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Toen 
was geluk 
nog heel 
gewoon
Officieel is ‘ie al twaalf jaar 
met pensioen, maar zanger 
en acteur Gerard COx still 
goes strong. een gesprek 
over het waarom van z’n 
nieuwbakken snor, zijn 
verhouding met drugs en 
alcohol, een leven zonder 
internet en de gewenste 
standrechtelijk executie van 
een zeker persoon. 
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haat omdat je je dan een groot deel van de dag niet lekker 
voelt, dat heb ik er niet meer voor over.” 
 
Welk tv-programma kunt u missen als kiespijn? “Ach, ieder-
een doet z’n best. De één lukt het, de ander niet. Wie ben ik om 
daarover te oordelen? Ik woon buiten een dorp, in de Hoek-
sche Waard, waardoor ik een schotel in plaats van kabel heb. 
Dat betekent dat ik ongeveer 450 zenders heb; ik wist niet 
eens dat er zo veel waren. Ik kijk veel televisie en vooral naar 
Discovery en National Geographic, waar je ziet hoe leeuwen 
hertjes opvreten en waarom nijlpaarden gevaarlijk zijn. Dat 
vind ik leuk. Als de Tour de France of de Vuelta is, dan kijk ik 
de laatste twintig minuten voor de eindsprint. Voetbal volg ik 
natuurlijk ook wel, hoewel ik het een totaal uit de hand gelo-
pen onzinverhaal begin te vinden met de prijzen die voor die 
voetballers worden betaald. Ik gun het ze van harte, maar vij-
honderd miljoen euro betalen voor een voetballer, dat gaat 
toch nergens over? Ik vind het abject, ook de bedragen die ze 
verdienen. Tienduizend euro per dag, daar komen ze makke-
lijk aan. Er komt hopelijk een dag dat men zal gaan inzien dat 
dit niet kan. Maar ja, het is ook zo corrupt als wat in de top van 
de UEFA en die FIFA.” 

Is de lol in het spelletje daardoor minder geworden? “Het 
wordt minder interessant om naar te kijken, want die Champi-
ons League loopt altijd uit op een competitie waarin steeds 
weer dezelfde clubs op het laatst het pleit beslechten. Dan 

denk ik: ja, deze wedstrijd heb ik al een keer 
gezien. Er is niks meer aan. Ik kijk daardoor 
minder, maar ik zie natuurlijk wel alle wedstrij-
den met Feyenoord. Feyenoord is mijn club. Dit 
jaar was wat dat betreft goed. Een enorm feest, 
al had ik wel iets minder krankzinnigen op tele-
visie willen zien. Met name bij De Wereld Draait 
Door zag ik Feyenoord-supporters waarvoor ik 
me kapot geneerde. Maar goed. Dat zal er wel 
bij horen.” 

Wat doet u als u alleen thuis bent? “Ik lees 
graag. De krant neem ik elke dag van voor naar 
achteren door, al merk ik tegenwoordig dat ik 
weleens een bladzijde omsla omdat ik geen zin 
heb om een bepaald artikel te lezen. Er is zoveel 

ellende in de wereld. Ik heb ook een paar tijdschriften die elke 
week op de deurmat vallen en kasten vol met boeken. Dan 
loop ik door mijn huis en ontdek ik ineens een boek waarvan 
ik niet eens meer wist dat ik het had, zoals Honderd Jaar Een-
zaamheid van Gabriel García Márquez. Dat is een boek dat je 
makkelijk twee keer kunt lezen.” 

Waarom heeft u geen internet? “Daar wil ik niks mee te ma-
ken hebben. Ik heb ook geen computer, geen mobiele telefoon, 
geen apps. Iedereen tegen wie ik dat vertel, slaakt een zucht 
van verlichting: ‘Kon ik dat ook maar zeggen!’ Dan denk ik: 
wat doen mensen zichzelf aan? Het is zo zonde van de tijd, al 
die mails en dat berichtjes sturen naar elkaar. Ik ben er niet 
tegen hoor, iedereen moet doen wat ‘ie niet laten kan, maar ik 

 
at is uw huidige gemoedstoestand? 

“Die is zeer positief, want we zijn aan het 
repeteren voor het theaterstuk De Oase Bar. 

Dat is een herneming van een groot succes 
van vorig jaar. Toen zagen in drie weken tijd 

ongeveer 30.000 mensen het stuk in de Oude 
Luxor. Bastiaan Ragas, de producent, zei met-

een: ‘We gaan nog wat doen en dan een beetje 
anders.’ We spelen het nu in De Doelen en het heet een sing-
a-long, een meezingconcert dus, maar we spelen er ook een 
toneelstukje bij. Erg leuk om te doen.”

Is het zwaar? “Ik ben niet meer de allerjongste, dus ik merk 
na zo’n dag repeteren wel dat ik een beetje uitgewoond ben. 
Daar zal ik nooit over klagen, want ik ben allang blij dat de 
mensen mij nog kennen. Ik zorg gewoon dat ik genoeg slaap: 
van middernacht tot negen uur ’s ochtends, dan kan ik er weer 
tegenaan.” 

Hoeveel waarde hecht u aan een sixpack? “Helemaal niet 
joh, ik heb er de leeftijd niet voor om me daar nog druk om te 
maken.” 

Bent u wars van ijdelheid? “Dat niet, want anders stond ik 
niet op het toneel. Als je de pretentie hebt om een halve meter 
hoger te gaan staan dan het publiek, dan ben je ijdel genoeg 
om te denken dat je iets kunt, blijkbaar. Dat gaat ook over ui-
terlijk, natuurlijk. In De Oase Bar speel ik een 
nachtclubeigenaar, wat ik zo goed mogelijk wil 
uitdragen. Daarom heb ik een snorretje laten 
staan, ik heb mijn haar kort laten knippen, ik 
zorg dat ik een behoorlijk jasje en pak aan mijn 
lijf heb. Daar ben ik dan toch wel even mee  
bezig.” 

Wat is uw favoriete kledingmerk? “Heb ik 
niet. Vroeger ging ik naar Coen Moulijn, dat 
was in de jaren zestig en zeventig de beroemd-
ste voetballer van Feyenoord. Hij had een kle-
dingzaak in Rotterdam-Zuid waar ik graag kle-
ding kocht. We waren ook bevriend, maar Coen 
is dood, helaas. Er gaan steeds meer mensen 
om me heen dood; dat is het voordeel of nadeel 
als je blijft leven. Dat terzijde, want ik heb nu een paar andere 
adresjes waar ik goed terecht kan voor kleding, met name bij 
Voorwinden in ’s-Gravendeel.”

Welke verhouding heeft u met alcohol en drugs? “Je gelooft 
me misschien niet, maar ik heb nog nooit een snufje, snuifje 
of haaltje genomen. Ook niet in de jaren zestig. Ik vond dat ik 
daar niet beter van werd, begrijp je? Ik wil liever controle over 
mezelf houden. Dat is met drinken precies hetzelfde. Ik lust 
graag een oude borrel, een Blankenheim, maar ik ga niet zo 
ver dat ik de controle over mezelf verlies. In de zomer, op een 
strand of in een tuin waar het gezellig is, wil ik heus wel eens 
lekker aangeschoten raken, want wijn is natuurlijk ook heer-
lijk. Maar dat je echt dronken wordt en jezelf de andere dag 

‘er gaan steeds 
meer mensen om 
me heen dood; dat 

is het voordeel 
of nadeel als je 

blijft leven’
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weet zeker dat het leidt tot een verlies aan sociaal contact. 
Mensen bellen ook niet meer hè, ze sturen elkaar een bericht-
je. Even bijpraten is er niet meer bij, terwijl ik er echt even voor 
ga zitten als ik iemand bel. Dan heb ik je aan de lijn, dat is 
persoonlijk en daar neem ik de tijd voor.” 

De Oase Bar valt onder de noemer variété. Is dat nog van 
deze tijd? “Het oudere publiek vindt het fantastisch, maar ik 
weet niet of het ook nog iets is voor jongere mensen. Dat vraag 
ik me ook niet af als ik een programma zoals dit maak. Sterker 
nog: degene die het woord ‘doelgroep’ heeft verzonnen en be-
dacht, die mag van mij vandaag nog tegen de muur worden 
gezet. Er zitten vandaag de dag bij de tv allemaal mensen die 
zeggen: ‘Als we het zus en zo maken en dit en dat doen, dan 
trekken we dit publiek.’ Dat is niet waar! Je moet maken waar 
je zelf achter staat, want jij bent de enige die over de kwaliteit 
kan oordelen. We hebben zestien jaar Toen was geluk heel ge-
woon gemaakt en in interviews werd mij steeds weer ge-
vraagd waarom dat toch zo’n succes was. Het antwoord is heel 
simpel: omdat mensen erom moeten lachen. Klaar.” 

Wat was het alternatief geweest als u geen acteur was ge-
worden? “Ik ben van 1960 tot 1962 schoolmeester geweest. 
Dat had ik nooit m’n hele leven willen doen, want ik wilde altijd 
al het theater in, maar ik kon na een jaar al uit de militaire 
dienst omdat er een onderwijzerstekort was. Dan moest ik ook 
wel even lesgeven, vond ik, dus dat heb ik anderhalf jaar ge-
daan. Daarna heb ik toelatingsexamen gedaan 
bij de Toneelschool, waar ik voor zakte. Te wei-
nig talent. Gelukkig maar, want vervolgens ben 
ik met mijn gitaar het land ingetrokken en nooit 
meer naar huis gegaan. Ik heb er altijd mijn 
geld mee kunnen verdienen.” 

Waar kunt u uzelf over verbazen (again and 
again and again)? “Over iemand als Marc de 
Hond die zogenaamde computerscholen op-
richt. Kinderen hoeven volgens hem niet meer 
te leren, want ze kunnen alles opzoeken op in-
ternet. Hou toch op! Kinderen moeten toch ook 
leren om iets te leren? Iedereen doet altijd een beetje meewa-
rig als ik zeg dat ik geen computer heb, alsof het een soort 
verworvenheid als je weet hoe je daarmee om kunt gaan. Ik zal 
je zeggen: als ik me er drie dagen tegenaan bemoei, dan kan 
ik het ook. Maar ik wíl het niet. En die kinderen zouden ook 
gewoon iets moeten leren in plaats van alles maar op te zoeken 
op internet. Die De Hond zou standrechtelijk geëxecuteerd 
moeten worden om de onzin die hij uitkraamt, eerlijk waar.”

Naast wie wilt u nog eens wakker worden? “Wat heb je er 
nou aan om naast iemand wakker te worden? Als je nou vraagt 
met wie ik nog wel eens naar bed zou willen, dan is dat een 
ander verhaal.”

Vooruit: met wie zou u nog wel eens naar bed willen? “Wat 
ik een heel bijzonder mens vind, is die Spaanse actrice. Heel 
beroemd. Penélope Cruz, zo heet ze. Dat vind ik een ongelofe-
lijke vrouw. Lekker vurig. Maar ja, ik ken d’r verder niet.”

Vraagt u nog wel eens een vrouw mee uit? “Op het ogenblik 
niet. Ik heb geen relatie en heb daar ook geen behoefte aan. Ik 
kan verschrikkelijk goed alleen zijn.”

Is uw leven veranderd sinds u grootvader bent? “Niet zo 
heel erg, want de ene helft van mijn kleinkinderen woont in 
Amsterdam en de andere helft in Voorburg. Ik zie ze een paar 
keer per jaar en dan is het heel gezellig, maar ik ben geen opa 
die van alles met ze onderneemt en bij wie ze blijven logeren. 
Ik heb wel altijd goed voor ze gezorgd, ook financieel, want 
ik heb mijn AOW vanaf mijn 65e verdeeld onder mijn vijf 
kleinkinderen. Dat duurt nu al twaalf jaar, dus ze hebben een 
leuk sommetje als ze ooit gaan studeren of een autootje wil-
len kopen.”

Waar gaf u exorbitant veel geld aan uit? “Ik wil me niet heili-
ger voordoen dan ik ben, maar ik geef niet zo veel om luxe. 
Kijk, ik heb een mooie auto, maar dat komt voort uit het feit dat 
ik een goeie, betrouwbare auto wil hebben. Dat is ook belang-
rijk voor m’n werk. Aan de andere kant koop ik al dertig jaar 
tweedehands, want je bent natuurlijk gek als je een nieuwe 
auto koopt. Zodra je de garage uitrijdt, is ‘ie de helft minder 
waard. Mijn horloge is ook mooi, een Omega, maar die heb ik 
dan weer gekregen.” 

Met wie wilt u liever overblijven op een onbewoond eiland: 
Heleen van Royen of Marianne Thieme? “Dan denk ik dat 

Marianne Thieme interessanter is. Ik ben het 
niet helemaal met haar eens, maar ze heeft in 
ieder geval een standpunt. Waar ze sowieso 
groot gelijk in heeft, is dat we een beetje voor-
zichtig moeten omspringen met dieren. Er ge-
beuren zulke achterlijke dingen! Onlangs nog 
die varkensstal die in vlammen opging, waarbij 
20.000 varkens zijn gedood. Dat kan toch niet?” 

Welke fout begaat u nooit meer? “Oei. Als ik 
moet kiezen, want er zijn natuurlijk veel fouten 
die ik in mijn leven heb gemaakt, dan zeg ik 
dat ik nooit meer lelijk ga doen over mijn  

collega’s. Vroeger had ik als jongeman kritiek op alles, dus 
ook op collega’s en ook op degenen die boven me waren ge-
steld. Dat slijt allemaal. Het is een vreselijk woord, maar ik 
denk dat ik milder ben geworden. Dat is een van de voorde-
len van ouder worden, dat je de betrekkelijkheid van alles 
gaat inzien. De betrekkelijkheid van rampspoed, maar ook 
de betrekkelijkheid van succes. Daarom begrijp ik die over-
dreven belangstelling voor de jeugd en wat de jeugd vindt 
ook niet. Ik heb in mijn jeugdjaren dingen beweerd die be-
spottelijk waren, net zoals de jeugd dat nu doet. Het verschil 
is dat ik op mijn grote bek een grote bek terug kreeg. Dat is 
na de jaren zeventig afgeschaft. De autoriteit is afgebroken, 
maar er is niks voor in de plaats gekomen. Dat vind ik soms  
jammer.” 

Wat zou u nog willen bereiken in het leven? “Ik wil nog wel 
eens meedraaien in een Hollywood-film met Al Pacino. Dan 
hoef ik maar 100.000 dollar te krijgen. Dat is bijna niks.”  

Geboren op 6 maart 1940 
verwerft Gerard als vertolker 
van luisterliedjes al op 20-ja-
rige leeftijd enige bekend-
heid in Nederland en Vlaan-
deren. Hij maakt in die tijd 
ook al z’n eerste grammo-
foonplaatopnamen. Nadat hij 
wordt afgewezen voor de To-
neelschool, trekt hij het land 
door als cabaretier, zanger, 
acteur en later ook scenario-
schrijver en regisseur. Vanaf 
dat moment zit hij geen dag 
meer zonder werk. Momen-
teel is Gerard in De Doelen te 
zien in de sing-a-long De 
Oase Bar. 

‘Ik wil nog wel 
eens meedraaien 
in een Hollywood-
film met al Pacino’
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