Robert & Claudia Schoemacher in Egypte

ROBERT SCHOEMACHER maakte de
afgelopen jaren de tongen los nadat
de belastingdienst de cosmetisch arts
persoonlijk failliet liet verklaren. Robert zou aan de bedelstaf zijn en met
zijn vrouw CLAUDIA met dochter LIVIA
naar Spanje zijn vertrokken, om nooit
meer terug te keren. Het stel vindt het
nu tijd om af te rekenen met alle wildwestverhalen die hen maar blijven
achtervolgen. Op uitnodiging van PRIVÉ en Corendon trekken ze in Egypte
eenmalig alle registers open. ‘Genoeg
is genoeg, dit zijn de feiten.’

duwd. Dat spook uit het verleden heeft voor
een knakje gezorgd waardoor ik heel langzaam in een zware depressie ben gegleden.
Eerst in Nederland, maar toen ik het gevoel
kreeg dat ik bij de bakker en de slager werd
aangestaard, in alle rust in Spanje.’

EXCLUSIEF

Hoe ben je daar weer uitgekomen?
‘Door me even los te rukken. Twee jaar lang
heb ik alleen maar naar de Spaanse zee zitten
staren en kwam het boek dat ik voor mijn uitgever moest schrijven maar niet af. Het duurde een eeuwigheid tot me dat lukte, maar toen
ik dat punt eenmaal bereikte, was dat echt
een eyeopener voor me. Mijn boek gaat over
een vrouw die kampt met een depressie en
uiteindelijk een zelfmoordpoging doet, waarna er iets merkwaardigs gebeurt. Het heet
Het Rimpeleffect en het komt binnenkort
uit. Ik koppelde dat nare gevoel ineens los van
Amsterdam en begon langzaam weer van
mijn land te houden. Op dat moment stond
Robert op het punt om ook zijn koffers te pakken en zich definitief in Spanje te vestigen,
maar ik hield hem tegen. Hij mocht niet weg
en dus bleef hij. Nu is hij weer de man die ons
gezin draaiende houdt. Mentaal is hij beresterk.’

Door FRANK WAALS
Foto’s ALBERT DEN ISEGER
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enietend kijken ROBERT en
CLAUDIA SCHOEMACHER om
zich heen. Ze vinden het heerlijk om er
even tussenuit te zijn in het bijzondere Egypte,
maar vooral willen ze voor eens en voor altijd
hun verhaal doen.

Hoe gaat het nu met jullie?
Robert: ‘Het is behelpen en we leven niet
meer het leven dat we gewend waren, maar
uiteindelijk redden we ons wel. Het is een
kwestie van aanpassen.’
Claudia: ‘Het is geen geheim dat ons banksaldo niet meer reikt tot aan de hemel, maar
het is nu ook weer niet zo dat we geen pak
melk meer kunnen kopen. Verhalen daarover
zijn behoorlijk overtrokken. We leven soberder
dan voorheen, maar zijn niet aan de bedelstaf.’
Wat deed het faillissement persoonlijk met
je?
Robert: ‘De belastingdienst en ik kwamen er
uiteindelijk niet uit en ik ben dus inderdaad
persoonlijk failliet verklaard. Die hele periode
maakte me erg onzeker en prikkelbaar, ook
naar mijn gezin toe. Met name omdat ik het
totaal niet zag aankomen, waardoor de klap
uiteindelijk nog harder aankwam en omdat

mensen daardoor dachten dat ik ook niet
meer aan het werk was. Die twee dingen
staan natuurlijk totaal los van elkaar. Mijn familie en die van Claudia hebben ons echter
goed opgevangen. Daarnaast had en heb ik
natuurlijk een vrouw aan mijn zijde die altijd
volledig voor mij door het vuur gaat. Ze heeft
altijd als een beest voor mij gevochten en dat
schept een waanzinnige band, die maar moeilijk te breken is.’

Er wordt gezegd dat jullie een tijdje uit
elkaar waren.
Claudia: ‘Als man en vrouw zijn we nooit een
seconde uit elkaar geweest en dat gaat ook
niet gebeuren. Wel bespeurde ik begin 2015
een soort metaalmoeheid, waardoor ik eventjes begon te twijfelen aan onze relatie. Misschien moest ik me er maar even helemaal
van losrukken en tijd voor mezelf nemen.
Dat deed ik door, samen met ons dochtertje
LIVIA (9), in ons huis in Spanje te gaan wonen.
Ik wilde even niet meer in Nederland zijn. Dat
had natuurlijk alles te maken met het feit dat
de belastingdienst op de stoep stond, zes
dagen voor onze trouwdag (07-07-07, red.).
De aankondiging van dat eerste faillissement
heeft onze hele bruiloft overscha-

‘Volgend jaar
zijn we weer
financieel gezon d!’
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Kun jij je vinden in de huidige situatie,
Robert?
‘Zonder enige moeite. Mijn zakenpartners zijn
al weer druk met het opzetten van verschillende vestigingen van de Perfect Age Beauty
Centers door heel Nederland, een nieuw franchiseconcept waarbij schoonheidssalons een
breder pakket aanbieden dan enkel huidverzorging, bijvoorbeeld ook tatoeageverwijdering en injectables. Over een jaar of tien hoop
ik dit te kunnen uitbouwen naar Spanje en
daar wil ik dan ook wonen. Mijn Spaanse artsendiploma heb ik al. In Nederland heerst een
opgefokt sfeertje. Daar wil ik weg van.’
Is het fijn om in Egypte even losgerukt te
zijn van de ellende in Nederland?
Robert: ‘Het is fantastisch en we hadden deze
trip ook echt even nodig. Corendon heeft er
goed aan gedaan Hurghada tot een van haar
bestemmingen te maken, want we hebben er
een uitstekende tijd. In een jeep over hobbelige weggetjes bereikten we de woestijn en tot
schrik van Claudia stond ik in Egyptische kledij als een soort profeet boven op een berg,
even later maakten een ritje op een kameel.
Dat doe je natuurlijk niet elke dag.’
Claudia: ‘We zittten in het Albatros White
Beach Hotel en daar krijgen we alle aandacht
van het personeel. Het eten is goed, de hygiëne prima en de slaapkamer nog luxer dan
thuis. Robert en ik zijn sowieso reislustige
types. In het begin van ons huwelijk bezochten we Colorado en Hawaii en als we nu even
tot onszelf willen komen, verblijven we een
aantal dagen in Parijs of, uiteraard, Spanje.’
Lees verder op de volgende pagina.
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ne haaienpuntjes waar facings op geplaatst
werden, maar wat totaal mislukte. Een cosmetisch arts moest eraan te pas komen om
mijn gebit te reconstrueren. In 2007 werd onze
dochter Livia geboren via een keizersnede en
daar heb ik een klein litteken en lichte pigmentverandering op mijn buik aan overgehouden. Omdat ik haar zes maanden lang
borstvoeding gaf, groeiden mijn borsten mee
tot enorme meloenen en kreeg ik last van
verklevingen van mijn oude siliconen. Om dat
te verhelpen moest eerst het verharde weefsel weggesneden worden, en werd het opgevuld met grotere siliconen.’
Hoelang heb je nodig om er financieel weer
bovenop te komen?
Robert: ‘Met de belastingdienst heb ik niets
meer te maken, want alles loopt nu via de
curator. Samen met hem probeer ik over een
jaar toch weer in een situatie te zijn beland
waarin we iets meer te besteden krijgen. Dan
moet ik er wel weer bovenop zijn. Nog verder
kijkend naar de toekomst hoop ik dat dit interview over een jaar of vijf enorm gedateerd is
omdat alles in mijn leven ten positieve is veranderd. Daar ga ik voor.’
Is je vader een belangrijke steun voor je?
Jullie gingen eens rollebollend over straat.
‘Dat had met name te maken met het feit dat ik
de dagelijkse leiding van de kliniek zou overnemen en hij enkel zou aanblijven als adviseur.
In die rol was hij echter nog te prominent aanwezig, waardoor er irritatie ontstond. Na de
verkoop van de kliniek zijn we op den duur
gesprekken met elkaar gaan voeren die uiteindelijk overgingen in de band zoals die er
daarvoor altijd was geweest.’
Claudia: ‘Hij steunt ons nu zelfs financieel, dus
dat geeft ook wel aan dat het wel weer snor
zit.’
Robert: ‘Hij is 86 jaar, maar werkt nog steeds.
Dagelijks stelt hij nog steeds nieuwe antiveroudering- en anti-alcoholinfusen samen
waarmee hij ziektes wil voorkomen. In de medicijnindustrie gaat zo veel geld om en hij probeert daar op een wetenschappelijke manier
enig tegengewicht aan te geven door te werken met stoffen die sowieso al in het menselijk
lichaam voorkomen. Hij is voor mij een voorbeeld, want ook ik wil tot op mijn oude dag
aan het werk blijven. Volgend jaar ben ik zestig, maar ik voel me veertig. Daar doe ik dan
ook alles aan. Vitaminepillen en regelmatig
sporten. Je hebt zelf in de hand hoe vitaal je
blijft.’
Wat heb jij allemaal aan jezelf
laten doen, Claudia?
Claudia: ‘Een stuk meer dan Robert,
kan ik je vertellen. Hij spuit alleen wat
Botox, laat zijn haar door mij knippen en twijfelt nog over een ooglidcorrectie. Mijn rijtje is wat langer. In
1995 kreeg ik lichtelijk last van ‘zadeltasjes’ op mijn benen, dus die
heb ik laten wegzuigen, in 1998 heb
ik mijn lippen vergroot en wilde ik
ook een filmsterrengebit. Daarvoor
liet ik al mijn tanden afslijpen tot klei4

‘We zijn
nooit een
seconde
gescheiden
geweest’

Maar Robert zegt je mooi te vinden zoals je
bent. Ook met een pondje meer.
Claudia: ‘Dat weet ik ook wel en door er zo
open over naar buiten te treden, probeer ik
ook een lans te breken voor andere vrouwen
die zich onzeker voelen, maar het is soms
lastig te accepteren dat het leven in fases
gaat. Als twintiger was ik het prototype van
een ‘lekker wijf’ en daar werd ik ook op uitgekozen door mijn vriendjes. Ik had een latent
minderwaardigheidscomplex omdat ik door
het detentieverleden van mijn vader van gevangenis naar gevangenis ging. Ik compenseerde dat later met een wild uitgaansleven en
wilde niets missen. Nu ik tegen de vijftig loop,
geniet ik van alle levenservaring, maar is het
verval van mijn lichaam confronterend.’
Wat heeft dat tot gevolg?
‘Onder andere dat mijn libido minder is geworden. Het initiatief ligt tegenwoordig vaker
bij Robert, maar dat zijn typische overgangsklachten. Het is inherent aan het vrouw-zijn en
dus vind ik ook dat je daar niet te moeilijk over
moet doen en gewoon open over kunt zijn. Ik
ben echt niet de enige met deze problemen.
Elke vrouw kampt daar op een gegeven moment mee, alleen de één iets eerder dan de
ander.’

Met Corendon
naar Egypte

EXCLUSIEF
Corendon vliegt twee keer per week, op zaterdag en dinsdag,
binnen vijf uur naar Hurghada. In Egypte biedt Corendon een
keur aan hotels, zoals het vijfsterren Albatros White Beach
Hotel. Dit hotel heeft een ideale ligging, direct aan het strand
en op loopafstand van diverse winkels en restaurants. Het hotel heeft veel faciliteiten voor jong en oud, zoals meerdere
zwembaden, diverse restaurants, een Spa Center en een miniclub voor de kinderen. Kortom, Albatros White Beach biedt u
alle benodigdheden voor een geslaagde vakantie. Een achtdaagse vakantie in dit prachtige hotel is bij Corendon al te boeken vanaf 549 euro per persoon. Dit is inclusief retourvlucht,
transfer en verblijf op basis van all-inclusive. www.corendon.nl
5

