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Terug als krantenbezorger 
bij villa Eikenrode

‘Ik had altijd een hekel aan die vermogensbelasting, maar helemaal 
geen vermogensbelasting hoeven te betalen is ook geen pretje.’
Hans Zandvliet

Het is vrijdag 26 oktober 2018, nog vroeg in de ochtend. Villa Eikenrode 
maakt een verlaten en wat droevige indruk. Een enkele vogel laat zich zo 
nu en dan al horen maar het gezang wordt grotendeels overstemd door 
de regen die in vlagen naar beneden jaagt.

Hemelsbreed nog geen driehonderd meter verder, aan de overkant 
van de weg, op landgoed De Horsten, draait Willem-Alexander, onze 
koning zich waarschijnlijk nog een keertje om, het landsbelang kan nog 
wel even wachten. Hij ligt er warmer bij dan de man die hier tegen de 
wind in op zijn fietsje de kranten bezorgt en probeert vooruit te komen 
over het schorspad dat leidt naar de oprijlaan van Eikenrode. 

Even een stukje afsnijden, tussen wat dennenbomen door – die heb 
ik zelf nog geplant, denkt-ie. Zijn North Face Summit, een overblijfsel 
uit betere tijden, heeft zijn lijf mooi droog gehouden maar een spijker-
broek was geen verstandige beslissing deze ochtend. Zijn broek is vol-
ledig doorweekt en hij voelt zijn benen nog nauwelijks. Hij stapt af en 
zet zijn fiets tegen het majestueuze hekwerk. Dat verdient onderhand wel 
een verfje, merkt hij op. Uit de geplastificeerde rode fietstas waarop de 
sierlijke letters dwk prijken, haalt hij De Wassenaarse Krant en stopt 
hem in de brievenbus. 

Het hek staat open, bijna uitnodigend. Hij wil weer op de fiets stap-
pen maar bedenkt zich en draait zich om. Hij duwt het hek verder open 
en stapt het landgoed op. Het landgoed dat hij zo goed kent. Meer dan 
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veertien jaar heeft hij hier met zijn vrouw Mylene en hun vier kinde-
ren gewoond. In zijn succesjaren, als een vorst, maar dan zonder lands-
belang. Hij loopt over de oprijlaan voorbij het woonhuis. Daar staat, in 
de striemende regen, zijn oude kantoor. Daar bedacht hij alle concepten 
rond de Flippo, het ene nog succesvoller dan het andere. Daar ontstond 
het idee van de knikker met een figuurtje erin, de Winner. Hij moet in 
zichzelf lachen, de Winner, ach, het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb 
veel gewonnen, en verloren, maar ik ben nog lang niet uitgespeeld. Het 
spel om de knikkers is nog niet afgelopen. Hij loopt verder door, naar de 
tennisbaan. 

Hier speelde hij ooit nog een verdienstelijke partij tegen Richard  Krajicek. 
Richard speelde met links, dat is waar, maar het was geen onaardige 
partij en hij slaagde erin zelfs een game te winnen. Tientallen bekende 
en minder bekende gefortuneerde Nederlanders wisten zijn huis in die 
hoogtijdagen te vinden. Er lopen wat regendruppels langs zijn nek en hij 
rilt. Hij heeft het koud. Hij draait zich om, loopt terug en de woorden van 
het liedje van Henny Vrienten dat hij en Mylene in de jaren tachtig regel-
matig draaiden in hun huis in Beets komen in hem op. ‘Als je wint heb 
je vrienden, rijen dik, echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam, 
zolang je wint.’ Eenzaam voelt hij zich niet, maar vrienden, van die rijen 
dik zijn er niet veel overgebleven. Nee, die Vrienten en die Brood hadden 
het goed gezien, als je wint heb je vrienden. 

Hij doet het hek dicht en kijkt nog een keer om naar de verlaten 
villa. Het is bijna 25 jaar geleden, denkt-ie, toen begon het allemaal, 
met dat telefoontje in het holst van de nacht vanuit Amerika dat zijn 
schoonvader betrokken was bij een ernstig ongeluk. Bijna 25 jaar ge-
leden, tijd voor een feestje zou ik zeggen, met rijen dikke vrienden 
haha. Maar nu eerst nog een paar krantjes en dan snel naar zijn nieu-
we paleis, zonder zwembad, tennisbaan en koetshuis. Zijn schamele 
bovenwoning. Ook een paleis, maar met heel wat minder onderhoud denkt -  
ie, en moet er vanbinnen om lachen. Hij stapt op zijn fiets en zet er flink 
de gang in. Als ik toen had geweten wat dat telefoontje allemaal in be-
weging zou zetten, denkt-ie, en hoe desastreus het allemaal af zou lopen. 
Ach, ook dan zou ik het weer doen. Het is mooi en bijzonder geweest, 
ook de afloop. Je kunt niet zeggen dat ik niet heb geleefd en ik had blijk-
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baar nog het een en ander te leren. Ik heb er veel van geleerd. Ik had me 
misschien een andere leerschool gewenst, maar je kunt niet alles hebben 
in het leven. 




