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‘D

e eerste keer dat ik Eric ontmoette droeg hij een witte
Kappa-trui en gympjes die
ik nou net nooit zou kopen.
Hij deed heel bot. Niet echt
mijn persoon, dacht ik. Een
vriend had ons samengebracht in de hoop dat ik
Eric kon helpen. Eric had een idee voor een soort
winkel met openbare wc’s. Ik had ervaring als
ondernemer. Schoorvoetend gaf hij die avond
zijn idee prijs. Toen ik de naam “2theloo” zag,
was ik overtuigd. Briljant. In de weken erna
belden we tot diep in de nacht en dachten alle
details uit. Zo ontstond onze vriendschap, doordat we respect voor elkaar ontwikkelden.’
‘Eric had schijt aan wat mensen van hem
vonden, deed zich nooit anders voor dan hij was.
Een vrije geest. Als je niet in 2theloo geloofde:
prima. Hij ging je niet overtuigen, maar door
naar de volgende. Hij won van Jana Novotná met
tennis, maar had geen zin om prof te worden.
Een keiharde werker, maar niet op te jagen.
Tot mijn ergernis reed hij altijd negentig op
de snelweg. Maar dat eigene vond ik ook juist
prettig aan hem. De eerste keer dat we samen
op een hotelkamer sliepen, in Istanboel, kwam
hij poedelnaakt naast me liggen. “Anders kan ik
niet slapen”, zei hij. Natuurlijk draaide hij zich
’s nachts tegen me aan. Hij kende geen gêne.’
‘Vooral op reis praatten we veel, over 2theloo,
over het leven. Ik was jong vader geworden, had
moeite met die rol. “Je moet meer capituleren”,
zei hij. Hij was een enorme familieman, gek
op zijn kinderen, dat gevoel heeft hij me echt
bijgebracht. “Als je dichtbij bent, zie je meer”,
zei hij ook altijd. Dat was zijn modus operandi,
ook met klanten en zakenpartners ging hij heel
intiem om. Hij begreep dat onderhandelen niet
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betekent dat je er het maximale uit sleept, maar
dat beide partijen optimaal tevreden zijn. Daardoor hadden we binnen een jaar een wereldwijd
contract met Shell, denk ik.’
‘Maar hij was ook een moeilijke man. We
hebben weleens een sollicitatiegesprek gevoerd
waarbij hij niet eens opkeek van zijn laptop. Dan
had hij er geen zin in en zat ik me te schamen.’
‘Ik was in Los Angeles toen hij verongelukte,
de eerste reis zonder elkaar in vijf jaar. ’s Nachts
ging mijn telefoon. Ik zag de naam van Vanessa,
Erics vrouw, op mijn scherm en dacht: dit is zakbellen. Ze belde mij nooit. Toch nam ik op. “Eric
heeft een ongeluk gehad”, zei ze. Even dacht ik
aan hechtingen, een gebroken arm, Eric was een
beetje kleinzielig. Maar midden in die gedachte
zei ze: “En hij is dood.” Ik weet nog dat ik uit het
raam keek – uitzicht over Hollywood – en volledig in elkaar zakte. Ik kon niets zeggen, liet Vanes praten: “Hij is dood, Almar, hij is dood.” Op
de achtergrond hoorde ik zijn twee kinderen.’
‘Een van de eerste dingen die ik dacht, was:
hier gaat niets goeds uit voortkomen. En zo
is het, tot op de dag van vandaag. Het enige
positieve is dat ik me iets bewuster ben van wat
waardevol is in mijn leven, van mijn gezin, de natuur. Ik zeg niet meer op alles ja, maar vraag me
af: is dit mijn inspanning waard? Maar verder

Als team boden we
tegenwicht, speelden we ‘good
cop, bad cop’. Nu doe ik het
alleen en is het evenwicht zoek

mis ik hem nog elke dag, doet het pijn, voelt het
eenzaam, leeg en klote.’
‘Ik voelde me veilig met Eric. Zakelijk zaten
we altijd op één lijn, ook zonder dat we dat bespraken. Sinds 2013 is een private-equitypartij
aandeelhouder van 2theloo. Die verhouding
loopt stroef, ze doen zo anders zaken dan wij. Als
team konden we tegenwicht bieden, speelden
we “good cop, bad cop”. Nu doe ik het alleen en is
het evenwicht zoek. Maar het meest mis ik hem
privé. Iedere ochtend om zes uur begonnen we
met whatsappen, nu word ik wakker en blijft het
stil. Vanessa zei tegen me: “De laatste jaren van
ons huwelijk was jij ook met hem getrouwd.” En
zo voelde het ook.’
‘Vanochtend onder de douche hoorde ik
“Cannonball” van Showtek op de radio, zijn
nummer, hij hield van house. Dan beleef ik van
alles opnieuw. Hoe ik hem na een fietstocht van
70 kilometer terugvond in het gras van Central
Park in New York. Hoe hij at. Dat kan niemand.
Een broodje hield hij tussen duimen en vingers,
pinken omhoog, en dan keek hij na iedere hap
naar de plek waar hij de hap had genomen.
Tergend langzaam. Vreselijk vond ik dat toen,
nu mis ik het.’
‘De eerste maanden had ik angstaanvallen,
ik kon niet slapen, was bang en benauwd. In die
tijd zag ik de film Dallas Buyers Club, waarin de
hoofdpersoon erachter komt dat hij aids heeft.
Als het besef binnenkomt, schreeuwt hij zo
hard, er komt nog net geen bloed uit zijn mond.
Dat heb ik ook meegemaakt. Ik reed op de N44
bij Sassenheim en realiseerde me: hij komt echt
niet meer terug. Ik heb geschreeuwd, ben naar
Maastricht gereden en weer terug, zonder stoppen. Ik kon niet anders.’
‘Het was weleens op het randje, dat ik echt niet
meer zag hoe ik ooit weer plezier zou hebben in
mijn leven. Iemand zei toen: “Het is nog nooit
zo donker geweest dat het niet meer licht werd.”
Dat heb ik vaak tegen mezelf moeten zeggen:
het wordt weer licht. Ik heb behoorlijk donkere
gedachten gehad. Maar dan keek ik in de ogen
van mijn kinderen en zag: die hebben me nodig.’
‘Samen met mijn broer heb ik na een paar
weken de plek van het ongeluk bezocht. Ik moest
weten wat er gebeurd is. Er lag nog rommel van
het ongeluk. Ik heb de fatale bocht zes keer gereden, de paal bekeken waar zijn auto omheen gevouwen zat. Had hij nog geleefd als ik achter het
stuur had gezeten? Ik weet het niet. Hij moet op
slag dood zijn geweest, dat stelt me wel gerust.’
‘In februari was het twee jaar geleden. Alle
eerste keren zijn voorbij. Ik merk dat er sinds
kort soms een dag is dat ik niet heel intensief
aan Eric denk. Daar ben ik dankbaar voor, dat
het draaglijk wordt.’ ❏
Dit is het zesde deel in een serie over verlies.

