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Rien Tilstra: ‘Uiteindelijk is de uitdaging

Succes of niet,
geloof in de eigen

zaak gaat niet
snel verloren

Twee jaar geleden sprak Het Parool met vier
ondernemers die toen pas gestart waren.

We zochten ze nu weer op.
Hoe is het hun vergaan in de afgelopen jaren?

Over succes en hard werken, maar ook over verlies.

tekst HANNE REUS en MARIANNE LAMERS

Carel van Pampus (53)
stond twee jaar geleden
op het punt zijn droom
te verwezenlijken. Hij
zou, na jaren voor een

baas te hebben gewerkt, een eigen
boekwinkel beginnen, een sfeervol-
le zaak waar bijzondere boeken te
koop waren en waar klanten met
goede koffie en lekkere taart aan
grote leestafels rustig hun keuze

konden maken. Hij had er een ‘nog-
al romantisch idee bij’. Alleen een
goede locatie was nog lastig te vin-
den.

Van Pampus lacht breeduit als hij
zijn woorden van toen terugleest:
“Het is me allemaal gelukt.” Het
loopt tegen het middaguur en Van
Pampus zit aan een van zijn leesta-
fels met een verse kop koffie in zijn
net geopende zaak op de KNSM-
laan. Zonder taart overigens, want
die is eerder op de dag al schoon op-
gegaan.

De grootste hobbel – het vinden
van een geschikt pand – werd geno-
men toen zijn vrouw ook een nieu-
we locatie voor haar yogastudio no-
dig bleek te hebben. Samen trokken
ze in een van de gerenoveerde pak-
huizen op het KNSM-eiland: zij bo-
ven, hij beneden. “Dat bleek een
gouden formule te zijn. Haar cursis-
ten konden kennis maken met mijn
boekwinkel en brachten zo weer
nieuwe klanten mee.”

De boekwinkel is inmiddels uitge-
breid met afdelingen kinderboe-
ken, klassieke literatuur en boeken
over esoterie en yoga. De zaken
gaan goed: “Er is hier in het Ooste-
lijk Havengebied zo’n honger naar
boeken.” En, toegegeven, het is
hard werken in het begin. “Maar het
geeft me zo waanzinnig veel ener-
gie. Een eigen zaak, ik kan het ieder-
een aanraden.”

Ook Mark Hukema (31) en Rien Til-
stra (26) is het de afgelopen jaren
voor de wind gegaan. De twee be-
gonnen in 2007 hun verhuurbedrijf-

je van deux-chevauxtjes – lelijke
eendjes – voor recreatieve doelein-
den.

Tilstra studeerde nog en Hukema
zat in Frankrijk, omdat de auto’s
daar ook verhuurd moesten wor-
den. Echt verdienen deden ze nog
niet, het was – zoals ze toen al zei-
den – ‘vooral liefdewerk oud pa-
pier’.

Inmiddels hebben ze vier keer zo-
veel Franse eendjes, zijn ze ver-
huisd naar een grotere loods en is
de winst verdrievoudigd. Hukema
zit nog in de Provence, maar niet
omdat het daar slecht gaat. “Daar
zitten groeimogelijkheden.” Tilstra
is inmiddels afgestudeerd commu-
nicatiedeskundige. “Niet dat ik
daar nu iets mee doe.”

Aan media-aandacht kwam het
bedrijf niet te kort. Stapels tijd-
schriften met hun eendjes op de co-
ver liggen op een plank.

Toch heeft het bedrijf sinds de
start ook de nodige hobbels moeten
nemen. Na alle aandacht zijn er
heel wat eendverhuurbedrijfjes bij
gekomen. Veel klanten missen ze
niet, denkt Tilstra, maar het scheelt
toch: “Wet van de remmende voor-
sprong hè.”

Het zelfstandig ondernemen vindt
hij nog steeds leuk, maar hij ziet nu
toch ook de minder leuke kanten.
Wat in het begin spannend en leuk
was, werd door de jaren heen ge-
woon. “De romantiek gaat er een
beetje af. Uiteindelijk is de uitda-
ging nieuwe dingen te blijven vin-
den en te blijven groeien.”

Niet iedereen heeft een succesver-
haal. Zo verliep het Margot Heinen
(34) en Peter Oosterloo (31) heel an-
ders. Hun zelfontwikkelde bh-
bandjes, bezet met glinsterende
steentjes, liggen nu in een doos.
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Carel van Pampus: ‘Er is hier
zo’n honger naar boeken’


