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1. Voorwoord
Mannen met ballen…
Sander de Kramer is écht een heel groot voorbeeld
van Carpe Scrotum. Waar internationale ontwikkelingshulp iets is dat veel mensen liever aan de professionals
overlaten, moest Sander iets doen toen hij de
kindslaven in de diamantmijnen van Sierra Leone zag.
Hij móest iets doen. Hij moest op z’n minst iets
probéren…
Dus dook hij Sierra Leone in, waar hij met gevaar voor
eigen leven probeerde om straatarme kinderen uit hun
erbarmelijke omstandigheden te redden. En hij richtte
samen met maatje Hugo Borst de Sunday Foundation
op. Tien jaar na de oprichting zijn die mijnen verleden
tijd, gaan de kinderen naar school en is Sander ‘Chief
Ouwe Dibbes’ een West-Afrikaanse volksheld.
Ook ontving deze held met ballen de prestigieuze
Majoor Bosshardt Prijs, een onderscheiding voor
mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten
voor een betere wereld.
Marco Kroon is Ridder in de Militaire Willems-orde.
Deze oudste en hoogste onderscheiding van ons land
is hem toegekend wegens moed, beleid en trouw als
commandant van de commando’s. Deze onderschei6

ding krijg je als je écht ballen hebt en deze ook hebt
getoond op die momenten dat het nodig was…
Oorlogsheld Marco Kroon is een man met een missie:
“Ik heb geen baan als militair. Ik bén militair!”
En wat voor één. Toenmalig koningin Beatrix
verwoordde het als volgt: “Van u, Kapitein, is de
uitspraak ‘Iedere leider moet eerst leren dienen’
U maakte uw veiligheid meerdere malen ondergeschikt
aan die van anderen. U wordt onderscheiden niet voor
één enkele actie, maar voor het tonen van een zo
ongekende persoonlijke moed en voor uw optreden als
militair, als leider en als mens tijdens de hele missie!”
Zij bleef ook achter Marco staan toen er allerlei
verhalen de ronde deden die haar (imago) konden
schaden. Zij bleef terecht in hem geloven. Want Marco
is vrijgesproken van alle shit. Maar na alle aanvallen op
de voorpagina’s van de dagbladen, vond de rectificatie
plaats op pagina 16…achterin bij de strips.
Natuurlijk zijn er ook vrouwen met ballen…Prinses
Beatrix, Eveline van Anrooij, Majoor Bosshardt, Moeder
Teresa, Malala, menig alleenstaande moeder die alles
(ook haarzelf) opzij zet om haar kinderen maar alles te
kunnen geven. Maar daarover meer in het volgende
boek.
Sander en Marco zijn (mijn) helden, maar bovenal
vrienden…voor het leven. Mannen die het leven bij de
ballen pakken. Dit is wat zij van Carpe Scrotum
vinden…
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Voorwoord Sander:
Doe het nú!
Het gebeurt me regelmatig, dat wildvreemde mensen
me op de schouders staan te slaan en zeggen: “Wat jij
in Sierra Leone doet, dat vind ik zo mooi. Zoiets wil ik
ook gaan doen als ik later met pensioen ben."
Ik moet bekennen, dat ik dan even niet weet wat ik
moet zeggen. Mensen bedoelen het ongetwijfeld goed,
maar als ík destijds op mijn pensioen had gewacht, dan
hadden de kinderen in Sierra Leone tot hun 40ste in de
diamantmijnen gestaan. En aangezien de gemiddelde
levensverwachting in dit armste land rond de veertig
ligt...Tel maar uit.
Bovendien: als ík straks 67 ben, dan heb ik
waarschijnlijk echt niet meer de kracht om 5-jarige
koters uit de klauwen van de diamantmaffia te redden.
De kracht die ik nú wel heb.
In Afrika heb ik geleerd om in het hier en nu te leven.
Daar waar iederéén van dag tot dag leeft. Toen ik die
arme koters in de mijnen zag, dacht ik: die moeten er
nú uit. Niet morgen, niet volgende week, niet als ik met
pensioen ben. NU!
Dat geldt, vind ik, voor het hele leven. Ieder mens heeft
dromen. Maar weinig mensen verstaan de kunst van
het 'in het nu-leven'. Een droom blijft voor veel mensen
8

een leven lang een droom. En vaak beseffen mensen
pas wat voor een geweldige dag ze hebben beleefd, als
die dag voorbij is. Zó jammer...
Daarom ben ik zo blij met dit boek. Mijn fijne vriend
Robert geeft op een mooie manier een lesje in
genieten. In dóén. Of het nu genieten van een lekker
wijntje is, een kop koffie of een prachtig uitzicht. Of het
nu kinderen helpen is in een ontwikkelingsland of met
de motor door Zuid-Amerika. Doe het nú en leef intens.
Pak het leven bij de ballen!
Te veel vervliegt tussen 'vroeger toen ik jong was' en
'later als ik oud ben'. Lees dit prachtige boek en uw
leven zal nooit meer hetzelfde zijn: beter, mooier,
intenser. Pak het leven bij de ballen. Niet later, maar nú!
Sander de Kramer
Voorwoord Marco:
Beste lezer,
Ik ben me ervan bewust dat de hele discussie en
opvatting van justitie ten opzichte van vermeende
criminele motorclubs erg gevoelig ligt. Ik wil, kan en ga
mezelf daar nu dan ook zeker niet in mengen. Niet
alleen omdat ik een beëdigd militair ambtenaar ben
maar ook zeker omdat het namelijk helemaal niet aan
mij is, of aan wie dan ook om zomaar te oordelen over
een individu of groep mensen zonder dat een rechter
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daar een weldoordacht en overwogen uitspraak over
heeft gedaan.
Ik weet namelijk hoe het voelt als je onschuldig van iets
wordt beschuldigd. Daarom hebben we gelukkig een
geweldig en in mijn ogen zeer betrouwbaar rechtssysteem waarin ik nimmer nooit mijn vertrouwen heb
verloren. Ik ben er trots op.
Jarenlang hebben wij als Nederland geknokt om dit
geweldige, Nederlandse rechtssysteem op poten te
zetten. We mogen er trots op zijn en juist daarom is het
ook dat wij militairen uit respect voor, en met geloof in
datzelfde rechtssysteem, ons leven onvoorwaardelijk en
vol toewijding in de waagschaal stellen. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat ons rechtssysteem de basis
is van onze Nederlandse samenleving en tevens de
actieve bewaker van onze normen en waarden.
De Trinitas Corona. Drie-eenheid van Kroon. Respect,
geloof en vertrouwen. 3 woorden die ook bij me naar
boven komen als ik denk aan Robert. Niet alleen omdat
ik enorm veel respect voor hem heb als mens en
vriend. Niet alleen voor de wijze waarop hij zich
staande hield als MC president. Maar met name door
het lezen van zijn beide boeken. Ik ben van nature geen
lezer, maar werd gelijk gepakt en meegesleept door de
wijze waarop hij met veel respect en empathie goed
heeft geluisterd, gelezen en waargenomen en daarmee
een compleet nieuwe levensbeschouwing heeft weten
te creëren.
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En nee, ik ben absoluut geen zweverig type.
Volgens mij sta ik redelijk met beide voetjes op de
grond. Hij is voor mij ook echt niet de uitvinder van het
licht of een andere verheven cult held.
Integendeel...
Ik heb Robert leren kennen als een down-to-earth kerel.
Recht voor zijn raap. Open en eerlijk met een geweldig
empathisch vermogen en absoluut geen overdreven
ego. Tja, qua uiterlijk zou je anders denken. Een vlotte
Rotterdamse babbel en een MC-vest over die smalle
schouders. Maar om ook maar gelijk met Roberts
‘geleende’ oneliners te spreken…never judge a book by
its cover! U mag echt van me aannemen dat achter dat
motorjack en kale hoofd een hele fijne en betrouwbare
vent schuil gaat, waarvan het hart echt op de juiste plek
zit. Dit werd me nog eens bevestigd toen hij mij met zijn
onthullingen uit zijn eerste boek heeft verbaasd met het
feit hoeveel we eigenlijk op elkaar lijken. En dat zit ‘em
echt niet alleen in onze twee kale batsen.
Nee, verbazend genoeg liggen onze karakters ook erg
dicht bij elkaar. Daarbij wil ik overigens wel even een
kanttekening plaatsen; ik ben blij dat Robert me dit nu
niet live hoort zeggen, anders zou hij keihard lachen en
mij afzeiken. Dat zou ik namelijk ook doen bij hem. Ik
ben dus blij dat ik deze woorden nu als vriend mag
opschrijven en ze niet over mijn lippen hoef te brengen.
Dat is waarschijnlijk dan ook gelijk de reden waarom we
vanaf ons eerste contact al een vriendschappelijke klik
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hadden. En dat is in mijn geval best bijzonder. Want
eerlijk gezegd heb ik dat niet zo snel met vreemden.
Om toch nog maar even terug te komen op dit
geweldige boek. Want dat was volgens mij de
bedoeling van dit voorwoord. Het boek heeft echt
ballen. En niet van die kleintjes ook! Robert heeft het
echt voor elkaar gekregen om zijn eigen ik, zijn
echtheid en oprechtheid te beschrijven. Dit middels
gevonden en geleende quotes, oneliners, eigen
denkwijze en zelfs clichés. Hij heeft in mijn optiek op
een uiterst briljante en eigenzinnige wijze met al zijn
zintuigen op volle kracht, alle uitgesproken wijsheden
en opvattingen van de laatste decennia geabsorbeerd,
teruggebracht en gevormd tot een nieuw eigentijds
levensconcept.
Ik geloof heilig dat zijn nieuwe gedachtegoed toekomst
heeft en mocht zijn overtuiging ooit tot een geloof
worden uitgeroepen, dan zal ik zeker aanwezig bij zijn
‘kerkdiensten’.
“Carpe Scrotum” greep me net zoals zijn eerste boek
“De nieuwe dominee” gelijk “bij de ballen”. En trok me in
één spreekwoordelijke ruk vanaf de eerste bladzijde
door naar de laatste. Een supertof boek voor elke
generatie. Ik ben ervan overtuigd dat u dezelfde mening
zult hebben als u het boek zult dichtslaan. Ik wens een
ieder Trinitas Corona met gevoel voor de bal… oftewel;
respect, geloof en vertrouwen en….veel leeFplezier!
Marco Kroon
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2. Inleiding
“Fear is wetting your pants,
balls make you operate with wet pants!”
Wat is Carpe Scrotum? Waarom ballen?
Carpe Diem staat, zoals de meesten wel weten, voor
‘Pluk de dag.’ Dan staat Carpe Scrotum niet voor ‘Pak
de zak’, maar voor ‘Grab life by the balls’. Met andere
woorden; om écht te leven moet je het bij de ballen
pakken. Iedereen krijgt kansen in het leven, maar je
moet ze wel pakken. En als je passief, achterover gaat
zitten…dan gaan die kansen aan je voorbij.
Wat ik met dit boek zou willen, is dat het iedere lezer
(nog) meer ballen geeft. Ballen is in deze context
natuurlijk metaforisch. Iedereen heeft ballen. Vrouwen
hebben zelfs grotere ballen dan mannen, durf ik te
beweren. Als wij mannen kinderen konden baren, zou
het bij veel families bij een 1-kind gezin zijn gebleven. ;) Maar vrouwen hebben zulke grote ballen, dat veel er
gewoon nog een keer (en nog een keer en…) aan
beginnen. Diep respect.
Iedereen heeft dus ballen, maar waarom gebruikt niet
iedereen ze?! En kun je dat leren? Je ballen gebruiken?
Natuurlijk…als je de ballen hebt om dit boek te lezen!
Dit boek is een vervolg op mijn eerste boek. Dat boek
“De Nieuwe Dominee” is uitgebracht op 21 december
2012. Waarom op die datum? Omdat toen de wereld
zou vergaan… weten jullie nog!?
De Maya-kalender stopte op die datum.
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Sommige ‘future-watchers’ concludeerden daaruit dat
dit het einde van de wereld zou betekenen.
En de echte goede voorspellers (!?) wisten ons te
vertellen dat het dan ook precies om 21:00 uur op 2112-12 zou gaan gebeuren. Sommige mensen
verkochten kort voor die datum hun hele ‘hebben en
houden’ en verkasten naar een berg in Frankrijk (echt
waar!). Een heeeeeeeeel goede meestervoorspeller
(nee, niet Vigootje Waas) had namelijk aangegeven dat
dit stukje aarde juist niet zou vergaan!?
En ik? Ik dacht dat die 21 december 2012 wel een mooi
moment zou zijn om mijn boek uit te geven. Dan moest
natuurlijk niet toch de wereld vergaan, want dan zou ik
met al die boeken blijven zitten!? Dus op 21-12-12
waren wij samen met 100 vrienden en bekenden bij
elkaar in een kerk in Ridderkerk om dit moment
gezamenlijk te ervaren én om de presentatie van mijn
eerste boek “De Nieuwe Dominee” bij te wonen. Om
precies 21.00 uur hielden we één minuut stilte. Alle
lichten waren gedoofd en er was alleen maar het licht
van de meer dan 100 kaarsjes die mijn vrouw in de
raamkozijnen had aangestoken. Vrienden wilden buiten
- precies op dat moment - ook nog zwaar vuurwerk
(ruim voorhanden in die periode) onder de ramen af
laten gaan, zodat iedereen in de kerk het idee zou
kunnen krijgen dat de wereld écht aan het vergaan was.
Vond ik iets te ver gaan. Het ging mij meer om het
verhaal achter het moment, dan om het effect ervan. Ik
vroeg alle aanwezigen: ‘Blik komende minuut eens
terug op je leven en werk. We hopen natuurlijk allemaal
dat de wereld straks niet zal vergaan, maar stel je nu
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eens voor dat dit wel zo zou zijn. Wat was er belangrijk
voor je en wat zou je anders hebben gedaan? Wie had
je nog willen spreken? Met wie had je nog wat goed
willen maken? Wie had je nog je liefde willen betuigen?
Het licht ging uit en je kon werkelijk een minuut lang
een speld horen vallen in de kerk. Om 21.01 uur ging
het licht weer aan, de deuren van de kerk zwaaiden
open en mijn vrouw en kinderen kwamen door het
middenpad aanlopen met het eerste exemplaar. Voor
mij persoonlijk één van de mooiste momenten van mijn
leven.
En ik hoop voor alle aanwezigen een soort van
reflectiemomentje. Want mijn eerste vraag na het in
ontvangst nemen van het boek aan iedereen daar in de
kerk was: “Nu de wereld niet is vergaan …wat
weerhoud je ervan om vanaf vanavond niet gewoon dát
te gaan doen waar je net aan dacht!?”
Bewaar niet iets voor ‘een speciale gelegenheid’. Iedere
dag dat je leeft is een speciale gelegenheid. Weten
jullie nog uit De Nieuwe Dominee? Ik ben begonnen
met schrijven in 2011. Nu we een paar jaar verder zijn,
komt gelukkig uit wat in dat vorige boek beschreven
staat. Anders had ik ook geen tweede boek hoeven
schrijven. ;-)
Waar die datum en die Maya-kalender – volgens mij –
aan refereerden, is dat we in een overgangsfase zijn
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aanbeland. We komen uit een tijdperk van verandering.
Een tijdperk dat zich kenmerkte doordat verandering op
verandering volgde. En we eigenlijk geen rust meer
vonden, omdat er weer een nieuwe verandering aankwam. Wat misschien nog wel heftiger is, is dat we nu
zijn aangekomen in een verandering van tijdperk. Dit
gebeurt eens in de zoveel 100 jaar en wij zijn de
generatie die dit mee mogen maken. En niet alleen mee
mogen maken…we zullen ook in actie moeten komen.
Want de verandering komt niet van boven! Niet letterlijk,
maar ook niet figuurlijk. Er gaat geen God ingrijpen.
Rutte en Klaver gaan het niet oplossen voor ons. En
Wilders en Trump al helemaal niet. Zelfs Merkel en
Macron niet.
De sleutel naar de deur van de verandering zit aan de
binnenkant. Het moet van binnenuit gaan gebeuren. Bij
iedereen. De cultuur die we nodig hebben in die nieuwe
tijd moeten we met elkaar neerzetten en samen
vormgeven, ongeacht religie, geslacht, opleidingsniveau, huidskleur, intelligentiegraad of motorjasje. Als
we elkaar gaan (blijven?) bevechten, gaan we allemaal
naar de testikels.
En zoals Thomas Rau het zo mooi verwoorde: “Ieder
mens moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en
beseffen dat slechts één persoon voldoende is om het
hele systeem te veranderen. JIJ!”
Daarnaast ben ik er van overtuigd dat er de komende
50 jaar meer gaat veranderen dan in de afgelopen 500
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jaar. Hoe zorg je er dan voor dat je in zo’n snel
veranderende omgeving overeind blijft? Hoe zorg je
ervoor dat je kunt anticiperen op wat er op ons af aan
het komen is? Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf,
maar vooral als mens toekomstbestendig bent?
Lees dit boek en je bent er klaar voor.
De ballen!
Robert
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