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Men werkt hier veel 
meer en veel harder voor minder geld; het aantal vakantiedagen is minder, er is geen 
ziekenverzekering dus als men ziek is vangt men geen geld als men geen eigen verzekering 
heeft. Er zijn geen of bijna geen vakbonden en maar twee politieke partijen die allebei rechts 
zijn. Een wat linksere democraat als Jesse Jackson heeft in zijn partij ook maar weinig in te 
brengen. De oudedagsvoorziening is veel minder geregeld in Amerika dan in Nederland. Het 
is zelfs zo dat je er zelf voor moet zorgen en bejaardenhuizen zijn erg duur. De meeste 
ouderen  gaan daarom dicht bij hun kinderen wonen, zodat die kunnen helpen bij allerlei 
zaken. Als bejaarde kun je het beste in de stad wonen, want het openbaar vervoer is slecht en 
als je niet meer kunt autorijden kun je in de stad tenminste nog van het openbaar vervoer 
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gebruik maken om ergens te komen, want op het platteland is dat er al helemaal niet. 
 
Amerikanen zijn toneelspelers. Ontelbare keren heb ik in mijn winkel kasten moeten opmeten 
als ik die verkocht. Dan moest je zo’n kast soms brengen en die moest dan tegen een muur 
gezet worden waar wel 20 van die dingen konden staan. Of ze zeiden: “Pak maar in. Ik kom 
zo wel terug.” Het gebeurde me in het begin dat ik de winkel had verschillende keren dat er 
helemaal niemand meer terugkwam, dus “eerst afrekenen en dan pas inpakken” werd al snel 
het devies. 

De doorsnee Nederlander met geld stemt rechts 
en zonder geld stemt hij links. Hier zijn niet zijn 
niet veel mensen die geen geld hebben en rechts 
stemmen. Rijke Amerikanen uit Beverly Hills 
stemmen bijna allemaal op de democraten, net als 
veel advocaten. Bij ons zijn de kerken leeg en in 
Amerika zijn ze overvol en zeker niet alleen met 
kerst. 
De politie werkt in Amerika ook heel anders: bij 
het minste of geringste trekken ze hun pistool en 
ze vinden het ook heel leuk om hun handboeien 
te gebruiken. Er is in Amerika dan ook veel meer 
ontzag voor de politie dan in Nederland. Ik reed 
eens 90 mijl op een autosnelweg waar ik maar 80 

mocht en kreeg de politie achter me aan de me liet stoppen. Ik zette de auto aan de kant en zei 
tegen mijn medepassagiers: “Houden jullie je mond; ik regel het wel.” Ik was nog maar 
nauwelijks uitgesproken of er stond een agent met getrokken pistool voor mijn autoraam. Ik 

moest de auto uit om me te laten fouilleren en 
vervolgens moest ik mijn rijbewijs en mijn 
autopapieren laten zien. “Je reed tien mijl te 
hard”, vertelde hij me “en daar krijg je een 
boete voor.” Ik deed alsof ik hem niet verstond, 
waarop hij me direct mee wilde nemen om me 
op te sluiten. Daar had ik niet op gerekend, dus 
heb ik hem maar snel in keurig Engels 
gevraagd hoeveel ik moest betalen. Dat bleek 

90 dollar te zijn en ik koos eieren voor mijn geld en gaf hem een briefje van 100 dollar. “Heb 
je het niet gepast?” vroeg hij me terwijl hij me achterdochtig aankeek. “Nee meneer.” Hierop 
liet hij me weten dat ik het wisselgeld op het politiebureau kon ophalen, wat er op neerkwam 
dat ik twee keer 15 mijl zou moeten rijden voor tien dollar. Dat heb ik uiteraard niet gedaan, 
maar daarmee was ik nog niet van de man af want hij is achter me blijven rijden tot we in een 
andere staat kwamen. 
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Steaks, doperwten en mensen: alles is groter 
 

In Amerika zijn arme mensen vaak heel dik terwijl de rijken vaak mager zijn. De armen 
eten over het algemeen heel slecht: veel vet en geen groenten of fruit. ’s Ochtends om 
negen uur staan er al rijen voor McDonalds om hamburgers te halen. Zo was er eens een 
dikke man die een attack kreeg en naar het ziekenhuis moest. Helaas paste hij niet op de 
brancard en hebben de ziekenbroeders hem maar op de vloer van de ambulance 
neergelegd. In het ziekenhuis kon hij helaas niet door de scan, want hij was te dik. Toen 
hij eindelijk in zijn bed lag moest hij op de pot, maar helaas kon hij niet op de pot. 
“Doet u het maar in uw broek, dan ruim ik het wel op”, zei de zuster. Dat is toch 
vernederend. Maar die man woog helaas meer dan 300 kilo, iets dat helaas veel 
voorkomt in Amerika. 

Natuurlijk zijn er in Amerika ook dingen die beter zijn. Zo zal een Amerikaan nooit 
voordringen. Ik heb verschillende malen meegemaakt dat de stoplichten uitvielen door 
een orkaan. Maar iedereen wachtte op zijn beurt en niemand drong voor. Men is altijd 
heer in het verkeer en men rijdt  bijna nooit te hard. Amerikanen zijn in het verkeer 
veel minder gestrest.  

Het openbaar vervoer is behalve in de grote stad slecht. Dus je moet wel voor eigen 
vervoer zorgen, ook al omdat de afstanden veel en veel groter zijn. Jongeren halen hun 
rijbewijs al als ze 16 jaar zijn; zodoende heeft dit land meer auto’s dan mensen. Ook het 
vrachtvervoer gaat over de weg; ze hebben bijna geen spoorwegen en ook geen 
waterwegen zoals in Nederland. 

 

Hun volkssporten zijn ook anders: wij hebben voetbal, wielrennen, en schaatsen; zij hebben 
baseball, american football en ijshockey. Bij hun sporten moet ook altijd iemand winnen, 
terwijl je bij ons gelijk kan eindigen. Amerikanen gaan net zolang door totdat er een winnaar 
is, ook in de maatschappij, waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. 
In Amerika heeft ons voetbal geen voet aan de grond gekregen omdat er daar altijd een 
winnaar moet zijn. Alleen damesvoetbal doet is aangeslagen in Amerika, daarbij wordt ook 
nog eens goed gespeeld. 
De grootste Amerikaanse sportman is voor mijn generatie Cassius Clay, alias Mohamed Ali, 
de man die van zichzelf zei:  “I am the greatest!” Voor die man ging je ‘s nachts je bed uit om 
te kijken hoe hij bokste tegen Foreman  of  Frazer. Zijn dochter is trouwens ook een heel 
mooie en goede bokser, naar wie ik altijd met genoegen heb gekeken. Maar ja, wij in Europa  
hebben voetbal en als het Nederlands elftal een penalty moet nemen dan denk ik altijd weer 
aan het verschil tussen een biertje en een penalty… een biertje gaat er altijd in en bij een 
penalty weet je het nooit.  
   
Je kunt geen afspraken met Amerikanen maken; ze komen altijd te laat, of ze komen helemaal 
niet opdagen. En het is een 24 uursmaatschappij zonder wetten en regels op het gebied van 
winkelsluiting, opruiming enzovoort. Je ziet dat in Nederland ook steeds meer. Opruimingen 
zijn er niet meer alleen in januari en juni, maar het hele jaar door met de daarbij horende 
schreeuwerige reclame. De winkels sluiten ook lang niet meer allemaal om zes uur. En dat 
wordt allemaal steeds erger en dus Amerikaanser. 
 
Verder ben ik in bijna alle staten van Amerika geweest. Tennesee is een leuke staat als je van 
country en western muziek houdt, maar als je op zondag een flesje bier wilt kopen dan kun je 
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het wel vergeten. Ik was er eens op een zondag op doorreis en ik moest benzine hebben dus 
we stopten bij een pomp. Toen ik ging afrekenen, dacht ik: “Ik neem een paar flesjes bier 
mee.” Tot mijn verbazing zat er een grote ketting met een hangslot om de koelkast waar het 
bier in stond. Later sprak ik er over met mensen uit Tennesee: “Dat is toch ook wat, ik kon 
niet eens een biertje kopen omdat de koelkast op slot zat.” Zij bleken er niet zo’n probleem in 
te zien: “Dan neem je zaterdags toch wat extra bier mee….”  

Drank op zondag of aan minderjarigen was uit den boze. Toen ik met 
Gaston, die toen nog geen 18 was, in de supermarkt een paar flesjes bier had 
gekocht werd ik er door het winkelpersoneel op gewezen dat hij het niet 
mocht dragen want dan raakten ze hun vergunning kwijt. Bij ons thuis stond 
hij nota bene in het buffet. Zo was ik eens in een restaurant waar ik een 
flesje bier bestelde dat met de dop erop op tafel werd gezet. Ik kreeg er wel 
een glas bij, maar het flesje bleef dicht. Dus vertelde ik de serveerster dat ik 
toch wel een voorkeur had voor een geopend flesje. Maar daar begon ze niet 
aan en ik ben er kwaad weggelopen. Later heb ik het er met vrienden over 
gehad en die vertelden me dat ik de kroonkurk er zelf af had kunnen draaien. 
Dat heeft Heineken sinds kort, maar bij Budweiser kan het al jaren.  
 
“Maar waarom deed die serveerster het dan niet even?”, vroeg ik daarop 
natuurlijk. Ja dat kon niet, want ze was nog geen 18 en dan mag je geen 
bierflesje openmaken. Ik vond het allemaal nogal hypocriet.  
Zij waren het gewend en het heeft allemaal te maken met de gereformeerde 

kerk in het midwesten die tegen het verkopen van drank op zondag is. Op zondag hebben ze 
er na de  kerkdienst meestal een brunch of in elk geval een sociaal samen zijn. Dat gaat dan 
wel volgens afspraak, want je moet niet denken  dat je in Amerika zomaar bij je buren koffie 
gaat drinken. Als je dat wilt moet je eerst een afspraak maken en je gaat er niet zomaar heen 
zoals wij wel doen. Zo zie je maar: ‘s lands wijs ‘s lands eer. 

 

Alles moet vlug klaar, wat vaak ten koste gaat van de kwaliteit. Ik heb in Amerika een huis 
laten bouwen en ging tijdens de bouw natuurlijk regelmatig kijken. Je kunt kiezen uit 
verschillende soorten huizen, die in de fabriek gemaakt worden en dan door Mexicanen in 
elkaar gezet worden.  Schilders, timmerlui, elektriciens en andere vakmensen zijn er niet, dus 
de stukadoor moet alles weg werken en de schilders lijken wel dronken want er is geen lijn 
recht. Alles moet in Amerika snel en sneller en dus ook goedkoop en goedkoper. Maar ze 
weten niet eens hoe een timmerman er uit ziet. Overigens denk ik dat dat hier over een aantal 
jaren ook zo is, want hier komen ook geen vakmensen meer van school. Ze willen allemaal 
achter een computer zitten, maar een timmerman, loodgieter en schilder, die zien we hier 
straks ook niet meer. Wat komt er nu nog van het VMBO? Nauwelijks vakmensen. Vroeger 
was dat anders. En ik weet ook wel dat vroeger niet alles beter was, maar dit wel. Uiteindelijk 
komt in Nederland veel, zo niet alles van over de oceaan aanwaaien; denk maar aan de 
zelfbediening, de creditkaart, maar ook aan aids. Zo kun je door gaan: goed en slecht, het 
komt allemaal vanuit Amerika hiernaartoe overwaaien. 
In  1985 kwam ik voor het eerst in Amerika en toen zei ik al: “Wat ik nu zie, zie ik over tien 
jaar in Nederland.” En dat klopt: je ziet nu bijna geen kleine middenstand meer als de bakker, 
de slager, de groeteboer en de  melkboer. En de winkels zijn lang niet allemaal meer na zes 
uur gesloten en zijn vaak ook op zondag open. Dat was in 1985 anders en dat zag je toen 
allemaal al wel in Amerika. 
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Babyboomers 
 
Ook dit hoofdstuk hoort in dit boek, omdat het gaat over mijn generatie, die allemaal 
hetzelfde heeft meegemaakt of nog moet meemaken. Het is op zich leuk dat je bij de generatie 
van de babyboomers hoort. Je wordt kort na de Tweede Wereldoorlog met een heel grote 
groep in dezelfde korte periode geboren. Je gaat ook met een heel grote groep tegelijk naar 
school, maar zoveel plaats is er niet dus je komt meestal met meer dan 50 kinderen in een 
klas. Je komt met z’n allen tegelijk op de arbeidsmarkt, maar ook daar was niet zomaar voor 
iedereen plaats zodat velen iets anders moeten gaan doen of zonder werk kwamen te zitten. 
We gingen ook met z’n allen tegelijk trouwen en kregen zo met de woningnood te maken en 
moesten allemaal veel te duur huren of kopen.  
Aan het einde van je carrière  als zelfstandige zijn er geen kopers voor je bedrijf meer, want 
de pil is inmiddels uitgevonden, met gevolg dat er minder kinderen worden geboren. Na 
verloop van tijd leidde dit tot een tekort aan opvolgers en de middenstandsbedrijven zijn niks 

meer waard. Zelfstandigen worden ook nog eens door de 
grootwinkelbedrijven kapot gemaakt, en als dat niet gebeurt dan 
kopen de tweeverdieners wel op internet, want die hebben geen tijd 
om te winkelen. Daarmee wordt dus ook het pensioen van die 
middenstanders aangetast. Want meestal redeneren die 
middenstanders: “Mijn zaak is mijn pensioen.” Dat raakt dus een 
heel grote groep mensen. 
Als minister Donner zijn zin krijgt wordt de AOW pas uitgekeerd als 
70 bent en niet op je 65-ste. Of je moet extra belasting betalen 
hoewel je je hele leven voor die AOW gewerkt en betaald hebt, want 

het is door de regering niet meer op te brengen. Mensen die geboren zijn voor 1892, werden  
in 1957 65 jaar of ouder en hadden nooit premie betaald maar trokken ruimschoots van  
Drees, zoals dat vroeger werd gezegd. Straks komt er een generatie die altijd betaald heeft en 
juist bijna niets meer krijgt. 
En als klap op de vuurpijl mogen we als we dan eindelijk van de AOW denken te genieten er 
ook nog eens zelf aan meebetalen, want de heren komen niet uit. En dan wil ik het nog niet  
eens over de medische verzorging hebben, waarvoor we ook steeds meer moeten gaan 
betalen. Straks zijn er zo weinig mensen die werken en belasting betalen dat we voor onze 
medische verzorging van onze kinderen afhankelijk worden. 
Dat is nog eens een leuk vooruitzicht. We waren toch verzekerd van de wieg tot het graf?! Zo 
zie je maar: alles is zo veranderlijk als het weer, zelfs  de kap van de Noordpool is ontdooid.  
Ja,  je  hele leven betalen en maar afwachten of je er iets van terug krijgt, zeker nu het zo goed 
gaat met de banken wat betreft de kredietcrisis.  Sommige pensioenfondsen kunnen  de 
pensioenen al niet eens meer indexeren voor de inflatie. 
 
Wij babyboomers leven ook in een tijd waarin heel veel verandert. We zijn met de inktlap en  
de kroontjespen opgegroeid en nu zitten we met de computer. En we staan nog maar aan het 
begin van het digitale tijdperk. Volgens mij zijn de computer en het internet een even 
belangrijke grote uitvinding als 200 jaar geleden de stoommachine; overal maar dan ook 
werkelijk kom je het digitale netwerken tegen. Neem bijvoorbeeld de krant: die zie ik over 
een niet te lange periode alleen nog maar digitaal verschijnen. Geen krantenjongen meer die  
ze wegbrengt.  Ik moet er ook niet aan denken dat al die Chinezen ook een krantje willen.  
Hoeveel bossen kost dat niet per dag…. Dus dat wordt digitaal. Hoe dik was zaterdags De 
Telegraaf een aantal jaren geleden wel niet door al die advertenties? Tegenwoordig staan al 
die advertenties op internet en dan heus niet alleen op Marktplaats. 
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Als je een mailtje wilt versturen, ook al is het naar Amerika, druk je op de knop en het is er.   
Vroeger had je telefonistes; als je de slager moest bellen dan moesten die met van die stekkers 
in de weer en een telefoon zonder snoer was ondenkbaar. Nu bellen ze van de Sahara naar de 
Noordpool zonder snoer en zonder tussenkomst van een telefoniste. Alles kan ook heel 
gemakkelijk digitaal bewaard blijven, of het nu gaat om gesprekken, om beelden, om teksten 
of wat dan ook. Kortom alles, maar dan ook zo ongeveer alles verandert. Ja behalve de 
vlooien dan, die springen nog steeds van het ene naar het andere bed want vreemd gaan is van 
alle tijden. 
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Naar Amerika 
 
Op een goede dag hebben we de beslissing genomen: “We gaan naar Amerika!”  In 1990 
zeiden we het al, dus het is zeker niet opgekomen als poepen en we stonden ook alle drie 
achter de beslissing. We kenden het land dankzij de vele vakanties die we er hadden 
doorgebracht en de vele reizen die we er hadden gemaakt. Daar kwam bij dat we al veel 
eerder hadden besloten dat we niet tot aan onze oude dag in de horeca wilden blijven werken 
en dat Gaston mij niet wilde opvolgen als bedrijfsleider van De Boei. 
Gaston wilde gaan schilderen, maar daar krijg je geen visum voor als je naar Amerika wilt. 
Nu hadden wij nogal veel antiek en ik dacht: “Dat ga ik daar verkopen.” Mijn zuster werkt in 
een antiekwinkel en zei: “Frans, antiek is uit; daar is geen markt meer voor. Momenteel zijn 
het Chinese kasten die goed verkopen.”  Daarom hebben we Chinese kasten gekocht: door het 
hele land heen, maar vooral veel in Eindhoven want daar zat een importeur. Verder kochten 
we veel klein spul. Zondagsmorgens waren we vaak al om vier uur in België op zo’n 20 
kilometer van Maastricht op de markt om kristallen kroonluchters in te kopen. 
We zijn met uiteindelijk met zeven containers van 100 kuub naar Amerika gegaan. Bij het 
inklaren in Miami ben ik geholpen door Edward Lorenzi. Hij was chef bij de makelaardij van 
Carla Bonte en sprak vloeiend Spaans omdat hij in Zuid-Amerika geboren was. Dat kwam 
bijzonder goed van pas omdat in Miami zoveel Cubanen wonen, dat de voertaal er bijna 
Spaans is. 
We hadden voor onze vakanties in Florida al een condo in Noord Naples. Maar omdat we er 
nu wilden blijven wonen, hebben we een ander huis met een zwembad gekocht, dat nog 
gebouwd moest worden. Gaston heeft in een dorpje verderop ook een huis gekocht. 
  
Toen we onze oude condo wilden verkopen hebben we dat door de makelaardij Carla Bonte 
laten doen. Volgens mij is er toen al veel mis gegaan. Niemand wist nog dat het te koop stond 
en er waren toch al zeven kopers. Ik heb tegen Carla Bonte gezegd dat ze veel te laag zat met 
haar prijs. Maar volgens haar was dat niet zo, dus ze bleef doorgaan met die ene koper maar 
die kon het financieel niet rond krijgen. Ik heb haar er nog eens op gewezen dat er nog zes 
andere kopers op de stoep stonden. Maar ze moest en ze zou met de eerste koper doorgaan en 
uiteindelijk heeft de man het ook gekocht. Ik kwam er achter dat Carla Bonte niet alleen een 
makelaardij had, maar dat ze ook werkzaam was als tussenpersoon bij het verhuren van 
woningen tijdens de vakantiemaanden. Alleen al daarvoor zitten er het hele jaar twee mensen 
op kantoor. Ze bleek mijn condo gewoon voor drie maanden te hebben verhuurd… ja, zo wast 
de ene hand de andere. 
We hebben in Naples een groot magazijn gehuurd, waarin we alles goed konden uitstallen. 
We zetten het in rijen, zodat je overal bij kon. Het klimaat leverde wel problemen op. In de 
winter was het te droog en moest je bakken water neer zetten anders hoorde je het om de 
haverklap knappen omdat het hout in de kasten scheurde. In de zomer was het te nat en had je 
kans op schimmelvorming. 

We hebben dagen gezocht naar een geschikt verkooppunt en 
uiteindelijk viel onze keus op Miromar Outlet Shopping 
Plaza, een winkelcentrum iets ten noorden van Bonita Springs 
met veel winkelend publiek. Achteraf bezien was het 
misschien niet zo’n goede keus, maar de huurprijs van een 
pand naast een supermarkt in Naples was ook al hoog en daar 
kwamen lang niet zo veel voetgangers.  
Helemaal achteraf geredeneerd hadden we de zaak beter in 
Sarasota kunnen opzetten, daar zitten mensen met geld die het 
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ook nog durven uitgeven. In Naples zitten mensen met veel geld, maar het zijn oude mensen 
die hun geld niet uitgeven omdat ze op hun leeftijd nog steeds aan het sparen zijn voor later 
en op 90-jarige leeftijd nog op dieet zijn om maar zo oud mogelijk te worden. Dat neemt niet 
weg dat ik er in veel dure huizen ben geweest, waarbij huizen van 6 miljoen dollar niet 
uitzonderlijk waren. Door die winkel kwam ik overal. 
 
We zijn op 1 augustus 2004 vertrokken, maar hebben pas op 1 december de winkel geopend. 
Toen begon Madeleine al symptomen van heimwee te krijgen. Het was nog net niet de hel 
waarin we later terechtkwamen, maar het had wel dezelfde postcode. In het begin dacht ik: 
“Kom op, je groeit er wel overheen”, maar daar heb ik me lelijk in vergist. En dat is naar mijn 
mening de enige verwijtbare fout geweest die ik gemaakt heb. Het werd alleen maar erger en 
erger.  
Madeleine heeft in Amerika nooit veel in de zaak gedaan, terwijl ze dat in Nederland wel 
deed. Ik had kunstbloemen voor haar meegenomen voor in de zaak, maar ze heeft er niets mee 
gedaan. Ik verzorgde die kunstbloemen en het decoreren daarom maar zelf. Vandaar dat ik 
later op de markt altijd de mooiste kraam had en iedereen aan mij vroeg of ik etaleur was. Ik 
zei dan: “Niet doorvertellen want dan krijg ik de belasting achter me aan.” We zorgden er ook 
voor dat één keer in de maand alles anders neergezet werd in de winkel. Dan zagen de mensen 
weer nieuwe dingen en verkocht je ook andere dingen. Het was hard werken van ‘s morgens 
tien uur tot ‘s avonds negen uur en dan moesten we de verkochte artikelen ook nog eens 
wegbrengen. We hadden twee dames in de winkel, een voor 38 uur per week overdag en een 
die ‘s avonds en zondags een paar uur kwam. Maar het is vele dagen gebeurd dat ik alleen met 
mijn zoon in de zaak stond. Daarbij moesten we ook nog zorgen voor ons eten en voor dat van 
de honden en de katten en de honden moesten ook nog eens uitgelaten worden. Dus om acht 
uur ‘s ochtends deed ik inkopen, aardappelen, groente en vlees en dergelijke. Gaston kwam 
dan om een uur of twaalf en om vier uur ’s middags ging ik dan naar huis om de dieren te 
verzorgen en eten te koken. 
Dan at ik eerst zelf en nam als ik naar de winkel terugging wat mee voor Gaston, die dat dan 
weer mee naar huis nam om daar te gaan eten. Anderhalf uur later kwam hij dan terug en 
bleven we samen tot we om negen uur konden afsluiten. 
 
Op een gegeven ogenblik schreef mijn zwager Henk per e-mail: ”Frans wat is er met je? Er is 
iets aan de hand?” Toen heb ik geschreven dat Madeleine heimwee had naar Nederland. Ze is 
toen twee keer naar Nederland geweest om op te knappen. Ze wilde Gaston en mij ook mee 
hebben naar Nederland, maar dat was niet zo eenvoudig. Je hebt contracten gesloten voor de 
winkel en het magazijn en dat zijn langlopende contracten. Je hebt koopmansgoederen die je 
moet verkopen en de huizen zouden verkocht moeten worden. Het is niet zo dat je zomaar je 
koffers kunt pakken en naar Nederland terug kunt gaan. En dan: waar moet je heen in 
Nederland? 
Ik moet zeggen ik heb veel geluk gehad dat ik zo’n lieve zuster heb. Die heeft ons heel goed 
opgevangen en ook Madeleine is door haar en mijn zwager heel goed opgevangen. En dat was 
vooral voor Madeleine belangrijk, omdat ze het in deze periode in haar leven niet meer zag 
zitten. Dat ligt nu achter ons en ze heeft nu een heel nieuw leven, zij het zonder Gaston en 
mij. 
 
De mensen die in de winkel kwamen, waren heel anders dan in Europa. Er kwam eens een 
vrouw naar me toe met twee kandelaars, die 15 dollar per stuk kostten. Ze vroeg toch nog aan 
me of dat de uiterste prijs is. Ik wist niet wat ik hoorde toen ze op die twee kandelaars ook 
nog eens korting durfde te vragen. “Nou”, dacht ik, “jullie zijn toch cowboys ook. Jullie 
denken dat alles koehandel is.” 
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Dat neemt niet weg dat er natuurlijk ook leuke dingen gebeurden. Zo had ik eens een 
Amerikaan in de winkel met wie ik aan de praat raakte toen hij wat bij me kocht. “Hoe oud 
bent u?” vroeg ik hem op een zeker moment en ik kon mijn ogen niet geloven toen hij 
antwoordde dat hij 52 was. “Maar u ziet er zo jong uit”, zei ik, waarop hij wat begon te 
lachen. Toen ik een week later de door hem gekochte spullen kwam afleveren kwam de aap 
uit de mouw: “Als mensen aan me vragen hoe oud ik ben, tel ik altijd tien jaar bij mijn leeftijd 
op. Iedereen zegt dan dingen als: ‘Wat ziet u er jong uit. Wat eet u? Bent u vegetarisch?’ 
Enzovoort. Daar heb ik nou schik in, want zo krijg ik altijd complimenten.” Waarop ik zei: 
”Dat doe ik ook, maar alleen in een andere vorm. Ik koop mijn broeken altijd twee tot drie 
maten te groot en dan zeg ik ‘kijk eens hoe ik afgevallen ben’.”  Zo hebben we zitten te gieren 
van het lachen. 

Uiteindelijk ontkwamen we er door de problemen met 
Madeleine niet aan om toch weer terug naar Nederland te 
gaan en dus hield ik sale, dat wil zeggen dat ik aan het 
uitverkopen ging. Ik had alles 50 procent afgeprijsd onder 
het motto “Wees wijs, alles halve prijs.” Daar kwamen 

een man en een vrouw de winkel in, die vier artikelen uitzochten die na verrekening van de 
korting samen 1400 dollar zouden moeten kosten. Zei die cowboy tegen me: “Voor 750 dollar 
wil ik dat hebben.” Ik begon te lachen en zei tegen hem dat er al 50 procent van de prijs af 
was. Werd die cowboy kwaad en liep hij de deur uit. Hij is nog wel drie keer langs gelopen 
om te kijken of ik hem binnen zou vragen om die spullen toch voor 750 dollar te verkopen. 
Voor mij blijven het cowboys. 
 
We hadden ook schemerlampen, die zoals alles wat we verkochten uit Nederland kwamen. 
Maar aan iedere lamp moest een andere stekker gezet worden, want in Amerika is alles 
anders, ook de stekkers. Er heeft eens een maand lang een jongen bij ons gewerkt, die ik die 
stekkers aan de lampen liet maken. “Ik wil hem wel graag even zien branden” werd ons 
gezegd door een vrouw die een schemerlamp bij ons kocht. Dus werd er een lamp ingedraaid 
en werd de stekker in het stopcontact gestoken. Toen zag ze de lamp branden, en hoe… er 
sloeg een grote steekvlam uit en het resultaat was dat de koop niet doorging. 
 
Op zondag was de winkel altijd van elf  tot zes uur open. De zondagen waren soms nogal eens 
goede dagen voor de verkoop. Zo kwamen er op een zondag drie heren binnen die nou niet 
direct fanatiek mannelijk waren en even later stond de hele winkel vol met van die types. Die 
gingen uitgebreid aan het kijken en nog eens aan het kijken. Het waren over het algemeen wel 
leuke jongens met goede smaak en aan het eind van het liedje heeft een zo’n stel wel dertig 
artikelen gekocht. Ook de anderen hebben veel gekocht en zo had ik een heel goede dag en 
moest ik ‘s avond heel veel wegbrengen met de vrachtwagen. 
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Madeleine terug naar Nederland 
 
Terwijl Madeleine in Nederland verbleef moest ik niet alleen mijn zaken blijven regelen, 
maar ik kwam ook te staan voor de vraag “Hoe kom ik van de winkel en het magazijn af?” 
Daarmee samenhangend was er nog een ander probleem, namelijk de gevolgen die dit 
allemaal voor Gaston zou hebben. Het was mij de eerste keer dat Madeleine alleen naar 
Nederland was al duidelijk dat ook ik terug zou moeten naar Nederland, omdat zij het in 
Amerika niet volhield. Maar Gaston wilde juist helemaal niet terug naar Nederland. Hij is in 
zijn denken meer Amerikaan dan Nederlander en ook nu we inmiddels terug zijn in zijn 
geboorteland lijkt het wel of hij op het verkeerde continent geboren is.  
“Pa, wat moet ik in Holland?” zei hij, waarop ik hem voorstelde dat Madeleine en ik terug 
zouden gaan en hij in Amerika zou blijven. “Maar dan krijg ik problemen met m’n visum, 
want als ik geen drie of vier mensen in dienst houd, raak ik dat kwijt. Bovendien blijf ik liever 
wat dichter bij jullie in de buurt.” Dat was een heel begrijpelijke reactie van zijn kant, maar ik 
zag geen andere mogelijkheid dan alle drie weer terug te gaan naar Nederland: “Ga dan maar 
mee terug in Nederland, dan help ik je daar wel om weer iets op poten te zetten” heb ik hem 
gezegd.  
Hierop ben ik naar Carla Bonte gegaan, die ik gevraagd heb of ze nog meer deed dan 
makelaardij en huizenverhuur. Ik doelde daarbij natuurlijk op mijn zakelijke belangen. 
Misschien zou zij de winkel en het warehouse door kunnen verhuren. Dat zou mij veel geld 
schelen. Op dat moment kon ze niets voor me doen, maar ze beloofde me te kijken wat ze 
voor me zou kunnen doen. 
“Het is toch wat, die heimwee van Madeleine”, mompelde ik aan het eind van ons gesprek. 
“Het vliegtuig hoeft maar in Nederland te landen en het is allemaal over.” “Frans, het is veel 
meer dan heimwee”, verklaarde Carla daarop en na nog wat te hebben doorgepraat namen we 
afscheid van elkaar. Ik begreep op dat moment nog niet wat ze bedoelde, maar later des te 
beter.  
 
Had ik op dat moment maar geweten hoe de vork in de steel zat, dus dat Madeleine tijdens 
haar verblijf in Nederland contact kreeg met die krullenbol. Een twaalf jaar oudere man die 
haar zo goed begreep en met wie ze zo goed kon praten, dat ze er na meer dan 30 jaar 
huwelijk een relatie mee begon. “Uit de oudste viool komt de mooiste muziek” denk ik in dat 
verband wel eens. Maar ik wist toen nog niets van haar avonturen met die oude viool. Dan 
was ik in Amerika gebleven; ik had het er goed en mijn zoon voelt zich zoals gezegd meer 
Amerikaan dan Nederlander. De winkel zouden we dan overigens ook wel van de hand 
gedaan hebben, want die was toch niet levensvatbaar. Maar dan hadden we tenminste iets 
anders kunnen beginnen. 
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Norma 
 
In deze turbulente tijd kwam ik met Norma in aanraking. Norma  was een Duitse juriste, die 
bij de joodse firma Cohen werkte op een afdeling die zich bezighield met visa en dergelijke. 
Zij kon voor geld wel een visum voor Gaston regelen. “Er leiden vele wegen neer Rome”, zei 
zij altijd. 
Ik heb haar de hele geschiedenis uitgelegd, want ik zag wel in dat Carla Bonte me niet van het 
contract voor de winkelhuur af zou kunnen helpen. Dus heb ik Norma een brief laten 
schrijven met daarin de vraag wat het zou kosten om van het contract af te komen. Een paar 
weken later kwam er een brief waarin een heel hoog bedrag gevraagd werd. Toen heb ik een 
tweede brief laten schrijven om duidelijk te maken dat ik zoveel geld niet kon ophoesten. Ik 
zou waarschijnlijk nog wat bij mijn zuster in Nederland kunnen lenen en als ik dan ook nog 
mijn huis verkocht konden we ongeveer de helft betalen. Daarop stuurden ze een brief dat ik 
dat wel uit mijn hoofd kon zetten. Goede raad was duur… het werd nu echt buigen of barsten 
en ik heb een brief laten schrijven met een eindvoorstel: ik zou de winkel binnen een maand 
leeg opleveren en zou direct 25 procent betalen van het gevraagde bedrag. En zowaar, ze 
gingen akkoord. Achteraf bleek er iemand te zijn die het pand wel wilde huren en bovendien 
is leegstand heel slechte reclame voor een winkelcentrum. Hiermee was de kous dus af. Zo zie 
je maar, je hebt van God armen, benen en een hoofd gekregen; maar doe er dan ook wat mee. 
En dat heb ik gedaan, met mijn hoofd en mijn handen welteverstaan, want ik heb niet mijn 
benen gebruikt om van de problemen weg te lopen. 
Ondertussen was ik ook bezig om van al mijn koopmansgoederen af te komen. Mijn zwager 
Henk kwam uit Nederland over met Madeleine. Hij zou helpen om het magazijn leeg te 
maken en om alles wat daar lag opgeslagen naar de winkel te rijden. Nadat ze twee vrachtjes 
gereden hadden stelde Henk aan Gaston voor om eens langs te gaan bij een antiquair bij wie 
ze onderweg steeds voorbij reden. Zo gezegd, zo gedaan. Die antiquair wilde de lading wel 
kopen en betaalde er goed voor. Met de volgende vrachtjes ging het precies zo, dus hebben 
we hem gevraagd om maar naar de winkel te komen. Een gouden 
greep, want binnen een halfuur had hij alles gekocht, van de 
koopmansgoederen tot de complete winkelinventaris en van 
de computer tot de kassa.  
Zo konden we het hoofdstuk van de winkel afsluiten. Daarna zijn 
we thuis de spullen gaan inpakken die we naar Nederland wilden 
meenemen. Al hebben we natuurlijk ook het een en ander laten staat 
om het huis voor zover mogelijk nog wat op te fleuren. 
 
We moesten ook nog van twee auto’s af. De een was een bestelbusje dat we langs de weg 
gezet hebben met een bordje “te koop” er op. Die hadden we zo verkocht. De tweede auto was 
een Lincoln Town Car van anderhalf jaar oud. Dat viel niet mee, zo’n dure auto kon je niet 
langs de weg zetten om te verkopen. Maar ik wilde hem ook niet meenemen naar Nederland, 
want hij is veel te groot om hier mee te rijden. Dus ik heb hem ingeruild voor een Ford 
Thunderbird Sportauto, een twoseater met een Jaguarmotor. Deze auto heb ik naar Nederland 
gestuurd en heb ik hier ingeklaard. 
 
Na onze terugkeer hebben we in Nederland een huis gekocht. Madeleine wilde in de buurt van 
mijn zuster in Heiloo wonen, volgens mij omdat ze bepaalde plannen had. Ik wilde liever een 
klein huis in de Beemster of de Schermer; ik heb altijd leuk gewoond in de Beemster. Maar 
goed, in dit soort gevallen hebben de dames meestal de beslissende stem. We hebben daarom 
per 1 april 2006 in Heiloo een aardig appartement gekocht met openkeuken en twee 
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slaapkamers en met uitzicht over de golfbaan. Madeleine heeft het huis schoongemaakt en 
mijn zwager Henk heeft hier en daar nog wat hand- en spandiensten verleend. Een deel van de 
uit Amerika opgestuurde spullen hebben we opgeslagen bij Nic Groot in Limmen, een 
aangetrouwde neef van me, de schoonzoon van mijn moeders broer Siem. 
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41. Pendelen tussen Nederland en Florida 
 
In augustus 2006 ben ik in Nederland teruggekeerd. Madeleine was in maart van dat jaar al 
definitief teruggegaan, maar ik wilde nog proberen om ons huis te verkopen. Dat bleek ijdele 
hoop, ook al omdat op dit gebied in Florida alleen in de maanden januari tot mei zaken te 
doen zijn. Bovendien was ik bang voor schade aan het huis als gevolg van een orkaan, dus 
ben ik tot augustus 2006 gebleven. 
  
Toen ik terugkwam in Heiloo was ons huwelijk volkomen op dood spoor terecht gekomen. Ik 
begreep toen nog steeds niet waarom, maar het kwam er op neer dat niets goed was en dat 
alles wat ik deed al helemaal verkeerd gevonden werd. Nu begon Madeleine dan eindelijk 
tegen me over die krullenbol. Die was zo goed voor haar en ze kon zo goed met hem praten. 
 
Ik wilde geen risico lopen met mijn geld toen we naar Amerika gingen. Voordat ik trouwde 
deed ik nog wel eens wat op de beurs. Maar ik dacht dat doe ik niet meer want als je ouder 
wordt en je verliest geld op de beurs kun je het moeilijk terug verdienen. Als je jong bent ligt 
dat anders. Dus ik dacht: “We gaan naar Amerika en ik koop dollars; of die dollar nou 
omhoog of omlaag gaat, de kosten van levensonderhoud blijven toch vrijwel gelijk.” Zo 
gezegd, zo gedaan en wat gebeurde er: de dollar daalde dramatisch in waarde en wij moesten 
van Madeleine terug naar Nederland. Over  gokken gesproken… dit was toch een hele 
aderlating. 
Gaston en ik hebben uiteindelijk besloten om toch weer terug te gaan naar Florida om daar te 
proberen om ondanks de slechte markt en de slechte dollarkoers te proberen die twee huizen 
te verkopen. Want wij zaten dan wel in Nederland, een deel van ons geld zat daar nog in ons 
huis en hetzelfde gold voor Gaston. 
 
Madeleine en ik moesten toch ook nog een keer samen terug naar Amerika. We zouden voor 
drie weken naar Florida gaan, maar het zijn er uiteindelijk zes geworden. Dat kwam doordat 
we mijn huis toen hebben verkocht met onze terugkeer naar Nederland zouden wachten tot de 
overdracht op 15 april. Gaston bleef achter in Nederland; hij werkte inmiddels op het strand in 
de horeca. 
Tijdens die zes weken probeerden we zowel ons huis als dat van Gaston te verkopen. 
Zaterdags hadden we open huis bij Gaston en zondags bij ons. In Florida verkoopt het alleen 
goed in de seizoenmaanden, dus van januari tot april; de overige maanden ligt de handel in 
huizen nagenoeg stil. 
 
De laatste nacht hebben we bij Andre, de Belg, geslapen. Ons huis was overgeschreven, de 
sleutel was bij de makelaar en het was over en uit. De volgende dag heeft de Belg ons naar het 
vliegveld gebracht en vlogen we met Delta Airlines naar Atlanta en vandaar naar Amsterdam. 
Daar kwam mijn zwager Henk me afhalen. De koffers werden in de auto gezet en we reden 
naar huis; er was ogenschijnlijk niets aan de hand. Thuisgekomen zei Madeleine: “Laat deze 
koffer maar beneden staan er zitten toch oude kleren in die naar de schuur kunnen. Toen ze 
boven was ging ze naar de buurvrouw, naar later bleek om te telefoneren. Toen ze het huis 
weer binnenstapte zei ze tegen Gaston: “Het ziet er netjes uit jongen. Jij redt je wel”, woorden 

met veel betekenis, zeker voor mij zoon. Weer even later zei ze: 
“Ik ga even brood halen”, wat ze anders nooit deed. Maar goed, 
ze ging en ik heb haar nooit meer gezien. Een vreemd afscheid. 
Ze heeft bij buurvrouw die oude viool met krullen gebeld om zich 
door hem op te laten halen en dat was dan het einde van bijna 36 



 93

jaar huwelijk, dat als een nachtkaars uit ging. Vreemd, heel vreemd. Ik denk veel aan de 
woorden van Madeleines vader. Die zei altijd “als je het niet bij je eerste houdt, dan houd je 
het ook niet bij je tweede.” En tegen Madeleine zeg ik: “Mazzeltof, het ga je goed en God zal 
het zo wel gewild hebben.” Maar zo is het nooit mijn bedoeling geweest. 
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De Wet van Murphy 
 
Sinds we per 1 april 2004 zijn gestopt met De Boei weet ik wat de Wet van Murphy inhoudt. 
Want zowel zakelijk als privé is alles wat fout kon gaan ook echt fout gegaan en dan heb ik 
het niet alleen over mijn huwelijk. Zo kocht Gaston een wat oudere bestelauto en waren we in 
Venlo aan het inkopen toen de motor het begaf, zodat we naar Heiloo moesten worden 
teruggesleept. Er moest een nieuwe motor in en een week later staan we in Schagen op de 
markt en doet de koppeling het niet meer. 
Een paar weken later gaan we met mijn auto, een ingevoerde Amerikaan, naar Aalsmeer om 
wat kleine inkopen te doen. We staan achter een vrachtwagen voor een stoplicht te wachten 
en met een grote klap vliegt er een grote vrachtwagen tegen me aan met allemaal tweedehands 
auto’s erop. De chauffeur had vergeten te remmen. Het was iemand uit een Oostblokland en 
van het Oostblok worden we toch al arm. Ik denk dat hij meer dan 20 uur achter het stuur 
heeft gezeten en dat kan natuurlijk niet. De ziekenwagen kwam eraan te pas en Gaston moest 
naar het ziekenhuis. Tot zover het rijdend materieel. Ik ben blij dat er bij ons in het dorp geen 
tram rijdt want ik zou er subiet onder terecht gekomen zijn.  
Maar we zijn er nog niet; we gaan gewoon door met de ellende. Ons geld staat nog steeds in 
Amerika, terwijl de dollarkoers inmiddels een historisch dieptepunt bereikt heeft. We hadden 
samen twee huizen in Amerika waarvan er maar een verkocht is. Door de crisis op de 
huizenmarkt lukt het maar het niet om het huis van Gaston te verkopen terwijl de prijs ervan 
al drie keer omlaag is gegaan. Een huis kopen kun je in een paar minuten, maar verkopen kan 
soms jaren duren. 
Gaston is al zijn spaargeld kwijt en als hij zijn moeder daarover schrijft, zegt die: “Jammer 
jongen, maar ik kan er toch ook niets aan doen dat de markt inzakt.” Nee, maar we moesten 
wel van haar terug en Gaston heeft al die jaren voor dat geld gewerkt.  
Ik hoop dat ik de zeven plagen van  Egypte nu heb gehad en dat  deze beker van ellende 
verder aan mij voorbijgaat. Ik  probeer er met mijn zoon Gaston wat van te maken, want wie 
geen droom heeft evenmin een werkelijkheid. 
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De markt 
 
Toen we in Nederland terugkwamen na ons Amerikaanse avontuur heb ik mijn zoon beloofd 
hem te helpen met… “ja, met wat eigenlijk?” vroegen we ons af. We wilden iets gaan doen 
dat niet te veel geld zou gaan kosten wanneer het niet zou lukken. Zo kwamen we op het idee 
om op de markt te gaan staan, eerst met vaasjes en dergelijke en later met allerlei 
woonaccessoires.  
Het publiek dat op de markt komt viel ons niet mee; het zijn over het algemeen ouderen en 
vaak zelfs 65-plussers, die voor sociaal verkeer op de markt komen. Tweeverdieners zie je er 
nauwelijks. Die moeten allebei geld verdienen en hebben geen tijd om op de markt een zakje 
aardappelen te kopen omdat het een euro minder kost dan in de winkel. Die kopen geschilde 
aardappelen in de supermarkt. Daarnaast kopen ze veel op internet, omdat ze dat thuis kunnen 
doen. De markt zal het dus steeds moeilijker krijgen. Toch blijft de markt gezellig en zijn 
marktkooplui veel closer met elkaar dan bijvoorbeeld de middenstand. 
Er staan veel buitenlanders op de markt en veel mensen met een uitkering. Die mensen met 
een uitkering hebben al een inkomen en kunnen hun waren zo goedkoper aan de man brengen. 

Dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie. 
 
Er zijn ook veel mensen die vanwege de kwaliteit 
met een boog om de markt heen lopen. De prijs is er 
tegenwoordig vaak belangrijker dan de kwaliteit en 
daardoor loop je de kans om slechte producten te 
kopen: eieren uit legbatterijen die in dozen voor 
scharreleieren zijn gedaan, bloemen op vrijdag die 
al voor het weekend zijn uitgebloeid, of 
herenonderbroeken waarvan je een hoog stemmetje 
krijgt. En dan heb ik het nog niet eens over het 

verkopen van namaakparfum voor echte, want dat kan toch iedereen zien aan de prijzen.  
Maar niet alleen sommige marktkooplui zijn niet altijd te vertrouwen, hetzelfde geldt voor de 
klanten. Dan kun je de spullen vast inpakken terwijl de klant even gaat pinnen, maar als je de 
handel zelf niet uitpakt staat het er aan het eind van de dag nog. Of er wordt gevraagd of je er 
over een week ook staat, want dan is net het salaris betaald. Meestal zijn dat dames. Zo heb ik 
in Heemskerk meegemaakt dat iemand drie dure vazen bestelde, die ik niet bij me had. We 
spraken af dat ik ze ’s zondags zou meenemen naar de Zwarte Markt in Beverwijk. Mevrouw 
moet de vazen nog steeds afhalen. Ze loopt zeker al een jaar iedere week langs onze kraam in 
Beverwijk en kijkt dan de andere kant uit in de hoop niet herkend te worden. 
 
Ik ben met mijn handel begonnen op de Zwarte Markt in Beverwijk. De allereerste keer dat ik 
er stond had ik de kraam verkeerd ingericht, zodat ik stond waar de klanten liepen. Gelukkig 
waarschuwde een andere koopman me bijtijds, en kon ik alles nog snel andersom zetten. Veel 
van de marktkooplui vroegen me aan het begin of ik soms etaleur was omdat mijn kraam er 
altijd gelikt uitzag. Ik heb gevoel voor decoreren en had het in Amerika ook al veel gedaan. 
Op de Zwarte Markt stond ik in het begin nog wel eens te schreeuwen. “Voor iedere 
speurneus de juiste keus!” of “Wees wijs, alles halve prijs!” waren van die kreten. Later ging 
ik duurdere artikelen verkopen en toen deed ik dat niet meer. 
Omdat de plaatsen op de Zwarte Markt nogal duur zijn ben ik daar mee gestopt. Ik ging naar  
andere markten in Noord-Holland: Alkmaar-Noord,  Alkmaar-centrum, Heerhugowaard, 
Beverwijk, Heemskerk, Purmerend en Aerdenhout.  
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Op de markt wordt door iedereen hard gewerkt, maar daar wordt niet altijd naar verdiend. En 
het wordt nog steeds alleen maar slechter. Ook kooplui die er al jaren staan zeggen het en er 
komen niet voor niets geen nieuwe kooplui meer bij. 
 
Op een keer was er in Heemkerk een standwerker, die slakkenzalf verkocht. Wij waren er al 
vroeg en stonden al helemaal klaar. Ik had hem twee dagen eerder al gezien in Beverwijk en 
had daar een praatje met hem gemaakt. Mijn zoon heeft tegenwoordig een modern kapsel, wat 
eigenlijk betekent geen kapsel maar een kaalgeschoren hoofd. Die stuntwerker stapte op ons 
af en vroeg: “Mag ik jullie wat vragen?” Ik zeg: “Natuurlijk.” Waarop hij vraagt: “Zijn jullie 
een stelletje?” “Nee”, zeg ik, “we zijn vader en zoon.” Waarop hij weer: “Nou, mijn opa is 
ook opgepakt voor incest.” Ik begon er om te lachen, maar Gaston werd razend. 
Dus vertrok de man maar snel, maar een halfuur later kwam hij terug, schreeuwend dat zijn 
auto gestolen was. Hij had een klein wit bestelwagentje en toen ik ging kijken bleek dat 
inderdaad weg te zijn. Hij maakte een heleboel trammelant, zoals je van een standwerker kunt 
verwachten. Hij moest bellen en nog eens bellen en met iedereen praten over wat hem nou 
toch overkomen was. Dat ging de hele dag door, tot om een uur of vier de aap uit de mouw 
kwam. Zijn ex-vrouw moest nog geld van hem  krijgen en vond dat te lang duren. Ze had de 
reservesleutels van de auto nog en was vertrokken met de auto. Maar de man was niet voor 
één gat te vangen en belde gewoon een andere hofdame in feestverpakking, die hem toen 
heeft opgehaald. 
 
 
 
 
Een andere keer was het mooi weer, maar aan de kant waar ik stond waaide het en de zon 
kwam er ook niet, zodat ik mijn jas aan had gehouden. “Meneer het is zulk mooi weer en u 
staat met uw jas aan”, zei een vrouw die tegenover ons stond. Waarop ik zei: “Ik heb net een 
nieuwe jas en ik wil hem even aan jullie laten zien.” Iedereen natuurlijk lachen. Om vijf uur 
gingen we opruimen en heb ik m’n jas uitgedaan.  
Voordat ik weg reed zei ik iedereen goedendag, waarop die vrouw zei: “Zo heb je toch je jas 
maar uitgedaan?” Waarop ik zei: “Ja, ik had hem tot vier uur gehuurd en ze kwamen hem 
ophalen.” Ze begonnen allemaal weer te lachen. Dat heb ik op de markt van de standwerkers 
geleerd. Je moet nooit met je mond vol tanden staan en altijd een praatje klaar hebben. 
 
Weer later zijn we ook een webwinkel begonnen, die heel aardig draait. De markt loopt veel 
slechter, maar om de hele week alle dagen  aan de computer te zitten vinden we ook niets. 
Daarom staan we tegenwoordig  nog op twee markten, ook al levert het nauwelijks droog 
brood op. 
En we doen ook nog kleine verhuizingen; dat loopt ook aardig. En als het allemaal niet lukt 
dan gaan we gewoon weer wat anders doen. Het heeft ons niet altijd meegezeten en achteraf 
hebben we misschien ook wel eens de verkeerde beslissingen genomen. Maar ik zeg maar zo: 
“Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt, dan van de dingen die je niet 
gedaan hebt.” 
 
 



 97

Er is nooit een einde, er is altijd een begin 
 
Ik ga nu verder als vrijgezel. Het was een vreemd eind van ons huwelijk. Madeleine heeft er 
nooit over gesproken dat ze weg zou gaan en toen ze dan toch vertrok kon er niet eens een 
goedendag vanaf. Ik had liever gehad dat ze in Amerika eerlijk gezegd had dat ze een relatie 
in Nederland had. Dan had zij terug kunnen gaan en hadden Gaston en ik daar kunnen blijven. 
Nu was ik in Amerika met Gaston bezig om te redden wat er nog te redden viel en ging 
Madeleine zonder dat wij het wisten in Nederland inmiddels haar eigen weg. En dat na 35 
jaar… een slecht auteur zou zo’n scenario nog niet weten te bedenken. 
Ik wil niet alle vuile was buiten hangen. Ik wil heer blijven, ondanks het feit dat ik mijn 
levensloop op papier heb willen zetten met zijn ups en zijn downs. De ins en outs over mijn 

gestrande huwelijk staan hier dus niet op papier. Het 
liefst wil ik Madeleine daarover nog eens onder vier 
ogen spreken. Waarbij ik wel wil opmerken dat ik het 
belangrijker vind om Gaston zo veel mogelijk te 
helpen met de markthandel en met zijn internetwinkel. 
 
Hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om in het 
leven bagage met je mee te dragen die het er niet 
makkelijker op maakt.  
De een heeft een partner verloren, de ander heeft 
problemen met een of meer kinderen en de derde heeft 
geldproblemen. Anderen hebben weer andere 
problemen en sommige mensen hebben een combinatie 
van deze problemen. In mijn ogen heeft eigenlijk 
iedereen wel wat en ik zou niet met allerlei andere 
mensen willen ruilen. Ik houd me wat dat aangaat 
graag bij het gezegde “Neem eens wat afstand, dat 
geeft beter zicht.” 
 
 
 

 


