
Dave Bakker is zielsgelukkig met zijn bed and breakfast in  
Zuid-Afrika. Maar hij moest eerst bijna dood om zijn  

droom te verwezenlijken.

Overvv lerr veee r
in Zn uiZZ d-Aii frikrr a

T
oen voetballer Wr illem van Ha-
negem ooit et en aanbieding 
kreeg om te gaan voetballen bij
het Franse Olympique Marseille
liet ht ij zijn gezin beslissen. Om-
dat de stemmen staakten biji

twee-twee, mocht ht un hond de doorslag geven.
Als die zou blaffenff , zei Van Hanegem, zouden ze
naar Fr rankrijki vk erhuizen. De hond blafte niet.
De hond had nog ng ooit gt eblaft.

Ga je linksaf of f naar rr echts? Hoe plan je je
carrière? De een aan de hand van een hr-mede-
werker, de ander lar at zt ich leiden door zr ’n hond.
Maar er r zijni  ook mk ensen voor wr ie een merk-
waardige, verdrietige of tf raumatische gebeur-
tenis de leidraad blijkt it n hun werkend leven.
Daveaa Bakker (r 40(( ) is zo iemand.

‘Daar is de spa, die wordt ut itgebreid, en daar,
naast het zwembad, is onze nieuwe lounge.’
Met grote passen beent Bakker or ver zijni ter-
rein; zijni gasten kunnen hem nauwelijki s vol-

bed &
breakfast

1

Bed and breakfast 
Wedgeview, gezien 
vanaf de oprijlaan. 

Tekst Mark Schalekamp

gen. ‘Jullie kofferff s zullen inmiddels wel op de 
kamers staan, ik zk ie jullie graag vanavoaa nd bij
het diner.’ Bakker ir s uitbater van Wedgeview,
een vijfi stff erren-guesthouse buiten Stellenbosch,
Zuid-Afrika. Dat ht ij hier rondloopt, is bijzi onder. 
Dat hij i überhaupt nog rondloopt, is bijzi onder.

Dave aa Bakker gr roeide op in Rotterdam, 
studeerde een beetjet  in Utrecht, was cricket-
international en jarenlang cg aptain van veelvul-
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‘We keken vaak naar het  
tv-programma Ik vertrek, 

waar we hartelijk om moesten 
lachen. Dat zouden wij beter 

kunnen, dachten we’
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dig kampioen VOC. Hiji werkte bij British Steel,
daarna bij het bt edrijfi vf an zijn schoonvader om
vervolgens een eigen bedrijfi tf e beginnen, een
handelshuis in balsamico en peper- en zoutstel-
len. Werd begin 30 vader. Allemaal mooi, maar
niks bijzi onders.

Tot september 2r 003. ‘Ik vk oelde me al een
paar dr agen slecht. Pijn in m’n hartstreek, zwe-
ten, moe en zag grauw. Slecht genoeg og m mijni
huisarts te bezoeken, maar dr ie was niet onder
de indruk. Doe rustig ag an, zei hij.i Hij  dacht dt at
het hyperventilatie was, dus ging ig k een stukjek
fietsen. Dat viel slecht. Een meter or f 100 voor
mijni huis wankelde ik vk an het zt adel, ging ikg  ok p
de stoeprand zitten om bij te komen. Was vrese-
lijki bk enauwd, maar hr ad geen idee wat et r aan de
hand was. Door rr ustig tg e liggen en te ontspan-
nen ging het die dag beter, maar die nacht kt reeg
ik hk et nt iet meer wr eggeademd. De volgende dag 
vreselijki ok ngerust wt eer naar dr e dokter, die me
naar hr et zt iekenhuis verwees. Ga maar met de
auto, want at ls ik dacht dt at ht et et rnstig wg as, zou
ik jk e niet lt aten rijden, ik hk oor het hem nog zg eg-gg
gen. Bleek dk at it k een hartinfarct had gehad. M’n
eerste.’ WasWW hij boos op de dokter? ‘Nee, gek ge-
noeg ng iet. Het wt as een fouff t, dat zeker, dat heeft ff
hiji ook toegegeven. Maar ir k kan het mt e wel
voorstellen: ik wk as 32. De op een na jongste die
ze in het ziekenhuis ooit hadden gezien met et en
hartinfarct. De jongste was een of andere body-
builder die elke dag van de anabolen snoepte.’

Een week lk ater gr ing het weer mr is met Bt akker.
Nu echt. Met gillende sirenes werd hiji naar er en
gespecialiseerd ziekenhuis vervoerd, voor er en
dubbelebypassoperatie. ‘Ik kk wam drie uur tr e
vroeg biji uit de narcose. Daar lr ag ik dk an, aan een
wirwar vr an slangen. Ik hk ad heel veel pijn en ben
in mijn leven nog nooit zo bang gg eweest. Wilde
pijni stillers, wilde Anouk, mijn vriendin, zien,
maar kr on niks zeggen vanwege het kt apjepp  over
m’n mond. Gelukkig hg ad een verpleegster hr et
in de gaten, die gaf me post-its en een pen.’ Bak-kk
ker, de makkelijki e prater, valt st til, zoekt vt oor het 
eerst naar wr oorden. ‘Op een van die post-itt ts heb
ik ek ven later Anouk ten huwelijki  gk evraagd. Die
hangt ingelijsi t in ons huis.’

Infarct nummer dr rie
Daveaa Bakker wr as nog ng iet klaar. Een van de by-
passes bleek fk ouff t te zijn aangesloten: hartin-
farct nummer dr rie. ‘Die laatste operatie ging 
verkeerd. Ondanks mijn verdoving merkte ik dk e
paniek ik n de ok en ik dacht it k dood ging. Dit wt as

Dave Bakker met  
vrouw en kinderen.

‘Ik was de op een na jongste die 
ze in het ziekenhuis ooit hadden 
gezien met een hartinfarct’

het dan. Ik hk eb echt dt ie bekende tunnel gezien, 
langzaam maar zeker br ewoog ik nk aar het einde,
naar hr et lt icht. Maar ik wk ilde niet, ik wilde niet
dood.’

Bakker or verleefde de operaties, maar zr ijn 
hartfalen markeert et en nieuw bw egin. ‘Ik nam 
vanaf dat mijni moment mijni dromen serieuzer. 
Als jochie had ik er tr wee: profcricketer wr orden 
of ef en hotel beginnen. Dat eerste is niet gt elukt, 
ik bk en zelfs nooit zt o goed geworden als mijn va-
der, de Johan Cruijfi f ff van het Nederlandse cric-
ket. Maar over dr at ht otel zeiden mijni ouders: niet 
doen, da’s veel te hard werken, niks voor jr ou.’

Door er en cricketreis was hij verliefdff gewor-
den op Zuid-Af- riff ka, het land waar ook zijni  ou-
ders en broer vaak kk wamen. De conclusie was 
duidelijk: Zuid-Af- riff ka + hotel = WedWW geview, ww
het guesthouse dat ht ij en zijni vrouw nw u al vijf
jaar br estieren. ‘We WW keken regelmatig naar hr et
tv-programma Ik vk ertrek, waar wr e hartelijk om
moesten lachen. Dat die mensen de taal niet
spraken en er er en grote puinhoop van maak-kk
ten. Dat zouden wij beter kr unnen, dachten we.
Op zich tamelijk overmoedig, daar wr e beiden
geen hospitality achtergrond hebben, zoals dat 
met een chic woord heet. Anouk is psycholoog. 
Gek genoeg hg ebben we niet et ens zo heel veel
beginnersfouff ten gemaakt, of het moet zit jni  die
boekhoudster dr ie van toeten noch blazen wist. 
Of df ie tuinknecht, met wie ik hk et gt oed kon vin-
den, die een telefoon van een collega bleek tk e 
hebben gepikt. Kan gebeuren.’

Vlammen uit het dak
In mei 2010, drie weken voor het WK vK oetbal in
Zuid-Afrika, was het tt ijd voor er en nieuwe ramp. 
‘In een van de suites had ik dk e haard aangesto-
ken om hem in vol ornaat tt e kunnen laten zien
aan een reisagent. Na de rondleiding zg at it k met 
die man de zaken te bespreken, toen het bt rand-
alarm ging. Ik rk ende naar buiten en zag de vlam-
men uit ht et rt ieten dak slaan. De fik zat hoog, te-
gen de nok, ik kk on er niet gt oed bij i en om maar
iets te doen beklom ik op een wankel laddertje 
het dak, gewapend met et en tuinslang, die uiter-
aard niets uitrichtte.’ Een kwartier lr ater br lusten
zeven brandweerauto’s de brand, tot kraaiend
plezier vr an de kinderen. Bakker zr elf stond er
met tranen in zijni ogen bij.i ‘Het hotel was vol-
geboekt vt oor het WK, de reispers zou op bezoek
komen en de aannemer dr acht dt at dt e zaak pk as
in tien weken hersteld zou zijn.’ Dat nooit, dacht
Bakker. Hij i gooide de beuk erin en de zweep er-
over, werkte bijna dag en nacht et n slaagde erin
zijni guesthouse drie weken later wr eer in orde te 
hebben. ‘Nee, dat waren geen goede weken voor
een hartpatiënt.’ En nee, de kamers hebben nu
geen haard meer. ‘VondVV Anouk nk iet zo’n fijnfi
idee.’

Het guesthouse staat, maar ir s nog niet at f.

pagina 16, 16-06-2012 © Het Financieele Dagblad Bijlage



Wedgeview, Zuid-Afrika. 
‘Kijk eens om je heen, 
zie die wijnvelden, die 
bergen. Dit is het land 

van milk and honey.’
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‘Mijn zakenpartner ir n Wedgeview is Rob van
Weelde, een bekende Rotterdamse havenbaron,
die ik kk en van het ct ricket. Hiji was jarenlang voor-rr
zitter vr an VOCVV . We zijn van plan naast Wt edWW ge-
view ew en professioneel cricketveld aan te leggen,
compleet met oefenkooien en een clubhuis. Al-
lereerst bt edoeld voor touringteams, Engelse
counties bijvoorbeeld die door Zuid-Afrika trek-kk
ken. Maar or ok ek en “farmers team”, waar ir k zelf
natuurlijki  gk raag in zou zitten.’ De plannen zijn
nog niet gt oedgekeurd door dr e lokale overheid.
‘Heeft it ets met verkaveling van wijni velden te ma-
ken, nogal bureaucratisch. Onbegrijpelijki , ook 
omdat wt e geld willen investeren in Zuid-Afrika,
iets wat dt e regering zegt at an te moedigen. In
onze plannen willen we bovendien duidelijki dk e
lokale community betrekken. Cricket is in Zuid-
Afriff ka een grote volkssport en we willen “previ-
ously disavaaa ntaged children”, dat it s de politiek
correcte term, kleurlingen en zwarte kindjed s
dus, hier cr linics aanbieden als die Engelse top-
teams op bezoek zouden komen.’

Het heeft ff hem lang beziggehouden waarom
hem dit nou is overkomen. Hij i was gezond, 
sportman, dat seizoen nog uitkomend voor het 
Nederlands team. Zijni moeder heeft ff op haar
51ste ook een hartinfarct gehad, maar ur it et en
familieonderzoek bleek nk iets erfelff ijks. ‘WeeWW t 
je dat ht et et en tamelijk joodse ziekte schijnt tt e 
zijni ?’, zegt Bt akker. ‘Al die eeuwen onderling
trouwen heeft ff bepaalde organen verzwakt, zou
de verklaring zijni . In die zin is het natuurlijki wk el
erfelijki .’ Of het iets met zt ’n instelling te maken
heeft?ff Maakt ht ij zich te druk? ‘Zou kunnen’,
zegt Bt akker. ‘Ik wil altijdi graag controle hou-
den. In de ambulance vonden ze het best gt ek
dat ik mk ijn broer belde om hem te instrueren
hoe hij i het onze moeder zou melden. Ik hk eb ook
altijdi mijn telefoon aanstaan, dag en nacht. Ik

wil er zr ijn als iemand me nodig heeft,ff mijn fa-
milie of een goede vriend. Meteen, niet pt as de 
volgende dag.’

‘Ik ben nu hartpatiënt. Daar wr ord ik ek lke 
ochtend weer aan herinnerd, als ik mk ijn pille-
tjes slik. Een vaatverwijdi er, een soort aspirine
en een zware bloedverdunner, Warfarff in — ove-
rigens een bekend rattengif, ff serieus. Soms ver-
geet it k het weleens, tijdi ens mijni vakantie, als
mijni routine anders is. Dan merk ik hk et lt ater or p 
de dag pas, wanneer ik gk eïrriteerd ben en be-
denk: ik bk en mijn pillen vergeten. Het duurde
een tijdjei voor ik dk e goede medicijnen kreeg. 
Eerst nog bètablokkers, maar dar ar wr erd ik nk iet 
goed van. Die blokkeerden me aan alle kanten.
De cholesterolpillen heb ik ook snel weer door
de wc gespoeld. Ik hk eb m’n leven aangepast. 
Probeer op mijn gewicht tt e letten, niet tt e veel
drinken, wat sowieso al af tf e raden is met dt ie
bloedverdunners in mijn lijfi .’ff

En hij i cricket weer rr egelmatig. ‘In een team
van wie de meeste jongens prof waren.’Hij lacht: 
‘Zij wel.’

Bakker zr iet zijni gezin niet mt eer vertrekken. 
‘De scholen zijn goed, de kinderen zijni veel bui-
ten. Ze groeien op met st port, vooral cricket, wat 
ik nk atuurlijk fantastisch vind. Ik hk oorde mijni
oudste vorig jg aar na het ot verlijden van mijni
moeder zr eggen dat hij i het zo verdrietig vond dat
hij i oma nu niet kon laten zien hoe hij i voor Zr uid-
Afriff kaans nationaal team zou uitkomen.’

Wedgeview heeft ff inmiddels 5 sterren, 13 ka-
mers, 14 man personeel. Hard werken? ‘Ja, maar
geen stress. Wel heel veel zin om hier er en para-
dijsi van te maken, maar dr at it s niet ot ngezond. 
Zonder mr ijn hartinfarcten zouden we hier nr iet 
zijni gekomen. Kijki ek ens om je heen man, zie die 
wijni velden, die bergen: dit is het lt and van milk
and honey.’

‘Ik kon niks zeggen vanwege 
het kapje op mijn mond.  
Op een post-it heb ik Anouk  
ten huwelijk gevraagd’ 

Boven: superior 
room met rieten dak; 

onder: terras met 
loungebanken.

Stellenbosch

Kaapstatad

PretoriaPretori
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