Uitgesproken
In de serie Uitgesproken gaat Heleen Vink op zoek naar mensen die UITGESPROKEN zijn, uitgesproken ideeën hebben, uitgesproken leven, uitgesproken geloven, uitgesproken wonen, zich uitgesproken kleden, uitgesproken
meningen hebben, mensen die niet schromen kleur te bekennen.

Drang
naar
vrijheid
Wil Groeneveld (55) heeft van jongs af aan een
vanzelfsprekende vrijheidsdrang gevoeld. Enige
noodzaak erbij te willen horen, bij wie of wat dan
ook, kent hij niet. Zo mogelijk leeft hij naar dat gevoel; in zijn schooljaren, op werkplekken, binnen
een motorclub en sinds jaren als een onnavolgbare
beheerder van het Muziekfort in Beverwijk.

H

ij stelt het met
spijt in zijn stem
vast: „Alles zit zo
in hokjes geramd.
Neem Rembrandt. Zijn lichtval is geweldig,
maar heb je weleens naar Frans
Hals gekeken? En wat te denken van
muziek. Ik luister naar disco, klassiek,
blues en jazz. Omdat ik Harley rijd, zou
dat allemaal niet kunnen?”
We praten buiten maar soms moeten we
schuilen voor de regen. Dat doen we in
’zijn’ enorme fort met dikke muren en
diepe raampjes. Vanuit verschillende
hoeken kan onverwachts een diepe
grunge vibreren. Of je hoort een drumsolo ontsnappen uit een van de vele
oefenruimtes. Tevreden om zich heen
kijkend, geniet Wil van de prachtig
gerestaureerde, 45 kamers tellende
’oude dame’. Dit is zijn Muziekfort, met
sinds kort op het enorme dak een bloemenweide met schaapjes.
Werelden gingen aan deze ontmoeting
en dit moment vooraf.
„Ik kon goed leren, maar deed het niet.
Enige tijd zat mijn Indische moeder als
ik huiswerk maakte met een Winnershaggie in de mond en de mattenklopper in de hand achter me. Zo haalde ik
tienen. Uiteindelijk ging ik toch naar de
lts. Het maakte me niet uit. Ik was gek
op gevaarlijk werk en deed dat ook; 84
meter hoog op een schoorsteen en 20
meter diep in een olietanker.”
Zijn vader sterft als Wil 14 is en laat wat
geld na. „Ik kocht een basgitaar. Deze
klinkt alleen maar goed met slechte
snaren en is mijn icoontje uit die tijd.”
Inmiddels heeft hij een ruime staat van
dienst in de muziekwereld opgebouwd.
Liefde voor de motor is Wil door zijn
vader met de paplepel ingegeven. „Mijn
vader reed op een dag op z’n Indian

Scout uit 1929 door een winkelruit in
Beverwijk”, typeert hij zijn vader. Hij
vervolgt zijn eigen verhaal: „In de jaren
zestig en zeventig was Harley een cult
en ik werd verliefd op een oude legervariant. Dat betekende werken, krantenwijken, vissersschepen lossen en mee op
de vrachtwagen.” Hij lacht voluit. Op
zijn achttiende bezit hij de Harley. Dan
heeft hij inmiddels verkering met Simone Engelhart. Als ze in 1987 samenwonen staat de motor tussen het weinige
meubilair in de huiskamer.
„In die tijd nam je koffie en broodjes
mee in je leren zadeltassen als je ging
rijden. Zo stond ik eens alleen langs de
weg toen twee passerende Harley’s
omkeerden. ’Heb je pech’, vroegen ze.
’Hangt ervan af wat jullie gaan doen’,
was mijn antwoord. Nadat de mannen
waren uitgelachen vervolgden ze hun
weg.” Vaker ontmoet Wil Harley-rijders.
Hij wordt geaccepteerd. Wil ontdekt de
betrekkelijkheid van alles wat met
’normaal’ wordt bestempeld. Prachtige
jaren rond de club volgen, al conformeert hij zich niet aan de groepsdynamiek.
Na twaalf ambachten en dertien ongelukken werkt hij uiteindelijk bij Hoogovens waar „Gaaf het staal je om de
oren vliegt”.

Achtbaanrit
Tot hij zijn droom najaagt in de vorm
van een eigen Harley-winkel in IJmuiden. „Dat werd een achtbaanrit, met de
mensen die bij me kwamen.”
Het overlijden van zijn moeder in 2001
zet hem aan het denken. Hij is niet blij
en voelt zich niet vrij. Een paar maanden later neemt hij een drastisch besluit. Hij neemt afscheid van het motorleven en verkoopt zijn motorzaak.
Zwart gekleed met bliksemschichten en
vlammen gaat hij een kledingwinkel in

Ze hebben me toch
nog te pakken
gekregen, maar
daar ben ik trots op

en komt er in spijkerbroek en poloshirt
weer uit.
Oud gedrag moet afgeleerd, nieuw
aangeleerd. Hij ondervindt dat mensen
niet meer weten hoe ze hem moeten
plaatsen. Gelukkig komt zijn eerdere
plek bij Hoogovens – nu Tata Steel –
vrij en kan Wil terugkomen. Inmiddels
is hij er 19 jaar werkzaam.
Al die tijd speelt hij in bandjes. Dan
gaan in 1990 de oefenruimtes in een
bollenloods in vlammen op. „Ik sta op
de rokende puinhopen. Komt mijn
oude kleuterjuf, dan wethouder van
cultuur, op me af. Ze zegt: ’Maak maar
een afspraak’. Uit drie aangeboden
oefenlocaties kiest Wil Fort Sint Aagtendijk, een prachtige plek waar hij als
kind al kwam om te spelen. In latere
jaren wordt bezuinigd op het onderhoud en vervalt het.
Niemand wil het dan hebben. In die
periode is Simone zwanger van hun
eerste kind. Met haar steun gaat hij zuiver op gevoel - voor het fort en richt

Stichting Fortpop Beverwijk op. Hij
krijgt van de gemeente 20.000 gulden
om de helft van het fort bewoonbaar te
maken voor muziekbandjes. Na de
geboorte van hun zoon volgt drie jaar
later de komst van hun dochter. Simone
steunt hem in zijn missie waar ze kan.
Als het fort uiteindelijk klaar is, wordt
het werelderfgoed.

Voorbereid
Hij is niet voorbereid op de heftige
strijd die volgt. Tien jaar lang moet hij
zorgen dat aasgierige projectontwikkelaars op afstand blijven. De ervaringen
uit zijn eerdere motorleven komen
hierbij goed van pas. „Jullie hebben
misschien het grote geld, maar ik heb
een huurovereenkomst.” Zijn goede
zorg voor het fort wordt beloond, hij
behoudt het.
Op 28 april 2018 krijgen Wil en Simone
als erkenning voor hun prestaties elk
een koninklijke onderscheiding. Ondanks dat Wil zijn hele leven nergens
’bij wil horen’ is hij door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van OranjeNassau toch nog in een hokje geplaatst.
„Ze hebben me toch nog te pakken
gekregen, maar daar ben ik trots op.”
Al 30 jaar beheert Wil nu samen met
Simone het fort. „Ik heb een zwak voor
ouderen en de mensen die zich minder
staande kunnen houden in de maatschappij, de buitenbeentjes. Die ontvang ik hier graag. Een fijne plek waar
iedereen zich vrij kan voelen. Ik blijf
een bandjesmens. Ik houd van dat gezwoeg in de oefenruimtes. Hier ben ik
de juiste persoon. Na alle voetstappen
die Simone en ik hier hebben liggen,
willen we nu genieten van dit tuinhuisje van 188 meter breed. Koud en stijf in
een kist ga ik hier weg.”
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