
Natuurlijk, je kunt er zwemmen met dolfijnen, cocktails 
drinken op zonovergoten stranden en de lekkerste 
gerechten eten, maar Curaçao is zo veel meer. JFK 
ontdekte het Caribische eiland met Barry en Sandra Hay, 
sinds vier jaar inwoners van Curaçao. 
TEKST JAN-CEES BUTTER  FOTOGRAFIE RIK ROMKES

andra Hay r!dt door 
de straten van Wil-
lemstad, de hoofd-
stad van Curaçao, als 
haar telefoon gaat. 
“Hé lieffie,” lacht ze 
opgewonden. “Ja. 
We komen er zo aan. 
Ga alvast buiten 
staan en laat je dikke 
tieten zien.” Dit is 
Sandra Hay ten voe-
ten uit. Straight, op-
gewekt. Ze woont 
ruim vier jaar op Cu-
raçao, samen met 
haar man Barry, de 
welbekende zanger 
van de Golden Ear-

ring, met wie ze al 24 jaar samen is en twee kinderen heeft, 
Bella en Gina. Op Curaçao leven ze in een droom. “We willen 
hier nooit meer weg,” zegt Sandra. “Nooit meer.”

In 2007 verruilden ze Amsterdam voor Curaçao, waar ze 
een prachtig huis lieten bouwen. De zon sch!nt er alt!d, het 
leven is relaxt en de mensen z!n vriendel!k. “Curaçao is de 
laatste jaren enorm veranderd,” vindt Sandra. “Er wordt ont-
zettend veel gebouwd. Moet je daar maar eens k!ken!” We 
r!den langs een gloednieuw complex, genaamd Renaissance. 
Appartementen, winkels, casino’s, een bioscoop en zelfs een 
speciaal aangelegd strand z!n hier in korte t!d uit de grond 
gestampt. Sandra: “Op Curaçao heb je een beetje het Ibiza-
gevoel van twintig jaar geleden. Het is allemaal erg low key. 
Dat überhippe heb je hier niet.” 

We r!den in haar witte Amerikaan, een monsterl!ke auto. 
De bekleding is overtrokken met luipaardvel. “Geil, hè?” lacht 
Sandra, die een sigaret opsteekt. Roken mag ze nog wel. Drin-
ken niet. “Dat is wel een nadeel van dit eiland,” zegt ze. “Elke 
dag voelt hier als vakantie. In het begin dronk ik alleen een 
paar w!ntjes b! het eten, later werd dat steeds meer en op een 
gegeven moment dronk ik twee flessen per dag. Nu ben ik he-
lemaal clean. En ik voel me beter dan ooit.”

Clean of niet, de eerste plek die we met haar bezoeken is 
toch echt een w!nhandel, waar een blondine – het shirt aan-
gehouden, dat wel – staat te zwaaien op de stoep. De statige 
winkel heet Servir Frais, gerund door de Nederlander Arie 
Pieter Imhoff, die vooral Europese w!nen verhandeld. Het in-
terieur is prachtig en ademt een Lat!nse sfeer uit. “Hier halen 
we de lekkerste w!nen,” verklaart Sandra. Maar vandaag dus 
even niet. 

Kind in een speelgoedwinkel
We lopen terug naar haar auto, die Sandra brutaal op de stoep 
heeft geparkeerd. Of dat erg is? Welnee. Op Curaçao doen ze 
niet zo moeil!k, al is sinds kort ook de wielklem actief op het 
eiland. Verw!dering kost slechts 25 NAF (circa tien euro), dus 
een risicootje kunnen we wel nemen. Op naar de volgende tus-
senstop: Lot 1038, een hippe interieurwinkel, gerund door 
twee Nederlanders, Ruud en Dianne Zegwaart. Eigenl!k is 
het geen goed idee om daar langs te gaan, vindt Sandra. “Ik 
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plaats heerst echter een serene rust. Er is niemand te zien. 
“Het geld is op,” zegt Sandra. “En als er geen geld meer is, dan 
stoppen ze hier meteen met werken. Zo werkt dat.” Sandra 
doet alles om geld in te zamelen voor het bejaardentehuis. Ze 
organiseerde eerder een bingoavond en een sponsorloop en 
kreeg architecten en opzichters zo ver dat ze gratis hun dien-
sten beschikbaar stellen. De materialen kr!gt ze tegen inkoop. 
Sandra: “Iedereen helpt mee, maar nu is het geld op en moe-
ten we even verder sparen.” Ze k!kt uit over de fundering. Het 
bejaardentehuis is nog ver weg, weet ze. 

Geheim van de chef
T!d voor actie. Sandra wil naar Body Evolution, een sport-
school waar de meest imposante bodybuilders van het eiland 
komen. Zelf is ze ook lid geweest van een sportschool, maar ja, 
door t!dgebrek is er niets meer van gekomen. Sandra schil-

dert, doet aan beeldhouwen, beheert web-
sites, bouwt een bejaardentehuis en is in-
tussen ook nog moeder/vrouw. Body 
Evolution heeft geen ramen, maar tralies, 
zodat de wind voor verkoeling kan zorgen. 
Sandra, liefhebster van goed getrainde li-
chamen, poseert kort met Whitley, die 
haastig voorstelt om binnenkort samen te 
gaan trainen. Z!n smile laat geen ruimte 
voor onduidel!kheid. Contact met mannen 
is zo gelegd op Curaçao, lacht Sandra. Veel 
mannen hebben hier ‘buitenvrouwen’: 
vrouwen buiten hun eigen vrouw om. “Een 
man vroeg eens of h! met me af kon spre-
ken. Toen ik vertelde dat ik getrouwd was, 
zei h! gewoon: ‘Oh, maar dat vind ik niet 

naamde vr!denkendheid, maar dat hele gevoel is totaal ver-
dwenen. Als ik hier ’s ochtends om zes uur in m!n blote lul de 
hond wil uitlaten, dan kan dat gewoon.”

 
So far so good
Zes jaar geleden landde het stel voor het eerst op Curaçao. “Ik 
was uitgenodigd als gastzanger door The Clarks, een bandje 
uit Den Haag,” herinnert Barry. “Sandra en ik vonden het met-
een geweldig. Het klimaat is natuurl!k fantastisch. Als ik in 
Nederland ben, trek ik op zondagmiddag de gord!nen dicht 
en zet ik de verwarming aan. Verschrikkel!k. Van slecht weer 
word ik depressief.” In Nederland werd het leven er bovendien 
niet beter op, vindt Barry. “Ik werd eens aangehouden door 
een agentje in Amsterdam. Toen ik het niet met hem eens was, 
zei h!: ‘Maar meneer, dan gaat u hier toch gewoon weg’. Ik zei: 

‘Mannen hebben hier 
‘buitenvrouwen’. Toen 
ik een man vertelde 
dat ik getrouwd was 
zei hij: ‘Oh, dat vind ik 

niet erg hoor’. Moest ik 
zo om lachen!’

Hotspots op Curaçao
Mambo Beach Vergeet Zandvoort en Bloemendaal; 
Mambo Beach it is! Denk: witte loungebanken, 
hippe cocktails en de lekkerste muziek. 
Mundo Bizarro Voortre!elijk restaurant in de 
historische Nieuwestraat. Een typisch Latijnse sfeer, 
de lekkerste gerechten en altijd een zwoel briesje.
Klein Curaçao Per catamaran vaar je naar de witte 
stranden van dit onbewoonde eiland, waar je kunt 
snorkelen en met schildpadden zwemmen. 
Landhuis Jan Kok Op zoek naar kunst? Neem dan 
eens een kijkje bij Nena Sanchez, die haar werk 
exposeert in Landhuis Jan Kok.
North Sea Jazz Festival Begin september was de 
tweede editie van het North Sea Jazz Festival op 
Curacao. JFK bezocht de optredens van Sting, 
Celia, Earth Wind & Fire, Juan Luis Guerra en Stevie 
Wonder. Een must voor iedere jazzliefhebber.  
Servir Frais Een uitgebreide collectie wijnen vind je 
bij Servir Frais, Pietermaai smal 39, Willemstad.
Avila Een overweldigend en luxueus hotel, waar ook 
Willem-Alexander en Máxima sliepen. Penstraat 130 
in Willemstad.
Body Evolution Wij bezochten deze imponerende 
sportschool aan de Biesheuvel 130 in Willemstad. 
Perfecte plek om aan je sixpack te werken.
Lot 1038 BV De mooiste designmeubels en 
-accessoires van het eiland vind je aan de Caracas-
baaiweg 2C in Willemstad.
Landhuis Daniël Prachtige locatie met groente en 
kruiden versgeplukt uit eigen tuin. Weg naar 
Westpunt in Banda Abou.

moet daar alt!d iets kopen. Z! hebben zulke mooie spullen.” 
En dat is niet gelogen. Lot 1038 staat voor fraai designwerk. 
Het bedr!f bedient het hele Caribische gebied, waar steeds 
meer Nederlanders een tweede huis kopen. Sandra waant zich 
als een kind in een speelgoedwinkel. Een doos koffiekopjes 
r!ker stappen we auto in. 

De zon prikt inmiddels fel. En het is pas elf uur ‘s ochtends. 
Op Curaçao praten ze echter nooit over het 
weer, want het is vr!wel elke dag hetzelfde: 
zonnig, warm en soms een beetje benauwd. 
Dagel!ks schommelt het kwik tussen de 27 
en 33 graden. “Je hoeft hier nooit na te den-
ken over je kleding,” zegt Sandra. “Strop-
dassen kennen ze hier niet. Iedereen kleedt 
zich lekker luchtig. Dat doet iets met de 
mensen. Ze z!n vrol!k, open. Dat vind ik 
heerl!k aan Curaçao.”

We vervolgen onze weg naar ‘Nos Weli-
ta’ (‘Ons Omaatje’), een bejaardentehuis in 
aanbouw. We k!ken uit over een betonnen 
vlakte. Sandra heeft het project op zich ge-
nomen, een klus die behoorl!k wat t!d en 
geld – ongeveer vier ton – kost. Op de bouw-

 Bary Hay: ‘Trots? Ik ben tevreden met wat ik heb’ 

 Hier kun je 365 dagen per jaar in je korte broek lopen  Sandra: ‘Op Curaçao wordt constant gebouwd’ 

erg, hoor.’ Moest ik zo om lachen.” 
Voor de echte lunch gaan we naar het prachtige Landhuis 

Daniël, waar de Nederlandse hoteleigenaar Jan Francke te-
vens groente verbouwt. “Eens een boer alt!d een boer”, lacht 
Francke, een geboren Zeelander. H! bedient een aantal res-
taurants op het eiland van bieslook, knoflook, basilicum, Ja-
panse rad!s en bietjes. Francke, een man met fors postuur, is 
onmisbaar geworden op Curaçao. 

En dan staat Barry Hay achter ons. Slank als alt!d, zonne-
bril op en nooit om woorden verlegen. H! staat elke ochtend 
om zes uur op om z!n dochtertje Gina naar school te brengen, 
die dagel!ks van zeven tot één les heeft. Op Curaçao geldt het 
eeuwige tropenrooster. Barry (63) ziet er goed uit. Het levens-
geluk voelt h! dagel!ks door z!n aderen stromen. “Hier voel 
ik de vr!heid nog. Nederland mag bekend staan om de zoge-
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Boek nu een reis naar Curaçao en ontvang een 
tegoed van 100 dollar bij een verblijf van minimaal 
7 nachten in het Hyatt Regency Curaçao (geldig 
van 1 t/m 20 december 2011 en 1 jan t/m 31 maart 
2012). Te besteden in het resort. Reissom: 1 nov t/m 
20 dec 2011 vanaf ! 1163 p.p. en van 1 jan t/m 31 
maart 2012 (excl 19 t/m 22 maart) vanaf ! 1.353 p.p.

Meer informatie: ABC Travel, tel 070-3107290.

Lezersaanbieding

‘Nou, dat vind ik eigenl!k wel een goed idee.’ Zo is het alle-
maal begonnen.” 

Curaçao werkt inspirerend voor Barry. In colonne r!den we 
na de lunch naar z!n woning. Eerst langs een slagboom, om-
dat het huis in een afgesloten deel staat, en vervolgens over 
een keurig geasfalteerde weg naar de villa. Barry en Sandra 
wonen op het hoogste punt van een heuvel, een plek die een 
fantastisch uitzicht biedt. “Ik heb hier een heel veilig gevoel,” 
zegt Barry, lopend door het huis, waar twee locals bezig z!n 
een nieuwe vloer aan te leggen. “Ze zeiden: ‘Je kunt je deuren 
’s nachts gewoon openhouden’. In het begin vond ik dat een 
beetje eng, maar nu ben ik het helemaal gewend.”

Curaçao is een parad!s voor hem. H! staat op en gaat naar 
bed met de warmte van het eiland. Bepaald geen straf. Zou h! 
ooit nog anders willen? Nee dus. “In Nederland heb ik me 
nooit echt helemaal thuis gevoeld, maar dat komt ook omdat ik 
ben geboren in India (z!n vader komt daar vandaan, red.). Als 
kind ben ik naar Nederland gekomen. Eigenl!k wilde ik dat 
helemaal niet. Op Curaçao heb ik het prima naar m’n zin. So 
far, so good. Ik ben hier heel fit geworden. Qua fysiek voel ik 
me hier een stuk beter.” 

Elk moment van de dag klinkt er muziek in huize Hay. Mu-
ziek is z!n leven. Dat houdt niet op als h! straks de gepensio-

neerde leeft!d bereikt. “Soms heb ik wel eens een nachtmer-
rie,” biecht h! op, zittend achter een biertje aan de keukentafel. 
“In die nachtmerrie staat er een paar r!en mensen om ‘Radar 
Love’ te schreeuwen. Dat moment probeer ik natuurl!k te 
voorkomen, maar zolang de mensen ons willen zien, bl!ven 
we optreden. De kaartverkoop loopt nog super.” 

We maken een wandeling. Barry loopt met acht hondjes om 
zich heen en een papegaai op z!n schouder. Het leven is mooi 
zo. Is h! trots op zichzelf? Uitk!kend op z!n huis: “Trots? Ik 
ben eerder tevreden. Ja, tevreden met wat ik heb.” 

 Sandra in haar met luipaardvel beklede SUV
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