
 
 
In 2004 kocht ik tegen alle gezinsregels in een Volkswagen T2 uit 1979. 
Verliefdheid wordt wel eens omschreven als een tijdelijke staat van 
waanzinnigheid. Ik was waanzinnig verliefd. Op een babyblauwe T2 met wit dak 
van het bejaardentehuis in Oudtshoorn. Deze stond op de bewuste zaterdag te koop 
onder een afdak bij Toyota Motors. Had ik er door de weeks getankt, had ie rond 
gereden met oude van dagen. Maar niet in het weekend. Toen stond ie te koop en ik 
kocht hem. Hem ja. Een twee liter T2 is mannelijk. Een T1 kan doorgaan als 
vrouwelijk en een T3 is duidelijk onzijdig. Om van de latere T4 maar te zwijgen. 
Die overweegt een geslachtsverandering. 
Mijn vader en zijn vrouw verhuisden in 2001 naar Zuid Afrika en na ons eerste 
bezoek in 2003 keerden we in 2004 terug om er een half jaar te blijven. In 
Calitzdorp, 48 kilometer van Oudtshoorn dat je misschien kent van de 
struisvogel(veren). Menig cancan danseres uit Parijs in het begin van de 20steeeuw 
zwaaide en zwierde er vrolijk mee op los. Ik vraag me af of het enige indruk 
gemaakt zou hebben op de mannelijke struisvogels uit de Kleine Karoo. 
In ieder geval minder dan de bus op mij maakte. In het halfjaar reden we zo’n 
14.000 kilometer in de bus, met als hoogtepunt een ontmoeting met een grote 
mannetjes olifant in Addo Elephant Park vlakbij Port Elizabeth, een kleine 800 
kilometer ten oosten van Kaapstad. Het mannetje stond midden op de weg en liep 



recht op de bus af. Ik stopte de motor en we draaiden onze ramen open. De olifant 
liep geruisloos op nog geen meter afstand langs de bus, ons vieren met open mond 
en hart in de keel achterlatend. “You can leave Africa but Africa never leaves you.” 
Dus kwamen we een paar jaar later terug om de bus naar Nederland te halen. Aan 
het eind van de vakantie reden we richting de container in Kaapstad maar op 100 
kilometer van Kaapstad besloot de bus dat “he didn’t want to leave Africa” en liep 
in elkaar. Hij belandde vervolgens bij een garage in Calitzdorp waarvan de eigenaar 
kort daarop overleed. De garage werd verkocht en de bus werd achter een hek in de 
tuin van de lokale antiquair gezet om vervolgens door een VW specialist naar 
Oudtshoorn gesleept te worden. Waarbij de laatste woorden van VW specialist Piet 
waren: “Cor, jij moe nie wurrie nie. Die Combi sal reg kom.” Piet zou de motor 
reviseren. Het was augustus 2015. Hij zou in januari 2016 klaar zijn. Dat werd 
maart 2016, september 2016, november 2016. Cor ging toch een beetje wurrien en 
na een verhelderend gesprek met de zoon van VW specialist Piet, ook een VW 
specialist, werd duidelijk dat ik alle reden had om te wurrien. Nu weet ik beter. In 
Nederland hebben we de klok maar in Zuid Afrika hebben ze de tijd. Piet had alle 
tijd van de wereld maar  zou de bus nooit afmaken volgens zijn zoon die het zelf 
ook niet zag zitten. Ik voelde me een beetje een slechte kleinzoon die zijn opa 
beroerd achterliet op een plek waar je zelf nog niet eens dood gevonden wilde 
worden. Ik kreeg wel een tip; Arno van Wijck uit Villiersdorp, zo’n 400 kilometer 
van Oudtshoorn. Na het online lezen van enkele goede recensies besloot ik de bus 
naar Villiersdorp te laten brengen waar Arno hem binnen drie weken reviseerde, 
inclusief fotoverslag via Whatsapp. Het is inmiddels februari 2017 en ik was ZAR 
51.000 armer. Van mijn resterende spaargeld kocht ik 4 tickets naar Zuid Afrika 
om nog een keer met zijn vieren in bus naar Addo te gaan. En het leek me slim om 
zelf al eerder te gaan om de bus eerst goed te testen en in te rijden. 
Het is 7 juli en ik land in Kaapstad. Zo’n 100 kilometer van Villiersdorp. Op 18 
kilometer van Villiersdorp bekruipt mij een zenuwachtig gevoel in mijn buik. 
Duizenden randen en kilometers dichterbij mijn droom. Met zijn vieren in de bus 
naar Addo. 
 
Villiersdorp is zo’n typisch Zuid Afrikaans stadje waar je dwars doorheen rijdt. 
Met een kerk, een Spar en een drankwinkel. Liesbeth, Frans (mijn pa) en ik reden 
er zaterdagochtend doorheen en ik vroeg bij de benzinepomp waar Andreno (de 
naam van het bedrijf van Arno van Wijck) zich bevond. Terug, de grote 
stopkruising naar links en dan zie je het vanzelf. Eenmaal links herkende ik het in 
de verte van het filmpje dat Arno me gestuurd had. Het filmpje van mijn 
gereviseerde bus. Het bewijs dat hij weer reed. 
 
 



Het filmpje werd mijn antwoord op de vraag “Cor wat ga je van de zomer doen?” 
Reacties varieerden van “Cool!” (inderdaad 2 liter luchtgekoeld), “Gaaf!” (zeker 
weten. op wat oppervlakkige roestplekjes ziet hij er voor een 38 jarige heel gaaf 
uit), “Leuk!” (ja lachen he. Toen Noah en ik Worchester op Churchstreet reden 
werden we redelijk asociaal ingehaald door een oude, verlaagde, vierdeurs Toyota 
waarvan het geluid, inclusief Eminem, ruimschoots het motorgeluid van mijn VW 
T2 overschreed. De Toyota was voorzien van een zwart/grijze special paint van 
doodskoppen en naakte vrouwen en dit depressieve stukje huisvlijt liep door op de 
gespierde rechterarm waarvan de vingers nauwelijks zichtbaar waren door een 
terugkerend thema van doodskoppen en kruizen. Ik kwam met de bus rechts van 
hem tot stilstand waarop de gevaarlijk uitziende, met zelfs in zijn  nek doorlopende 
tattoos en donkere zonnebril, zijn hoofd eerst naar rechts en toen omhoog richtte. 
Daarvoor moest hij best een redelijk inspanning verrichten door het hoogteverschil 
tussen zijn verlaagde, asfaltzuigende Toyota en de in hogere sferen bevindende 
hemelsblauwe VW bus. Zijn blik eindigde bij mijn opgestoken duimpje die 
naadloos overliep in mijn glimlach van oor tot oor. Zelden heb ik zo’n 
gezichtstransformatie gezien. Van gangsterrapper waar zelfs Toni Soprano moeite 
mee gehad zou hebben naar Petje Pietamientje uit de Calvé commercial. Stom he. 
Hij vond de bus gewoon leuk) 
 
Enfin. Ik was aanbeland bij Andreno. Het was zaterdag en ik wist dat Arno dan niet 
werkt. Toch hoopte ik een glimp op te vangen van de bus. Helaas. Geen bus. Wel 
een echt Volkswagen kantoor. 



 
 



Ook achter het hek kon ik tussen de vele kevers en combi’s mijn bus niet 
ontdekken. We reden met de niet verlaagde en smetteloos witte (met teveel chroom 
volgens Liesbeth) nieuwe Nissan Almera naar Montagu. Zo’n 110 kilometer 
verderop. Zonder de bus verliet ik Villiersdorp wat voelde als het voor je 
verjaardag samen met je suikertante kopen van een kado dat je nooit van je ouders 
zou krijgen maar dat je suikertante nog mee naar huis neemt omdat je pas over een 
paar dagen ECHT jarig bent. Ik probeerde elke keer mijn hoge verwachtingen 
aangejaagd door sweet memmories en een melancholisch familiegevoel te 
temperen wat hopeloos mislukte. Ondanks dat ik nu zelf in het land was waar de 
bus stond had ik hem nog steeds niet gezien. Hij nam inmiddels mythische 
afmetingen aan in mijn nog half in ‘heel druk in Nederland-stand’ hoofd. Nog drie 
nachtjes slapen. 
Het is dinsdagmiddag. In de verte zie ik de bus al staan. Dat klinkt als “zie ginds 
komt de stoomboot ik zie hem al staan” of misschien voelde het zo. Daar stond 
mijn kado. Een 1250 kilo wegend vakantiegevoel rijkelijk uitgerust met 
melancholische en memorable emoties. Het raampje stond open en zelfs de sleutel 
zat erin. Dat kan blijkbaar in Villiersdorp. De bos bloemen op de motorkap 
ontbrak. Waarschijnlijk omdat de bus geen motorkap heeft. Eenmaal binnen 
belandde ik in een combinatie van een VW museum, werkplaats en opslag. Arno 
vertelde de verhalen bij de unieke modellen die hij had staan. Variërend  van de 
allereerste door Pon ontworpen bus tot een in zuurstok geel gespoten beach buggy. 
En onderdelen. Veel onderdelen. Ik kon de het aantal gereviseerde motorblokken 
niet op twee handen en twee voeten tellen. 40 % meer vermogen en geschikt voor 
ongelood, vertelde Arno. Hij had het over mijn gereviseerde luchtgekoelde 2 liter 
motor. “Cool” dacht ik. Dat ging hopelijk voorkomen dat we straks kruipend als 
een kever de bergen moesten beklimmen. We liepen naar de bus en onderweg 
meldde Arno nog de uitzonderlijk goede staat van de bus. Het klimaat van de 
Kleine Karoo is zacht geweest voor de T2. Alleen een in een zuurstof tent 
bevindende variant in Nederland zou er zou uitzien. “Should he stay or should he 
go?” Naar Nederland dacht ik dan. Eerst maar eens rijden. Arno startte de bus door 
er maar naar te kijken en vertelde dat ik eerst moest tanken. (hij was waarschijnlijk 
vergeten dat hij ZAR 500 op de rekening had gezet voor benzine. Ik in ieder geval 
wel). Ik ging achter het stuur zitten en vroeg aan mijn pa alle lichten te controleren. 
Helaas deden de knipperlichten het niet waarop Arno even wat magie toepaste 
onder het dashboard en hij het weer deed. Mijn bezoek aan zijn museum, 
werkplaats, magazijn aangevuld met deze magische interventie deden hem nog 
verder stijgen op de lijst van VW specialisten die weet wat ie doet. Nee laat ik het 
anders zeggen. Die niet eens meer na HOEFT te denken maar automatisch uit zijn 
jarenlange repertoire VW mankementen putte. Mijn pa en ik reden vervolgens naar 
de pomp voor een volle tank loodvrije benzine. Dat was voor het eerst in het leven 



van de bus. Gulzig  nam de bus de fossiele brandstof tot zich daarbij ondersteund 
door een fanatieke, goed geïnstrueerde pompbediende die de bus zo vol gooide dat 
de vulmond bol stond van de benzine. Mijn pa en ik haalde ‘padkos’ bij de Spar 
aangevuld met een cappuccino to go uit een automaat waar Lavazza op stond. 
Met je pa in een bus in Villiersdorp. We keken elkaar aan en staken onze 
wijsvingers op. Noltwee in een T2. 
 
Een Volkswagen T2 uit 1979 is niet de ideale plek om diepgaande gesprekken te 
voeren. Niet omdat je zo hoog zit maar omdat het geluidsniveau dusdanig hoog is, 
wat nog eens wordt versterkt door het ontbreken van ‘vloer’bedekking. Rijden in 
een  T2 in Zuid Afrika is met name een kijk en luisterervaring. Eigenlijk gewoon 
hard werken. Rationeel kan ik niet verklaren waarom ik het rijden in zo’n oude auto 
op de vele stofwegen nu zo leuk vind. De schoonheid van de ervaring zit hem 
misschien wel helemaal aan de buitenkant. De klassieke opmerking van mijn 
moeder “schoonheid komt van binnenuit” gaat zeker niet op voor de T2. Vanaf de 
voorstoel naar achteren kijkend heeft ie zelfs iets weg van een sarcofaag. Maar laat 
ik niet op de feiten vooruit lopen. 
De conversatie bleef dus beperkt. De kwaliteit van de koffie, de padkos en het 
vergrote vermogen van de T2 bleven echter niet onbesproken. Elke heuvel waar de 
vorige motor toch zeker moeite mee gehad zou hebben werden nu genomen als 
Lance Armstrong in zijn betere doop dagen. De T2 had een harttransplantatie gehad 
en had er duidelijk weer zin in. Het viel zelfs mijn vader op. En als er iemand is die 
dit rationeel kan beoordelen dan is hij het wel. Wat ik teveel heb aan liefde voor 
alles wat wielen heeft, heeft hij te weinig. Gewoon niet. Daarentegen heeft hij weer 
een levenslange passie voor alles wat probeert te overleven in gebieden met weinig 
water, voeding en veel zon; vetplanten en cactussen. Ook deze rit werd 
onderbroken door een korte zoektocht in de heuvels van de Kleine Karoo. Binnen 
een paar minuten verdween mijn pa om even later op zijn knieën te gaan voor een 
plantje die ik op 20 centimeter niet eens zou herkennen als plant en mijn pa 
eenvoudig de Latijnse naam oplepelt. Als ik dan toch een overeenkomst moet 
bedenken voor onze interesses is het dat we allebei van overlevers houden. 
 
Eenmaal goed aangekomen in Montagu begon ik met een grondige inspectie van de 
T2 en stelde een revalidatie programma op. Daarbij zou ik de hulp nodig hebben 
van een aantal specialisten. Mijn technische kennis beperkt zich tot het weten waar 
de tankdop zit en dat handig is omdat je Zuid Afrika niet zelf tankt. Olie peilen kan 
ik ook. Dat schijnt belangrijk te zijn met een oude T2. Voorwaarde voor de 10.000 
kilometer garantie was dat de olie en oliefilter na te zijn ingereden vervangen 
zouden worden. In de lokale automaterialenzaak kocht ik een oliefilter en vroeg 
waar ik mijn richtingaanwijzers zou kunnen laten maken. De magie van Arno was 



toch van korte duur geweest en de knipperlichten bleven nu permanent branden als 
ik ze richting gaf. En dat is heel onhandig in een land waar ze stopkruispunten 
hebben zonder stoplichten. Een goedkope en efficiënte manier om verkeer op 
kruispunten te regelen. Er is een regel; degene die het eerste stil staat mag rijden. 
Werkt perfect. Maar dan is het wel handig dat men weet waar je naar toe gaat. Ik 
kan me nog een aantal situaties voorstellen dat het handig is dat ze het wel doen. Jij 
ook hoor ik je denken. Enfin. Via een lokaal netwerk van specialisten werden 
richtingaanwijzers, banden en remmen gemaakt en olie en oliefilter vervangen. De 
revalidatie kon nu echt beginnen en ik kon aan de slag met de cosmetica. Ooit 
vertelde een autovriend van me “een auto kan maar 1 keer origineel zijn” dus 
koester ik elk deukje en roestplekje. Geen botox of facelift voor de T2. Zoals ik 
mijn grijze haren heb verdiend voegen deukjes en oneffenheden juist karakter toe 
aan de T2. 
Na een week van T2 amateur gynaecoloog en make up artist gespeeld te hebben en 
het aanbrengen van een stukje tapijt in het gat van het koppelingspedaal tegen het 
schrapende ijzer op ijzer geluid bij elke koppeling, was ik klaar voor de eerste echte 
testrit van Montagu naar Stellenbosch waar ik 18 juli een college gaf. Onderweg 
stopte ik in Worchester om in een grote mall een nieuwe pointer te kopen die helaas 
bij een workshop bij het Rode Kruis overleden was. Gelukkig hadden ze exact 
dezelfde Logitech waar ik zeer tevreden mee was en het prima deed zolang je hem 
niet laat vallen. Met mijn Keynote op mijn Powerbook Pro, mijn Logitech pointer 
en Apple VGA verlengstukje was ik er helemaal klaar voor. De bus ook. Daar 
stond ie. Gereviseerd en gerevalideerd te genieten in de Zuid Afrikaanse winterzon. 
Over een uurtje zijn we in Stellenbosch. 
  



 
 
Het blijft nog wennen aan de andere kant instappen. Met de andere kant bedoel ik 
niet de verkeerde kant want de andere kant in Zuid Afrika is de goede kant. Ervan 
uitgaande dat je zelf  een auto wilt gaan besturen. Rechts is goed in Zuid Afrika, 
qua instappen. Rijden doen ze hier voornamelijk links. Enfin met een glimlach en 
toch even rondkijkend of iemand mijn verkeerde beweging richting het linker 
portier had gezien, liep ik richting rechterportier. Zo’n verkeerde beweging voelt 
een beetje alsof je in de verte een goede vriend van je ziet, je hebt oogcontact, je 
steekt je hand omhoog om hem te begroeten en dan pas herkennen je hersenen hem 
als zijnde niet je vriend. Je kunt dan van alles proberen om die opgestoken hand 
niet in een begroeting te laten eindigen. Een van de meest gebruikte is de ‘ik ga met 
mijn handen door mijn haar’ maar je zou de op komst zwaaiende hand ook met de 
andere hand kunnen laten volgen en er een spontaan ‘ik rek me even uit’ moment 
van kunnen maken of je gaat gewoon vol in de begroeting en wacht af hoe de ander 
reageert. Ik heb inmiddels gemerkt dat de laatste strategie de leukste gesprekken 
oplevert. En ik twijfel of ik deze wil inwisselen voor een bril op sterkte. 
 
Nu had niemand mijn verkeerde move richting stuur gezien. Met mijn nieuwe 
Logitech pointer was mijn goede voorbereiding op mijn college op de Universiteit 



van Stellenbosch compleet. Ik hoefde er alleen nog heen te rijden. En daarvoor 
moet je een auto eerst starten. Zelfs een VW T2. En dat ging veel slechter dan toen 
ik hem 2 uur daarvoor koud startte bij mijn vertrek in Montagu. 
Dit is het moment in het verhaal waarin het belangrijk is nogmaals te benadrukken 
dat ik weinig autokennis heb. En met autokennis bedoel ik technische autokennis. 
Kennis over hoe een auto werkt. Weggeman zou autokennis definiëren als alles wat 
je weet over autotechniek keer alles wat je kan met autotechniek keer alles wat je 
ooit gedaan hebt met autotechniek en alles wat je wilt met autotechniek. 
Laten we het erop houden dat mijn autotechniek kennis beperkt is. Maar dat ie met 
warme motor slechter start dan met koude ‘klopt’ niet. Maar wat het is? Geen idee. 
Na een tweede poging start de VW T2 en ik ben weer on the road. 
Het is maandagmiddag en ik kom een dag voor mijn college aan in Stellenbosch. 
Onderweg heeft de VW een keer aardig gehoest in de vorm van flinke knallen uit 
de uitlaat en slecht stationair lopen bij het stoplicht. Ik vind uiteindelijk een 
parkeerplek in het met studenten druk bevolkte Stellenbosch. Het schijnt dat 
vandaag het nieuwe semester weer is begonnen. Op mijn gemak zoek ik waar ik 
morgen mijn college moet geven en spreek een dame aan die een deur uit komt 
lopen. Allervriendelijkst toont ze mij de collegezaal. Ik ben in Stellenbosch. Ik 
weet waar ik moet zijn. Tijd voor een witte wijn. 
Na een gezellige avond bij vriendin Didi, die ik ken uit onze tijd in Calitzdorp, tref 
ik de laatste voorbereidingen voor mijn college. Ik gebruik Didi’s dochter Mignon 
als proefkonijn om te testen of een aantal dingen uit mijn college hier zouden 
werken. Ik besluit mijn Kabouter te houden en Arjen Lubach’s Nederland 
introductie voor de heer Trump achterwege te laten. 
Het college, waar ook Frans en Liesbeth bij aanwezig waren, werd ingeleid door 
het hoofd van de afdeling Visuele Kunsten. Zij had een paar dagen ervoor deze foto 
met de uitnodiging voor mijn college aan collega’s gestuurd; 



 
 
 
Ik heb dan ook weinig van haar collega’s gezien  
Later legde ze me uit dat ze getriggerd was door de kop van de post; 
 



 
 
Het leek me het beste om maar geen uitleg te geven waarom er een klein 
vuilniszakje aan de muur naast het scherm in een lokaal op HKU hing. Wil je het 
toch weten, klik dan hier. 
Na het college kreeg ik een compliment van mijn vader in de volgende uitspraak 
“goed gedaan jochie” en een gedetailleerdere uitleg van Liesbeth waarom ze het zo 
goed vond. 
Met een goed gevoel vertrok ik weer alleen met de bus om een paar dagen in mijn 
eentje kilometers te maken met de bus. Ik had inmiddels besloten dat ik op de 
terugweg langs Arno zou rijden (de man die een gereviseerde motor in mijn VWT2 
had geplaatst) om het slecht starten en het knallen, horten en stoten te laten 
controleren. 
Maar daarvoor moest ik eerst langs de kust. 
Op weg naar Betty’s Bay. 
 
 



 
 
Op een van de mooiste wegen waar ik ooit heb gereden neem ik een break op een 
parkeerplaats aan de kust met een fantastisch uitzicht. De bewolking vormt een 
dreigend duo waar mijn babyblauwe T2 prachtig tegen afsteekt. Misschien is kijken 
naar de bus nog wel leuker dan er in rijden. Maar misschien heeft dat te maken dat 
ik als VWT2 luisteraar nog steeds niet helemaal blij ben met de geluiden die de bus 
maakt. Er staat ‘Speed’ op het chromen deel van de uitlaat en ik maak mezelf wijs 
dat het terugslaan en klappen van de uitlaat een nieuwe eigenschap is van de 
gereviseerde motor in combinatie met die ‘sport’ uitlaat. “40 % meer vermogen” 
roept Arno in mijn herinnering. 
Ik loop terug naar de bus en besluit weer geen foto te maken maar de omgeving en 
het moment eens goed in te laten dalen. Vanuit mijn ooghoek links zie ik een 
jongeman staan die net als ik niet van het uitzicht richting zee staat te genieten 
maar dezelfde kant opkijkt als ik, richting bus. Ik ontwaak uit mijn halve 
droom/verliefdheids stand en kijk zijn richting op. En wat ik zie is een zelfde soort 
blik. Hij komt op me af lopen en vraagt uit welk jaar de bus komt. Uit welk jaar 
ben jij? Vroeg ik hem. Hij was uit 97. De bus uit 79 lachte ik hem toe. Ik zag hem 
rekenen en rekende met hem mee. “De bus was al 18 toen jij geboren werd.” Dan 
ziet hij er nog goed uit zei hij. Hij kwam uit Paarl en was aan de kust voor een paar 
dagen met zijn familie die verderop duidelijk meer interesse hadden voor de 



oceaan. 
Dat de bus een betere conversatiestarter is dan starter bij hoge temperaturen bleek 
ook nu maar weer. En elke keer als ik zo’n gesprekje voer met een 
medebewonderaar voel ik me een jonge David Attenborough die vol enthousiasme 
over de bijzondere eigenschappen van een zeldzaam uitstervend soort staat te 
vertellen. Want ook in Zuid Afrika is de Volkswagen T2 inmiddels een 
zeldzaamheid. In de bijna 4000 kilometer die ik deze keer in Zuid Afrika reed, heb 
ik er welgeteld 1 gezien. 
Na de tweede startpoging vervolg ik mijn route langs de kust. In de spiegel  zie ik 
dat de jongeman me tot het eind nakijkt. Het geluid van de motor weerkaatst tegen 
de van stenen gestapelde vangrail die ons scheidt van de oceaan. 5 minuten later 
kan ik mijn panodrang niet langer inhouden. Panodrang is niet een vreemde vorm 
van obstipatie of andere vage darmaandoening maar de behoefte om de bus vast te 
leggen in zijn prachtige omgeving. 
  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Het dak is wit. 
De rest is blauw. 
VWT2 ik houd van jou. 
  



 
 

 
 

Een paar kilometer na de ontmoeting met de jongeman uit 1997 zie ik in de verte 
een camping direct aan de oceaan. Achterin de bus liggen twee matrasjes en twee 
wollen dekens en ik besluit op deze geweldige camping te overnachten in de bus. 
Het hout dat ik meenam moet me in de avond warm houden in de vorm van een 
lekker vuurtje waarna ik met mijn Poolse ganzenveren jasje letterlijk onder de wol 
duik om vervolgens met de geur van verbrand hout en de alcoholdampen van een 
Zuid Afrikaanse Sauvignon Blanc starend naar de sterren lang te blijven luisteren 
naar het patroon van de op de kust beukende oceaangolven.  

Ik stop voor de ophaalpaal (is geen goed Afrikaans maar ik kan even niet op het 
juiste woord komen) en draai mijn rechterraam omlaag. Het mooie van het rijden in 
een T2 is dat je je niet hoeft te trainen in het opzetten van een vriendelijke glimlach 
in situaties waarin je denkt dat een glimlach wellicht een positieve invloed heeft op 
het verloop van de ervaring. Die glimlach zit er permanent en ontlokte ook een 
glimlach op het gezicht van de man in uniform die op zijn gemakje richting het 



open rechterraam liep. Het was 15.45 en hij vroeg me om mijn vergunning. Toen ik 
hem vertelde dat ik die niet had, antwoordde hij dat ik die moest kopen in het 
dorpje waar ik net vandaan kwam, waarop ik moest denken aan een zin uit een 
voorstelling van Hans Teeuwen; 

"JA DAAR KOM IK GODVERDOMME NET VANDAAN!" 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=7QzByLzfT8s&w=560&h=315] 

Ik mag dan in een volgens kenteken 'personenbus voor 12 m/v' waar in een vorig 
leven bejaarden in rond getaxied werden, ik zou mezelf niet bestempelen als 
racistisch. Dus gooide ik het over een andere boeg. De 'misschien kun  je een 
uitzondering maken waar we allebei beter van worden' optie. Hij had het graag 
gedaan maar zijn uniform zei nee. 

Daar ging mijn slapeloze nacht aan de oceaan en ik bedankte vriendelijk om mijn 
weg te vervolgen op de goed geasfalteerde kronkelige oceaanweg die na een aantal 
kilometer het binnenland in trok die nog het meest weg had van de boomloze top 
van de Ventoux. De harde wind hield ook hier, net als toen op de Ventoux afdaling 
met mijn carbon Merida racer, beide handen aan het stuur. Een VW T2 is een 
makkelijke prooi voor de Zuid Afrikaanse wind die zich onzichtbaar en 
meedogenloos laat voelen en met gemak de 1250 zware bus opzij duwt. Gelukkig 
is het rustig op de weg en ik besluit voor een zekere oplossing te gaan; een stalen 
bord waar Guesthouse op staat. Ik draai de bus de lange met kleine steentjes 
geplaveide oprijlaan op, parkeer, stap uit en loop de richting uit die me gewezen 
wordt door een bordje 'reception'. De vier sterren doen mij een maximaal bedrag in 
mijn gedachten nemen. Nog in onderhandeling zijnde met mijn interne accountant 
komt er een dame op me af lopen die staccato meldt dat het dinsdag is en winter en 
ze dus gesloten zijn. En dat op een toon dat ik dat toch had kunnen weten. Hier had 
zelfs mijn interne accountant niet op gerekend. Ik greep mijn kans en verhoogde 
het bedrag voor een overnachting voor de nog te vinden slaapplaats.  

Het was inmiddels 16.32 Over twee uur is het donker. Ik draai de snelweg weer op 
en geniet van het geluid van de bus. De wind lijkt ons permanent te duwen of is het 
die 40% meer vermogen van de nieuwe motor? Met een dikke mentale 
portemonnee neem ik afslag Betty's Bay en zie een zelfde bord met 'B&B Stay at 
Friends'. Ik verhoog mijn verblijfsbudget met 10% en zie bij de ingang van de 
B&B dat de ontvangst tussen 16.00 - 18.00 is. Precies op tijd om bij vrienden aan te 
komen. Ik bel aan en wordt luidkeels begroet door 3 teckels en Helene. De kamer is 



de helft van de inhoud van mijn mentale portemonnee. Noltee en de T2 slapen 
vandaag in Betty's Bay. 

 

 
 
In Betty’s Bay waait het. Hard. De wind giert om het huis en na het 
welkomstdrankje nestel ik me vroeg in het heerlijke hoge bed met 32.421 kussens. 
Met twee kussens in mijn rug en een op schoot ben ik klaar om een nieuwe 
parkeerplaats te bezoeken. Ik leg het boek dat ik nu een aantal dagen aan het lezen 
ben met aandacht en twee handen voor me op het kussen. Het boek kocht ik een 
jaar of 3 geleden, las er een pagina of 30 in en zette het daarna in de boekenkast om 
het tijdens mijn verhuizing vlak voor deze vakantie op een stapeltje te leggen van 
boeken waarvan ik me afvroeg of ik ze ooit nog zou gaan lezen. Als ik je nu de 
cover laat zien, zul je begrijpen dat ie in de koffer ging; 



 
 
Het boek gaat over Julio Cortázar en zijn vrouw Carol Dunlop die in 1982 besluiten 
om in hun rode VW T2 in ruim een maand alle 62 parkeerplaatsen van de tolweg 
tussen Parijs en Marseille te bezoeken. 2 per dag waar ze per P minstens 2 uur 
moeten blijven en bij de tweede P overnachten. Niet met het doel om ergens te 
komen maar om ergens te zijn observeren en beschrijven ze flora, fauna, mensen en 



voertuigen op een manier die je doet stilstaan en meeneemt in details waar je 
normaal met 130 km/uur voorbij raast. Waar iedere bezoeker zo snel mogelijk weer 
door wilt, plegen zij in alle rust hun onderzoek van Parklandia, zoals ze alle P’s en 
hun bewoners noemen. Typend in of rondom hun rode VWT2 beschrijven ze hun 
omgeving als ontdekkingsreizigers die nieuw land ontdekken. Toen ik het boek op 
pagina 188 dichtsloeg met mijn duim nog tussen de pagina’s trok ik de gelukkige 
conclusie dat ik nog niet op de helft was. Vaak lees ik als de reizigers van de 
tolweg. Gefocust op het doel en niet op de reis.  
Ik moet me inhouden samen met Julio en Carol niet nog een P te bezoeken.  
De volgende ochtend besluit ik nog een nacht te blijven en wordt uitgenodigd om ‘s 
avonds met Helene en haar man te braaien. Ik beloof drie goede stukken vlees te 
halen en een goede fles wijn. In de dierenwinkel koop ik drie kleine kluifjes voor 
de enthousiaste teckels en leg bij thuiskomst in mijn kamer de drie stukken rund op 
een bord om ze aan mijn kamertemperatuur te laten wennen. De fles rood lijkt dat 
ook een goed idee, wat zuurstof. Na 2 jaar afgesloten door het groene glas te 
hebben getuurd naar voorbij glijdende ogen die je dan toch niet meenamen. Het 
vlees ligt bloot en mijn glas vult zich met rood. Ik laat de wijn nog even staan en 
kijk op de klok. Over een uurtje zullen vuur en vocht brandstof zijn voor elkaars 
verhalen. Een half uur later wordt er op de deur geklopt. Ik open de deur en zie een 
beveiligingsmeneer met revolver op de heup en een stem die het resultaat moet zijn 
van vele liters sterke drank vermengd met kubieke meters teer en nicotine. Zijn 
vriendelijke gezicht vormt een prachtig contrast met de autoriteit van zijn uniform. 
De boodschap was minder tweeslachtig. Helene en haar man hadden ernstige 
vertraging opgelopen en zouden niet op tijd zijn voor het diner dus vertrok ik met 
een glas rood in de hand met Carol en Julio richting een nieuwe P tussen Parijs en 
Marseille. Eenmaal aangekomen stapte ik uit en trakteerde mijn medereizigers op 
een stuk gegrild rund vervaardigd met de grilplaat uit mijn kamer. Het vetrandje 
protesteerde sissend en spugend tegen de hitte van de grillplaat. Ik hoorde en zag 
het met een opkomend watervalletje in mijn mond aan waarin na de eerste hap een 
engeltje stond te pissen. De twee uitgeruste achtergebleven, samen zo’n 400 gram 
zware familieleden leken zich te willen verstoppen achter de fles rood maar de 
linker was te laat en belandde ook op zijn laatste rustplaats. Julio, Carol en ik 
vertrokken naar een volgende parkeerplaats.  
 
 
 
Twee uur later werd het zingen van de wind aangevuld met een luid en enthousiast 
“Cooooooooor”. Of ik al gegeten had en nog zin had in wat te snacken. Ik nam 
mijn halve fles rood mee en liet het derde stuk rood liggen dat ik een aantal uur 
later na een geweldig gezellige avond als stukje vlees voor het slapen gaan nog 



even grillde. Ik probeerde nog in te stappen in de rode T2 van Julio en Carol wat 
zeker gelukt was ik in een rechte lijn richting de schuifdeur was gelopen. Nu 
hoorde ik de luchtgekoelde boxermotor zijn decibellen verspreiden op de 
parkeerplaats van mijn  dromen en de achterlichten vervagen in het schijnsel van 
mijn wekkerradio. 
  



 
 

 
 
Na de nacht achter een rode T2 op de tolweg tussen Parijs en Marseille getold te 
hebben waarbij ik me bij slecht zicht liet leiden door het geluid van de 
luchtgekoelde twee liter boxermotor wat in werkelijkheid mijn eigen gesnurk was, 
leek een APK  (Algemeen Persoonlijke Keuring) in de vorm van een ochtend 
meditatie en koud afdouchen een noodzakelijke start van de dag. Het watertekort in 
Zuid Afrika dwingt mij niet te lang te douchen wat ik met de temperatuur van het 
douchewater dat als ijspegels op mijn lijf beukt niet heel erg vind. Na mijn Wim 
Hof training een 4 jaar geleden douche ik elke dag koud af. Je kunt je koude 
douche maar beter zelf in de hand hebben. 
Het heeft vannacht flink geregend. In de plassen zie ik de regenwolken en loop naar 
de bus. Mijn ochtendglimlach rekt zich nog iets verder uit en ik open het 
rechterportier om ook daar de wolken in een plasje tussen de pedalen te zien. Een 
lichte schok schiet door me heen. Water in de bus dat binnen was gekomen via de 
twee roestplekken aan de onderkant van het raam rubber. De twee enige slechte 
plekken van de 38 jarige veteraan. Een cosmetische ingreep in de vorm van 



lichtgrijs gaffertape aan de buitenkant van de bus moest het water buiten houden en 
de elektriciteit veilig. Of de bus als vanouds zou starten was nog maar de vraag. Ik 
stak de sleutel in het contact en sloeg een virtueel kruisje op mijn borst. Dit zijn de 
momenten waar mijn Katholieke opvoeding, doopsel en vormsel zich moeten 
bewijzen. Ik druk op de startknop links van het stuur maar de motor lijkt al te lopen 
voordat ik druk. De bus heeft er duidelijk zin in en blijkbaar heeft ook zijn koude 
douche hem goed gedaan.  
 
Filmpje 
 
Vandaag rijd ik naar Montagu. Via Villiersdorp. maar eerst trakteer ik me op een 
stevig ontbijt in Kleinmond, een mooie naam om te ontbijten. De plek waar ik 
ontbijt is ook typisch voor de plaatsen aan de kust. Je rijdt naar beneden richting 
kust waar zich aan het einde een aantal restaurantjes en winkeltjes bevinden. Zo 
ook hier. Ik parkeer de bus in het zicht en de afwisselende zonnestralen van de 
ochtend. De grote cappuccino, het vet van de bacon, de eiwitten en de koolhydraten 
eindigen zonder protest in een bad van biefstuk en rode wijn. Die laatste gegrilde 
biefstuk van vannacht heeft de kater snorrend in slaap gehouden. Was het nu zijn 
gesnor, het geluid van de bus in mijn droom of mijn eigen gesnurk geweest? Niet 
de behoefte voelend om antwoord te geven op deze driekeuze vraag, vraag ik de 
rekening en trek mijn Poolse ganzenveren jasje uit. Ik ben op temperatuur. Volgens 
de weerapp blijft het vandaag droog en ik maak een screendump van de route op 
mijn Powerbook. Twee alternatieven. Voorlopig kan ik vooruit.  
 
De benzinemeter van de bus gedraagt zich als een ouderwetse VU meter, heftig van 
links naar rechts bewegend. In een notitie boekje noteer ik daarom de 
kilometerstand bij elke tankbeurt. Ik heb uitgerekend dat de bus zo’n 1 op 7,5 rijdt 
dus houd ik een actieradius aan van 350 kilometer. In  Zuid Afrika betekent dat dat 
je eigenlijk gewoon altijd moet tanken als je een tankstation tegen komt. De tank 
trekt een draaikolk in mijn Randen voorraad. Gelukkig staat de Euro gunstig. 
 
Het geluid en gedrag van de motor bij terugschakelen, bergop rijden en bij stilstand 
blijven vraagtekens bij me oproepen. Je vraagt je misschien af wanneer de bus het 
dan niet doet, vragen oproepen. Misschien ben ik te kritisch maar het gevoel blijft 
me bekruipen dat er iets niet klopt. Er zijn daardoor teveel momenten dat ik niet 
echt gelukkig ben in en met de bus. Geluk definieert Gretchen Rubin als ‘je goed 
en slecht kunnen voelen maar voelen dat het klopt in een context van groei.’ De bus 
en ik groeien, voelen ons beiden soms goed en slecht maar toch klopt er iets niet. Ik 
luister nog kritischer en noteer de ingrediënten van de momenten waarop ik denk 
‘dit klopt niet’. Zo start de bus vaak veel slechter als ie warm is, loopt ie stationair 



hoger als ie warm is en stottert en knalt ie bij lagere snelheden…..als ie warm is. Ik 
hoop dat mijn analyse straks een duidelijke aanwijzing is voor Arno van Wijck en 
aanleiding voor een doelgerichte en efficiënte greep uit zijn brede en rijke 
Volkswagen reparatie repertoire. 
 
Nog 68 kilometer naar Villiersdorp. 
  



 

Ik ben op weg naar Villiersdorp zonder dat ik een afspraak heb met de man die de 
bus reviseerde, Arno van Wijck. Ik heb inmiddels geleerd om dat niet te doen, 
afspraken maken. Zeker niet als je iets gedaan wilt krijgen. Zoals in dit geval dat 
Arno eens goed kijkt en luistert naar de bus. De beste strategie voor het fiksen van 
kleine reparaties is onaangekondigd langsgaan en er bij te blijven. Zo liet ik eerder 
mijn remmen controleren bij Chris in Montagu en mijn richtingaanwijzers bij 
Chris's buurman. Je moet er even bijblijven voor het beste resultaat. Waar ken ik 
dat regeltje ook alweer van. 

De tocht naar Villiersdorp is weer prachtig. Als ik het asfalt wegdenk zou ik 
zomaar ingehaald kunnen worden door de zwarte ruiters of moeten uitwijken voor 
Gandalf op zijn witte paard. Is de bus dan 'my precious' waar ik onzichtbaar wordt 
voor alle gevaren en me verplaats in de parallelle wereld van de luchtgekoelde 
motortechniek? Met mijn raam open kijk ik in de buitenspiegel en zie het stofspoor 
dat de bus trekt in het landschap.  



 

De luchtinlaten happen gulzig naar lucht. Het houdt de motor koel, mengt zich met 
benzine en vuur en stuwt de achterwielen via de nieuwe aandrijfassen soepel over 
de gravelwegen. Met 80 km/u ontstaat er een prachtige symfonie van het rollende 
rubber op de half harde ondergrond waarbij af en toe een steentje tegen de 
onderkant van de bus kaatst. De wind die langs en in de auto waait mengt zich met 
het roffelende geluid van de tweeliter Volkswagen motor aangevuld met de in en 
uit rekkende veren van mijn bruine nep leren stoel. De gordel zonder spanner hangt 
los op mijn schouder als de hand van Sint-Christoffel, de patroonheilige van de 
reizigers en alle verkeersdeelnemers. Helaas kan Sint-Christoffel niet voorkomen 
dat de bus hoestend en proestend bergopwaarts voort stottert. Het lijkt me een goed 



moment om het stofspoor en de bus voor het nageslacht vast te leggen en het 
luchtfilter te controleren. 
 

 
Het luchtfilter ziet er als nieuw uit en ik vervolg mijn weg die zich ondertussen 
weer getransformeerd heeft van gravel naar nieuw asfalt. Bij zo’n 90 km/u lijkt te 
bus te zweven en wordt het zoevende geluid slechts af en toe afgewisseld door het 
kraken van de carrosserie. We gaan licht bergafwaarts, onze favoriete route. Net als 
een fietser die net een berg heeft bedwongen is het bergafwaarts genieten. 
 
Op 10 kilometer van Villiersdorp oefen ik in mijn hoofd met de informatie die ik 
met Arno zal delen omtrent het onregelmatig ‘lopen’ van de bus. Mijn hoop richt 
zich volledig op een verklaarbare Waarom van Arno. Ik hoop dat mijn Wat, Hoe en 
Wanneer hem zullen helpen bij het vaststellen van een correcte diagnose. 
Onaangekondigd loop ik de werkplaats binnen en zie in de verte Arno’s 
werkschoenen nog net onder een groene VW T1 bus vandaan komen. Mijn 
begroeting beantwoordt Arno met een verplaatsing van het plankje met wieltjes 
waarop hij ligt en zodra hij mij ziet probeert hij zijn van pijn vertrokken gezicht te 
plooien in een vriendelijke glimlach wat niet echt lukt. Geschrokken vraag ik wat 
er aan de hand is. Arno heeft een rib gebroken. Schrijvend denk ik dat ie die 
makkelijk kan vervangen door de rib uit mijn lijf; de revisie van mijn bus. Maar op 



dat moment voel ik slechts medelijden met een man die geen rust kan nemen omdat 
er niemand is die zijn werk kan overnemen. Ik voel me bezwaard maar de hand van 
Sint-Christoffel duwt me zacht naar voren en fluistert mijn geoefende intro in mijn 
hoofd. Het sluit perfect aan bij het “How can I help you, Cor” van Arno. Hij hoort 
mijn analyse met aandacht aan met zijn gezicht en lichaam zoekend naar een 
houding die het minst pijnlijk is om na een stilte van 5 seconden en 3 diepe 
uitademingen mede te delen dat hij nu echt geen tijd heeft om naar de bus te kijken. 
Ik had beter eerst kunnen bellen. Dit was het moment van de waarheid. Ging mijn 
strategie van ‘gewoon langsgaan en erbij blijven’ werken? Zelfs bij een overvolle 
agenda en een gebroken rib van Arno? Het zag er slecht uit voor mij en de bus. 
Arno stond inmiddels in een houding waar ik bij de aanblik ervan acuut pijn van in 
mijn rug kreeg. Ik voelde nu ook de tweede hand van Sint-Christoffel op mijn 
andere schouder. Mijn ‘volgende week wil ik met mijn zoon op pad’ deden zijn 
verkrampte houding loslaten waarbij zijn schouders tot voorbij zijn gebroken rib 
zakten om ze met naar boven geopende handpalmen en gespreide vingers 
automatisch weer omhoog te trekken. Een reflex van iemand die geen nee kan 
zeggen echter nu gepaard gaand met een hardgrondig “auwwwwww”. 
  



 
 
 
Dit lijkt me het moment om gewoon mijn mond te houden. Geen vragen te stellen 
of suggesties te doen. Arno recht zo goed en zo kwaad als hij kan zijn rug en loopt 
met kleinere passen dan ik van hem gewend ben richting de voorkant van zijn 
bedrijf ‘Andreno. Engine Rebuilders’ zoals dat ook op de achterkant van mijn bus 
in rood gestickerd staat. Op gepaste afstand volg ik Arno en wacht op eventuele 
instructies of vragen. Arno vraagt me om de bus te starten en ik zie hem in mijn 
binnenspiegel de motorklep openen en haperend zijn hoofd richting de motor 
bewegen. Arno beweegt zoals de bus bergopwaarts rijdt als ie warm is. Ik wacht op 
verdere instructies die niet komen. Dan beweegt Arno de stang die beide 
carburateurs aanstuurt en laat de motor flink toeren maken om vervolgens op te 
staan en de werkplaats in te lopen. Even later komt hij terug met een 40 centimeter 
lange staaf, hamer, steeksleutel en in zijn andere hand een aantal veren. 4 harde 
klappen van staal op staal gevolgd door gerinkel van vallend gereedschap en weer 
laat Arno de motor toeren maken. Het dicht slaan van de motorklep doen mij 
vermoeden dat de diagnose en reparatie gedaan zijn en in mijn buitenspiegel zie ik 
Arno aan komen lopen.  



Hij vertelt me dat hij de V-snaar heeft gesteld en de veer die verbonden is met het 
gaspedaal heeft vervangen.  Ik stap uit en opzij en mijn verwachting dat Arno een 
testrit gaat maken vult hij inderdaad in door achter het stuur te kruipen en de bus te 
starten. Hij rijdt links de hoek om om te keren en rijdt richting het kruispunt van de 
hoofdstraat. Dit met een snelheid gepaard gaand met een aantal knallen die me 
doen denken aan de laatste kreten van een bezetene die door een duivelsuittreder 
wordt verlost van zijn kwade geesten. Eenmaal terug meldt Arno dat er niets 
mankeert aan de motor en vertrouw ik op zijn oordeel. Het was dus blijkbaar niet 
de verdeelkap zoals ik eerder in mijn lekenanalyse had geopperd. Mijn oprechte 
dankjewel vul ik aan of hij remschoenen en remcylinders heeft voor de 
achterremmen. Arno knikt en ik volg hem het magazijn in waar hij mijn bestelling 
pakt en iets mompelt van “best quality”. 
Chris, de monteur in Montagu zal verbaasd zijn dat het mij wel is gelukt om deze 
onderdelen krijgen. Hij had na de controle van de achterremmen namelijk gesteld 
dat e.e.a. zeer moeilijk te krijgen waren maar dat hij wel iemand kende die de 
remschoenen van een nieuwe remlaag zou kunnen voorzien. ‘Best quality’ van 
Arno leek me een veel betere optie. Ik bedankte Arno hartelijk voor de snelle 
reparatie en wenste hem sterkte met zijn gebroken rib.  
 
Vol verwachting klopte mijn hart. Zou het euvel van de slecht lopende 
luchtgekoelde tweeliter boxermotor nu verholpen zijn? Ik stopte de sleutel in het 
contact, controleerde zijn vrij en startte de motor. Vlekkeloos. En wat een verschil. 
De andere veer maakte het indrukken van het gaspedaal veel makkelijker en 
gevoelsmatig was dit de beste aanpassing van de bus tot nu toe. Het contact met de 
motor voelde veel directer en ik voelde me direct meer verbonden met bus. Alsof 
we een klik maakte. Vergelijkbaar met het voor het eerst weer fietsen op net hard 
opgepompte banden. Of misschien met het ineens doorhebben van een moeilijke 
Tai Chi beweging. Maar nog het meest met het moment dat ik mijn oude 
Birckenstock sandalen door een precies dezelfde, nieuw paar vervang. Het voelt 
vertrouwd maar nieuw en beter!  
 
Zoekend naar de juiste voetdosering geef ik tussen het schakelen door af en toe 
veel te veel druk op het gaspedaal resulterend in een hard gegrom van de motor. 
Maar al snel vind ik de juiste pedaaldruk en spoor als een cowboy mijn door VW 
fluisteraar Arno getemde paardenkrachten richting benzinepomp voor een “vol 
asseblief”. 
 
 



 
 
Ik betaal de pompbediende en noteer de kilometerstand en het aantal getankte liter 
loodvrije brandstof. Met een gemiddelde van 1 op 7,3 vraag ik me af of dat erg 
onzuinig is. In mijn herinnering reed de bus vroeger 1 op 10. Maar die wens blijkt 
bij nader online onderzoek de vader van mijn gedachte te zijn. Ik wil graag geloven 
dat de bus zuiniger is geworden, meer vermogen heeft, gewoon beter is dan ie ooit 
geweest is.  
De snelste manier om mezelf beter te laten voelen dan ervoor is een verse koffie 
halen bij de Spar waar ik twee weken geleden nog bijtankte met mijn vader. 
De andere veer, die mijn gaspedaal een veel lichtere bediening geeft, en mijn 
linkervoet moeten nog duidelijk aan elkaar wennen maar net als spelende kinderen 
die met elkaar een nieuw spel spelen hebben we het snel te pakken. Misschien is 
het voorberijden (ja met lange ij) wel een groot overbodig obstakel dat ik vrijwillig 
probeer te overwinnen. Ik kan namelijk ook gewoon de Ford Ranger van mijn 
vader lenen. Maar daarvan weet ik dat ie het, in principe, altijd doet. Wat wil ik 
bewijzen om met een 38 jarige veteraan met ons gezin tussen de olifanten te willen 
rijden?  
 



 
Met mijn Spar Lavazza Cappuccino in de geïmproviseerde bekerhouder verlaat ik 
Villiersdorp met op de passagiersstoel nieuwe remschoenen en remcilinders voor 
de bus. Tussen de stoelen staat 5 liter Shell HEX 3 motorolie die ik van Arno kreeg 
om na zo’n 750 kilometer olie en oliefilter te vervangen. De bus en ik hebben tot nu 
toe 521 kilometer samen doorgebracht en morgen breng ik de bus naar Chris in 
Montagu, de monteur die eerder de remmen controleerde en adviseerde de 
achterremschoenen en cilinders te vervangen. Ik was bij Chris terecht gekomen 
door een tip van de eigenaar van de automaterialenzaak in Montagu. Later bedacht 
ik me dat in een stadje als Montagu je een monteur als Chris sneller en makkelijker 
vindt door het aan iemand uit het lokale netwerk van ‘autoreparaties’, zoals de 
eigenaar van de automaterialenzaak, te vragen dan aan Google. Ik nam de proef op 
de som en zocht met verschillende zoektermen op Google. Na 20 minuten gaven 
Google en ik het op. Online was Chris onvindbaar. Online bestond Chris niet. Zoek 
je iemand in een stadje als Montagu in Zuid Afrika, vraag je het aan iemand niet 
aan Google.  
 
De weg naar Montagu rijd ik voor de tweede keer. De eerste keer met mijn  vader 
nu alleen. Onderweg stop ik voor een spontane fotoshoot met mijn iPhone 7 Plus. 



Ik merk dat ik vaker foto’s neem van de bus als er weer iets verbeterd is aan de bus. 
De lichtvoetigheid van het gaspedaal doen mij elke op en neerwaartse beweging 
van mijn rechtervoet concluderen en geloven dat de bus nu echt aan het eind van 
zijn revalidatieproces zit. Na het vervangen van de remmen, olie en oliefilter zal ik 
de patiënt genezen verklaren en hem officieel goedkeuren voor de reis naar Addo 
Elephant Park. 
  



 
Als design thinker neem je de mens uit uitgangspunt van je ontwerpuitdaging. Je 
brengt de huidige situatie in kaart door goed om je heen te kijken en te leren van 
wat mensen doen en misschien nog belangrijker niet doen…..of niet willen doen. 
Zo ontstaan er vragen waar je ideeën voor bedenkt en door deze ideeën in het echt 
uit te proberen en goed te kijken wat er werkt en wat er beter kan ontstaat er een 
gewenste situatie.  
 
Laten we even uitzoomen. Ik sta hier naast het nieuwe asfalt op de R43 in Zuid 
Afrika. Ik heb mijn iPhone 7 Plus in mijn hand en maak een foto van de 
Volkswagen T2 die gefabriceerd is in Duitsland in 1978, het jaar dat het 
Nederlands elftal weer een WK finale verloor. Nu van Argentinië. Máxima was 
toen 7 ik was 11 en ik vraag me af of zij op dat moment ook aan de beeldkluis 
gekluisterd zat en of zij de wedstrijd ook zonder haar vader keek. Ik vraag me af 
wat beter is, verliezen in een finale of helemaal niet meedoen. In het geval van deze 
reis zou de finale een mooie reis en verblijf naar en in Addo Elephant Park zijn met 
Tamara, Noëlle en NoaH in de Volkswagenbus T2 met kenteken CO2121 uit 1978. 
De bus is eigenlijk een soort tijdmachine die ons als familie terugbrengt naar 2004 
het jaar dat we voor het eerst met de bus in Addo reden. De bus als tijdmachine die 

FLOWER
POWER



memorabele familieherinneringen maakt en 2004 verbindt aan 2017. Anders dan 
een huis waar je als familie dagelijks in verblijft. De bus als leuke suikeroom die je 
allerlei leuke dingen laat zien en die onderweg begroet wordt door vriendelijkste 
glimlachen van wild vreemden. Want de bus mag dan slechts 1:7,5  rijden hij is 
zeker gul in het genereren van opkrullende mondhoeken. Wat is dat toch dat deze 
opwaartse beweging van de mondhoeken veroorzaakt? Is het het babyblauw in 
combinatie met het witte dak? Zijn het zijn olijke ogen? De ronde vormen van de 
carrosserie? Of is het een ontmoeting met een andere tijd?  
 
In de toekomst rijdt iedereen electrisch. 

Ik rijd op Flower Power. 

  



 
Tijdens mijn verblijf in Zuid Afrika en na het daar uitlezen 

van:  



ben ik voor de derde keer in mijn leven begonnen in: 

 
De subregel luidt: Een onderzoek naar waarden. De roman is het verhaal van een 
zomermaandlang durende motorfietstocht van Minnesota naar Californië door de 
verteller zelf en zijn elf jarige zoon Chris. Het eerste deel van de trip met hun 
technologie vrezende vrienden John en Sylvia. Het boek is moderne versie van de 
Erlkönig Sage. De originele Erlkönig sage vertelt ‘het trieste verhaal van een vader 
die ’s nachts te paard naar huis rijdt met in zijn armen zijn zoon. De jongen (die 
vermoedelijk doodziek is) ziet in zijn koortsdromen de elfenkoning, een symbool 
van de dood, die hem probeert mee te lokken naar de ‘andere zijde’. Het angstige 
kind roept naar zijn vader om hulp. De elfenkoning probeert het opnieuw, 
uiteindelijk dreigt hij het kind met geweld mee te nemen. Als de vader en het kind 
op hun bestemming komen, blijkt de jongen gestorven te zijn. Hij is voor de 
elfenkoning bezweken.’  
Tijdens de rit wordt de verteller achtervolgd door zijn vroegere zelf: Phaedrus, een 
briljant zoekende geest, die onder de last van zijn jacht op idealen krankzinnig 
werd en onder electroshockbehandeling stierf. In het verhaal komt de Phaedrus 
terug om de verteller opnieuw te halen. 
Ik weet nog goed dat, de eerste keer ik het boek las, ik was toen een jaar of  30, ik 
het boek zelfs bij me droeg en bij het stoplicht in de auto nog een keer die ene zin 
las die ik wilde begrijpen….en nog een keer, en nog een keer, tot het getoeter van 
mijn achterliggers me uit het hoofd van de de verteller haalde. 
Het is zo’n boek waar je je het liefst mee opsluit in een klein huisje aan zee of hoog 
in bergen. Van God en iedereen verlaten. Niet afgeleid door mens of machine. Of 
zo’n boek dat je wilt delen met een aantal inspirerende mensen en het er samen 
over hebben. 
De versie die ik nu lees is de vierde druk uit augustus 1977 precies 40 jaar geleden. 
Het boek was trouwens een kado van mijn vader aan zijn tweede vrouw, Liesbeth, 



dat ik in hun huis toevallig lopend langs de boekenkast zag staan. 
Kijkend naar de geweldige cover van Jelle van der Toorn Vrijthoff krijg ik zin om 
mijn VWT2 in Zuid Afrika variant te maken maar het internet in het hotel in 
Queretaro in Mexico waar ik deze vroege ochtend zit te typen, werkt niet mee. Ik 
vermoed dat het netwerk inmiddels druk wordt bezet door de andere sprekers van 
het 10de design en architectuur congres waar ik vanmiddag en morgen spreek. 

 
Gisteren had ik het over de Flower Power van de bus en na een dag hier in Mexico 
te zijn, begrijp ik dat de VWT2 nog lange tijd hier gefabriceerd is. Rondlopend op 
de campus van de Universiteit vallen me niet de hoeveelheid mensen op maar de 
hoeveelheid glimlachen. Allemaal  VWT2 rijders. Ik snap het gigantische 
marktpotentieel dat VW hier zag. 
In het boek ben ik inmiddels beland op pagina 222 en wil graag het volgende delen; 
“Romantische kwaliteit hield altijd verband met onmiddellijke 
impressies………Romantisch kwaliteit was het heden, het hier en nu van alle 
dingen. Klassieke kwaliteit hield zich bezig met meer dan alleen het heden. De 
relatie van het heden tot het verleden en de toekomst werd altijd overwogen. 
Wanneer je ervan uitging dat verleden en toekomst allemaal in het heden lagen, 



was dat erg jofel, en dan leefde je natuurlijk voor het heden. En wanneer je motor 
het deed, waarom zou je je dan zorgen maken?” 
Het is 6.46 ik kruip weer terug in bed en lees de laatste drie pagina’s nog een keer. 
Nu met mijn special edititon Bic Vierkleuren pen en mijn Garlic (dankjewel Wies) 
aantekenboekje. Lezen en denkend kom ik op het volgende; 
Als kwaliteit de reactie van een organisme op zijn omgeving is, wordt deze 
kwaliteit bepaald door de koppeling van de Kennis van het organisme (wat ie weet 
X wat ie kan X wat ie wil X wat ie gedaan heeft) aan waar hij in gelooft. 

  



 

Mijn vorige post sloot ik af met: 

"Als kwaliteit de reactie van een organisme op zijn omgeving is, wordt deze 
kwaliteit bepaald door de koppeling van de Kennis van het organisme (wat ie weet 
X wat ie kan X wat ie wil X wat ie gedaan heeft) aan waar hij in gelooft." 

Maar het lijkt me beter om het als vraag te formuleren: 

"Als kwaliteit de reactie van een organisme op zijn omgeving is. Wordt deze 
kwaliteit dan bepaald door de resultante van de Kennis van het organisme (wat ie 
weet X wat ie kan X wat ie wil X wat ie gedaan heeft) en zijn  Geloof?  

Oftewel: 

Kwaliteit = Kennis x Geloof 

Als ik dit vertaal naar mijn ervaring met mijn T2 uit 1979 in Zuid Afrika zou dat 
betekenen dat de kwaliteit van deze ervaring mijn reactie op de bus is. Hierbij zit ik 
in de  omgeving. Dat maakt rijden in een auto misschien ook wel zo bijzonder. De 
kwaliteit van een tafel wordt bepaald door mijn reactie op de tafel. De tafel en ik 
bevinden zich allebei in een kamer. Deze kamer is mede bepalend voor mijn reactie 
op de tafel. Bij de bus zit ik in de tafel....zeg maar. Min of meer afgesloten van de 
omgeving buiten.  

ROLLINBLUES



Hoewel.......dat is natuurlijk niet waar. Want hoewel ik in de bus zit zie, hoor, ruik 
en voel ik de omgeving natuurlijk wel maar wel met de bus als 'filter'. Dat filter is 
er niet bij de tafel in de kamer. Daar bevinden de tafel en ik ons allebei IN de 
kamer. Rijdend in de bus in Zuid Afrika bevind ik mij IN de bus IN Zuid Afrika. 

Zo denkend en schrijvend begrijp ik ook beter het verschil tussen auto en 
motorrijden. Je verplaatsend in tijd en ruimte zittende op de motor IN de omgeving 
met helm, pak en handschoenen als 'carrosserie', als filter. In de bus zit ik in de 
helm. 

Ik ben weer ingestapt en vervolg mijn weg naar Montagu waar Frans en Liesbeth 
wonen en waar ik de remmen van de bus, oliefilter en olie zal laten vervangen bij 
Chris. Het is donderdag. Ik bel mijn vader om zeker te weten of de afslag die ik 
genomen heb de juiste is. Ik zit goed en rijd dezelfde weg als een week geleden. Nu 
zonder mijn vader. 

Als ik muziek op zou zetten zou het The Stones zijn. The Rolling Stones om 
precies te zijn. 

Ik maak even in iMovie een filmpje en neem jullie mee. Als je mee wilt althans. 
Even met mij mee in de bus. Stap je in? Wacht even. Doe ik even de linkerportier 
open. Ja dat klopt. Het stuur ziet rechts. Ga maar zitten. 

 

"Can't you hear me knocking on your window?" 

Het is Zuid Afrika zeker. 

Ik roll verder richting Montagu. De stenen kloppen tegen de onderkant. 

Gelukkig niet tegen het raam. 

  



 

 
Meezingend met de muziek uit mijn hoofd begeleid door het piepen en kraken van 
mijn 38 jarige rij-instrument maak ik meters op het stofpad door de bergen. De 
andere veren die mijn rechtervoet verbinden met de dubbele carburateurs van de 
tweeliter luchtgekoelde boxermotor zorgen ervoor dat de bus en ik elkaar nog beter 
aanvoelen. Voor het eerst in de weken dat ik nu met de bus op pad ben geniet ik 
met volle teugen. Gretchen Ruben noemt geluk ‘je goed en slecht kunnen voelen 
maar voelen dat het klopt in een context van groei’. Dit klopt. Mijn droom om 
weer, net als in 2004, met het gezin naar Addo Ellephant Park te gaan mengt zich 
met de werkelijkheid en doen mijn mondhoeken nog verder opkrullen. 
Eenmaal aangekomen in Montagu rijd ik naar Chris, de monteur die de 
achterremmen die ik bij Arno van Wijck, de man die de bus gereviseerd heeft, heb 
gekocht, gaat maken en oliefilter en olie zal vervangen. Voor de laatste keer hoor ik 
de achtertrommels schrapen, het geluid van ijzer op ijzer. Chris is zichtbaar 



verbaasd als ik hem de nieuwe remschoenen en cilinders laat zien. Het oliefilter en 
de 5 liter Shell HEX 3 motorolie maken duidelijk minder indruk op hem. Chris had 
me na het vaststellen dat de remmen echt vervangen moesten worden, iets dat me 
gezien het geluid en gevoel dat de remmen maakten me niet verbaasd had, namelijk 
verteld dat de desbetreffende onderdelen niet meer te krijgen waren. Gelukkig 
kende Chris een bedrijf die de oude remschoenen kon voorzien van een nieuwe 
remlaag, iets wat nu dus niet meer nodig was. De verbazing op Chris’s gezicht was, 
achteraf gezien, wellicht teleurstelling. Een financiële tegenvaller. Hij kon nu 
namelijk niet verdienen op het materiaal. Ik kende Chris niet goed genoeg om het 
verschil tussen verbazing en teleurstelling te kunnen onderscheiden. Chris had 
duidelijk minder moeite met mijn gelaatsuitdrukking en beantwoorde mijn ‘trots en 
blij’ gezicht met een volle lach. Ik vertelde hem dat ik met mijn vader een paar 
dagen naar Vanrhynsdorp zou gaan om daar een film te gaan schieten en donderdag 
weer terug zou zijn, precies een week later. “Alles sal reg kom”, dacht ik nu zelf. Ik 
stapte de garage uit met een goed gevoel. 
Ik kijk nog een keer om. Zoals altijd als ik afscheid moeten nemen van de bus. Al 
was het maar even. Net als dat je je geliefde nog even nazwaait die daar in de 
deuropening met een lieve glimlach het verlangen naar het samenkomen de 
tijdelijke scheiding doet verzachten. 
Dag bus. Cor komt zo. Over een week. 

 

  



 
Het is zaterdag 22 juli en mijn vader en ik zijn klaar voor de reis naar 
Vanrhynsdorp, 357 kilometer van Montagu vandaan. De Ford Ranger wacht 
geduldig tot we onze spullen hebben geladen. 150 paardenkrachten staan te 
trappelen op mijn instructies. 



 
De eerste stop maken we bij een voor ons allebei onbekende plek waar we hopen 
een goede bak koffie te kunnen scoren. 
  



 

 
Ons gesprek over de bijzondere kwaliteiten van de vetplanten in het gebied rondom 
Vanrhynsdorp hebben ons beide hongerig en dorstig gemaakt. Voor ons 
rechtoplopende zoogdieren met een betaalkaart en geld op de rekening is het 
vervullen van die behoefte een simpele taak. Zelfs in Zuid Afrika. Voor een 
vetplant is voeding en water geen vanzelfsprekendheid en hebben deze kleine 
overlevers door de jaren heen geweldige methodes ontwikkeld om, als er water is, 
dit op ingenieuze wijze te bewaren voor later. Zeker gezien het ernstige watertekort 
in de West Kaap maakt de uitleg van mijn vader me nieuwsgierig naar wat we van 
vetplanten kunnen leren als het gaat om waterhuishouding. 
We laten ons de goede koffie en de fantastische worteltjestaart goed smaken 
en  vervolgen onze weg. De weg loopt parallel aan de N7. We vermijden de 
snelweg en rijden een van de mooiste wegen die ik tot dan in Zuid Afrika heb 
gereden. 



 
De Ford Ranger Hi-Trail is geen onbekende voor me. De twee-en-halve liter 
turbodiesel met dubbele cabine is een betrouwbaar werkpaard met meer dan 
voldoende paardenkrachten om ons comfortabel door de bergen te brengen. De 
nieuwe schokbrekers en banden dragen duidelijk bij aan het verhoogde comfort en 
anders dan in de Volkswagen bus is een gesprek gewoon mogelijk op normaal 
volume. Alles aan de Ford voelt stevig aan. Wat mij elke keer weer het meest 
opvalt, of moet ik zeggen, bevalt is de diameter en de dikte van het stuur. De 
diameter zou in mijn ogen passen in de categorie sportauto terwijl de diameter meer 
past in de categorie vrachtauto. In combinatie met de hoge zit voel ik me Mad Max 
zonder opgejaagd te worden door een stelletje op mijn diesel muntende wegpiraten. 
Dit zijn de momenten waarop ik me afvraag waarom ik zo graag in de bus rijdt.  De 
Ford is de betrouwbare goede vriend en de bus het onbereikbare mooiste meisje 
van de klas waar je je best voor doet maar nooit weet hoe die aandacht uitpakt. 



 
Ik breng de Ford tot stilstand in de zijkant van de berm van het stofpad.  
Mijn vader heeft iets gezien. 

 



Ik probeer me in zijn hoofd te verplaatsen en vraag me af wat hem het ‘stop hier 
eens even’ heeft doen uitspreken. Is het omdat hij hier eerder had willen stoppen, of 
omdat de vegetatie hem hoopvol stemt op het ontdekken van een nieuwe soort. Als 
een gecamoufleerde jager gaat mijn vader op jacht en verdwijnt in de natuur. 

 
Ik blijf bij mijn vriend Ford en geef hem een vriendschappelijk schopje tegen zijn 
nieuwe Good Year. Het is juli 2017. Het is inderdaad een goed jaar. 



 

 
Na vier dagen met een zestig plusser, twee zeventig plussers, een bijjjjjjjjjna tachtig 
plusser en een gids rondrijdend in een Toyota Hi-Ace en zelfs zelf een paar keer op 
mijn knieën foto’s makend van een paar onzichtbare levende steentjes, vertrek ik 
alleen in de Ford Ranger van Vanrhynsdorp naar het vliegveld in Kaapstad om daar 
mijn twintig jarige zoon NoaH op te halen. Ja met een H aan het eind want dat vind 
ik gewoon mooier en het geeft een krachtig onderscheid met het vrouwelijke Noa. 
Toen NoaH geboren werd, werd kort daarop ook de dochter van Linda de Mol 
geboren. Resultaat? 87 % van de daarop in Nederland geboren meisjes heetten Noa. 
Ik geloof dat NoaH nog drie Noa’s in de klas had. Achteraf kijk je een koe in de 
kont maar die van Linda de Mol had ik niet zien aankomen. 
De terugreis in de Ford neem ik de N7. Ik ben vroeg vertrokken om me niet te 
hoeven haasten. Het doet me denken aan die ene keer in 2004 dat ik me niet 
haastend met de Volkswagenbus vanuit Calitzdorp mijn vriend Bernardo, die uit 
Nederland kwam, op ging halen. 
Hij zou rond 23.00 aankomen en ik was al aan het eind van de ochtend vertrokken. 
Ik had twaalf uur de tijd voor een rit van ruim vier uur. Laatst hoorde ik iemand 



zeggen “it’s about the process not the outcome.” Ik denk dat rijden in de bus 
precies dat is. Het gaat om het rijden niet om het aankomen. Voordat ik Bernardo 
op ging halen had ik al aardig wat kilometers gemaakt in de bus en ook aardig wat 
verbeterd. Nieuwe schokbrekers, banden, accu, hij was verhoogd aan de achterkant 
en de motor had een revisie ondergaan door de Beetle Doctor in George. Vele 
duizenden probleemloze kilometers in de Kleine Karoo hadden we (mijn vrouw en 
onze twee kinderen van 8 en 12) roofvogelspottend en schildpad ontwijkend 
afgelegd. 
Toen mijn vader aanbood om zijn mobiele telefoon mee te nemen kon ik niet 
bedenken waarom ik die nodig zou hebben. Voor mij was de bus de meest 
betrouwbare vierwieler die ik ooit gehad had en ik geloof dat dat vertrouwen zeer 
werd gewaardeerd door de bus die daarvoor nog bejaarden rondreed in Oudtshoorn. 
De dag dat ik de bus van het bejaardentehuis kocht luidde een nieuw tijdperk in 
voor de toen vijfentwintig jarige luchtgekoelde 8-zitter. De aandacht en 
verbeteringen moeten aangevoeld hebben als een tijdelijk verblijf in een wellness 
oord waar bij het verlaten het verleden werd afgeschud en ruimte werd gemaakt 
voor zijn nieuw verworven vrijheid. 
Het zal duidelijk zijn dat de bus en ik er zin in hadden. Zin om met drieën een week 
op pad te gaan. Ik was inmiddels een paar uur onderweg en vloog gekoeld door de 
lucht over de R60 met Bernardo in een Boeing 747 achter me aan. 
Het ontbreken van een radio en vloerbedekking maken het rijden met een achterin 
door   een tweepersoonsmatras vriendelijk gedempte tweeliter luchtgekoelde 
boxermotor in het landschap van de Kleine Karoo een meditatieve audiovisuele 
licht verslavende ervaring. Voeg daar de geur van verbrand stof en zand aan toe en 
je bent rijp voor een langere periode in een Jellinek kliniek. Ik begin beter te 
begrijpen waarom de bus het boegbeeld van het Flower Power tijdperk was. Ik 
schrok me dan ook kapot toen een BMW me met hoge snelheid in een bocht van 
een afdaling rakelings inhaalde. Was het de luchtverplaatsing die de bus deed 
bewegen of schrok ook de bus van deze maniakale idioot. Pardon my French. 
Automatisch had ik mijn voet van het gaspedaal gelicht en mijn hart in mijn keel 
voorkwam een hartgrondige vloek richting de bestuurder van de  Bayerische 
Motoren Werke. Toeteren had in dit geval geen effect gehad. Ten eerste vanwege 
het grote snelheidsverschil maar vooral omdat de claxon het niet deed. Nooit 
gedaan had. De bus was ermee geslaagd voor zijn Certificate Of Roadworthyness 
(COR) en het paste ook eigenlijk wel bij hem. Het reageren op asociale 
weggebruikers heeft waarschijnlijk meer effect op je eigen stressniveau dan op dat 
van hen. Misschien was ie te laat vertrokken om iemand van het vliegtuig te halen. 
Ik had nog tien uur voor drie uur en liet mijn voet weer op het gaspedaal zakken. 
Niets. Geen reactie. De bus was zich letterlijk dood geschrokken. In de afdaling liet 
ik de bus uitrollen en parkeerde hem aan de kant voor een hek dat de weg scheidde 



van een eindeloos grote vallei die rondom omsloten werd door bergen. Ik was bijna 
in Worchester. Zonder telefoon. Achter mij naderde Bernardo me met een snelheid 
van zo’n 900 kilometer per uur. 
 
Ik stond stil. 
 
  



22 
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Dit is weer een moment om mijn technische Kennis toe te lichten. Technische 
Kennis definieer ik als volgt; De resultante van 
  Wat ik Weet van Autotechniek, keer 
  Wat ik Kan met Autotechniek, keer 
  Wat ik Wil met Autotechniek, keer 
  Wat ik ooit Gedaan heb met Autotechniek 
Ik weet dat een auto benzine nodig heeft. Dit had de bus voldoende. Ondanks dat 
de benzinemeter stuk was hield ik in mijn Busboekje nauwkeurig de kilometerstand 
bij en het aantal liter dat ik tankte bij elke tankbeurt. Om te weten wanneer ik bij 
een gemiddelde van 1:7 weer moest tanken. Een blik in mijn Busboekje vertelde 
me dat ik nog zo’n 140 kilometer te gaan had voor een noodzakelijke tankbeurt. 
Met zekerheid kon ik concluderen dat het niet een gebrek aan benzine was. 
Ik weet dat een auto stroom nodig heeft. Ook dit was het probleem niet. Als ik de 
bus probeerde te starten draaide de startmotor maar sloeg hij niet aan. Het was niet 
de accu. 



En toen was het boek ‘Cor en de kunst van Autotechniek’ al uit. Conclusie. De bus 
doet het niet meer en ik wist niet wat er aan de hand was. De bus en ik waren ons 
letterlijk kapot geschrokken van de rakelings voorbij razende BMW. Ik begon te 
geloven dat de bus en ik inmiddels zo verbonden zijn dat we één zijn.  Zoals Kevin 
Kelly verwoordt in zijn boek ‘De wil van technologie’  en hier in gesprek met 
journalist Frank Mulder: 
“Het is een product van ons brein, en daarmee een verlengstuk van de evolutie en 
van het leven zelf. Ik beschouw technologie in zijn samenhang, als systeem. Voor 
de productie van je computer of zelfs een broodrooster zijn honderden andere 
technologieën nodig. Niets staat los, het is een ecosysteem dat maar groeit en 
groeit. Ik noem dat het technium. Het omvat 170 biljard computerchips en drie 
miljard telefoons en webcams die één gigantisch computerplatform vormen. Het 
omvat ook schilderijen, rechtssystemen, broodroosters en snelwegen. Het is in feite 
een organisme geworden, dat meer is dan de som der delen.” 
Mijn Kennis is verbonden met alle onderdelen van de bus. Het is een geheel en dat 
Technium staat nu stil langs de kant van de weg. De bus en ik willen wel maar 
kunnen niet en daar kan mijn Kennis geen verandering in brengen. 
Ik zie een beeld voor me van Bernardo die later vanavond aankomt op het vliegveld 
van Kaapstad en mij daar niet treft. Ik realiseer me dat hij ook het telefoonnummer 
van mijn vader niet heeft. Wat zou hij doen? Zou hij wachten of misschien wel een 
hotel boeken en hoe zou ik daar dan achter komen? Ik probeer mezelf wijs te 
maken dat ‘alles reg sal kom’ wat me doet denken aan het antwoord wat ik altijd 
geef aan mensen die me vragen of “alles goed is?”; 
Veel wel maar niet alles. Nu dacht ik hetzelfde. 
Ik besloot mijn afleiding te zoeken in de padkos die ik van mijn vader had 
meegekregen; boterkoek. Het is onmogelijk negatieve gedachten te hebben met een 
stuk boterkoek in je mond en je blik op een babyblauwe T2 uit 1979. Mijn neiging 
om nog een stuk van de twee overgebleven stukken boterkoek te nemen wordt 
onderbroken door de gedachte dat ik die wil delen met Bernardo. Mijn hoop straal 
ik in op de twee stukken boterkoek sluit de deksel en leg het Tupperware 
trommeltje terug in het handschoenenkastje. Ik sta aan de linkerkant van de bus en 
zie in mijn rechterooghoek langzaam een vrachtwagen naderen. De vrachtwagen 
stopt en de chauffeur stapt uit en vraagt me vriendelijk wat er aan de hand is. De 
opstaande motorklep en de knipperende lichten van de bus hadden hem doen 
stoppen om ons te helpen. Ik denk dat we nog geen 10 minuten stil gestaan hadden. 
Hij kende een sleepbedrijf in Worchester, zo’n 20 kilometer verderop, waar hij me 
wel naar toe wilde brengen. Ik klom in de vrachtwagen, bedankte hem hartelijk en 
opende de deksel van het Tupperware trommeltje dat ik snel had meegenomen. 
“Stukkie boterkoek?” 
Zijn vriendelijke bruine ogen keken me over de rand van zijn bril aan en zijn 



optrekkende wenkbrauwen namen zijn oogleden mee waardoor zijn ogen nog 
groter leken. Maar nog niet zo groot als zijn maag daar was zeker nog ruimte voor 
mijn vader’s boterkoek. 
In de buitenspiegel zag ik de bus kleiner en mijn hoop dat ik op tijd Bernardo op 
het vliegveld zou ophalen, groter worden. Ik steek het laatste stuk boterkoek in 
mijn mond. Sorry Bernardo. 
 
  



 

 
Samen met een vriendelijke vrachtwagenchauffeur zitten we te genieten van mijn 
vader’s zelfgemaakte boterkoek. We rijden op een industrieterrein in Worchester en 
stoppen bij een plaatwerkerij waar we worden begroet door de eigenaar, een stevig 
gebouwde dertiger die zich zo los gerukt lijkt te hebben van een braai met vrienden. 
De vriendelijke vrachtwagenchauffeur legt hem uit waar de bus staat en neemt 
afscheid. Ik loop met hem mee, bedank hem hartelijk en geef hem 100 rand, in 
2004 toen zo’n € 10, wat hij weigert door zijn rechterhand met gespreide vingers 
voor zijn gezicht te houden waarbij hij zijn ogen sluit en zijn hoofd licht buigt. In 
een reflex geef ik hem een soort high five met mijn rechterhand waarin zich de 100 
rand bevindt gevolgd door mijn linkerhand die met mijn rechterhand zijn hand met 
de 100 rand als een soort kluis omsluit.  



 
In het Engels zou het mooier klinken; safe. Hij geeft zich over en voegt ook zijn 
tweede hand toe. Onze vier handen omsluiten het honderd rand biljet met een van 
de Big Five erop; de buffel. Een High Five met een Big Five. Onze vier ogen 
kijken elkaar in een moment van dankbaarheid aan. Mijn glimlach en knikje doen 
zijn handen verslappen en op mijn “baie baie dankie”  reageert hij met “Good luck 
and enjoy your trip.”  
Achter mij hoor ik met een hoop gepiep en gekraak een autoportier openen. Voor 
de derde keer vandaag stap ik in een andere auto. Bernardo vliegt nog steeds met 
zo’n 900 kilometer per uur richting Kaapstad. Wij rijden inmiddels met zo’n 100 
kilometer per uur van Kaapstad af. Ondanks dat ik dichterbij een oplossing ben 
maak ik me zorgen. De bus staat straks bij een plaatwerker met een takelwagen in 
Worchester en Bernardo met een koffer in Kaapstad. Ik probeer het rustig te krijgen 
in mijn hoofd en vraag de plaatwerker of hij denkt de bus te kunnen maken. De 
toon waarop hij “We will make a plan.” met me deelt stelt me tijdelijk gerust. Een 
gevoel dat ik graag had voorzien van een laagje hoop in de vorm van een stuk 
boterkoek, maar die was op.  
We komen aan bij de bus en de plaatwerker koppelt de bus aan de takelwagen 
waarbij hij grote spanbanden om de pas gespoten voorbumper spant. Ik slik mijn 
“Voorzichtig!” in en zie de blijkbaar nog niet uitgeharde verf opkrullen op de plek 
waar de spanband  de bumper stevig omarmt. Het voelt als de eerste kras op je 
nieuwe auto maar ik hoor Bernardo in gedachte dichterbij komen. Schoonheid van 
de bus is weer voor latere zorg. Functionaliteit heeft nu prioriteit. De bus moet 
weer gewoon rijden. Als we bij de werkplaats in Worchester aankomen en de 
werkplaats binnen rijden valt mijn mond open van verbazing. Het lijkt wel of ik in 
de werkplaats van een Formule 1 team ben beland. Er bestaat geen groter contrast 
met de garages waar ik eerder in Zuid Afrika ben geweest. De plaatwerker die ook 
de eigenaar blijkt te zijn ziet mijn half openstaande mond van verbazing en nodigt 



me uit wat rond te kijken, hij moet even wat telefoontjes plegen. Het is inmiddels 
bijna 18.00 uur en iedereen was al naar huis. Even later komt er een voor een aantal 
mensen binnen die aan de bus beginnen te werken. Ik sta erbij en kijk erna. De bus 
en ik hebben een pitstop gemaakt in Worchester en de diagnose is inmiddels ook 
gesteld; een kapotte brandstofpomp. Na drie telefonische “nee’s” volgt een “Ja!” en 
een van de monteurs vertrekt en komt een uur later terug met een nieuwe 
brandstofpomp. 
‘It’s not what you know but who you know’ Maar deze mannen wisten niet alleen 
wat ze deden, voor wat ze niet hadden kenden ze wel iemand.  
 
Om 20.30 zit ik weer in de bus. Bij een groot Shell station net buiten Worchester 
bestel ik de grootste Steers burger die er is. Bernardo is de daling aan het inzetten 
in de lucht. Ik plof neer met een diepe zucht.  
Met een volle maag en tank vertrekken de bus en ik richting het vliegveld. Ik 
parkeer de bus en loop richting International Arrivals en zie boven de ontvangsthal 
de eerste passagiers uit Amsterdam lopen. Nog geen 5 minuten later zie ik 
Bernardo met zijn trolley in de ene hand en de andere hand een grote zwaai richting 
mij maken. Ik zwaai terug met mijn rechterhand automatisch gevolgd door mijn 
linker alsof ik net de Formule 1 gewonnen heb. 
 
I love it when a plan comes together. 
  



 
 
De bus en ik waren op tijd om Bernardo van het vliegveld te halen. Dat was in 
2004. Ik denk dat die ervaring grote impact heeft gehad om mijn vertrouwen in de 
bus en die van de bus in mij. En als ik de bus en ik, volgens Kevin Kelly, zie als 
een organisme passen de mottos ‘jij moe nie wurrie nie’ en ‘alles sal reg kom’ goed 
bij ons.  
Don’t worry be happy. Powered by Flower Power. 
  
Ik ben inmiddels in een flinke file beland in de Ford Ranger op zo’n 30 kilometer 
van het vliegveld van Kaapstad. Gelukkig was ik ook nu op tijd vertrokken vanuit 
Vanrhynsdorp. Nog geen 10 minuten wachtend in de hal van International Arrivals 
zie ik mijn zoon NoaH boven achter het glas zwaaiend voorbij lopen. Een intens 
gevoel van geluk vult mijn hele lijf. NoaH is de het tweede gezinslid die Afrikaanse 
bodem raakt. Over een paar dagen gevolgd door mijn vrouw en twee weken later 
door mijn dochter. Met NoaH’s ruim 10.000 vliegkilometers in de benen tegenover 
mijn 330 Ford Ranger kilometers vertrekken we richting Montagu, bijna 200 
kilometer ten Noord-Oosten van Kaapstad. De reden dat NoaH eerder is is dat wij 
nog even kunnen oefenen met het aan de andere kant van de weg rijden voordat hij 



volgende week samen met zijn vriend Brent in een huurauto een week lang de 
Westkaap gaat verkennen. Bij de eerste grote benzinepomp geef ik hem 
onaangekondigd de sleutel van de Ford en we wisselen van stoel. NoaH rijdt goed 
en ik heb alle vertrouwen in hem en deel met hem mijn blunders, mijn trucjes en de 
regels en gewoontes. Maar rijden leer je niet door te praten dus gaan we voorzien 
van een verse lading padkos op pad en confronteer ik hem met nieuwe Kennis op 
momenten dat het nodig is. Ik moet natuurlijk ook niet vergeten dat NoaH 
duizenden kilometers achterin de bus gezeten heeft. Deze ervaring draagt 
ongetwijfeld onbewust bij aan zijn Linksrijden Kennis. Hij heeft het alleen nog 
nooit Gedaan.  
 
Als eerste leg ik hem uit dat veel kruispunten geen stoplichten hebben maar 
stopborden en de regel simpel is; de eerste die stilstaat mag rijden. Check. 
 
Ten tweede vertel ik hem dat als je op de snelweg rijdt het gebruikelijk is dat je 
ruimte maakt voor sneller achteropkomend verkeer door op de vluchtstrook te 
rijden. Als de situatie dat toelaat want er kunnen mensen lopen of fietsen of nog 
langzamere (vracht)auto’s rijden of stilstaan. Ik vul aan met dat je dat alleen doet 
als daar de ruimte en het zicht voor is. Dus niet uitwijken als je omhoog rijdt en 
niet kan zien wat de situatie boven is. Check. 
 
Ten derde geef ik hem de tip om zijn spiegels te gebruiken om constant zijn positie 
op de weg te checken. Strafpunten voor als ie over de strepen gaat. Check. 
 
Als vierde tip vertel ik hem dat hij Rechter bochten Ruim moet nemen met nadruk 
op de RRRRRRRRR. Check. 
 
De vijfde tip heeft te maken met het wegdek. Anders dan bij golf moet je de 
(pot)holes ontwijken. Check. 
De laatste tip vertel ik hem niet. De schrik dat je aan je de verkeerde kant van de 
weg rijdt moet jij onaangekondigd ervaren. In Worchester ben ik te laat met het 
aangeven dat we naar links moeten en belanden in een woonwijk waar NoaH moet 
keren. Er is geen verkeer en NoaH vervolgt zijn weg vrolijk aan de rechterkant van 
de weg. Op 200 meter komt een auto recht op ons af rijden. Ik zit klaar om een ruk 
aan het stuur te geven en het lijkt of NoaH mijn veranderende fysiek aanvoelt en 
me aankijkt. Ik probeer zo neutraal mogelijk terug te kijken maar kan 
waarschijnlijk niet verbergen dat ik in mijn ooghoeken de naderende auto in de 
gaten houd. Net voordat ik wil ingrijpen sperren NoaH’s ogen zich en ontsnapt er 
een luid ‘Jezus!’ uit zijn mond. Ik probeer mijn lachen in te houden wat jammerlijk 
mislukt en vertel hem dat links rijden best makkelijk is zolang er andere 



weggebruikers zijn die je kunt volgen. Als die er niet zijn of bij het instappen en 
vervolgen van je route moet je extra alert zijn. Check. 
 
NoaH is er klaar voor. Dat ie bij het instappen nog vaak aan de verkeerde kant zal 
staan, zal hem blijven herinneren dat ie aan de verkeerde kant moet rijden. 
 
Alles sal reg kom. Ook links rijden. 
  



Na de tegenligger in Worchester die geen tegenligger bleek te zijn, rijden NoaH en 
ik aan de goede kant van de weg Robertson binnen. In Robertson was de bus 
gedatadot. Nadat de bus van een andere, nu voor loodvrij geschikte, motor was 
voorzien, diende de bus gedatadot worden. Ik had nog nooit van de term gehoord. 
Datadots zijn miniscule stickertjes met een unieke code die op een aantal plekken 
op de auto worden gespoten. Deze blijven zelfs na een brand zichtbaar. Dus mocht 
de bus ooit gestolen worden en in delen worden verspreid, zullen deze traceerbaar 
blijven. E.e.a. was mij uitgelegd door de daarvoor speciaal opgeleide politieagent in 
Ashton, het dorpje tussen Robertson en Montagu in. De agent had, na enig zoeken 
op zijn overvolle van stapels papier voorziene bureau, zijn datadotmicroscoop 
gevonden en het me laten zien. Met het blote oog zie je een halftransparant laagje 
verf en kijkend door het eenogige precisie instrument worden de vele strookjes met 
de unieke code zichtbaar. Vele malen makkelijker zichtbaar dan het nummer van de 
nieuwe motor. Liggend op zijn rug met zijn wapen aan zijn heup en een zaklamp in 
zijn hand duurde het zo lang voordat de agent het motornummer had gevonden dat 
ik besloot Arno te bellen (de man die de motor had vervangen). De agent wist me 
vervolgens, weer bijna onzichtbaar als een datadot, zittend achter een computer te 
vertellen waar de nieuwe motor origineel vandaan kwam. Het was de info die hij 
nodig had om mij weer op pad te sturen naar Robertson om daar bij ‘Help Mekaar 
Motors’ de bus te laten datadotten om vervolgens weer naar Ashton te rijden om 
daar mijn ‘clearance’ te krijgen zodat ik daarmee een nieuwe licentie kon 
aanvragen. In Zuid Afrika betaal je geen wegenbelasting maar elk jaar een nieuwe 
licentie die je op je voorruit plakt. Het hele datadot, clearance, licentie verhaal had 
3 dagen in beslag genomen. Ook in Zuid Afrika staan vele kastjes en muren. 
In Robertson trakteren we ons op een stevige verlate lunch waarbij we worden 
geholpen door de meest uitdrukkingsloze ober die ik ooit gezien hebt. 
Uitdrukkingsloos is eigenlijk niet het goede woord. Hem langer dan een seconde 
aankijkend deed mijn energieniveau met minstens 75% dalen en mijn 
positiviteitsratio halveren. Ik ben een redelijk positief ingesteld persoon en kan, 
volgens de theorie van Barbara Fredrickson tegenover elke negatieve ervaring 
minstens drie positieve zetten, maar bij deze ober moest ik alle zeilen bijstellen. Ik 
voelde zelfs mijn lichaam zwaarder worden terwijl ik juist licht in mijn hoofd was 
van de honger. Ik zag ook NoaH licht wegtrekken en samen kwamen we tot de 
conclusie dat deze jongeman beter een andere plek kon vinden voor dit 
ongelooflijke talent. Begrafenisondernemer leek ons nog de beste optie. Later 
bedacht ik me dat het ook een heel bewuste bedrijfsstrategie kon zijn. Het contrast 
met het eten en de koffie die hij even later zwijgend uitserveerde was zo groot dat 
NoaH zijn burger de beste tot nu toe vond. Mijn panini kip en avocado was dat zo 
wie zo omdat het de eerste was die ik ooit at. 



De volle maag, de lange reis en de ober deden NoaH beslissen om de sleutel van de 
Ford Ranger weer aan mij te geven om vervolgens zelf wel in te willen stappen aan 
de bestuurderskant. Elkaar aan de voorkant van de Ford kruisend stappen we 
glimlachend in de Ford op weg naar Montagu waar we de bus op gaan halen bij 
Chris die de achterremmen, olie en oliefilter heeft vervangen.  
Drie weken testrijden zijn hiermee succesvol afgerond. De bus is officieel klaar 
voor de reis naar Addo Elephant Park. 
 
  



Het is 27 juli 2017. Morgen ben ik 3 weken in Zuid Afrika. In de binnenspiegel zie 
ik NoaH achter het stuur van de Ford Ranger zitten. De 40% meer vermogen van 
de nieuwe motor van de bus spreek ik een andere keer aan. Nu is het zaak dat 
NoaH me kan blijven volgen.  
Wanneer een auto gerepareerd is is mijn tevredenheidsgevoel over de reparatie 
deels afhankelijk van het verschil tussen hoe de auto reed/remt voor de reparatie en 
erna. Het remmen voelt anders aan. Ik kan het rempedaal veel minder ver 
indrukken. Ik voel letterlijk dat er meer remlaag op de remschoenen zit. Het voelt 
als nieuwe Birckenstock’s. Ik loop al jaren, als het weer het toelaat, op dezelfde 
Birckenstock en houd echt van het gevoel als ik mijn oude inruil voor nieuwe. De 
verse zool en voetbedding zet je weer stevig met beide benen op de grond. En het 
lopen voelt alsof je een paar nieuwe benen en voeten hebt aangeschaft. Niets voelt 
zo als een direct vertrouwde verbetering als nieuwe Birckenstock sandalen. De 
slijtage gaat geleidelijk en merk je niet. Maar bij vernieuwing spoel je als het ware 
heel snel terug en begint de feelgood movie opnieuw.  
De nieuwe remmen voelen niet alleen anders. Het verschil is ook duidelijk 
hoorbaar. Het schrapende geluid van ijzer op ijzer dat de bus vulde bij het aanraken 
van het rempedaal is verdwenen. Maar misschien is wel de grootste verbetering de 
vergrote kans dat ie ook stil staat als je dat van hem vraagt. Twaalhonderdvijftig 
kilo zonder kreukelzone moet zijn energie goed kwijt kunnen. Ooit leerde ik dat dat 
0,5 x massa x de snelheid in het kwadraat is. Bij 50 kilometer per uur is dat dan: 
0,5 x 1250 x 2500 = 1.562.500 Joules. 
1.562 Kjoules = 373.327 Kilocalorie. 
Dat is wat ik in 5 maanden aan brandstof naar binnen moet werken.  
Ik ben blij dat ik de beste remschoenen die ik kon krijgen heb gekocht. Het 
rekensommetje maakt me nog blijer zijn mijn nieuwe remmen. 
Rijden is een oude auto is leerzaam en spannend. En met spannend bedoel ik dat je 
nooit echt zeker weet of hij, of delen van hem, het wel, blijven, doen. Het maakt het 
rijden een hoopvolle onderneming om van A tot B te komen. Je hoopt er te komen. 
Zeker weten doe je het nooit. Misschien maakt dat dat je daardoor extra blij bent 
als je aankomt. Met een paar nieuwe remschoenen en remcilinders achter is de kans 
ook groter dat als je bij B aankomt je ook kunt remmen. 
NoaH volgt me nog steeds. Voor de laatste keer deze rit raak ik mijn rempedaal in. 
We zijn thuis in  Montagu. 
Stop. 
 
  



 
Na een rust en leesdag word ik zaterdagochtend wakker en kijk door het open 
badkamerraam recht in de ogen van de bus. De ruiten zijn aan de buitenkant 
beslagen. De temperatuur in de ochtend is inmiddels een aantal graden hoger dan in 
het begin van de maand. Toen had ik nog een aantal keren met een geïmproviseerde 
ijskrabber de ijskristallen van de ramen moeten krabben. 



 



Het schijnt een koude winter te zijn wat ik nu zelf van dichtbij had gezien en 
gevoeld en van afstand al eerder had gezien aan de hand van de sneeuw op de 
bergen. In alle jaren dat ik in Zuid Afrika kom, heb ik nog niet zoveel sneeuw op de 
bergen gezien.  Ik ga naar buiten en trek en zeem de ruiten droog en realiseer me 
dat ik nog een klusje moet klaren voordat we met de bus naar Addo Elephantpark 
vertrekken; de twee roestplekken  aan de onderkant van het raamrubber van de 
voorruit.  

 
Op zaterdag ochtend is er een markt op het terrein voor de kerk in het centrum van 
het stadje Montagu, de plaats aan het begin van de R62 waar mijn vader en zijn 
vrouw 4 jaar geleden vanuit Calitzdorp (aan de R62) zijn verhuisd. Noem het een 
arts, crafts & food market waar je van alles aantreft. Van gevulde pannenkoek tot 
gebreide theemutsen. Als je in contact wilt blijven met de lokale, blanke, bevolking 
is dat de plek en het moment om je gezicht te laten zien. Ik parkeer de bus in een 
gaatje voor de kerk. Aan de linkerkant van de weg rijden voelt inmiddels net zo 
vertrouwd als rechts rijden, maar parkeren met het stuur aan de rechterkant kan ik 
maar niet aan wennen. De grootte van de bus en het ontbreken van 
stuurbekrachtiging spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in. Het rijden en met 
name parkeren van de bus is een goede vervanging van de sportschool. Het traint 
biceps, triceps, rug, buik en schouders. Ik vind het mooi dat de bus nog origineel is 
maar als park assistence een optie zou zijn, zou ik daar geen moeite mee hebben. 
Het elektrisch openen en sluiten van de grote schuifdeur zou dan weer geen optie 



zijn. Het gevoel van het verchroomde staal van de schuifdeur en het met kracht 
naar links schuiven van de blauw witte schuifdeur zijn het slot of begin akkoord 
van elke rit met meer dan twee personen. Vandaag zijn we met zijn vieren. Mijn 
vader en ik zitten voorin, Liesbeth en NoaH achterin op de bank direct achter de 
voorstoelen. Voor alle duidelijkheid, dáár achter bevindt zich nóg een bank. 

 
Oplettende kijkers zien nog een klusje. Inderdaad de binnenverlichting. De twee 
ontbrekende lampjes geven niet alleen licht in de duisternis, ze houden ook de 
hemel strakker. Geen prioriteit. 
Na 16 rand te hebben afgerekend voor 4 kleine pannenkoekjes met kaneel en suiker 
kom ik kauwend en genietend van de steeds warmer wordende ochtendzon tot 
stilstand bij een kraampje van een lokale ontwerper die hele bijzondere besproei 
installaties maakt. Los van elkaar bewegende, gebogen koperen buizen met gaatjes 
erin creëren bij het aansluiten op een kraan een vrolijk bewegende fontein die niet 
allen je tuin van water voorziet maar ook je kleine oogspiertjes trainen omdat je de 
neiging hebt de stralen te volgen en te blijven volgen. 
Het doet me denken aan de Aeolipile van de Griekse wetenschapper Heron van 
Alexandrië (10-70 na Christus). Het eerste daadwerkelijk functionerende apparaat 
dat als ‘stoommachine’ aangeduid kan worden. Zijn uitvinding bestond uit een 



holle metalen bal die op een eveneens holle metalen as gemonteerd was. De as 
eindigde aan beide kanten in een waterreservoir, dat doormiddel van een vuurtje 
verhit werd. De bal had aan twee kanten gebogen pijpjes, waardoor de stoom naar 
buiten blies. Hierdoor werd de bol, net als een raket, voortgestuwd en ging deze 
draaien. Heron had echter geen praktische toepassing aan zijn vinding kunnen 
koppelen. Daarnaast waren er in de 1e eeuw na Christus voldoende slaven 
beschikbaar om werk te verzetten, waardoor zijn uitvinding nooit in de praktijk 
gebruikt werd.  
Dat de watersproei installaties van de ontwerper op de markt op het grasveld voor 
de kerk in Montagu ook niet op grote schaal werden toegepast, had ook iets te 
maken met de beschikbaarheid van goedkoop tuinpersoneel in verhouding met de 
kosten van zijn tuinspoeiers. 
 
<iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/AyFMexBTpLs" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 
 
Maar mooi waren zijn watersproei installaties zeker en ik was blij dat hij zijn 
vaardigheden ook had ingezet voor een, financieel, toegankelijker ontwerp; een 
sleutelhanger. 
Zijn Route 62 koperen sleutelhanger zag ik als een mooie afsluiter van een periode 
waarin de bus weer tot leven was gebracht. Ik had de bus in 2004 aan de R62 in 
Oudtshoorn gekocht en stond nu met mijn zoon, vader en Liesbeth de sleutels van 
de bus aan de prachtige koperen R62 sleutelhanger te schuiven. 
We liepen terug naar de bus en ik voelde het koude koper langzaam warm worden 
door het wrijven van mijn rechterduim over het dieper liggende, geëtste R62 logo.  
“Hij is echt mooi” zei NoaH, waarop ik terugliep en er voor hem ook een kocht. 
“Voor als je straks zelf samen met Brent over de R62 rijdt” 
Dit typend zie ik zijn sleutelbos op tafel liggen.  



 
 
Flower Power op de R62. 
 
 
 
  



 
Het is zondag 30 juli 2017. NoaH en ik zijn op weg naar het vliegveld in Kaapstad 
waar om 12.45 mijn vrouw Tamara aankomt. Vanochtend heb ik nog even op de 
site van de luchtvaartmaatschappij gekeken en zag daar dat ze een half uur later 
aankwam. Ruim op tijd vertrekken we uit Montagu voor de rit van zo’n 200 km. Na 
3 weken testrijden en de nog onlangs vernieuwde achterremmen en remcilinders 
zijn de bus, NoaH en ik er klaar voor. Met de 40% meer vermogen zoeft de bus 
over de R62 inclusief een nieuw geluid; het rinkelen van de koperen R62 
sleutelhanger die ik gisteren voor mij en NoaH kocht. Het resoneert mooi met de 
prachtig lopende twee liter luchtgekoelde boxer motor. Ik moet me inhouden om 
niet om de 5 minuten tegen NoaH te zeggen dat ie zo mooi loopt en lekker rijdt. 
Wetende dat ie met de nieuwe remmen ook goed stopt. 
Stoppen doen we net buiten Worchester bij een grote Shell benzine pomp. Ik laat 
de tank vol gooien en noteer de kilometerstand in mijn benzineboekje en tel in mijn 
hoofd 350 kilometer bij de huidige kilometer stand op zodat ik weer een 
richtkilometerstand heb. In mijn buitenspiegel zie ik de Shell medewerker de 
laatste druppels toevoegen aan de letterlijk overvolle tank. In Zuid Afrika gooien ze 
hem echt vol. Daar kan echt geen druppel meer bij. Op de vraag “slippie?” weet ik 
inmiddels dat dat geen oneerbaar voorstel van de tankbediende is maar de vraag of 



ik een bon wil. Mijn standaard ‘Asseblief” resulteert in het overhandigen van de 
bon waarvan ik het aantal liters overneem in mijn benzineboekje zodat ik kan uit 
rekenen hoe (on)zuinig de bus rijdt. We rijden 1:7,5. Online onderzoek had me 
verteld dat dat normaal is voor een 2 liter luchtgekoelde 38 jarige, 1250 kilo zware 
8-zitter uit 1979. 
Na de bus van brandstof voorzien te hebben, zijn NoaH en ik ook klaar voor wat 
calorieën. Ik in de vorm van een koffie, NoaH met een burger. Uit de wind zittend 
met uitzicht op de bus op de parkeerplaats vraag ik of NoaH zin heeft in een 
kijkoefening. Op zijn “Ja hoor” geef ik hem een ongelinieerd blaadje en een pen en 
vraag ik hem op te schrijven met hij ziet. Alleen het Wat. Ik schrijf met hem mee. 
 
Die van mij: 
Zittend op een 2,5 meter lange houten/stalen bank schrijvend op een bijpassende 
even lange tafel. Het hout bevat veel noesten. Zo’n 6 per m2. Het hout is gevernist 
en licht krom getrokken. De zon schijnt en staat op ongeveer 60% van maximale 
horizontale hoogte. Verticaal gezien bevindt de zon zich op 11 uur. Het dal waar 
we ons bevinden wordt doorkruist door een snelweg waarvan het wegdek vanaf 
deze plek niet te zien is. Aan weerzijde van de snelweg staan, niet tegenover elkaar 
en op zo’n 60 meter van elkaar grijze lantaarnpalen van zo’n, schat ik 12 meter 
hoog. Bovenaan de lantaarnpalen steekt onder een hoek van 10 graden een ovale 
verlichtingsunit die met een 15 centimeter dikke verbindingspijp is verbonden met 
de verticale lantaarnpaal. 
 
Die van NoaH: 
We zitten in een dal met wolken over de grote bergen. Voor me zie ik een boompje 
met een rond grasstukje eromheen dan kijk ik naar links en zie ik een bord met daar 
op The Way Out. Voor me staan geparkeerde auto’s en nu komt er een busje 
toeterend aan met harde muziek en vrolijke mensen die nu voor hun busje gaan 
dansen met muziek. Verder een groot bord van Shell en opeens valt mijn oog op 
een mooi Baby Blauw Volkswagenbusje waar ik nu naar toe ga lopen, instappen en 
naar het bordje The Way Out rij. 
 
Als we klaar zijn lezen we elkaars observaties. Zittend op dezelfde plek zien we 
andere dingen. Mooi. 
 
 
 
 
 



We lopen naar de bus en rijden richting The Way Out. We hebben nog ruim 2 uur 
voor zo’n 100 kilometer. De snelweg opdraaiend maak ik snelheid en schakel met 
mijn linkerhand van 3 naar 4. De harde windstoten beuken tegen de meest on-
aerodynamische vierwieler van de afgelopen 50 jaar. Het heeft geen effect op onze 
opgekrulde mondhoeken.  
“Wat rijdt ie lekker he.”  
NoaH knikt bevestigend en zegt dat ie even achterin gaat zitten. “Net als vroeger.” 
Onze pretoogjes kruisen elkaar in de binnenspiegel. 
 
 
 
 
  



 
Met een volle tank rijden we richting het vliegveld van Kaapstad. We komen net uit 
de 3,9 kilometer lange Huguenot Tunnel. In 1984 begonnen ze aan beide kanten te 
boren en 4 jaar later ontmoetten de boren elkaar met een afwijking van 3 mm. Ik 
denk dat die afwijking zorgt voor de afwijkende prijs van een toegangskaartje voor 
de tunnel; ZAR 35,50  
In een poging het makkelijker te maken voor de tunneltolbediende vul ik mijn 
vijftig rand biljet aan met een muntstuk van vijftig cent. Ik zie dat de dame 
duidelijk in verwarring is en ik denk “maar dat is toch alleen maar makkelijk”. Als 
ze me het biljet van tien rand terug geeft en twee muntstukken van twee rand en 
een van een ben ik in verwarring. Er bestaan geen vijf rand biljetten zoals wij wel 
vijf euro biljetten hebben. En waarschijnlijk waren de vijf rand munten op. Betalen 
en links instappen blijven af en toe nog obstakels maar feit is dat we net voor ZAR 
35,50 een flink obstakel hebben doorkruist. 
We nemen de afslag naar de N2 en worden ingehaald door een toeterende Toyota. 
Nu worden we wel vaker begroet door inhalers maar dat is dan meestal met een 
grote glimlach al dan niet gepaard gaand met een opgestoken duimpje. Jongeren 
doen dat trouwens anders. Die maken een vuist waarbij ze duim en pink uitsteken 
en deze heen en weer bewegen. De toeterende Toyota blijkt ook uit Calitzdorp te 



komen. Dat kon ik zien aan het kenteken, dat net als dat van de bus begint met CO. 
Hardop vraag ik me af of het een oude bekende is en besluit de achtervolging in te 
zetten. Hier komt de 40% meer vermogen van de gereviseerde motor goed van pas. 
Naast de Toyota rijdend blijft de bestuurder strak voor zich uit kijken en herkennen 
NoaH en ik de bestuurder ook niet. Toeval? Was het dan een waarschuwing? We 
zijn inmiddels op de N2 beland en naderen de afslag naar het vliegveld. Het is 
12.24. Een paar kilometer boven ons gaat het fasten seatbelt lampje aan en zet 
Tamara haar stoel recht. De daling is ingezet. Drie van de vier gezinsleden zullen 
straks herenigd worden op het vliegveld in Kaapstad. Noëlle halen we over twee 
weken op.  
NoaH zit nog steeds in het midden van de bank achter me. Ik zie hem tevreden 
rondkijken. Plotseling hapert de bus. Alsof ik kort mijn voet van het gaspedaal 
haal. Ik geef extra gas en vraag me af wat dat geweest kon zijn. De bobine, 
benzine, bougie? Op 1.500 meter van de afslag naar het vliegveld volgen de 
haperingen elkaar steeds sneller op en helpt meer of minder gas geven niet in mijn 
poging met een constante snelheid de afslag te nemen. De afslag is een korte bocht 
naar links en gaat licht omhoog. Na 60 meter staat de bus stil. NoaH vraagt me wat 
het is waarop ik geen antwoord heb. Ik stap uit en open de motorklep aan de 
achterkant. Ik kijk en voel aan (accu)kabels, check olie en kijk of de benzinetank 
eventueel lek is. Daar houdt mijn technische kennis op. Ik probeer de motor nog 
een keer te starten maar hij doet niets. Ik zet de alarmlichten aan. Het is dus niet de 
accu. Ik pak de gevaren driehoek zet deze een vijftien meter achter de bus en bel 
Outsurance, de verzekeringsmaatschappij waar de bus al 14 jaar verzekerd is. 
Telefonisch word ik gewaarschuwd dat het gesprek opgenomen wordt. Voor 
trainingsdoeleinden en het verbeteren van de service? Met mijn polisnummer bij de 
hand en mijn kenteken in mijn hoofd word ik door de onduidelijk Engels pratende 
dame gevraagd hoe ze me van dienst kan zijn. Ik leg de situatie uit en vraag om een 
takelwagen waarop ze om mijn polisnummer en telefoonnummer vraagt. Na het 
invoeren van het polisnummer spreekt ze me aan met Mr. Noltee en vraagt ze 
nogmaals om mijn telefoonnummer. Ik antwoord met dat ik een buitenlander ben 
met een internationaal telefoonnummer en niet de ‘international acces code’ ken die 
voor het landnummer 31 gedrukt moet worden.  Ik laat haar mijn ‘international 
acces code followed by 31 6 249 65 000’ herhalen waarop zij meldt dat ik een 
bericht zal ontvangen met informatie over de hulpdienst. Op mijn vraag hoe lang 
het ongeveer zal duren antwoordt ze 30 tot 45 minuten.  
Ik deel de info met NoaH en we besluiten dat er een bij de bus blijft en de ander in 
de bocht gaat staan om het verkeer te vertragen en te wijzen op de Baby Blauwe 
Bus met pech 60 meter verderop. Na de eerste wissel stopt er een nette heer in een 
grote Mercedes en vraagt ons of hij kan helpen. Ik vertel hem dat de takelwagen 
onderweg is waarop hij vraagt of we de politie al gebeld hebben. Mijn nee doen 



hem naar zijn telefoon grijpen en hij zegt dat hij dat dan zal doen. Ik bedank hem 
en hij rijdt weer verder. Alles sal reg kom. Dat vertrouwen loopt echter een flinke 
een deuk op als iemand de gevarendriehoek kapot rijdt en rakelings langs de bus 
scheert.  
 
Ondanks dat hebben NoaH en ik de situatie goed onder controle en wisselen zelfs 
een high five uit waarop NoaH zegt; “Het is eigenlijk best leuk.” 
 
De deuk in mijn vertrouwen verdwijnt als sneeuw op de Swartberg. 
 
Alles sál reg kom. 
  



 
Na drie kwartier nog steeds geen takelwagen. Tamara is inmiddels geland en ik heb 
haar doorgegeven dat we later zijn omdat we pech hebben en op de takelwagen 
staan te wachten. Voor de tweede keer bel ik met de verzekeringsmaatschappij en 
vraag ze waar de takelwagen blijft. Ze vertellen me dat ze me niet konden bereiken. 
Het smsje heb ik ook nooit ontvangen. De takelwagen is onderweg en zal er binnen 
zo’n twintig minuten zijn. Na tweeëntwintig minuten, in totaal ruim een uur, 
wachten, bel ik voor de derde keer en meldt dat er nog steeds geen takelwagen is. 
Nogmaals wordt gemeld dat ze me niet konden bereiken. Ik krijg het nummer van 
de takelwagen en bel hem. Het lijkt alsof hij afslag 16 zoekt aan de N1 we staan 
echter bij afslag 16 aan de N2 richting Kaapstad. De afslag naar het vliegveld. De 
takelwagen is er over 10 minuten. Met mijn telefoon in mijn linkerhand zwaai ik 
met mijn rechterhand naar NoaH die zestig meter verderop als een ervaren 
verkeersregelaar in zijn Adidas trainingspak het verkeer in de afslag vertraagt en 
wijst op de bus met pech. We staan inmiddels bijna anderhalf uur te wachten. De 
politie, die gebeld zou zijn door de vriendelijke Mercedes man, is er ook nog 
niet…..of is nooit gebeld. Mijn euforische gevoel van dat we de touwtjes in handen 
hebben en alles onder controle ebt langzaam weg. Alles sal reg kom, herhaal ik in 
gedachte en met deze gedachte steken er drie jonge mannen de snelweg over 



waarvan de linker vraagt of ik hulp nodig heb. Ik zwaai met mijn rechterhand en 
hoofd vriendelijk nee en voeg er aan toe dat de takelwagen er elk moment kan zijn 
waarop de linker van de drie mijn iPhone probeert te pakken. What the fuck! Ik 
trek mijn linkerarm weg en zie al mijn pasjes (bank, creditcard, rijbewijs, 
zorgverzekering) op het asfalt vallen en zie in mijn ooghoek een groot kapmes van 
boven op me af komen. In een reflex doe ik een stap opzij en het mes scheert 
rakelings langs mijn hoofd, schouder, heup en plant zich in de zijkant van mijn 
linkerbeen. Ik val op de grond en hoor in de verte, alsof in een tunnel, een luide 
oergrom. NoaH komt schreeuwend als een leeuw op ons af sprinten en slaat zijn 
iPhone stuk op het hoofd van mijn belager en mept de andere twee de snelweg over 
om er vervolgens achteraan te gaan. De drie rennen voor hun leven.  
NoaH had het mijne gered. Wat een held. Ik schreeuw dat ie terug moet komen en 
loop naar hem toe. Dan zie ik beneden het enorme Township dat vanaf de andere 
kant van de snelweg niet te zien was. We hadden ruim anderhalf als bokkies op een 
presenteerblaadje gelegen. Waarschijnlijk hadden ze nummertjes getrokken om wie 
ons mochten overvallen. 
2 minuten later komt de takelwagen. De bus wordt opgeladen en we stappen in.  
“Die ene had kettingen en die ander touwen. En Pap zag je dat mes?!” zegt NoaH. 
Maar ik had NoaH. 
Mijn held.  
Tien minuten later vallen we huilend in de armen van Tamara.  
 “NoaH heeft mijn leven gered.”  
De tranen schieten weer in mijn ogen nu ik dit typ. 
  



 
Het plan was om met de bus en de huurauto, waar NoaH en zijn vriend Brent de 
komende week de Westkaap mee zouden verkennen, terug naar Montagu te rijden. 
Maar we besluiten om in Kaapstad te blijven en met de zijn drieën in de huurauto 
naar onze vrienden in Campsbay te gaan. Daarmee mijn vader in Montagu met een 
drie gangen diner voor vijf personen inclusief boterkoek verbijsterend en 
geschrokken maar blij dat we ‘ongedeerd’ zijn achterlatend.  
Bij het verhuurbedrijf maakt ons overval verhaal een gelaten indruk en probeert de 
trainnee onbekwaam en hopelijk onbewust ons een oor aan te naaien. Als mijn been 
gehecht had moeten worden had ik hem gevraagd het oor aan de linkerkant van 
mijn linkerbeen vast te zetten maar nu laat ik hem screendumps zien van de 
prijsberekening van de gekozen huurauto die ik de dag ervoor online had gemaakt. 
Zijn manager neemt hem apart en een half uur later lopen we voor de helft van zijn 
prijs richting het politiebureau op het vliegveld van Kaapstad. Mijn gestrompel 
heeft de aandacht getrokken van een allervriendelijkste oudere bestuurder van zo’n 
elektrische bagagewagen waar bejaarden en invaliden mee vervoerd worden. 
Zwijgzaam en dankbaar zoeven we richting Police. Ik heb het gevoel dat de 
bestuurder weet wat er gebeurd is en deel een pijnlijke glimlach met hem. Zijn 
gezicht vertaal ik als een combinatie van steun en schaamte. De twintig rand die ik 



hem geef is mijn gebaar van dankbaarheid en begrip dat hij er ook niets aan kan 
doen.  
In het politiekantoor open ik op de balie mijn laptop en log in op mijn Apple 
account om mijn gestolen iPhone 7 Plus te traceren. Op het scherm zie ik dat mijn 
iPhone zich op nog geen 100 meter van ons bevindt. NoaH en een agent spoeden 
zich naar de plek op de kaart. Gedachtes van internationale bendes die gestolen 
waar het land uitsmokkelen worden ontkracht door mijn ontdekking dat het niet 
mijn gestolen iPhone 7 Plus is die op de kaart zichtbaar is geworden maar mijn 
eigen laptop. De zenuwen doen ons harder lachen dan gepast is voor de situatie en 
de drie agenten achter de balie kijken me aan alsof er net een misplaatste grap met 
ze uitgehaald is. Als NoaH en de agent weer teruggekeerd zijn vertel ik mijn 
verhaal en geef ze de locatie van de overval; 60 meter na afslag 16 op de N2 
richting Kaapstad waarop de agent vraagt welke straat dat is. Weet ik veel, denk ik, 
jij woont hier, pak een kaart en zoek het op. Hij haalt er een collega bij die het ook 
niet weet. Zo kunnen ze niet verder en ik word verzocht met ze mee terug te gaan 
naar de plek des onheils. Ik sta letterlijk met mijn bek vol tanden. Ze willen dat ik 
ze ga aanwijzen waar het gebeurd is omdat zij niet kunnen uitvinden hoe de straat 
heet. Ik verwacht nu toch echt dat elke moment Ralph Inbar van Bananasplit achter 
de balie verschijnt. Maar nee en bananen grappen lijken me op dit moment ook niet 
bevorderlijk voor het verloop van de procedure. Gedwee strompel ik achter twee 
agenten aan en neem tussen ze in plaats op de voorbank van de politiewagen. Op de 
plek van de overval stappen we uit en geef ik aan waar de bus gestaan heeft. De ene 
agent steekt de snelweg over en werpt een blik op het township zoals Chevy Chase 
in National Lampoon’s Vacation naar de Grand Canyon kijkt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AqNwo2NpmGY 
 
Ik leg ter plekke de situatie nog een keer uit en 10 minuten later zijn we weer op 
het politiebureau waar ik nu word doorverwezen naar een hokje waar een 
vriendelijke donkere dame tegenover me plaatsneemt met een pen in de hand en op 
een formulier begint te schrijven . Ik benadruk hier het feit dat ze donker is. Niet 
om racistische redenen maar omdat dat later in het verhaal nog belangrijk wordt. 
De uiterst vriendelijke agente gaat er goed voor zitten en neemt er uitgebreid de tijd 
voor alsof ze meedoet aan een wedstrijd schoonschrijven voor gevorderden. Zelden 
heb ik zo’n mooi handschrift gezien. Ik ben zo onder de indruk dat ik me op dat 
moment niet eens afvraag waarom ze geen computer gebruikt. Mijn kloppende 
wond en haar ronde bewegingen op het papier hebben een verdovende werking en 
ik voel de spanning in mijn lijf minder worden.  



Het is dat ik er zelf bij was maar als dit politietafereel een scene uit een film was 
geweest, had ik het niet geloofd. Voor het eerst sinds de overval kan ik weer echt 
lachen. Lachen dat ik leef.  
Op de vraag of ik gewond ben geraakt maak ik mijn riem en broek los, laat mijn 
broek zakken en toon haar de wond aan de zijkant van mijn linker been. Als in 
shock deinst ze terug van haar bureau zich met beide handen vasthoudend om te 
voorkomen dat ze niet achterover slaat. Nu wordt het feit dat ze donker is relevant. 
Het wit van haar ogen wordt snel groter. Veel groter. Haar volle lippen daarentegen 
worden heel snel dunner in een poging haar lachen binnen te houden wat hopeloos 
mislukt en ze proestend van het lachen voorover op haar bureau valt en met haar 
rechter hand slaande bewegingen op het bureau maakt. Dit is het moment om nog 
even te blijven staan en ik wacht tot ze nog een keer opkijkt, wat niet lang duurt, 
om mij, nu ook breed lachend nog eenmaal op de wond op mijn linkerbeen te 
wijzen. 
“Jij hebt vanavond wat te vertellen thuis” waarop ze nog een keer achterover slaat 
en snikkend van het lachen terug op haar bureau valt en langzaam tot bedaren komt 
in een poging het formulier verder in te vullen waarbij ze af en toe wordt 
onderbroken door een onverwachts opkomende grinnik. 
Het is dat ik er zelf bij was maar als dit politietafereel een scene uit een film was 
geweest, had ik het niet geloofd. Voor de tweede keer sinds de overval moest ik 
weer lachen. Echt lachen. Hard lachen. Lachen dat ik leef.  
 
  



 
Ik zit sinds tijden weer eens linksvoor in een auto. Dat voelt vreemd  zonder stuur. 
Het is inmiddels tegen zessen en het begint al te schemeren. We hebben besloten 
niet terug te rijden naar Montagu maar bij vrienden in Campsbay te overnachten. Er 
worden weinig woorden gewisseld in de huurauto. We zijn allemaal versleten. Nu 
begint de situatie eigenlijk pas een beetje tot me door te dringen. In een fractie van 
nog geen minuut was ik beroofd, gewond en gered. Na een fles champagne probeer 
ik de slaap te vatten maar het enige wat ik zie is het gezicht van mijn overvaller, het 
mes dat op me afkomt en de oergrom van NoaH. Het lukt me ondanks mijn 
meditatie oefeningen niet om uit de groef van deze slechte B-kant te komen.  
De dag erna bel ik met de verzekeringsmaatschappij en vraag hoe het mogelijk is 
dat we zo lang hebben moeten wachten. Het schijnt dat hun ‘systeem’ geen 
internationale telefoonnummers kan bellen. De dame belooft e.e.a. uit te zoeken en 
ik vraag of ze me via mail op de hoogte wilt houden. Dat belooft ze. Ik hoor of zie 
nooit meer iets. Terug kijkend op het contact met de verzekeringsmaatschappij is 
hun vraagstelling functioneel geweest. Ze vragen om naam, polisnummer, wat er 
aan de hand is en waar je staat. Wat ze niet vragen is hoe het met jou gaat en nog 
belangrijker, of je de politie hebt gebeld. Als er momenten zijn dat ik de 
locatiefunctie van mijn telefoon wil delen met een bedrijf dan is dat wel als ik pech 



heb in Zuid Afrika. Dan had ik niet naar de snelweg hoeven te lopen om het  
nummer van de afslag te noteren, had de takelwagen er eerder geweest en had de 
overval helemaal niet plaatsgevonden. De overval had ook niet plaatsgevonden als 
de dame de politie had ingeschakeld, en deze ook was gekomen. De vragen die 
door de dame werden gesteld waren gericht op de bus en de locatie, niet op de 
mens en zijn veiligheid. Daar zijn ze ernstig in gebreke gebleven. Het had ons ons 
leven kunnen kosten. Nu ik nog leef zie ik het als mijn taak om in de toekomst 
iedereen die bij deze grote verzekeringsmaatschappij gebeld wordt door iemand 
met pech, twee vragen te laten stellen: 

1. Are you safe? 
2. Did you call the police? (No? Than we will.) 

De koppeling van de locatie van je telefoon aan hun ‘Systeem’ lijkt me geen 
Rocketscience. Maar laten we eerst beginnen met die twee Human Centered Design 
vragen. 
Na het standaard ‘kan ik verder nog iets voor u betekenen’ bedank ik en hang ik op.  
De herhaling van de gebeurtenis doen mijn adrenaline stijgen en ik roep dat ik de 
Nederlandse consul in Kaapstad ga benaderen. We zijn tenslotte Nederlanders in 
Zuid Afrika en ik weet dat ze een fan is van het design thinking (Human Centered 
Design) gedachtengoed; een stapsgewijze aanpak om de transformatie van huidige 
naar gewenste situatie vorm te geven. 
Huidig: mensen in Zuid Afrika worden overvallen. 
Gewenst: mensen in Zuid Afrika worden niet overvallen. 
 
In dit geval een kwestie van een telefoontje…..moet de computer wel ‘ja’ zeggen. 
 
 
 
 
 
  



 

Gisteren is de bus op een ambulance auto vertrokken naar Villiersdorp in plaats van 
met ons drieën naar Montagu. In Villiersdorp zit Andreno, het bedrijf dat de 
motorrevisie heeft gedaan en in Montagu wonen mijn vader (Frans) en zijn vrouw 
(Liesbeth). Het was bijna gelukt om met NoaH Tamara van het vliegveld te halen. 
Iets gooide echter roet in de motor waardoor drie gewapende mannen het idee 
hadden opgevat mij te beroven, geen rekening houdend met een 20 jarige Leeuw 
die ze terugsloeg naar waar ze vandaan kwamen; een township twee keer zo groot 
als het eiland waar NoaH geboren is, Dordrecht. 

We moeten vroeg gaan rijden omdat we via Montagu doorrijden naar Calitzdorp 
(bijna 400 kilometer vanaf Campsbay) waar een vriend van de familie zijn 80 jarige 
verjaardag viert. In Montagu ruilen we NoaH's huurauto in voor de Nissan Almera. 
Dat scheelt kilometers voor de huur Datsun waarmee hij overmorgen zijn vriend 
Brent ophaalt op het vliegveld in Kaapstad. Ik ben blij dat ik een navigatie voor 
hem heb gehuurd. Het nummer van de politie weet ie inmiddels uit zijn hoofd. Na 
de geplande gezamenlijke overnachting in de bergen van de Kleine Karoo besluiten 
Tamara en ik nog een nacht te blijven en nemen na het ontbijt afscheid van Frans, 



Liesbeth en NoaH. De omhelzing met NoaH duurt langer dan normaal. Er is iets 
veranderd. De overval heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Elk nadeel heb zijn 
voordeel, hoor ik Johan Cruijff in mijn oor fluisteren om eraan toe te voegen; 

“Of je komt op tijd, of je komt te vroeg, of je komt te laat. Meer mogelijkheden zijn 
er niet. 

En Un Momento Dado” 

Het gegeven moment. 

Nu was het moment om NoaH los te laten.  

  



 

 

We hebben nooit overwogen om NoaH’s trip met Brent te cancelen. Angst is een 
slechte raadgever en een gewaarschuwd mens telt voor twee. En waarschijnlijk 
hangen er waarschuwingsposters in het township met de foto van NoaH erop; pas 
op loslopende Leeuw, gevaarlijk. Wel spreken we af dat NoaH elke dag even iets 
van zich laat horen. Frans, Liesbeth en NoaH stappen in de Ford Ranger en 
vertrekken weer richting Montagu. Tamara en ik blijven ze uitzwaaien tot het stof 
weer is neergedaald. Voor het eerst sinds NoaH in Zuid Afrika is, zijn we niet 
samen. Na wat we hebben meegemaakt voelt dat vreemd. Mijn vadergevoel 
worstelt met het loslaten. Vertrouwen dat het goed is en komt worden afgewisseld 
door gedachten van kwaadwillenden die voor een paar rand je leven willen nemen. 
Mijn tot een bezorgd vertrokken frons trek ik glad met een geforceerde glimlach en 
denk “alles sal reg kom” en loop met Tamara naar de veranda van The Retreat in 
Groenfontijn. 



 

’s Middags bel ik Arno van Wijck,de eigenaar van Andreno, het bedrijf dat bus 
heeft gereviseerd en waar de bus na de overval twee dagen geleden naar toe is 
gebracht. Arno meldt dat in alle jaren dat hij Volkswagens repareert dit nog nooit 
heeft meegemaakt. Het contactslot schijnt de boosdoener geweest te zijn en hij stelt 
voor  een nieuw contactslot in het dashbord te monteren. Ik ga akkoord en we 
spreken af dat ik de bus drie dagen later, op vrijdag, op zal halen. Vrijdag 
vertrekken we met de Nissan Almera richting Villiersdorp. Onderweg proberen we 
NoaH en Brent te pakken te krijgen omdat zij vanuit tegenovergestelde richting op 
weg zijn naar Botterlierskop voor een safari. Het zou leuk zijn om elkaar nog 
ergens te treffen. Helaas geven beide mobieltjes geen gehoor. Onderweg proberen 
we NoaH en Brent te ontdekken tussen alle kleine, witte tegemoetkomende auto’s 
wat lijkt op het spotten van wild en dan nog het meest uit het proberen te 
onderscheiden van die ene buffel in een kudde van duizend met die moedervlek 
boven zijn rechteroor. Geen NoaH. Geen Brent. Geen witte Datsun. We geven het 
op en besluiten te gaan voor een bakkie troost met taart. Ondanks het ontbijt, in de 
vorm van een broodje met humus en het in dunne reepjes gesneden stuk biefstuk 
dat over was van de braai van gister, is er ruimte voor taart. De grootte van de 
stukken doen ons echter besluiten er een te nemen. Het van twee naar een stuk gaan 
rechtvaardigt de vanuit caloriebehoefte volledig onnodige keuze voor deze suiker 
bom die we als gulzige fundamentalisten niet óm maar ín onze buiken plaatsen. De 



neiging om een foto te maken wordt onderdrukt door het besef dat ik die niet meer 
heb. Ik scroll door de foto’s van de afgelopen dagen op Tamara’s telefoon en lijst 
in Keynote twee foto’s in die Tamara en ik van elkaar maakten op de camping in 
Wilderness waar we de afgelopen twee nachten in een rondavel sliepen. Het grote 
voordeel van in de winter in  Zuid Afrika zijn, is dat het op plekken als deze 
heerlijk rustig is en je ’s nachts dicht tegen elkaar kruipt omdat het nog gewoon kan 
vriezen.  

 

Ondanks dat ik stevig door rijd komt er geen eind aan de 370 kilometer naar 
Villiersdorp. Telefonisch meld ik Arno dat we er rond 16.30 zijn om de bus op te 
pikken. Hij zegt dat ze dan al weg zijn. Op vrijdag stoppen ze om 15.00. Hij zet de 
bus bij het politieburo met de factuur van R 1.700 op de voorstoel. De Randenteller 
staat inmiddels 55.000. Mijn vette Zuid Afrikaans spaarvarken is geslonken tot 
embryonale afmetingen. Maar nu is ie goed denk ik…..hoop ik. Bij het politieburo 
in Villiersdorp ruil ik het nieuwe Japanse comfort in voor oude Duitse degelijkheid. 



Na 38 jaar kunnen ook Duitse dingen stuk gaan. Ik stap in de bus en Tamara volgt 
me in de Nissan. We rijden door de bergen naar Greyton, een prachtig plaatsje waar 
een Body Stress Release collega/vriendin met haar man woont en waar we twee 
nachten zullen overnachten. Probleemloos stuur ik de bus over de zandpaden, 
Tamara in mijn binnenspiegel in de door de bus geproduceerde stofwolk in de 
gaten houdend. Greyton binnenrijdend groet iedereen me. Het zullen de olijke ogen 
van mijn baby blauwe witte vierwieler zijn die deze spontane vriendelijkheid 
veroorzaakt. Het geroffel van de bus maken een welkomst toeter bij aankomst 
overbodig. We zijn weer thuis. Nu in Greyton. 

 

  



 

Er zijn twee groepen mensen. Mensen die zijn overvallen in Zuid Afrika en mensen 
die dat niet zijn. Vijftig jaar behoorde ik tot de tweede groep waar ik zesendertig 
jaar van af trek omdat ik pas sinds 2003 in Zuid Afrika kom. Ik heb me nooit 
onveilig gevoeld maar sinds de overval, nog geen week geleden, kijk ik vaker om, 
neem ik het middelste urinoir bij de benzine pomp zodat ik niet een hoek sta en sta 
ik mentaal in constante fight mode. Voor het eerst in mijn leven kan ik me 
voorstellen dat mensen een wapen op zak dragen. Tijdens het diner komen naast 
het heerlijke eten de verhalen op tafel. En de wapens. Zo haalt mijn 
overbuurvrouw, een kleine lieftallige dame van rond de veertig, met een snelle, 
soepele beweging die duidelijk maakt dat hier een gedegen training aan vooraf 
gegaan is, een mes tevoorschijn die zij ALTIJD bij zich draagt. Iedereen aan tafel is 
of een keer overvallen, of kent iemand dichtbij die dat is en daar al dan niet het 
leven bij gelaten heeft.  

Voor het slapen gaan loop ik naar de bus die achter het hek in de tuin geparkeerd 
staat. Misschien heb ik teveel van hem verwacht. Ondanks de motorrevisie, de drie 
weken testrijden en de kleine reparaties hebben het jaren stilstaan misschien wel 



veel meer bijna stuk gemaakt dan ik kan bedenken. Ik moet vertrouwen op Arno en 
Chris de monteurs die aan de bus werken. Ik besluit ze allebei nog een keer te 
vragen of het veilig is met de bus met zijn vieren zo’n 600 kilometer van Montagu 
naar Addo Elephant Park te rijden.  

 

De tweede avond krijg ik een masterclass braaien van de gastheer. Hij laat het vlees 
langer dan goed is, denk ik, braaibroekie, die ik ben, aanbranden. Dit kan nooit 
goed zijn. Dat vlees moet helemaal verbrand zijn. Dit is geen barbecue dit is een 
crematie. Echter de manier waarop hij met het vlees en vuur speelt duiden op 
jarenlange, kilogrammen ervaring. Het doet me denken aan het gemak waarmee 
mijn vriend Arie mijn standaard van mijn Ducati fixte. Prachtig als mensen een 
worden met hun materiaal en gereedschap. En zeker als het om eten gaat, spelend 
met vuur. Maar zou hij het nu toch niet te lang in het directe vuur gehouden 
hebben? Is het vlees nu voor het eerst in zijn jarenlange carrière dan toch verbrand? 
Hij draait het nog eens om en slaat het stuk vlees een aantal keer op het rooster. Het 
vet uit vlees zorgt voor nog meer vuur. Het vuur licht de gezichten rond de braai 
op. Ik ben niet de enige die ademloos zit te kijken. Wel de enige die voor de 
zekerheid even aan zijn rechtermondhoek voelt of daar het water niet uitloopt.  

 



Mijn smaakpappillen schreeuwen inmiddels, alle schaamte voorbij, om eten waarop 
hij het vlees met een vlijmscherp mes op een plank in dunne repen snijdt en 
bestrooit met zout uit de maler. Een straaltje bloed vindt zijn weg richting de rand 
van de plank en het donkerrood van het vlees contrasteert prachtig met het zwarte 
geblakerde randje in de flikkering van de vlammen. De plank gaat rond en met mijn 
rechterhand kies ik het stuk dat bewust door mijn buurvrouw is genegeerd, een 
reepje met een randje vet.  

Als ik als rund een braai zou mogen kiezen waar ik mijn laatste minuten in het 
volle maanschijnsel omringd door vuur en aanbidders zou mogen slijten, zou het 
hier zijn. Verder van ooit vegetariër worden ben ik nog nooit geweest. Vuur, vlees, 
vrienden en vino. Het leven is goed in Greyton. Morgen rijden we weer naar 
Montagu. 
  



 
Vandaag rijden we weer naar Montagu. Ruim 100 kilometer naar het noord oosten. 
Het is prachtig weer en de route is geweldig. Ik zit alleen in de bus met Tamara en 
haar vriendin in de Nissan Almera voor me en haar man achter me in een bakkie. 
Onze vrienden gidsen ons door de bergen.  



 
Voor het eerst dat ik alleen in de bus rijd, pak ik mijn laptop en zet mijn favoriete 
cd van het moment op. De muziek heb ik heel ouderwets met de aangeschafte cd en 
mijn externe CD-drive in hoge kwaliteit op mijn 13 Inch MacBook Pro gezet. 
 

 



 
Het eerste instrumentale nummer golft prachtig mee met het landschap en ik kan 
me geen betere soundtrack voor deze rit voorstellen. En als het nummer naadloos 
overgaat in het volgende nummer lijkt de tekst geschreven voor deze rit, deze trip, 
dit avontuur van de bus en mij.  
 
Sometimes I feel like walking away 
Everything is everywhere and we think it's okay 
I thought the journey was the point of the race 
but it seems the destination is taking its place 
 
Try catching every moment you see 
Time is nothing to run out of it's just memories 
instant access to all things ever made 
while we're waiting for these numbers to blow us away 
 
This machine is taking all your cash 
All the fun is happening somewhere else 
The creator has a master plan 
Now you have the world in your hand 
 
Everybody has a right to forget 
Taking pleasure in the fact that you've nothing to share 
tell me how much does it cost when it's free 
Who can tell the story that only you would believe 
 
This machine is taking all your cash 
All the fun is happening somewhere else 
The creator has a master plan 
Now you have the world in your hand 
 
Everything, everywhere, everyone is in on it (x4) 
 
Zo zie ik het voor me. Rijdend vormen de woorden zich voor me, ontstaat het 
verhaal. Ik had me veel voorgesteld van deze reis. Deze droom om met zijn vieren 
in de bus naar Addo Elephahant Park te rijden.  
 
 
 



This machine is taking all your cash 
All the fun is happening somewhere else 
The creator has a master plan 
Now you have the world in your hand 
 
 
Het feit dat ik muziek afspeel in de bus is het bewijs dat ik het gevoel heb dat het 
masterplan gaat werken. Ik heb de wereld in mijn handen in de vorm van een groot 
VW stuur waar ik met gebogen polsen op 5 over 11 en mijn ellebogen op 10 over 
half 5 relaxed voorover hang en door de bergen deins waarbij mijn ziel wordt 
gebalsemd door de twee Belgische broers van Soulwax. 
 
Try catching every moment you see 
Time is nothing to run out of it's just memories 
 
Via een uitstekende bak koffie en een laat ontbijt bij de Oumeul aan de N2 in 
Riviersonderend slaan we brood in voor later wetende dat er de weide omgeving 
niet zulk lekker brood te krijgen is. 

 
We nemen afscheid van onze vrienden en vervolgen onze weg naar Montagu. Ik 
rijd voorop Tamara achter me in de binnenspiegel in de gaten houdend. Bij 
Stormsvlei verlaten we de N2 en trekken door de bergen. Soulwax plaveit nog 
steeds de weg voor me. Soepel sturend speelt de luchtgekoelde motor mee met de 
bombastische drums van het zesde nummer; 
 



Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
 
Het contrast met de problemen van precies een week geleden kunnen niet groter 
zijn. Dit is keihard genieten. De weg gaat aardig steil omlaag en ik geef wat minder 
gas om Tamara niet uit het oog te verliezen. Zodra het weer bergopwaarts gaat geef 
ik gas bij en voel ik de bus inhouden gepaard gaand met harde knallen uit de 
uitlaat. Hetzelfde gevoel en geluid als een week geleden. Toen met NoaH op de 
achterbank nu met Tamara in een Almera in de achteruitkijkspiegel. 
 
This machine is taking all your cash 
 
Met de factuur van Arno van Wijck op de passagiersstoel probeer ik de bus rijdend 
te houden door met het gas te spelen. Bernard Suits definieert spel als een 
vrijwillige poging tot het overwinnen van overbodige obstakels. Laat ik het woord 
spelen dus maar niet gebruiken in deze context. Eerder het tegenovergestelde van 
spel; depressie. Een diepe teleurstelling maakt zich van me meester. 
 
The creator has a master plan 
Now you have the world in your hand 
 
De wereld glipt als los zand tussen mijn vingers en de moed zakt tot diep in mijn 
Campers. Ik parkeer de bus in de berm naast de ingang van Winery Viljoensdrift, 
20 kilometer van Montagu. Het is precies een week geleden dat de bus ermee op 
hield. Precies een week geleden. Op de minuut. Bizar. 
 
 
 
 
 



 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
Do you wanna 
Do you wanna 
Do you wanna to get into trouble? 
 
 
We are. Again. 
 


