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Ben CramerBen Cramer:
‘Ik blijf
trouw aan
mezelf’

H et is de eerste vakantie die 
ze samen ondernemen 
sinds de zenuwslopende 

momenten rondom de mislukte 
hartoperatie van BEN CRAMER 
vorig jaar. Blij en gelukkig dat hij 
het nog kan navertellen, blikt de 
zanger terug op een periode waar-
van hij zelf niets meekreeg, maar 
zijn vrouw CARLA VAN DER 
WAAL (56) des te meer.

Helpt deze vakantie de batterij 

dingen, ziektes, noem maar op. 
Wanneer dat zich allemaal opsta-
pelt en je niet de tijd krijgt er ook 
maar iets van te verwerken, raakt 
je buffer op.’

Carla, tijdens Bens hartoperatie 
kreeg hij een hartinfarct. Wat 
deed het scenario hem te verlie-
zen met je?

weer op te laden?
Ben: ‘Je stapt hier echt even in een 
andere wereld omdat het hele  
Titanic Mardan Palace zo enorm 
groot is. Ze hebben zwembaden, 
restaurants, een spa en een eigen 
club. Ik heb als artiest best veel 
van de wereld gezien en kan me 
nog goed herinneren hoe in 1969 
in een hotel in Rio de Janeiro mijn 

mond open viel van de weelde en 
de luxe. We zijn een halve eeuw 
verder, maar op de plek waar Co-
rendon ons nu heeft neergezet, 
heb ik het weer. Achter elke pilaar 
staat een bediende klaar en je glas 
wordt direct gevuld als je de laat-
ste slok hebt genomen.’
Carla: ‘Corendon voert ons dron-
ken, haha. Dit uitstapje zorgt voor 

een goede reset. Even afstand ne-
men van alledag en niet elke mi-
nuut op je horloge hoeven kijken. 
De laatste anderhalf jaar waren 
vooral zwaar door de hoeveelheid 
aan slecht nieuws die we ontvin-
gen. Op een gegevens moment 
zaten we zelfs in een periode van 
veertien dagen met negentien nare 
berichten. Overlijdens, echtschei-

Genieten onder  
de Turkse zon

BEN CRAMER (72) en zijn 
vrouw CARLA zijn volgend 
jaar 25 jaar getrouwd en 
nog steeds dolgelukkig. Ze 
overleefden samen twee 
zware periodes waarin Ben 
in kritieke toestand op de 
operatietafel lag en genieten 
daarom extra van de, door 
PRIVÉ en Corendon aange-
boden, vakantie naar Anta-
lya. ‘Wat een mooie plek is 
dit. Misschien moeten we de 
hele familie maar laten over-
komen om hier ons huwe-
lijksjubileum te vieren.’
Door FRANK WAALS 
Foto’s FERRY DE KOK

Lees verder op de volgende pagina.

‘Dat was onverteer-
baar en greep me naar 

de keel. Bij zijn eerste 
hartoperatie in 1995 ging het ook 
al bijna mis, dus toen hij vorig jaar 
opnieuw onder het mes moest, 
was ik angstig. Veel meer dan 
twintig jaar geleden. Het zal toch 
niet weer gebeuren, dacht ik.’
Ben: ‘Ik was onder narcose en had 

niets in de gaten. Als 
ik zou zijn overle-
den, dan hadden 
we niet eens 
een bewust 
laatste ge-
sprek ge-
had. Het 
lag ook 
helemaal 

‘Neem op, neem op!’
riep de buurvrouw,
maar ik versteende

helemaal. Ik durfde niet’

BSR AGENCY

Ben Cramer met zijn vrouw Carla.
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niet in de lijn der verwachting dat 
het zo mis zou gaan, maar de 
dienstdoende arts bleek mijn nieu-
we hartklep, waar ik feitelijk voor 
kwam, veel te strak en dicht tegen 
mijn kransslagader te hebben 
dichtgenaaid. Daardoor stagneer-
de de bloedtoevoer. Carla zat daar 
maar en kon niets doen.’
Carla: ‘Direct na die operatie belde 
de chirurg me om door te geven 
dat alles prima was verlopen. Dat 
nieuws stuurde ik dus ook direct 
door naar vrienden en familie, om 
daarna in alle opluchting een glas 
wijn te drinken en een hapje te eten 
bij de buurvrouw. Ik had de eerste 
hap nog niet in m’n mond of mijn 
telefoon ging opnieuw. Op het 
scherm nogmaals het nummer van 
de chirurg. ‘Neem op, neem op!’ 
riep de buurvrouw, maar ik ver-
steende helemaal. Ik durfde niet. 
Wat ik heb gevloekt in die huiska-
mer. Niet tegen de arts, het blijft 
immers mensenwerk, maar wel 
tegen mezelf. De buurvrouw was 
er helemaal van onder de indruk.’

Hoe was dat voor jou, Ben?
Ben: ‘Slechtnieuwsgesprekken, ik 
weet hoe het voelt. Toen ik in 1998 
met de kinderen naar Disneyland 
Paris ging en mijn telefoon een 
paar dagen uitzette, kreeg ik pas 
veel te laat van mijn broer te horen 
dat onze moeder op 88-jarig leef-
tijd was overleden. Vier maanden 
later belde hij opnieuw om de 
dood van mijn vader op 89-jarige 
leeftijd te melden. Carla heeft dit 
natuurlijk al een keer met mij mee-
gemaakt. Nu zat ze nog bij de 
buurvrouw, maar in 1995 kreeg ze 
het nieuws op kantoor bij Cona-
mus, waar ze voor JOHN DE 
MOL sr. werkte. Ze is sindsdien 
minder gaan werken en geniet van 
de rust die haar dat heeft ge-
bracht.’
Carla: ‘In het begin bleef ik thuis 
om hem te verzorgen, maar toen 
hij weer aan de slag ging, stond het 
me tegen dat we twee aparte le-
vens naast elkaar leidden. Kwam ik 
’s avonds thuis, dan stapte ik het 
bed in terwijl hij er juist uit moest 
om op te treden. Nu is dat niet 
meer het geval. Onze levens zijn 
veel meer op elkaar afgestemd. 
Ook nu heb ik vlak na de operatie 
eventjes voor hem gezorgd, maar 
liet hij me ook al snel opnieuw be-

hoorlijk schrikken. Twee weken na 
de ingreep revalideerde hij thuis 
door te wandelen. Hij zag er echt 
uit als een gevuld konijn, dus de 
spieren moesten los. Twee kilo-
meter naar het dorp en weer terug, 
maar na uren was hij nog niet te-
rug. Bleek hij doodleuk koffie te 
zijn gaan drinken met een kennis 
die hij onderweg was tegengeko-
men. En ik maar denken dat hij hal-
verwege de route was omgeval-
len.’

Is de kortademigheid inmiddels 
afgenomen?
Ben: ‘Ietsjes, al zal het nooit hele-
maal verdwijnen. Ik heb nu een 
ICD in mijn lichaam die mij bij een 
hartstilstand direct een enorme 
schok geeft. Normaal ga je dan 
reanimeren, maar bij mij voelt het 
dan alsof een paard met zijn hoef 
vol op mijn borst trapt. Daarnaast 
zal ook de leeftijd meespelen, iets 
wat ook effect heeft op mijn ge-
hoor. Soms hoor ik niet alles en 
moet Carla het even voor me her-
halen. Veel heeft te maken met 
slechte articulatie of mensen die 
binnensmonds praten, maar het 
komt ook voort uit het feit dat ik 
mijn hele leven op podia met veel 
geluid heb gestaan. Het heeft een 
hoge suis in mijn gehoor opgele-
verd die er nooit meer helemaal uit 
gaat en waar ik me zo min mogelijk 

op probeer te 
focussen 
om te 
voorko-
men dat 
het 
erger 
wordt. 
Het is 
echt 
een 
kwaaltje 
dat zan-
gers heb-
ben, ook 
collega’s als 
GEORGE BA-
KER (74) en ROB 
DE NIJS (76) hebben er 
last van.’
Carla: ‘Als Ben aandachtig met 
iemand in gesprek is, is er niets 
aan de hand. Wanneer hij echter in 
een groep staat waarbij iedereen 
door elkaar begint te roepen, dan 
mist hij weleens flarden. Het voor 
hem herhalen is soms vermoei-
end, maar tegelijkertijd part of the 
job.’
Ben: ‘Het is een automatisme ge-
worden.’
Carla: ‘Of gewoon gemakzucht, 
haha.’
Ben: ‘Het gehoorapparaat dat ik 
heb, gebruik ik anders nooit.’
Carla: ‘Dat is dan weer ijdelheid. 
Simpelweg ijdelheid.’

Ben: ‘Dat zal best, maar met dat 
ding hoor je werkelijk waar alles. 
Echt elk geluid. Met andere woor-
den: je wordt er gestoord van. De 
situatie zoals deze nu is, lijkt me 
daarom prima. Mocht het op een 
dag echt de verkeerde kant op 
gaan, dan stappen we wel over op 
gebarentaal. Relativerend valt dit 
allemaal ook wel weer mee. Ik 
hoor soms niet alles even goed, 
maar begrijpen doe het ik het nog 
prima.’
Carla: ‘Ja, ho even. Dat constate-
ren we voor nu, hè. Vlak de toe-
komst niet uit.’
Ben: ‘Wat zeg je nou?’
Carla: ‘Grapje, grapje!’

Optreden gaat nog goed?
‘Heel goed zelfs! Op mijn leeftijd 
haal ik qua optredens de krenten 
een beetje uit de pap en geeft zin-
gen me nog steeds een enorme 
dosis adrenaline. Ziek, zwak of 
misselijk naast de bühne? Zodra ik 
erop sta, verdwijnt dat als sneeuw 
voor de zon. Elke keer weer.’

Schnabbelaar, arrogante kwast, 
eigenheimer, domme jon-

gen die zich overal 
voor leent. Hoe 

ben je eigen-
lijk niet om-

schreven?
‘Ik denk 
dat ik 
daar 
nooit 
meer 
vanaf 
kom. 
Wan-

neer je mij 
bijvoorbeeld 
in de super-
markt tegen-
komt, dan 
heb ik blijk-
baar een ietwat 
arrogante uit-
straling. Mensen 
kennen je niet, maar 
vullen dat gewoon voor 
zichzelf in. Zelf heb ik dat 
ook weleens. Een beeld over be-
paalde personen, totdat ik ze ge-
sproken heb en erachter kom dat 
er vaak totaal niets van klopt. Het 
hebben van een vooringenomen 
mening, we maken ons er allemaal 

weleens schuldig aan.’
Carla: ‘Het kan ook weleens voor-
komen dat mensen boos worden 
omdat ze de situatie niet begrij-
pen. Zo waren we vlak na de ope-
ratie eens uitgenodigd in een hotel 
om daar op te treden voor vakan-
tiegangers, maar werden we bij 
aankomst direct overvallen door 
foto- en handtekeningenjagers. 
Wanneer je dan aangeeft moe te 
zijn van de reis zijn ze direct bele-
digd en noemen ze je een arro-
gante klootzak, iets wat zelfs al 
eens gebeurde toen we samen op 
een terrasje zaten en Ben toevallig 
even niet keek naar de vrouw die 
zijn aandacht probeerde te trek-
ken.’
Ben: ‘Ik had haar simpelweg niet 
gezien. Was dat wel zo geweest, 
dan had ik met alle liefde een 
praatje met haar gemaakt. Ik heb 
echter ook geleerd dat je het nooit 
iedereen naar de zin kunt maken. 
Ik blijf trouw aan mezelf, dan kan 
het nooit misgaan en doe ik mezelf 
geen schade aan. Als mensen mij 
onbeschoft benaderen, doe ik het 
gewoon terug. In een vorig leven 
was ik een lakei die stierf in een 
kerker met een bal aan zijn been. 
Daarom kan ik nu zo slecht tegen 
dergelijk gedrag.’

Je vertelde in je boek met nie-
mand iets af te rekenen te heb-
ben. En dat in een vak waarin 
veel afgunst voorkomt.
‘Ik ben heus weleens iemand  
tegengekomen die ik behoorlijk 
irritant vond en in situaties terecht-
gekomen waarin ik niet helemaal 

eerlijk behandeld ben, maar 
dat is toch geen reden 

om mensen af te 
zeiken? Dan 

had ik een 
boek  
zoals  
dat  
van  
 

GORDON (50) moeten maken, die 
werkelijk de hele wereld met de 
grond gelijk maakte. Erg onver-
standig en dom van hem, want de 
mensen die hij van onder uit de 
zak gaf, hebben hem wel gehol-
pen te komen waar hij nu is. Dat 
deksel krijgt hij nog wel een keer 
op z’n neus. Zo tekeergaan is niet 
mijn stijl. Bovendien had men, als 
ik dat ook op die manier zou heb-
ben gedaan, inderdaad kunnen 
zeggen: ‘Zie je wel, het is echt 
een arrogante klootzak!’ Ik pas 
daarvoor en kan met iedereen 
goed overweg. Het is ook daarom 
dat ik laatst op de verjaardag van 
mijn zoon VINCENT (45) naast 
mijn eerste vrouw zat en Carla 
recht tegenover me naast mijn 
tweede vrouw. Oké jongens, wie 
van de drie?! riep ik. Lag de rest 
gewoon blauw van het lachen.’

Vrienden blijven met je ex, het 
kan dus?
‘Dat gaat misschien wat ver. We 
komen niet voortdurend bij elkaar 
over de vloer, maar kunnen het wel 
prima met elkaar vinden in situa-
ties als deze. Omdat je beiden over 
oud zeer heen groeit, praat je weer 
met elkaar, al worden gesprekken 
wel wat oppervlakkiger omdat je 
geen oude koeien uit de sloot wilt 
halen. Mijn exen en ik gunnen el-
kaar het beste en zijn blij dat we 
voor onze vijf kinderen goed door 
één deur kunnen. Carla heeft een 
grote rol gehad in het creëren van 
de omgang die we nu met elkaar 
hebben. Dat begon al vlak na mijn 
tweede scheiding in 1990, die er 
meer inhakte omdat ik het al een 
keer eerder had meegemaakt. Ik 
had er nu niet zelf om gevraagd en 
was erg teleurgesteld, maar haar 
in september 1991 ontmoeten, 
haalde direct de wind uit de zeilen. 
Het kan altijd gebeuren dat, wan-
neer je met een nieuwe vrouw 
komt aanzetten, de andere partij 
uit jaloezie zegt: ‘Wat moet je met 

die trut?’ Dat 
soort wrij-

ving is er 
echter 

‘In een vorig leven was ik 
een lakei die stierf in een 
kerker met een bal aan 
zijn been’

Vervolg

Lees verder op de volgende pagina.

nooit geweest en ook de 
kinderen konden direct 
goed met haar overweg.’
Carla: ‘Ik ben geen stief-
moeder, maar een bo-
nusmoeder. Toch voel 
ik me uiteindelijk geen 
traditionele moeder. Ik 
ben verzorgend van 
aard en houd ontzet-
tend van Bens kinderen, 
maar weet niet hoe het 
voelt om kinderen van mijn 
eigen vlees en bloed te heb-
ben. Het gezin was er al en ik 

ben daaraan toegevoegd. Ik voel 
dan ook geen moederband, maar 
ben meer een soort goede vrien-
din. De twee oudsten waren vrij 
snel oké met het nieuwe, samen-
gestelde gezin omdat ze de schei-
ding daarvoor ook al bewust had-
den meegemaakt, maar de jong-
ste was zes. Een van de eerste 
gesprekken met haar zal ik nooit 
vergeten. Ze zei: ‘Ik vind het ei-
genlijk wel fijn dat papa en mama 
geen ruzie meer hebben en als ze 
bij elkaar waren gebleven, dan 
had ik jou ook niet leren kennen.’ 
Dat was zo schattig en helemaal 
hoe een kind denkt. Bovendien 
was ik niet de reden van de schei-
ding, dat is het belangrijkste.’

Omdat je bekend bent, kon heel 
Nederland ‘meegenieten’ van je 
huwelijkscrisis.
Ben: ‘Ik had geen tijd om zielig en 
alleen met een pizza voor de tele-
visie te zitten omdat ik dag en 
nacht aan het werk was. Daar kon 
ik in vluchten. Het feit dat mijn 
tweede vrouw bij me weg was, lag 
daarom ook niet meteen op straat, 

totdat een verslaggever van Privé 
op een dag bij mij thuis langs-
kwam voor een interview. Het was 
een prima gesprek, totdat ik twee 
uur daarna door toenmalig hoofd-
redacteur HENK VAN DER  
MEIJDEN (81) gebeld werd. ‘Ben, 
het viel de verslaggever op dat 
het er allemaal nogal schoon en 
clean uitzag. Ook lag er nergens 
speelgoed van je kinderen op de 
grond en je vrouw was nergens 
te bekennen. Is er wat?’ vroeg hij. 
Tja, moest ik toch even diep na-
denken en snel schakelen. Ik hing 
Henk op met de belofte hem bin-
nen een paar minuten terug te bel-
len. Tijd die ik nodig had om alles 
even op een rijtje te zetten. Ben, 
zei ik in gedachten tegen mezelf, je 
bent BN’er en daar zitten voor- 
en nadelen aan. Als je gewoon 
eerlijk bent en daar een goed 
verhaal van maakt, dan is het ook 
meteen duidelijk. En zo geschied-
de. Henk schreef een keurig stuk 
dat klopte als een klok, exact was 
zoals het was, mijn ex en ik had-
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den er geen enkele moeite mee, 
het was naar buiten… zucht! Klaar 
is kees. Een last was van onze 
schouders.’

Een derde keer verliefd worden, 
zag je dat überhaupt nog gebeu-
ren?
Ben: ‘Ik lag nog redelijk goed in de 
markt en wist dus wel dat dit niet 
het einde was. Al was Carla voor 
mij in het begin wel een soort 
klaagmuur.
Carla: ‘Al zijn ellende gooide hij er 
direct bij mij uit, iets wat voor hem 
therapeutisch werkte. Tot op het 
punt dat ik zei: Nu is het klaar, an-
ders ben ik er klaar mee.’
Ben: ‘Ze werkte toentertijd op een 
advocatenkantoor en kreeg dus al 
genoeg files over echtscheidingen 
op haar bureau. Kwam dit er ook 
nog eens bij, haha.’
Carla: ‘Ook ons leeftijdsverschil 
was natuurlijk een issue, maar de 
mensen die er een probleem van 
maakten, zijn later wel weer bijge-
trokken. We hebben er zelfs vrese-
lijk om moeten lachen, toen een 
man met zwaar Surinaams accent 
eens zei: ‘Ach mevrouwtje, die 
meneer is toch veel te oud voor 
u?’ Inmiddels zijn we bijna 25 jaar 
getrouwd, dus tussen ons zit het 
wel goed.’
Ben: ‘Misschien moeten we de 
hele familie maar laten overkomen 
om ons huwelijksjubileum hier te 
vieren.’

Wat was de roerigste tijd in de 
afgelopen 72 jaar?
Ben: ‘Toch wel het moment in 1977 
waarop ik van de belastingdienst 
een aanslag van 1,2 miljoen gulden 
kreeg. Ik lag op dat moment ook in 
scheiding, dus alles kwam tegelijk. 
Mijn huis heb ik gedwongen van 
de hand moeten doen, al heb ik de 
oorspronkelijke som nog wel kun-
nen verlagen naar 4,5 ton. Nog 
steeds heel veel geld, maar toch 
wat anders van 1,2 miljoen. Dat 
gevecht heeft vijf jaar van mijn le-
ven gekost, maar het was me elke 
cent waard.’

Wat was er aan de hand?
‘Ik werkte me in die tijd een slag in 
de rondte en alle contracten van 
mijn optredens werden keurig in-
geboekt, alleen stond ik ook gere-
geld in cafés en kroegen waar nog 

Privé 
en haar
gasten 
maakten kennis met het Titanic 
Mardan Palace resort, op slechts 
twintig kilometer van de luchtha-
ven in Antalya. Deze Turkse zon-
bestemming biedt een keur aan 
uitdagende activiteiten, zowel in 
als buiten het resort. Titanic be-
schikt over een ruime lounge en 
inpandige Monkey uitgaansclub 
met gratis cocktails, verlichte 
dansvloer en speciaal aangelegde 
nisjes die hierop uitkijken. Ook ver-

Met Corendon 
naar Turkije

zorgt het resort geregeld optre-
dens en concerten van lokale ar-
tiesten. Voor de avonturiers onder 
ons is het mogelijk om via Coren-
don diverse excursies met vervoer 
te reserveren. Van het bezoeken 
van reusachtige watervallen en 

tunnelaquari-
ums tot jeeps-
afari’s, duiksa-
fari’s, een be-
zoek aan het 
tweeduizend 
jaar oude ro-
meinse Aspen-
dos theater en 
zwemmen met 
dolfijnen. Be-
hoefte aan ont-

spanning? Probeer dan eens tradi-
tionele Turkse Hamam. Titanic 
Marden Palace is via corendon.nl 
al te boeken vanaf € 1175,- euro 
per persoon inclusief retourticket, 
transfer en verblijf op basis van 
ultra all inclusive.

Vervolg

ik lekker in mijn eigen zak. Dat ging 
lang goed, tot de ‘actie schuim-
kraag’ ineens de kop op stak, 
waarin al deze etablissementen 
door de belastingdienst eens 
goed onder de loep werden geno-
men. Ook bij mijn boekhouder 
kwamen ze uit. Al die zwarte 
schnabbels had hij keurig bijge-
houden in een mapje, maar per 

ongeluk meegegeven aan de 

belas-
tingdienst. 

Dan hang je! Ik 
doe daar ook niet l*llig 

over en steek absoluut de hand in 
eigen boezem. Je kunt wel zeg-
gen: die boekhouder moeten ze 
vierendelen, maar uiteindelijk ben 
ikzelf eindverantwoordelijk. Het 
jaar 1977 was echt een topjaar met 
alleen in december al 72 optre-
dens. Voor drie kwartier zingen 
kreeg ik 900 gulden, dus er kwam 
best wel wat binnen. Echter ook 
via optredens die niet netjes wer-
den opgegeven. Ik had de gok ge-
nomen en moest nu bloeden, zo 
simpel was het. Voor de bijl gaan 
en niet moeilijk doen, dat was het 
risico. Ik verschilde echter wel met 
die mannen van mening over het te 
innen bedrag en kon handenvol 
bewijs overleggen waarmee ik 
aantoonde dat ik minder hoefde te 
betalen. Vijf jaar later kreeg ik ein-
delijk mijn gelijk, al bleven ze me in 
de periode daarna wel scherp in 
de gaten houden. Tot aan de centi-
meter op de landkaart om mijn 
kilometervergoeding na te trek-
ken, aan toe.’

weleens wat onder de tap door 
werd betaald. Zwarte schnabbels 
waar iedereen vanaf wist, maar 
waar je natuurlijk je mond over 
hield. Je betaalde destijds maar 
liefst 72% belasting, dus ik vond 
dat ik al genoeg betaalde. Dit stak 

‘Dat gevecht heeft  
vijf jaar van mijn leven  
gekost, maar het was  
me elke cent waard’
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