
Paul Simons Ik ben belazerd door bierbrouwer Interbrew 
it had voor ons de leukste 

tijd moeten zijn maar het 

isanders gelopen We zijn belazerd 

zerd Nee Sjoerd Kooistra neem 

ik zakelijk gezien niets kwalijk 

We zijn belazerd door bierbrouwer 

wer Interbrew Ik dacht met die 

mannen eerlijk zaken te kunnen 

nen doen Maar we zijn te goed 

van vertrouwen geweest 

Paul Simons trekt aan zijn sigaartje 

gaartje en vertelt zijn verhaal - 

"de naakte feiten - aan een tafeltje 

feltje achterin een Amsterdams 
cafe Hij is een beetje pissig over 

het artikel dat onlangs in deze 

krant stond Daar stonden zegt 

hij onwaarheden in Achter de 

rag van zijn personeel om zou 

hij De Brasserie en Het Pakhuis 

hebben verkocht "Zo is het dus 

niet gegaan Ik heb het personeel 

neel steeds op de hoogte gehouden 

den Iedereen wist waarmee ik 

bezig was 

Mm een jaar geleden besloten 

ten Paul en Hammie Simons De 
Brasserie en Het Pakhuis te verkopen 

kopen Na meer dan 25 jaar in 

de horeca te hebben gewerkt 

vonden ze het welletjes Paul Si- Simons 

mons "Ik ben schilder en schilderen 

deren is er de afgelopen jaren bij 
ingeschoten Verder werk ik aan 

een boek We legden onze plannen 

nen voor aan bierbrouwer Interbrew 

brew waarmee we al jaren zaken 

ken deden We hadden geen redenen 

denen aan hen te twijfelen 

De opzet "Interbrew zou de 

twee zaken van ons overnemen 

om ze vervolgens te verkopen 

aan een aantal personeelsleden 

dat al jaren in De Brasserie 

werkt Mocht dat niet lukken 

dan zou Interbrew de beide 

cafes niet mogen doorverkopen 
aan Sjoerd Kooistra Die voorwaarde 

waarde is met instemming van 

Interbrew schriftelijk vastgelegd 

legd Wij wilden dat de sfeer van 

beide zaken zoals die in de loop 
der jaren was opgebouwd zou 

blijven bestaan Vandaar die 

voorwaarde 
Over Kooistra "Ik heb niets tegen 

gen die man Ik voer ook geen 

strijd met hem Wei heb ik iets 

tegen zijn manier van werken 

Hammie en ik hebben De Brasserie 

rie en Het Pakhuis vanuit het 

niets opgebouwd Het is een deel 

van ons leven geworden 

Kooistra heeft een heel andere 

benadering Hij koopt en verkoopt 

koopt horecabedrijven maar 

heeft met die bedrijven zelf 

geen binding Zou Kooistra mijn 

zaken overnemen dan zouden 

twee werelden bijeenkomen die 

niet bij elkaar horen 
Achteraf "Interbrew is nooit 

van plan geweest - ook al beweren 

ren ze anders - de twee cafes 

aan het personeel te verkopen 

Vanaf het allereerste moment is 

hun opzet geweest zaken te 

doen met Kooistra Alleen wisten 

ten wij dat niet Dat Kooistra 

achter de schermen aanwezig 
was dat ontdekten we pas later 

ter 

Stom "Het personeel kon het 

geld voor een overname niet bijeen 

een krijgen Interbrew liet daarop 

op weten twee geiinteresseerde 

kandidaten te hebben Hammie 
en ik eisten alvorens akkoord te 

gaan dat we aan die mensen 

zouden worden voorgesteld Dat 

liet enige tijd op zich wachten 

Op 2 februari heb ik mijn handtekening 

tekening gezet en daarmee ging 

ik akkoord met een overname 

door Interbrew Dat was stom 

We ontdekten dat Interbrew 

twee dagen daarvoor de zaken al 

had doorverkocht aan JMD BV 

de BV die op naam staat van de 

nicht van Kooistra Hammie 
voelde direct al nattigheid Interbrew 

terbrew heeft ons steeds verzekerd 

kerd dat alles volgens afspraak 

was gegaan 

Paniek "Onder het personeel 

ontstond natuurlijk paniek Ze 

vertrouwden mij niet meer en 

dachten dat ik stiekem zaken 
met Kooistra had gedaan Toen 

de waarheid boven water kwam 
voelden we ons allemaal belazerd 

zerd Op dat moment heb ik met 

Kooistra gepraat Hij deed het 

voorstel dat ik ook de panden 

van De Brasserie en Het Pakhuis 

aan hem zou verkopen Hij zou 

er dan voor zorgen dat alles 

goed zou komen Toen ik vroeg 
wat hij daarmee bedoelde zei 

hij ’met de belastingdienst en 

dat soort 
dingen’ 

Ik voelde dat 

als een dreigement en zei tegen 

mezelf Paul hier doe je niet aan 

mee Als ik problemen krijg met 

de belastingen dan handel ik 

die zelf af 

Ondertussen "Grietje van der 

Veen de nicht van Kooistra trok 

zich al na een maand terug 
Kooistra vond twee nieuwe 

pachters Pim Lammertink en 
Ron Kelder Het personeel vond 

dat zo slecht nog niet en zei 

met die jongens willen we wel 

werken Dat was den kant van de 

zaak We zaten nog met Interbrew 

brew dat in strijd met de afspraken 

ken de zaken had doorverkocht 

aan Kooistra We hebben een 

kort geding aangespannen en 

dat hebben we gewonnen Het 

betekende dat JMD emit moest 

Consequentie was echter dat het 

personeel vanaf dat moment 
ontslagen kon worden De Brasserie 

serie en Het Pakhuis dreigden 

eind juli zelfs gesloten te worden 

den Er ontstond een patstelling 

ling 
Compromis "Er is toen een 

gesprek geweest met alle betrokkenen 

kenen Dat mondde uit in een 

compromis Formed had JMD de 

exploitatierechten Interbrew 

zou nu ook de panden kopen De 

nieuwe pachters (Lammertink 

en Kelder red zouden aanblijven 

ven en beide zaken zouden met 

het personeel op de oude voet 

worden voortgezet Interbrew 

verzekerde ons dat ze de panden 

niet zouden doorverkopen aan 

Kooistra Letterlijk zeiden ze 

’Paul we zijn niet 
gek’ 

Belazerd "Een paar uur nadat 

wij de panden aan Interbrew 

verkochten heeft Interbrew de 

hele handel doorverkocht aan 

Sjoerd Kooistra Op een en dezelfde 

zelfde dag Zonder scrupules tegen 

gen alle beloftes in Hoe Kooistra 

heeft gehandeld is zakelijk gezien 

zien zijn goed recht Naar mijn 

smaak niet netjes maar toch 

Maar Interbrew is zeer onbetrouwbaar 

trouwbaar gebleken 

Naief "Misschien Ik heb 

nooit eerder met dit soort dingen 

gen te maken gehad Ik handelde 

de vanuit de optiek dat Interbrew 

brew te vertrouwen was De horecabranche 

recabranche is keihard geworden 

den Je kunt niemand vertrouwen 

wen Dat is wat ik helaas heb 

geleerd Ik kijk met spijt op het 

hele gebeuren terug 

Simons Kooistra en een verhaal met twee kanten 
Twee weken geleden publiceerde deze krant een artikel over ’het 
gevecht’ 

achter de schermen van de cafes Het Pakhuis en De Brasserie 

serie twee gerenommeerde horecazaken in de binnenstad van 

Groningen Ze werden respectievelijk 25 en 20 jaar geleden vanuit 

het niets opgebouwd door Paul en Hammie Simons De twee cafebedrijven 

bedrijven zijn inmiddels via-via maar onbedoeld in handen gekomen 

men van grootondernemer in horecazaken Sjoerd Kooistra 

Paul en Hammie Simons voelen zich belazerd niet door 

Kooistra maar door bierbrouwer Interbrew voorheen Oranjeboom 

boom Simons "Ik ben te goed van vertrouwen geweest en had be- beter 

ter naar mijn vrouw Hammie moeten luisteren Die voelde direct 

al nattigheid Onzin zegt Sjoerd Kooistra "Simons is een slimme 

man alle respect daarvoor Het is alleen anders gelopen dan hij 

voor ogen had 

Zowel Simons als Kooistra weigerden tot voor kort - om lopende 

de onderhandelingen niet te frustreren - 
opening van zaken te 

geven De kwestie kwam extra gevoelig te liggen toen de FIOD 

zich in de strijd begaf Een dubbelinterview met voormalig 
eigenaar 

naar Simons en huidig eigenaar Kooistra Een verhaal met twee 

kanten 

Paul en Hammie Simons belazerd 

' PAUL DIJKSTRA 
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