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Bert Panhuise is onder andere de 
oprichter van Eurospirit. Je kunt hem 
typeren als ondernemer, schrijver, 
organisator van conferenties en 
producent van televisieprogramma’s. 
Maar zo is zijn leven niet begonnen. 
Op zijn 23e zat hij in de zwaarbewaakte 
Koepelgevangenis van Breda, waar 
hij de confrontatie aanging met 
drie Duitse oorlogsmisdadigers, de 
bekende Drie van Breda. Er kwam zelfs 
een commissie van de Tweede Kamer 
aan te pas. Na zijn vrijlating kwam 
hij weer in contact met zijn oude 
vrienden. Hij zou wel een ander leven 
willen, maar weet niet hoe. Totdat 
hij een ritje naar Frankrijk maakt met 
z’n vriend Lucas. Het zet een reeks 
gebeurtenissen in gang die uiteindelijk 
leiden tot een dramatische gebeurtenis 
die z’n leven totaal zou veranderen. 
Bert weet de lezer op geheel eigen 
wijze en met humor bij zijn leven te 
betrekken. Hier volgt een gedeelte uit 
hoofdstuk 7.

De piloot en z’n Porsche
“Om een beetje bij te verdienen 
haalde ik dus ook af en toe een koffer 
met peppillen uit Spanje. Een keer ging 
ik met iemand die helikopterpiloot was 
geweest, ik weet zijn naam niet meer 
dus noem ik hem maar de piloot. 
Hij was ontslagen omdat hij met de 
politie in aanraking was geweest. 
Ook hij wilde wel wat bijverdienen. 
De piloot had een felgele Porsche 911 
Targa die al aardig op leeftijd was maar 

er nog wel goed uitzag. Nadat we de 
pillen hadden opgehaald reden we 
terug via Andorra over een hele kleine 
grensovergang door de bergen waar 
niet vaak werd gecontroleerd. Maar 
toen we daarna de bergen afdaalden 
richting Perpignan hoorden we opeens 
een harde knal en sloeg de motor vast. 
Het bleek dat de distributieketting was 
gebroken (of iets dergelijks) en die had 
grote schade aangericht, zo erg dat de 
motor niet meer hersteld kon worden, 
bleek later. We hadden de auto naar 
een garage in Perpignan laten slepen 
en de monteurs vertelden ons dat er 
niets meer aan gedaan kon worden. 
We vroegen aan de chef of de auto 
daar een paar weken kon blijven staan 
en dat was goed. We gingen met de 
trein terug naar Eindhoven; kort daarna 
werd de piloot ergens voor opgepakt en 
bleek dat hij nog een lange tijd moest 
zitten. Hij stuurde mij een berichtje 
dat ik de Porsche wel mocht hebben 
als ik er nog iets mee kon doen. Dus 
deden we wat onderzoek en Lucas 
kwam erachter dat een luchtgekoelde 
Volkswagenmotor ook in die Porsche 
911 paste. Het geluid van zo’n motor 
is natuurlijk niet te vergelijken met 
de originele motor, maar het leek 
mij wel leuk om in de zomer in zo’n 
Targa met open dak te rijden. Ik weet 
nu nog steeds niet zeker of zo’n 
motor ook werkelijk had gepast in de 
Porsche, maar Lucas en ik gingen in 
een oude Opel met trekhaak op weg 
naar Perpignan. Er was ondertussen 

Ontsnapt uit de onderwereld, gered door God
Nieuwe boekuitgave  

Door onze redactie

Vechtpartijen, drugs en handeltjes. Zo zagen de jonge jaren 
van Bert eruit. Maar na een lange periode in de gevangenis en 
een ontknoping waar je de rillingen van krijgt, besloot hij dat zijn 
leven anders moest. Maar hoe? Het boek Ontsnapt bevat het 
levensverhaal van Bert Panhuise. Een spannend en tegelijkertijd 
bemoedigend verhaal over de onderwereld, ontsnappingen, 
een bijzondere uitvinding (Kitesurfen) en een leven met God.    
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Ontsnapt uit de onderwereld, gered door God
een week of vier overheen gegaan 
en we hadden niet gebeld naar die 
garage, we gingen er gewoon van 
uit dat die Porsche er nog stond.  
Na een lange rit komen we vermoeid 
aan bij die garage in Perpignan 
en ik vroeg aan de chef: “Waar is 
onze Porsche?” Want ik zag hem 
nergens staan. De chef zei tot onze 
verbijstering: “Quelle Porsche?” Dus, 
“welke Porsche?” Ik zei tegen hem: “U 
kent ons toch nog wel van een maand 
geleden?” Maar hij zei glashard: 
“Nee hoor, ik weet niet wie u bent.” 
Hij had de Porsche waarschijnlijk 
gewoon doorverkocht of voor 
onderdelen verkocht aan de sloop.  
En daar stonden we dan, de twee 
stoere binken waar niet mee te spotten 
viel. Want in Nederland zouden we 
dit nooit gepikt hebben maar daar 
in Frankrijk konden we niets doen. 
Een Franse cel is geen pretje en met 
de Franse politie kun je beter niet 
in aanraking komen. Dus hielden 
we ons in en zat er niets anders op 
dan zonder Porsche terug te gaan 
naar Nederland. Flink balen dus. 

 
Na dit enorme debacle reden we in 
niet zo’n vrolijke stemming in de oude 
Opel terug naar Nederland. Maar 
zo’n beetje halverwege Frankrijk gaf 
de motor de geest en was niet meer 
te repareren, dus nog meer balen. 
In een nabije stad namen we een 
hotelkamer en gingen we overleggen 
wat te doen want we hadden weinig 

zin in een treinreis. Opeens vond 
ik in mijn zak een papiertje met het 
telefoonnummer van een zekere 
Evert. Hij was een jaar of tien ouder 
dan wij, hij had een woest uiterlijk 
en zoals hij eruitzag zo praatte hij 
ook, met zijn zware stem rolde 
regelmatig de ene krachtterm na de 
andere over zijn lippen. Ik had Evert 
kort daarvoor ontmoet in Loosdrecht 
bij Mijndert, u weet nog wel, onze 
gabber van dat boerderijtje. Evert 
had een bouwbedrijf en hij deed veel 
zaken met Mijndert. Hij had ook een 
groot drankprobleem en vooral als hij 
cognac dronk werd hij erg agressief, 
en met name zijn vrouw moest het 
dan ontgelden. Ik had al geprobeerd 
om Jantje te bellen om ons op te 
halen maar die kon ik niet bereiken, 
dus belde ik Evert omdat dit het enige 
andere telefoonnummer was dat ik bij 
me had. 
Ik kende hem nog niet zo erg lang, 
dus ik twijfelde of hij dat hele eind 
wel voor ons zou willen rijden, maar 
misschien kon hij wel een lid van 
zijn personeel sturen dacht ik nog. 
Maar nee, heel spontaan bood hij 
aan om zelf direct naar Frankrijk te 
komen. Hij hield wel van autorijden 
en de volgende dag kwam hij aan in 
zijn grote Mercedes 280S. Onderweg 
stopten we nog ergens om te eten, 
maar Evert dronk zoveel dat ik daarna 
zelf maar het stuur heb overgenomen, 
de hele rit terug naar Eindhoven. En 
wat er daarna in Eindhoven gebeurde 
is met geen pen te beschrijven; voor 
mij veranderde het mijn verdere leven 
maar Evert kostte het zijn leven. Het 
leven wordt soms beïnvloed door 
hele kleine dingen, want had ik dat 
papiertje met zijn telefoonnummer 
maar nooit in mijn zak gevonden…"  

 

Terug in de maatschappij
Het boek is een laagdrempelige manier 
om naasten, vrienden, familieleden 
en kennissen te bereiken met de 
wonderbare werken van God. Zijn 
verhaal laat zien dat er voor ieders 
leven geloof, hoop en vooruitzichten 
zijn, ongeacht hoe ver iemand in het 
leven is vastgelopen. Want ondanks 
zijn criminele jeugd heeft Bert zijn 
redding gevonden en weer een plaats 
gekregen in de maatschappij. Deze 
boodschap maakt het zeer de moeite 
waard dit boek als geschenk met 
anderen te delen. 

'Ontsnapt – de wonderlijke bevrijding 
van een avonturier' is verkrijgbaar 
via uw christelijke boekhandel en via 
www.eurospirit.nl. 
ISBN 9789077607824.
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Later werd hij Europees kampioen 
windsurfen en 17e bij de wereld-
kampioenschappen in Sardinië. Hij 
was dus niet alleen geestelijk, maar 
ook lichamelijk hersteld. 

Ook in de jaren die volgden zat hij 
niet stil. Bert ontwikkelde zich tot 
ondernemer, schrijver, organisator 
van conferenties en producent van 
televisieprogramma’s.

(Foto: strand Workum 2015)

Dit boek bevat het spannende levensverhaal van 
Bert Panhuise. Twee keer ontsnapte hij aan de 
sterke arm van justitie op zoek naar de vrijheid, 
maar de derde keer kwam hij écht vrij door de 
hulp van een ándere sterke Arm…

In de Koepelgevangenis van Breda ging hij 
de confrontatie aan met drie Duitse oorlogs-
misdadigers, de bekende “Drie van Breda”. Er 
kwam zelfs een commissie van de Tweede Kamer 
aan te pas. 

Hoewel hij door zijn verslaving aan speed 
lichamelijk erg verzwakt was, begon hij na 
zijn bekering samen met zijn vrouw Ellen een 
watersportbedrijf op het Franse eiland Corsica en 
vond hij in de jaren tachtig een nieuwe sport uit; 
het kitesurfen. Nog altijd een wereldwijde rage.
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