
Gerard Cox (77) is naar eigen zeggen niet 
stuk te krijgen, maar kiest wel alleen nog 
maar de krenten uit de pap. Het Rotter-
damse oorlogskind heeft als altijd het hart 
op de tong: ‘Als ze in Mokum een tunneltje 
moeten graven, dan stort de halve stad in. 
Ik kom er graag, maar ik ga er ook altijd 
graag weer weg.’
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‘In Toen 
Was Geluk 
Nog Heel 
Gewoon 
zie je geen 
Marokkanen. 
Die waren 
er destijds 
nog niet in 
Nederland 
– daarom 
was geluk 
ook nog heel 
gewoon’

GROOT 
INTERVIEW
GERARD COX

U
Uitdelen is makkelijk, maar kun u ook 

incasseren? Zelfs in complimenteuze zin?
‘Dat continu ophemelen en overladen worden 
met complimenten hoeft voor mij niet zo, maar 
er van tijd tot tijd even bij stilstaan vind ik wel 
leuk, ja. Merken dat je niet de godganse dag 
thuis bij de telefoon zit, hopende dat hij over-
gaat. Ik heb in mijn leven diepe dalen gekend, 
maar ook veel geluk gehad met mooie dingen 
die overwegend succes hadden. Wat dat betreft 
ben ik tamelijk tevreden over het verleden en 
blij dat men je in het heden nog ziet staan. 

Laatst zat ik ineens met twee jonge gasten van 
een productiemaatschappij, beiden een jaar of 
28, aan tafel omdat ze me vroegen voor een 
nieuw project. De jeugd gaat met zoveel respect 
met mij om, dat vind ik bewonderenswaardig. 
Het gesprekje begint altijd met ‘u’, maar na 5 
minuten vraag ik toch vriendelijk of ze dat 
kunnen laten vallen. Zoals Wim Sonneveld dat 
ook eens tegen mij zei. Je en jij was voor hem de 
norm. Hij is er helaas niet meer, net zoals zove-
len met wie ik ooit gewerkt heb. Op deze leef-
tijd begint iedereen zo zachtjesaan dood te 
gaan.’

Is dat het meest vervelend aan ouder 
worden?
‘Tja, als je niet oud wordt ga je dood, zei Toon 
Hermans ooit. En zelf schreef ik in 1984 al het 
liedje De doden joggen met me mee. Tijdens 
een blokje om denk je toch aan hen die er niet 
meer zijn en de laatste tijd worden dat er wel 
heel veel. Ook jonge mensen. Frans Halsema 
was 44, Ronny Bierman 45 en Rogier van Otter-
loo 46. Soms sta ik een paar keer per maand in 
zo’n crematorium. Lichamelijk dood zijn is 
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NIEUWE REVU 
ONTMOET 
GERARD COX

Waar? Eerst op een 
bootje midden op 
de Maas, daarna in 
het Bilderberg Park-
hotel Rotterdam.  
Wanneer? Nadat 
we uit dat bootje 
zijn gestapt dus. 
Verder nog wat? 
Gerards oma las 
vroeger al elke 
week Nieuwe Revu, 
en zelfs diens voor-
loper: De Katho-
lieke Illustratie.

de club wilden helpen, maar plotseling op hard-
handige wijze werden afgeserveerd. Nu was ik 
nog het grijze muisje en zat ik niet in het 
bestuur, maar zo’n honderd mensen die nog 
hoger op de ladder stonden dan ik werden 
gewoon afgedankt door mannetjes die er inmid-
dels ook niet meer zitten. Ineens was hulp niet 
meer nodig en plannen voor de toekomst wer-
den angstvallig stil gehouden voor die vrien-
den. “Dat vertellen we de andere 40.000 sup-
porters niet, dus jullie ook niet,” was het 
antwoord tijdens die laatste vergadering. Ik 
dacht: wat gebeurt hier? Jullie zijn gewoon als 
de dood dat diezelfde 40.000 straks het Maasge-
bouw weer gaan bestormen. Op die avond 
besloot ik: ze zien me hier nooit meer.’

Maar dat was toch het besluit van een 
tijdelijk bestuur van een club die al veel 
langer bestaat?
‘Jawel, en daarom ben ik ook nog weleens op uit-
nodiging dat stadion binnengelopen toen Coen 
Moulijn net was overleden. “Coen Moulijn, we 
zien je nooit meer als een hinde langs de lijn. De 
Kuip zal zonder jou nooit meer als vroeger zijn,” 
zong ik tijdens het afscheid. Een lied dat ik ooit 
over hem schreef. Enkele dagen daarna ontving 
ik van algemeen directeur Eric Gudde een ver-
schrikkelijk aardige brief met de vraag of ik eens 
een kop koffie wilde komen drinken, maar daar 
heb ik vriendelijk voor bedankt. Ik ben heel blij 
dat ze nu eindelijk weer kampioen zijn gewor-
den en ik hoop ook dat de club komend jaar 
weer wat centjes gaat verdienen en weer vast om 
de prijzen kan gaan strijden, maar ik heb er 
geen behoefte meer aan nog in dat stadion te 
gaan zitten. Ik heb dat 60 jaar lang wel gedaan, 
maar als je Moulijn, Van Hanegem, Israël en 
Kindvall hebt zien spelen dan heb je het beste 
toch wel gezien? De laatste jaren vroeg ik me 
echt af waar ik nu eigenlijk naar zat te kijken, 
dus ik ben blij dat er nu weer hoop aan de hori-
zon gloort. Dat krankzinnige blij zijn om een 
schaal ben ik nu echter wel ontgroeid. Die waan-
zin dat Feyenoord een religie is en meer dan een 
club, dat begrijp ik niet zo goed meer.’

Lee Towers zei vorige week in dit blad 
dat volwassen mannen best mogen huilen 
om voetbal.
‘En ik vind het bespottelijk. Die mensen doen 
allemaal zo gek omdat ze een camera zien, maar 
als er eens wat meer op Dirk Kuijt zouden lijken 
dan waren we al een heel eind. Hij is zo goed in 
wat hij doet, en echt niet alleen maar omdat hij 
hard werkt. Want zijn we allemaal vergeten dat 
hij op het WK in Brazilië op werkelijk elke posi-

tie uit de voeten kon, tot aan rechtsback aan 
toe? Geen woorden maar daden, dat gehuil is 
nergens voor nodig.’

Wanneer huilde u voor het laatst?
‘Toen ik Giovanni van Bronckhorst voor de 
camera van de NOS in tranen zag, kreeg ik wel 
even een brok in de keel. I know, dit staat totaal 
haaks op wat ik net zeg, maar waar staat 
geschreven dat ik consequent moet zijn? Gio is 
een van de allersympathiekste mensen die ik 
ken, zeker in het voetbal. Hij is jarenlang door 
een hel gegaan en als je dan ineens op de top van 
de Himalaya staat, dan geloof ik niet dat hij kro-
kodillentranen liet zien.’

U hebt wel een goede vriend overgehou-
den aan het voetbal: Willem van Hanegem.
‘Een vriend voor het leven, maar wel een echte 
sportman. Als Joke (Bruijs, red.) en ik vroeger bij 
hem en zijn vrouw een avondje gingen sjoelen of 
bowlen, dan kon hij het nooit laten om vals te 
spelen. Bij elke aanloop riep hij dat het niks zou 
worden en dan belandde die bal natuurlijk ook 
in de goot. Het altijd maar willen winnen en het 
f link chagrijnig zijn als dat niet gebeurde, dat 
maakt hem zo’n sportman. Al zijn er ook voor-
beelden dat het anders kan. Kijk naar René van 
der Gijp. Die kwam nog met een hoge hoed het 
trainingsveld op en geeft nu motivatie-lezingen 
aan zakenlieden, maar raakt daar dan weer 
depressief van. Hoe doet hij dat in godsnaam?’

Zelf weleens gedacht: ik moet even weg 
van alles?
‘Mooi niet. Ik moet altijd glimlachen als ik weer 
hoor dat er één uit het vak een burn-out heeft. 
Ik werkte vroeger 7 dagen per week elke avond 
en had alleen vrij op kerstavond, oudejaarsdag 
en Goede Vrijdag. That’s it.’

Is dat niet gewoon kenmerkend voor 
deze tijd? Dingen veranderen nu eenmaal.
‘Dat is ook wel zo, maar daarom mag ik toch nog 
wel nostalgisch zijn? Ik ben in de jaren 60 begon-
nen als leraar, maar dat zou ik vandaag de dag 
niet meer kunnen. Zo zou ik in de klas meteen 
een einde maken aan al die petjes op het hoofd 
en mobieltjes in de hand. Maar als je dat doet, 
kijken ze je aan alsof je Methusalem bent. De 
jongerentaal van nu zou ik in het klaslokaal ook 
niet meer kunnen volgen. Iets is al snel ‘chill’, 
terwijl dat letterlijk ‘het onbehagen van mensen 
in een midlifecrisis’ betekent. En iets anders is 
weer ‘the shit’, terwijl dat in mijn ogen gewoon 
poep is. Als we naar buiten kijken dan hebben 
we het over het ‘milieu’, maar dat is niets meer 

of minder dan het Franse woord voor onderwe-
reld. Allemaal kromspraak waar ik in mijn huis 
op de Blaakse Dijk gelukkig geen last van heb. 
Een onderwijzer heeft tegenwoordig geen enke-
le status meer. Ook omdat die mensen zwaar 
worden onderbetaald terwijl zij juist het meest 
zouden moeten verdienen. Net als de vuilnis-
man, buschauffeur en timmerman. Aan een 
goed verdienende bankier heb je in feite niks.’

Kunnen de soms harde grappen uit Toen 
Was Geluk Heel Gewoon ook nu nog gemaakt 
worden?
‘Die humor was nog betrekkelijk onschuldig, 
maar toch kregen we opmerkingen dat Jaap 
Kooiman, het karakter dat ik speelde, zich zo 
laatdunkend uitliet over negers. Of die keer dat 
mij gevraagd werd waarom er geen Marokkanen 
in de serie meespeelden. Simpel, omdat die er in 
de tijd waarin het verhaal zich afspeelt nog hele-
maal niet waren in Nederland. Daarom was 
geluk ook nog heel gewoon, haha! Wim Kan riep 
eens dat de Papoea’s in Nieuw-Guinea niet naar 
de stembus konden omdat ze eerst gevangen 
moesten worden, en van Beethoven kreeg hij 
tranen in zijn ogen, maar die was daarmee niet 
de enige Duitser die hem aan het huilen had 
gemaakt. Of wat te denken van mijn opmerking 
over het feit dat ‘nanana’ vaak in mijn nummers 
te horen is, zodat de allochtonen makkelijker 
mee kunnen zingen. Het zal niet de allerleukste 
grap zijn die ik ooit gemaakt heb, maar het-is-
maar-een-grapje! Waarom mag dat tegenwoor-
dig niet meer? Krijg toch lekker het lazarus, ik 
doe het gewoon. Als je het pessimistisch 

‘Als je Moulijn, Van 
Hanegem, Israël en 
Kindvall hebt zien 
spelen, dan heb je het 
beste toch wel gezien. 
Ze zien me nooit 
meer in De Kuip’
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vervelend, maar geestelijk niet meer in orde 
zijn misschien nog wel veel meer. Zo was Adèle 
Bloemendaal op het laatst ook helemaal de weg 
kwijt. Dat gun je niemand. Mijn moeder is 96 
geworden en tot op het laatst hartstikke scherp 
en bij de tijd. Die laatste maand, wat eigenlijk 
al zo’n beetje haar sterfbed was, zei ik soms: 
“Ga maar slapen, ma. Het is goed zo.” Nou, dat 
heb ik geweten. “Ik ga helemaal niet slapen 
want dan ga jij ervandoor,” antwoordde ze dan 
bijdehand. Ik hoop dat mij hetzelfde gegund is. 
Dat ik niet op een dag ga malen in m’n kop. Ik 
ben nu 77, maar in mijn hoofd veel jonger. 
Maar ja, die jaren staan er nu eenmaal. Ik ben 
blij dat ik zo oud mag worden. Iemand als 
Johan Cruijff haalde de 69 niet eens.’

Schrok u van zijn overlijden?
‘Hij was een heel bijzondere en aardige man en 
een buitengewone voetballer. Verder vond ik 
het een beetje een warhoofd, een dwaallicht. 
Als je ziet wat hij zeven jaar geleden bij Ajax 
aanrichtte met die f luwelen revolutie. Nou, 
daar was weinig f luweels aan want het bloed 
zat er tegen het plafond. Al die mensen die zijn 
beledigd, ontslagen of eruit getrapt. Edgar 
Davids zou alleen maar deel uitmaken van het 
team omdat hij zwart zou zijn. Zoiets mag nie-
mand in Nederland alleen al denken, maar 
Cruijff kon het gewoon zeggen. Omdat hij de 
naam en het krediet had en dat wist hij zelf 
natuurlijk ook. Over de hele wereld kent men 
hem omdat hij zo’n verschrikkelijk goede voet-
baller was. Hij was alleen niet de allerbeste. Dat 
waren toch Pelé en later Maradona.’

Feyenoord, uw club, en u zijn ook niet 
meer wat het ooit geweest is. Waarom?
‘Dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Allereerst 
omdat het betaalde voetbal een poppenkast is 
geworden waarvan ik op een gegeven moment 
dacht: hier ben ik toch te intelligent voor om 
me daar nu nog druk over te maken?
Ten tweede omdat ik in 2010 deel uitmaakte 
van De Vrienden Van Feyenoord, een groep wel-
doeners met een goedgevulde portemonnee die 
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bekijkt is dit een rottijd om in te leven. Een 
soort eindtijd, net als het Romeinse Rijk dat ooit 
omviel. Daar zitten wij met onze maatschappij 
en manier van leven nu ook tegenaan. Spijtig, 
want mijn vijf kleindochters moeten daar wel 
gewoon in opgroeien. Hopelijk met toch een 
positieve blik naar de toekomst, want als je jong 
bent moet dat wel.’

Het had zelfs boze ingezonden brieven 
in de Volkskrant tot gevolg.
‘Het is mijn favoriete krant, maar ik lees hem 
elke ochtend knarsetandend. Die Mokumse 
arrogantie die er als een soort pislucht uit 
opstijgt, daar moet ik altijd even doorheen bij-

ten. Zeker toen die allochtone juffrouw zich in 
haar ingezongen brief ergerde aan mijn grap-
pen. Wat bezielt zo’n krant om dat ineens groot 
en met een foto te brengen als iemand met een 
gebrek aan relativeringsvermogen dat vindt? Nu 
hebben we hem: Gerard Cox is een racist, moe-
ten ze gedacht hebben. Bovendien bleek de brie-
venschrijfster onder een pseudoniem te schrij-
ven, dus ze verschool zich nog ook. Ik heb geen 
computer en geen GSM, maar via via hoorde ik 
dat Ebru Umar het in de Metro voor mij opnam. 
En ook ik stuurde een ingezonden brief naar de 
Volkskrant omdat ik het verdom om me op mijn 
leeftijd nog voor racist te laten uitmaken. Ze 
hebben hem netjes geplaatst, alleen knipten ze 

de laatste zin er wel vanaf: “Ik ben blij dat u 
weer eens over mij geschreven heeft, alleen kunt 
u de foto voortaan wat groter afdrukken?” 
Waarschijnlijk niet geestig, of zo.’

En toch blijft u de Volkskrant lezen.
‘Het is verder ook gewoon een goede krant met 
een nieuwe hoofdredacteur die verstand van 
zaken heeft. Als je vroeger ’s avonds laat een 
komkommer in de Volkskrant wikkelde, had je 
’s ochtends een augurk. Dat is nu niet meer zo. 
Men is positiever gaan schrijven en het leeft. 
Alleen die Amsterdamse arrogantie blijft wel 
aanwezig. Daar moet je je bij het openslaan 
altijd even overheen zetten. Amsterdam is de 
hele wereld en de hele wereld is Amsterdam. En 
dat werkt verstikkend, zo vertelden ook die 
twee jonge jongens van die productiemaat-
schappij me. Je schijnt pas een goede acteur te 
zijn als je in Amsterdam woont, maar geen haar 
op mijn hoofd die daaraan denkt. Ik kom er 
altijd graag, maar ik ga er ook altijd graag weer 
weg. Ik ken de stad goed, maar andersom is dat 
vaak niet het geval. Tijdens het afscheid van 
Coen Moulijn schreef een Mokumse journalist 
dat de Maasvlakte in brand stond omdat er een 
brand in Moerdijk was. Dan weet je het toch 
niet waar je het over hebt? Ook vond hij dat De 
Nederlander een overdosis Coen te verwerken 
kreeg omdat hij net zijn laatste adem had uitge-
blazen. Hoe durf je zoiets op te schrijven? Wij 
zuchten al jarenlang onder een overdosis 
Cruijff, maar daar hoor je ons toch ook niet over 
klagen? Wij Rotterdammers hebben zo langza-
merhand schijt aan Amsterdam. Die stad kun je 
toch niet serieus nemen? Als ze in Mokum een 
tunneltje moeten graven dan stort de halve stad 
in en als ze hem begroten op 2 miljard dan komt 
het uiteindelijk uit op 10 miljard. De hoofdstad 
is een openluchtmuseum geworden en dat zeg 
ik niet vanuit een soort Calimerogevoel. Het is 
zoals het is.’

Hebt u ergens spijt van in je leven?
‘Nee, want spijt hebben heeft geen zin. Dat lost 
niets op. Wel had ik sommige dingen beter niet 
kunnen doen, zoals het nummer Ajax Is Dood 
uitbrengen. Vlak daarna wonnen ze drie keer de 
Europacup en ik heb mensen er echt mee op 
hun ziel getrapt. Vooral Sjaak Swart was daar 
erg boos over. Ik was echter te jong en te stom 
om dat in te zien, maar nu zeg ik: slechte keuze 
geweest.’

Wat koestert u?
‘Mijn vriendschappen. Het is bijzonder als je er 
op deze leeftijd nog een handjevol hebt. Ik heb 

een hele leuke vriendin gehad, jarenlang, en ben 
ook twee keer 10 en 14 jaar getrouwd geweest, 
maar nu alweer heel wat jaren vrijgezel. Bij 
elkaar in huis kruipen doe je in deze fase van je 
leven niet zo snel meer. Mijn sociale contacten 
bestaan enkel uit vrienden en familie. Ook koes-
ter ik de bijzondere dagen die net even anders 
zijn dan andere. Zoals de uitblinkerslunch bij 
Willem-Alexander en Máxima. De koning bleek 
mij al te kennen en bij de koningin stelde ik me 
voor als hitzanger, haha. We hebben gezellig 
met elkaar kunnen praten. Vroeger was ik tegen 
het koningshuis, maar tegenwoordig zie ik het 
historisch belang er wel van in. Men zeurt altijd 
dat ze ons zoveel geld kosten, maar kijk eens 
naar al die presidenten van Frankrijk. Macron, 
Hollande, Sarkozy, Chirac en Giscard d’Estaing 
krijgen tot aan hun dood 10.000 euro per 
maand, een enorm kantoor, auto, chauffeur, 
beveiligers en bedienden. Wat denk je dat dat 
allemaal kost?’

Wat staat er nog op uw bucketlist?
‘Ik roep al jarenlang dat ik nog weleens geno-
men wil worden door Linda de Mol. Dat zou ik 
wel leuk vinden. En anders meedoen in een 
Hollywood-productie met Robert De Niro in de 
hoofdrol. Een klein rolletje is voor mij al 
 voldoende. Daar hoef ik dan maar 100.000 dol-
lar voor.’

U blijft dus nog graag aan het werk?
‘Ik pak niet meer alles aan, maar de leuke din-
gen doe ik graag. Zo sta ik in het najaar nog acht 
keer samen met Joke Bruijs en Ron Brandsteder 
op de planken met De Oase Bar. Lekker dicht bij 
huis in De Doelen, want het hele land doortrek-
ken doe ik niet meer. Anderhalf tot twee uur in 
de file is pure tijdsverspilling en dus niet meer 
zo aan mij besteed. Maar met onze vaste stek 
mag ik niet mopperen en onze producent Basti-
aan Ragas legt me ook f link in de watten. Hij is 
heel zuinig op me, maar hij vindt mij natuurlijk 
ook al stokoud. Iets waar ik nog steeds aan moet 
wennen. Als Bastiaan bij de dokter komt dan 
vraagt hij als grap hoe het met de cocaïne staat 
en als ik bij de dokter komt, vraagt hij of ik nog 
weleens buiten kom. De manier van benaderen 
is anders omdat je tegen de 80 loopt, maar zo 
voel ik me helemaal nog niet.’   ✖
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‘ Ik roep al 
jarenlang dat 
ik nog weleens 
genomen wil 
worden door 
Linda de Mol. 
Dat zou ik wel 
leuk vinden’
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