
Joop van den Ende
In de eerste jaren van mijn ‘geschnabbel’ kwam ik ook in contact 
met het theaterbureau Spotlight van niemand minder dan Joop van 
den Ende. Joop had zich gespecialiseerd in het binnenhalen van 
schnabbels, in het begin voor vooral minder bekende artiesten uit 
Amsterdam. 
Naderhand ging Joop eveneens boekingen verrichten voor bekende 
namen waar ik ook inmiddels bij hoorde. In 1970 kwam de omme-
zwaai toen Joop mij vroeg om mee te spelen in een kleine revue  
(’n Lach in de ruimte) met Frans van Dusschoten. Joop begon in die 
jaren het verschil te maken in Nederland door als theaterbureau 
ook eigen evenementen te organiseren. Dat was de start van de 
revue op de theaterplanken.
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De komiek

Mijn geboorteplek is de Watergeusstraat in Rot-
terdam-Delfshaven. Daar heb ik tot mijn acht-
tiende gewoond op nummer 11A. De gemeente 
Rotterdam heeft op 12 juni 2009 een nieuw 
bord geplaatst dat ik mocht onthullen, waarop 
valt te lezen dat in 1947 in deze straat André 
van Duin is geboren. 
Sinds 2001 hangen er 213 bordjes in Delfs-
haven waarop de uitleg of betekenis van de 
straatnaam staat. Veel van die borden ver-
wijzen naar historische figuren, maar tot aan 

12 juni 2009 verwees er geen enkel bord naar een nog levend 
persoon. Misschien een beetje raar, maar dat maakt mij niet uit. In 
Amsterdam vaart er tenslotte ook een rondvaartboot van de firma 
Lovers rond die naar mij is vernoemd.

 



            Mijn 

artiestennaam heb ik 

verzonnen toen ik op 

vakantie was in Hoek 

van Holland. Als ik 

aan Hoek van Hol-

land denk, denk ik aan 

duinen. Ik vond 

dat een artiest 

een artiestennaam 

moest hebben. Al 

snel ontstond de naam 

Van Duin.

Gastoptreden bij Stuif-es-in, als hulpje 

van Fred Kaps, een beroemde goochelaar
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Foto: Hans Jonker, 1963

Foto: Léon Richard
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Hoofdstuk 1  1964-1970
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