Ik heb
een heel klein bijbeltje
waar ik elke dag
stukjes uit lees.
10 levensreizen

Inhoud
Inleiding
René Toemen
‘ Ik zou meer haar op mijn tanden moeten hebben.’
Mieke Pluijm
‘ Ik moet kunnen werken, bezig zijn,
een dagindeling hebben.’
Joris van de Ven
‘ Er is altijd de angst dat ik opnieuw de fout in ga.’
Urvin Pauletta
‘ Soms is het handiger konten te kussen,
maar ik kan dat niet.’
Stefan Haakmat
‘ Bij Marokkaanse jongeren blijft veel
verborgen achter de voordeur.’
Abdel Hajou
‘ Ik ga zeker terug naar China,
maar niet meer om er te leven.’
Steve Wang
‘ Je kunt de muziek opgeven voor een kind,
maar andersomlukt niet’.
‘Mo’ Kamara
‘ Ik kom er wel, zit nooit bij de pakken neer.’
Jeanette Soto-Quinteros
‘ Vanaf nu is het de kinderen en ik.
Dat is mijn overlevingsstrategie.’
Barbara van Och
‘ Dat ik nog leef is de genade van God.’
Alvin Goedgedrag
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De tien verhalen in dit boek zijn niet zomaar verhalen. Het zijn
levensreizen. Van kwetsbare mensen die door een verslaving, criminaliteit, langdurige werkloosheid, oorlog en geweld of doodgewone pech hun bestaan niet in het rechte spoor wisten te krijgen.
Maar omdat ze iets van hun innerlijke veerkracht hervonden en
een duwtje in de rug kregen wisten ze uit de schaduw te treden die
hen al die tijd aan de kant hield. Deze indringende, persoonlijke
getuigenissen hebben niet altijd een hoog feel good gehalte. Noch
kennen ze allemaal een happy end. Want zo simpel zit het leven
van de hoofdpersonen niet in elkaar. Maar al deze geschiedenissen
laten wel zien dat het de moeite loont te investeren in mensen die
vooruit willen. Emancipatie heet dat, een begrip dat een ijle echo
oproept van de 70-er jaren.
Wat heeft dat met een woningcorporatie als Trudo te maken?
Veel. Want mensen die vooruit willen vinden Trudo aan hun zijde.
Supporting people noemen we dat, en we beschouwen dat concept
als een eigentijdse invulling van het sociale gezicht van een woningcorporatie. Aan de hand van de portretten in dit boek willen we

8

laten zien hoe Supporting people in de praktijk uitpakt. Vaak zoeken
we daarbij naar allianties met meerdere partijen waarmee zowel
het individueel als het collectief belang gediend is. Dat zie je terug
in onze wijkrestaurants Het Cruydenhuisch in de Kruidenbuurt en
In de Voortuin in Woensel West. Ze zijn deels werkgelegenheidsproject, deels wijkontmoetingscentrum, deels culinaire pleisterplaats.
Professionals van re-integratiebedrijf Chainworks begeleiden
het leerwerktraject dat de deelnemers in staat stelt om een jaar
arbeidservaring op te doen in de bediening en keuken van een
eetgelegenheid. Tegelijk halen ze in die periode hun diploma
horeca-assistent. Vervolgens moeten ze zich op eigen kracht zien
te redden op de arbeidsmarkt. Maar ook de sociale impact van de
wijkrestaurants (met Het Cruydenhuisch als lichtend voorbeeld) is
groot. Voor 6 Euro krijg je er een driegangen menu geserveerd, en
dat is een smakelijke prijs voor wie op de kleintjes moet letten. De
bewoners van de Kruidenbuurt zijn Het Cruydenhuisch daarom
inmiddels als een soort huiskamer gaan beschouwen, de plek
waar ze ook naar toe gaan als ze andere mensen uit de buurt willen
ontmoeten. Ook uit de rest van de stad zit de loop er goed in, niet
in het minst vanwege het sfeervolle en fraaie design-interieur.
Aldus vergroot zo’n wijkrestaurant de leefbaarheid en zorgt
ervoor dat de wijken waar onze klanten wonen sterker en vitaler
worden. Dat is in het belang van Trudo, zijn huurders en Eindhoven.
Inmiddels zijn we op meer fronten actief. In onze thuisbasis de
Etalage zit een lunchroom die volgens dezelfde formule werkt
als de wijkrestaurants en in jongerencentrum Dynamo gaan we
hetzelfde doen. En met onze Trudo Weekendschool helpen we
ambitieuze en slimme kinderen die in een kansarme omgeving
opgroeien om hun talenten te ontdekken en te gebruiken om
verder te komen in het leven. Supporting people raakt ook onze

kerntaak als huisvester. De Slimmer Kopen regeling stelt starters
in staat om voor een aantrekkelijke prijs toch een prima huis te
kunnen kopen. En beginnende creatieve bedrijfjes kunnen bij ons
terecht voor goed betaalbare werkruimte.
Soms zie je de persoonlijke groei van die supported people in
kleine dingen terug. Een tijd geleden ging ik met mijn dochters
van 16 en 17 eten in Het Cruydenhuisch. We werden geholpen
door een aardige jongen die niettemin onhandig en heel verlegen
was. Recent zaten we met zijn drieën weer in het wijkrestaurant.
Daar werden we door dezelfde jongen bediend. Zelfbewust en
sociaal vaardig. Toen we buiten stonden vroegen mijn dochters
verbaasd: ‘Is dat dezelfde jongen van een paar maanden geleden?’
René Toemen
Manager Emancipatie Trudo
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10.57 uur

‘ Ik zou meer haar op mijn
tanden moeten hebben.’
12

Mieke Pluijm
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48 jaar
serveerster
wijkrestaurant
het cruydenhuisch
k r u i d e n b u u rt
december 2010

11.29 uur

Het is rond het middaguur. Door de half geopende voordeur
sluipt de winter de eetgelegenheid binnen. Drie senioren komen
als eigentijdse wijzen uit het Oosten voetje voor voetje in een
zwijgende processie voorzichtig over de aangekoekte sneeuw aan
schuifelen. Ze behoren tot de vaste klanten van wijkrestaurant Het
Cruydenhuisch in de Kruidenbuurt. Laag voor laag ontdoen ze
zich van hun warme kleding en nemen dan plaats aan een van de
tafels. Voor deze trojka van alleenstaanden is het Cruydenhuisch
inmiddels uitgegroeid tot een vaste ankerplaats in hun bestaan.
‘We gingen eerst altijd met een clubje naar het Philipsrestaurant
voor gepensioneerden. Dat werd echter twee jaar terug gesloten.
Daarna zijn we naar hier verkast’, geeft de eerste te kennen terwijl
hij een kop goulashsoep naar binnen lepelt. ‘Ik kom hier altijd graag.
Het is gezellig ingericht en over het eten niets dan complimenten’, zegt zijn buurman die met zorg stukjes brood op de bouillon
drapeert. Met zijn hoofd knikt hij richting de persoon die in de
keuken met potten en pannen in de weer is. ‘Een topkok’, fluistert
hij samenzweerderig, en zijn duim gaat omhoog. De derde man,
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11.46 uur
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12.18 uur

onberispelijk in het pak en met een haarscheiding die met meetkundige precisie lijkt te zijn aangebracht, wijst op de smakelijke
prijzen die het restaurant hanteert. ‘Je betaalt hier zes Euro voor
een drie gangen maaltijd. Je bent gek als je voor zo’n bedrag zelf
achter het fornuis gaat staan.’
Mieke Pluijm (45) ontfermt zich over het drietal en informeert
belangstellend naar hun dagelijkse sores. ‘Met de regelmatige
bezoekers maak ik altijd even een praatje. Ik bied makkelijk een
luisterend oor. Dat zit in mijn aard’, vertelt ze. Pluijm is een sfeermaker, haar volle lach klatert herhaaldelijk door de ruimte. De
joviale vrouw met het ronde, expressieve gelaat werkt sinds februari
2009 vier dagen in de week bij het Cruydenhuisch. Ze voelt er
zich als een vis in het water. ‘Ik werk in de bediening, neem de
reserveringen via de telefoon op, en zorg dat alles hier netjes verloopt. Ik blijf tot alle gasten weg zijn en het restaurant schoon is.
Na sluitingstijd ben ik meestal nog een tijdje in de weer, maar
dat vind ik geen probleem. Ik kom nooit, nooit chagrijnig op het
werk.’

Nieuwe dimensie

Ze erkent volmondig dat het wijkrestaurant in de Kruidenbuurt
een nieuwe dimensie aan haar bestaan heeft toegevoegd. ‘Ik woon
alleen. Dat gaat me best goed af, maar elk mens heeft ook behoefte
aan sociale contacten. Je kan wel tegen jezelf of de muren praten,
maar die zeggen niets terug. Die contacten met mensen vind ik
hier. De collega’s, de koks, de eters die er komen; ik kan het met
allen goed vinden. Onze gasten zijn er in vele soorten en maten.
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12.59 uur
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L a atst ben ik voor het eerst
met het vliegtuig op vakantie
ge weest. He t was of er een
wereld voor mij open ging.

Jong, oud, man, vrouw, allochtoon, autochtoon, het krioelt hier
allemaal door elkaar. Dat maakt dit restaurant zo leuk en apart. Op
de ramen van het Cruydenhuisch staat meet, greet, eat, en zo werkt
het ook in de praktijk.’
Pluijm is een vrouw van vaste rituelen. ‘Officieel start mijn
dienst om twaalf uur, maar ik ben er altijd al om kwart over elf.
Dan heb ik nog genoeg tijd om een kop koffie te drinken en een
sigaretje te roken. Daarna gaat mijn schort om, schrijf ik het dagmenu op het bord en kijk of er toetjes bijgevuld moeten worden.
Ik noteer de bestellingen, leg de bonnetjes voor de soep en de
hoofdgerechten bij de kok, breng het eten naar de gasten en houdt
de tafels schoon. Als het na de middagmaaltijd wat rustiger is, ga ik
poetsen, de koeling bijvullen en bereid ik het avondeten mee voor.’
Als het enigszins kan prikt ze zelf ook een vorkje mee.
‘Hollands, Afrikaans, Chinees of andere buitenlandse recepten;
ik wil alles proeven. De eerste vrijdag van de maand hebben
we altijd een gastkok. Dan is het exotisch eten wat de klok
slaat.’ We zitten aan een tafeltje achterin het Cruydenhuisch.
Rond ons heen klinkt geroezemoes. Het geluid van servies dat
geschikt wordt, het metalen geschraap van messen en vorken,
een kassa die open en dicht gaat. Daar tussendoor de klanken
van grijsgedraaide Kersthits en evergreens. Ook deze wijkherberg
zucht onder het muzikale schrikbewind van Sky Radio. Ze vraagt
aan een collega of het volume misschien wat omlaag mag.

16.28 uur
Een arbeidersgezin

Haar wieg stond in het Eindhovense stadsdeel Gestel. ‘Ik kom
uit een groot gezin. Tien jongens en twee meisjes. Ik ben de jongste
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van het stel. Eerst kregen mijn ouders vijf zoons. Toen werd mijn
zus geboren. Daarna kwamen er weer vijf jongens en tenslotte ik
als nakomertje. Ik ben opgegroeid in een warm arbeidersgezin
en bewaar daar hele goede herinneringen aan.’ Toen Pluijm twaalf
jaar was overleed haar moeder. Een drama dat in meerdere opzichten haar wereld met een rouwrand tooide. ‘Het kwam als een
grote schok. Ik was het enige kind dat nog thuis woonde. Een zus
en een broer hebben de jaren daarna voor mij gezorgd. Mijn pa
moest vader en moeder tegelijk zijn.’
Na de huishoudschool bleef ze thuis om voor haar vader te
zorgen. Ze was 21 toen hij stierf. ‘Mijn vader was ouderwets.
Hij meende dat ik bij hem moest blijven zolang hij leefde. Ik vond
dat eigenlijk ook heel normaal. Wilde niet dat hij naar een verzorgingshuis ging.’ Dat ze met deze keuze haar eigen maatschappelijke
kansen blokkeerde, drong eigenlijk maar half tot haar door. ‘Ik
begrijp wel dat mensen het een vreemde situatie vonden, maar ik
stond er gewoon niet bij stil. Dat klinkt misschien gek, maar het is
niet anders. Ik heb het bovendien al die jaren met liefde gedaan.’
Kort daarna trouwde ze met haar vriend. Veel veranderde er
niet in haar leven, in plaats van een vader verzorgde ze nu een
echtgenoot. Het kinderloze huwelijk hield elf jaar stand. Vragen
over die tijd houdt ze gedecideerd af. ‘Ik praat er liever niet over.
Het was een donkere periode; daar wil ik het bij laten.’ Na de
echtelijk breuk kwam ze alleen te zitten. Een grote leegte had dat
niet meteen tot gevolg. ‘Ik verveel me niet gauw en ga niet snel
onder tegenslagen gebukt.’ Toch stond de Sociale Dienst er na een
tijd op dat Mieke Pluijm vrijwilligerswerk ging doen. ‘Ik ben toen
als gastvrouw bij het Maxima Medisch Centrum terecht gekomen.
Ik ging met de koffiekar de afdelingen en poliklinieken af, maar
bracht ook wel eens mensen met de rolstoel naar de therapie.’
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17.57 uur
Een spelbreker
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18.45 uur

Het was voor het eerst dat het tot Mieke Pluijm doordrong dat
er ook buitenshuis mogelijk een zinvolle bestemming op haar lag
te wachten. ‘De eerste keer vond ik het verschrikkelijk eng want
ik had nog nooit gewerkt. Na een tijdje ging dat angstgevoel over.
Ik was er trots op dat ik dat werk mocht doen en had het gevoel:
ik hoor ergens bij. Dat was compleet nieuw voor mij.’ Toen het ziekenhuis een punt zette achter de samenwerking zocht ze daarom
spoorslags verder naar een andere plek om als vrijwilliger aan de
slag te kunnen. ‘In verzorgingshuis De Eerdbrand kreeg ik een
vrouw van in de tachtig toegewezen met wie ik ging wandelen en
koffie drinken. Zij was aan het dementeren, maar vond het leuk
om met iemand te kunnen praten. De gesprekken gingen over
vroeger, over haar familie en tweelingzus, en over wat ze allemaal
had meegemaakt in het leven.’
Maar ook nu was de dood spelbreker. ‘Als je lang optrekt met
zo’n vrouw ben je ook getuige van haar aftakeling. Haar dementie
nam alsmaar toe, hoewel ze me wel altijd herkende. Ik word heel
gauw emotioneel van dat soort dingen en moest in die tijd ook
weer vaak aan mijn moeder terug denken. Als je dag in, dag uit
bij zo’n vrouw over de vloer komt ontstaat er een hechte en sterke
band. Toen zij overleed, viel er meer weg dan zomaar een sociaal
contact.’ De begrafenis van haar dagelijkse metgezel liet ze bewust
aan zich voorbij gaan. Het was teveel een déja vu. ‘Het kwam te
dicht bij. Met mijn ex-man maakte ik hetzelfde proces mee. Ik
wilde de confrontatie niet aan.’
Opnieuw viel ze uit het arbeidsproces, nu voor een langere periode. Totdat iemand van de Ergon haar wees op een re-integratietraject van Chainworks en Trudo: leren en werken in wijkrestaurant
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het Cruydenhuisch en tegelijk een horecadiploma halen. Was dat
niet iets voor Mieke Pluijm? De gok pakte goed uit voor haar. Het
werk en de collega’s bevielen. Haar gezicht klaart op als ze terugdenkt aan die zonovergoten dag in juli, afgelopen zomer. ‘Via het
ROC heb ik toen mijn diploma horeca-assistent gehaald. Dat was
geweldig om mee te maken. Ik had nooit gedacht dat het zou lukken.’

24

Een mijlpaal

Ik kom hier altijd vrolijk
b i n n e n . Vr a a g h e t m a a r n a .
Ik heb nooit een vervelend
gevoel als ik moet gaan
werken.

De euforie van die memorabele mijlpaal is inmiddels echter
ruimschoots weggeëbd. Conform de afspraken loopt haar arbeidscontract met het Cruydenhuisch in de loop van februari af. De
afgelopen maanden heeft ze moeten ervaren dat de arbeidsmarkt
vooralsnog niet warm loopt voor Mieke Pluijm. ‘Ik ben volop bezig,
maar het wil niet lukken. Ik had bij Motel Eindhoven gesolliciteerd naar een baan als serveerster. Het eerste gesprek ging goed,
maar later kreeg ik een mailtje dat ik tóch niet genoeg ervaring
had.’ Ook de volgende poging eindigde in een deceptie. ‘Bij La
Place in Winkelcentrum Woensel zag het er lang naar uit dat ik
aangenomen zou worden in de bediening. Van hogerhand werd
echter beslist dat ze iemand moesten zoeken die jonger was.’
Ze beschouwt beide afwijzingen als een veeg teken. ‘Veel hoop
heb ik niet meer. Of ze willen me niet omdat ik te weinig ervaring
heb, of ze gaan in zee met een jeugdig iemand. Ik vind het onrechtvaardig, maar heb het maar te slikken.’ Tegelijk is ze de eerste om
toe te geven dat er snel gelatenheid in haar houding doorsijpelt als
ze met teleurstellingen wordt geconfronteerd. ‘Ik laat me te snel
ontmoedigen. Ik zou meer haar op mijn tanden moeten hebben’,
reageert ze schouder ophalend.
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Inmiddels nadert februari met rasse schreden. De tijd dringt.
Opnieuw dreigen werkloosheid en een anoniem bestaan in de
kaartenbak van een uitkeringsinstantie. Het is een schrikbeeld
voor Mieke Pluijm. ‘Toen ik bij het Cruydenhuisch begon had ik
het idee: nu ga ik werk krijgen en een eigen inkomen verdienen.
Dat is me gelukt. Het enige wat ik van de toekomst verlang is een
leuke baan die bij mij past en een beetje gelukkig zijn. En oud
worden natuurlijk. Maar ja, dat wil iedereen.’
Hoewel haar aangeboren optimisme de afgelopen tijd een
stevige deuk heeft opgelopen, wil ze niet in mineur eindigen.
‘Ik heb te horen gekregen dat ik misschien als gastvrouw in het
verzorgingshuis Sint Annaklooster terecht kan. Daar heb ik zeker
oren naar, want ik ben wel een type voor zoiets. Half januari hoor
ik of een sollicitatie kans van slagen heeft.’
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19.35 uur
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08.45 uur

‘ Ik moet kunnen werken, bezig
zijn, een dagindeling hebben.’
32

Joris van de Ven

33

29 jaar
Medewerker
Bediening
L u n c h c a f é D e Et a l a g e
Binnenstad Eindhoven
Januari 2011

Zonder gene draait hij zich om en trekt zijn T-shirt en overhemd
omhoog. ‘Kijk’, zegt hij. Zijn bovenlichaam legt een reusachtig litteken bloot dat over de hele lengte van zijn rug een donkerbruin
spoor trekt. Deze bobbelige greppel van kruiend vlees oogt als een
duistere rivier die elk moment buiten zijn oevers dreigt te treden.
Bij een met sterke drank en relatieperikelen gelardeerde en bijna
noodlottige valpartij van drie hoog brak Joris van de Ven (29) enkele
jaren terug zijn rug op twee plaatsen.
‘Mijn ruggenmerg oogde als een zandloper. Breed van onder
en boven en een smal stukje halverwege waar mijn rug bijna
helemaal door was. Als dat zou zijn gebeurd was ik vanaf mijn
middenrif totaal verlamd geweest. Ik heb heel lang plat gelegen,
vooral vanwege een bacterie in mijn rug die constant opnieuw
ging ontsteken. Alles bijeen hebben ze me vijf keer open gemaakt.
Ik denk dat ik op een dag wel veertig of vijftig pijnstillers slikte.
Ik heb ook nog een tijd met zo’n vacuümpomp op mijn rug rondgelopen. Maar volgens de chirurg heb ik veel geluk gehad’, verhaalt
hij over de lijdensweg die achter hem ligt.

Eerst zorgen dat ik een huis en

Januari 2011

een baan heb. Daarna is er weer

Joris van de Ven

ruimte voor een rel atie.

09.10 uur
34

Voor Joris van de Ven markeert zijn anatomische misdruk het
einde van zijn oude en het begin van zijn nieuwe leven. In het
ziekenhuisbed had hij tijd te over om in zijn ziel te wroeten. ‘Ik
kwam tot de conclusie dat ik er tot op dat moment een rommeltje
van had gemaakt. Veel ellende en problemen, relaties met vrouwen
die altijd verkeerd afliepen. Stevig drinken ook; door alcohol gingen
de grenzen bij mij vervagen en kwam ik in een negatieve spiraal
terecht. Zo kon het niet langer, dat was me wel duidelijk op dat
moment’, concludeerde hij schuldbewust. Ter plekke besloot hij
dat het rigoureus anders moest.
‘Ik zie dat ongeluk als een tweede kans. Het heeft me de ogen
geopend.’ Zijn scenario voor later heeft niets hemelbestormends
en staat allesbehalve bol van de hooggestemde aspiraties. Maar
voor hem heeft het betekenis als een kompas dat altijd de juiste
richting aangeeft. ‘Een gewone baan, een huis om in te wonen, en
vooral: minder chaos. Als ik dat voor elkaar krijg ben ik content.
Ik weet dat ik daarvoor stevig aan mezelf moet werken. Daar ben
ik ook volop mee bezig. Ik pak nog wel eens een drankje, maar
veel minder dan vroeger. Ook ga ik voorlopig niet op zoek naar
een nieuwe relatie. Sinds ik die beslissing heb genomen gaat het
een stuk beter met me. Door mijn jaloezie was dat altijd stressen.’

De etalage
09.38 uur

Bij zijn wedergeboorte hoort ook een herstart op de arbeidsmarkt. Sinds een paar weken is hij werkzaam in de bediening bij
De Etalage, het nieuwe bolwerk van Trudo dat de esthetiek van
een hippe loungebar combineert met de kloeke functionaliteit van
de bedrijfskantine. ‘En in februari 2011 begin ik met de opleiding
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voor horecamedewerker bij het ROC. Daar kijk ik naar uit. Dat
diploma is nu mijn grootste doelwit, want ik wil in de horeca
actief blijven’, vertelt hij met nauwelijks verholen trots.
Geroutineerd laveert de jonge ober in wording met twee
kopjes koffie langs de tafeltjes. Om ons heen wordt nog volop
gewerkt aan de inrichting. Een elektricien is in de weer met
loshangende bedrading. Achter de balie van het eetgedeelte maakt
een vrouwelijke collega van de jonge Eindhovenaar zwijgend de
dagelijkse inventarislijst op. Van de Ven is in zijn nopjes met zijn
werkomgeving en vergaapt zich nog altijd dagelijks aan het interieur. Aan de houten lichtsculpturen bijvoorbeeld, die als een soort
omgekeerd mikado aan het plafond hangen en de wetten van de
zwaartekracht lijken te trotseren.
En aan de ronde pilaren met hun kunstige constructie van
metaal en gaaswerk waartussen planten omhoog kruipen die te
weinig licht krijgen en daardoor amechtig ogen. ‘Trudo doet altijd
mooie en interessante dingen’, zegt hij bewonderend. ‘Ik vind dit
heel apart, dat zie je nergens in Eindhoven. Dat industriële van
deze ruimte is ook zo mooi.’ Het zijn op zulke momenten van
bespiegeling dat hij terugdenkt aan tijd dat hij als boefje de straten
van Best en Eindhoven onveilig maakte. Weggegooide jaren, concludeert hij wat mistroostig. ‘Ik had de verkeerde vrienden en
haalde nogal wat baldadigheid uit. Ruzie maken met iedereen,
vandalisme, spulletjes uit winkels weghalen. Zomaar. Gewoon
voor de kick.’ Onvermijdelijk kruiste zijn pad dan van politie en
justitie. ‘Uiteindelijk kom je er dan pas achter dat je met zulk gedrag
geen ene zak opschiet. Dat soort voorvallen achtervolgt je jaren.’
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09.58 uur
Eentonig

38

10.08 uur

In die roerige periode had hij de nodige baantjes. ‘Ik ben van
huis uit stoffeerder. Dat heb ik een tijdje gedaan. Maar ik heb ook
veel in magazijnen gewerkt en ben heftruckchauffeur geweest.’
Terug naar zijn oude stiel was er niet meer bij na zijn ingrijpende
kwetsuur. ‘Mijn rug is wel aardig hersteld na dat ongeluk, maar
zware dingen tillen in een magazijn is voortaan uit den boze. Echt
ongelukkig was ik daar trouwens niet mee. Werken in een magazijn
is eentonig. Je zit altijd binnen, ziet weinig van de wereld.’ Via het
CWI kwam hij eerst in de zorg terecht. ‘Ik heb een tijdje met ouderen gewerkt. Maar er was geen klik. Je werkt het grootste deel van
de tijd met mensen die moeilijk in beweging te krijgen zijn.’
Vrij snel diende zich een nieuwe uitweg aan. ‘Een bekende
van mijn tante exploiteert een aantal kantines bij sporthallen in de
stad. Zij vroeg mij of ik op drukke tijden niet wilde bijspringen.
Ik ben begonnen met bardiensten. Daarna hielp ik in de catering,
bij het serveren van warme en koude buffetten en op feesten.’
Zijn eerste ervaringen met de horeca smaakten naar meer. ‘Ik ben
daarom het certificaat sociale hygiëne gaan halen. Dat was mijn
eigen initiatief. Dan leer je hoe om te gaan met klanten die drugs
hebben gebruikt of teveel glaasjes op hebben. Daar hoort nog een
hele procedure bij. Je moet lastige klanten twee keer vorderen
voordat je de politie mag bellen om ze buiten te laten zetten.’
Hij heeft inmiddels helder voor ogen wat hem zo aantrekt in
dat typische wereldje met zijn eigen codes en mores. ‘Ik zeg altijd:
broodjes smeren kan iedereen, maar het draait om de menselijke
eigenschappen. Je moet een beetje een babbel hebben. Mensen
moeten zich in een café, restaurant of eethuis op hun gemak voelen.
Daarvoor moet je sociaal zijn. En netjes, vriendelijk en verzorgd.
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Mij ligt dat wel. Sinds ik in de horeca werk hou ik ook scherp in
de gaten hoe ik zelf bediend word als ik ergens iets ga drinken.’

Lullige klusjes

10.08 uur
42

Er g i n g v e e l f o u t i n m i j n l e v e n
en daar schaam ik me voor.

11.44 uur

Voordat hij in De Etalage begon draaide hij enkele maanden
warm in Het Cruydenhuisch. Hij kijkt op die tijd in de Kruidenbuurt met gemengde gevoelens terug. ‘Ik vond het er vrij chaotisch.
Daarbij kwam dat ik de meeste tijd de lullige klusjes kreeg. Joris doe
dit, Joris doet dat. Ik stond vooral in de spoelkeuken, terwijl ik juist
vanwege het directe contact met de mensen die horeca zo prettig
vind. In De Etalage ligt het accent op het bedienen van de klanten.
Dat is voor mij een stuk uitdagender. Nu zijn we slechts kantine
voor Trudo en mogen we geen reclame maken voor mensen van
buiten. Dat komt omdat de vergunning nog niet helemaal rond is.
Ik hoop dat dit snel verandert, want er moet hier volk over de vloer.
Ik moet kunnen werken, bezig zijn, een dagindeling hebben. Ik heb
al zoveel thuis gezeten.’
Zijn werkelijk oogmerk heeft hij inmiddels duidelijk op zijn
netvlies staan. ‘Uiteindelijk wil ik een eigen zaak beginnen. Een
soort eetcafé lijkt me wel wat. Dat is divers, een combinatie van
eten en drinken. Met een zaaltje erbij zodat je af en toe ook wat
kunt organiseren.’ Hij loopt even naar keuken en komt later terug
met wat lunchkaarten en flyers die hij op de tafel drapeert. Het
zijn eigen ontwerpen, uitgedraaid op de printer. ‘Kijk, dit vind ik
leuk om te doen. Maar ik zie wel dat ik ze nog moet lamineren.’
Hij komt nog even terug op zijn ideeën voor de toekomst. ‘Het
gaat de goeie kant op. Op de 11de van de 11de 2011 word ik dertig
jaar. Dat is voor mij een mijlpaal, het begin van een nieuw leven.’
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‘ Er is altijd de angst dat ik
opnieuw de fout in ga.’
46
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30 Plus
K e uk e nhul p/ me de w e rk e r be die ning
Wijkrestaurant
H e t Cr u y d e n h u i s c h
Kr u i d e n b u u rt
Januari 2011

Tot in alle uithoeken van zijn ziel ruist een bitterzoet lied van
verlangen. Naar de diepblauwe oceaan, de zon, en de warme,
zacht fluitende zeewind die de vakantiefolders over de Nederlandse
Antillen domineren. Bij deze melancholische gedachten komt het
bloed van deze eilandbewoner langzaam op temperatuur en ziet
Urvin Pauletta zichzelf in de weer met een hengel in de bruisende
branding. Meedeinend op het lome ritme van een onbewolkte
tropendag en de gloedvolle belofte van onbeperkte vrijheid. Easy
does it, is zijn levensmotto, relaxt leven zijn doel. ‘Ik mis mijn land,
man. Gezellig buiten zijn met vrienden. Een paar visjes vangen,
lekker bakken op de barbecue en dan opeten. In Nederland heb je
alleen maar regels, regels en regels. Alles gaat op uur en tijd. Bij
ons niet. Hier schijnt de zon af en toe, daar altijd.’ Zijn vriendelijk
gezicht straalt van oor tot oor. En het krullende staartje dat onder
zijn baseballpet uitsteekt, wipt schalks omhoog bij wijze van
vrolijke begroeting.
De werkelijkheid is echter uit barse ontnuchtering gehouwen.
Iedere morgen trotseert diezelfde Urvin Pauletta de winterse
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elementen als hij naar de bushalte in Achtste Barrier slentert. Lijn
11 of 1 brengt hem naar het NS-station, Lijn 12 vervolgens naar
de eindbestemming: wijkrestaurant Het Cruydenhuisch in de
Kruidenbuurt waar hij sinds ruim een jaar vier dagen in de week
werkzaam is. ‘Ik woon best leuk, maar het is wel een eind van
mijn werk. Normaal neem ik de fiets, maar nu is het veel en veel te
koud. Bovendien hebben ze een tijdje terug mijn rijwiel gestolen.
Ik heb hem inmiddels weer terug, maar hij is compleet door
de dieven gesloopt. Het zadel, het stuur, de kettingkast, alles is
vernield. Ik wacht echter tot de zomermaanden totdat ik alles
repareer.’ En een droefgeestige blik neemt bezit van Urvin Pauletta.
Nederland, Eindhoven, Achtse Barrier, Het Cruydenhuisch.
Zijn verblijf in de lage landen staat slechts in het teken van zijn
repatriëring naar de evenaar. Pauletta (die je ruim dertig jaar geeft
maar die om niet te achterhalen redenen hardnekkig weigert zijn
leeftijd prijs te geven) windt daar geen doekjes om. Zeker op
donkere, verkilde dagen als vandaag, als de ijzige damp de voorbijgangers buiten het restaurant van het gelaat slaat, is de heimwee
naar de warmte en losheid van zijn geboortestreek sterker dan
ooit. ‘ Ik ben ooit naar Nederland toe gekomen om te ontsnappen
aan de slechte dingen uit mijn drugstijd op Curaçao. Ik wilde hier
een nieuw leven opbouwen. Maar om het eerlijk te zeggen: ik mis
de Antillen ontzettend. Op termijn ga ik ook terug. Denk ik,
tenminste. Maar het is een raar gevoel. Soms wil ik hier blijven
omdat ik weet dat het beter voor me is. Soms wil ik hier weg.
Meteen als het kan. Er is altijd de angst dat ik opnieuw de fout zou
ingaan. Maar ik weet ook dat mijn mentaliteit veranderd is, sinds
ik in Nederland ben. Als ik nu iets wil bereiken zet ik alles op
alles. Maakt me niet uit wat ik moet doen.’
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08.24 uur
Een versl aving

50

Ik kwam hier naar toe om een
beter leven te hebben voor
mijn kinderen.

Grillige dagkoersen hebben Pauletta’s levenswandel lang
bepaald. Op Curaçao groeide hij op in een vaderloos gezin.
‘Ik weet niet eens wie mijn vader is. Ik wíl het ook niet weten.’
Zijn moeder draagt hij daarentegen op handen; als hij over haar
spreekt gloeit er bijna een aura op rond zijn hoofd. Als jonge kerel
zocht hij zijn heil in ongeschoolde baantjes buitenshuis. ‘Er was
werk genoeg op het eiland. Ik heb een tijd in de olie-industrie
gewerkt. In het onderhoud van pijpleidingen. Daarna kwam ik in
dienst van Big Adventure Tours. Begeleidde ik toeristen naar de grotten.
Huisschilder ben ik ook al geweest.’
Met de liefde arriveerde ook de misère in zijn leven. Samen
met zijn vriendin kreeg hij drie kinderen van elf, acht en zes jaar.
Het gezin verhuisde naar Bonaire, omdat zij dicht bij haar familie
wilde zijn. Maar na enkele jaren kwam er een kink in de kabel. De
relatie bloedde dood en het lukte hem niet om aan een betaalde
betrekking te komen, wat hij ook probeerde. En omdat de twee
echtelieden er niet op uit waren om het elkaar makkelijk te maken
ging de breuk gepaard met heftige emoties, uitzichtloze conflicten
over de kinderen en bittere verwijten over en weer. Pauletta zocht
compensatie voor deze privésores; de cocaïne die in Bonaire
redelijk vlot onder de toonbank wordt verstrekt, deed zijn intrede.
‘Het ging fout, heel erg fout’, stelt hij in een terugblik. ‘Niet
alleen zijn drugs op de Antillen makkelijk te krijgen, ze zijn er
ook tien keer zo goedkoop als hier. Op Bonaire betaalde ik per
vijf gram 55 gulden. Voor zo’n voorraadje ben je in Nederland al
gauw tweehonderd Euro kwijt. Er waren dagen bij dat ik wel tien
gram cocaïne gebruikte. Ik raakte helemaal de weg kwijt.’ Om
aan zijn onbetaalbare verslaving te ontsnappen vluchtte hij naar

51

Januari 2011
Ur v i n P a u l e tt a

Nederland. Via familie in Rotterdam (‘Mijn zusje, tantes, ooms,
neven en nichten; het woont er allemaal’) vond hij onderdak in de
Maasstad. Vastbesloten om een nieuw bestaan op te bouwen. ‘Ik ben
daarom ook meteen een cursus inburgering gaan volgen. Daarnaast
werd ik geselecteerd voor een opleiding als postbode. Dat was een
baan die goed bij mij paste, want ik hou van de straat. Als je met
de post rondgaat kom je veel mensen tegen en dat vind ik leuk.’

54

D e B a r m h a rt i g e S a m a r i t a a n

09.01 uur

Pauletta’s vliegende start kreeg echter geen vervolg. Zijn betrekking bleek tijdelijk en het drugsmilieu bleef lokken. Daar kwamen
nog de juridische verwikkelingen bij over de zeggenschap over
zijn drie kinderen. ‘Mijn dochter en twee zoons zijn heel belangrijk
voor mij, en daarom wil ik ook voor hen zorgen. Als vader hoor je
dat te doen. De oudste jongen woont inmiddels in Nederland bij
familie van mijn ex-vrouw. De twee andere zitten nog op Bonaire.
Zij zijn daar bij verwanten van hun moeder ondergebracht. Maar
ik neem geen genoegen met die situatie. Omdat ik zo veraf woon,
eist mijn moeder namens mij de voogdij op. Maar het blijkt een
procedure te zijn die heel moeilijk in elkaar steekt.’
Voordat hij in Eindhoven terecht kwam, scheerde hij enkele
keren langs de rand van de afgrond in zijn nieuwe vaderland. ‘Ik
heb in Terneuzen zelfs nog even vast gezeten. Met een vriend uit
België kwamen we daar in conflict met een groepje jongeren. Mijn
vriend pakte een pistool en schoot op die mensen. We zijn toen
doorgereden naar Rotterdam waar we na een achtervolging door
de politie werden aangehouden. In de auto van die kennis zijn
toen twee wapens gevonden. Gelukkig werd ik niet veroordeeld;
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09.23 uur
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ik kon voor de rechtbank aantonen dat ik van niets wist en alleen
als passagier in die auto zat.’
Het voorval zette hem echter wel aan het denken. ‘Ik heb
nogal wat mensen om me heen zien doodgaan bij geweld’, zegt
hij op fluisterende toon. Een familielid tipte hem over De Barmhartige
Samaritaan, een stichting die ook in Eindhoven actief is. ‘Zij helpen
alcoholisten en drugsgebruikers bij het afkicken. Je krijgt er een
dagprogramma, eten en een kamer. Plus Bijbelstudie van maandag
tot vrijdag.’ Bij Pauletta ging vervolgens het roer om. Met vallen
en opstaan kwam zijn bestaan daarna in rustiger vaarwater. ‘Een
contactpersoon bij de sociale dienst heeft me toen op een kookworkshop gewezen die plaatsvond bij Het Cruydenhuisch. Daar
beleefde ik veel plezier aan. Met als gevolg dat ik 1 april vorig jaar
een arbeidscontract kreeg. Ik ga door tot juni 2011, daarna moet ik
het zelf zien te redden in de horeca.’

W o rt e l s t a m p o f b a k e l j a u w

10.09 uur

Pauletta werkt veertig uur in de week in het wijkrestaurant.
Eén dag in de twee weken krijgt hij horecaonderricht van een
ROC-docent die daarvoor naar Het Cruydenhuisch komt. ‘Daar
heb ik tot nu toe veel van geleerd. Allemaal dingen die ik nog niet
wist. Hoe je groenten moet snijden, gerechten moet serveren, hoe
het staat met de veiligheid in de keuken.’ De jonge Antilliaan denkt
zijn roeping eindelijk te hebben gevonden. ‘Ik vind het prettig
om te koken. Het is geen zwaar werk. Waar zijn inzet vereist is,
springt hij bij. ‘De keuken, de bediening, de wasruimte. Als het
nodig is doe ik alles hier.’
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Vaak schaft de pot in Het Cruydenhuisch een gerecht van
Nederlandse bodem. Pauletta haalt daar een beetje zijn neus voor
op en trekt er een vies gezicht bij. ‘Ik vind het niet veel. Wortelstamp of zuurkool met rookworst vind ik nog wel lekker, maar ik
hou meer van een beetje rare gerechten. Bijvoorbeeld iets aparts met
rundvlees, kip of fricandeau.’ Met Pauletta heeft de smaak uit de
Caraïben inmiddels schoorvoetend zijn intrede gedaan in Stratum.
‘Ik heb al een keer een menuutje samengesteld met bakeljauw en
Antilliaanse soep. Daar kreeg ik positieve reacties op’, constateert
hij tevreden.
Zijn leerwerktraject bij het wijketablissement in de Kruidenbuurt beschouwt hij als een investering in de toekomst. Want hij
wil door in de horeca. Een eigen eettent beginnen als het enigszins
kan. Niet hier in Nederland, maar op zo’n gedroomd hagelwit
tropenstrand dat als een spiegel in de zon ligt te schitteren. ‘Uiterlijk over een jaar of drie ga ik terug. Ik heb berekend dat ik zo’n
tienduizend Euro nodig heb om van start te kunnen gaan. Ik ben
al begonnen met sparen.’ Zijn ondernemingsplan rust op een
fundament van onverwoestbaar optimisme. ‘Ik ga me concentreren
op Antilliaanse recepten en de wereldkeuken. Er komen massa’s
toeristen naar onze eilanden. Die zijn allemaal bereid veel geld uit
te geven.’

Weinig contacten

Pauletta’s huidig privéleven staat volledig in het teken van
deze missie. ‘Als ik vrij ben zit ik vooral thuis. Ik kijk wat televisie
en soms bel ik met een vriend. Ik heb weinig contacten. Ik blijf
vooral ook binnen om conflicten te voorkomen. Waar ik woon
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12.00 uur

zwerven groepen Marokkaanse jongeren door de straten en die
zijn altijd op zoek naar problemen. Laatst nog zag ik dat een paar
van die jongens met een bal gewoon een oude vrouw van de fiets
schopten. Dat geloof je toch niet, als je dat ziet? Nee, voor mij
is thuis blijven goed. Zo ga ik veel slechte dingen uit de weg. En
omdat ik niks opmaak, spaar ik meer.’
Inmiddels druppelen hongerige bezoekers bij Het Cruydenhuisch binnen. Een van zijn collega’s komt een beetje bits bij hem
informeren of het interview nog lang in beslag gaat nemen. Ze
hebben hem eigenlijk hard nodig in het restaurant. Vragend kijkt
de Antilliaan mij aan. Of ik nog iets van hem wil weten? Nee,
geef ik hoofdschuddend aan. Urvin Pauletta stapt op, trekt zijn pet
recht, en sloft richting de gedekte tafels. ‘Hee, lekker ding’, dolt hij
vrolijk met een van de dames van de bediening.
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‘ Soms is het handiger konten
te kussen, maar ik kan dat niet.’
64
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26 jaar
Kok
Wijkrestaurant
H e t Cr u y d e n h u i s c h
Kr u i d e n b u u rt
Februari 2011

Net als alle andere hoofdpersonen in dit boek kreeg Stefan Haakmat het interview
voor publicatie ter inzage voorgelegd. Daar zijn Schotse avontuur doorging verkaste hij
begin maart naar Glasgow om daar te werken bij het Europees callcenter van IBM.
Vanwege die verhuizing was hij niet in staat een reactie te geven op onderstaande
weergave. Ook ontbreken daarom foto’s van hem bij dit verhaal.

Schielijk, bijna betrapt, hijst hij zich in een gekreukte jeans en
trekt een sweatshirt over zijn hoofd. Nee, Stefan Haakmat (26) is
de afspraak niet vergeten. Ben je gek. ‘Weet je wat het is? Op het
moment heb ik geen baan. Dan wil het leven nog wel eens door
mijn vingers glippen. Ik ben een doener. Hoe langer ik niet werk,
hoe luier ik word. Dan loop ik te piekeren, kom ik in een dip en
ga ik meer blowen.’
Zijn woonstee, een kamer met kingsize TV, zitbank, tafeltje,
klapstoeltjes, douchecel en keukenblok plus een achter een schuifdeur verborgen muurkast met ingebouwd bed, legt het panorama
van een ongeordend bestaan bloot. Op het aanrecht vormt de
vuile vaat een postmoderne piramide die tot aan de bovenkastjes
reikt. Verspreid over de grond stuit je op een schat aan lege flessen.
Overal liggen gebruikte handdoeken en slingeren kledingstukken,
verpakkingen van games, halfvolle glazen met cola en sigarettenpeukjes rond. Een stapel plastic bakjes met de laatste sporen van de
afhaalchinees completeert dit ontregeld landschap.
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Het vergt enige acrobatiek en lenigheid om zonder kleerscheuren tot bij de tweezitter te geraken. Tijdens deze hindernisrace plet
ik bijna het toetsenbord van de computer. Hoewel het buiten vriest
dat het kraakt, opent Haakmat het enige raam op zijn kamer om
de schrale lucht van nicotine te verdrijven. Hij grinnikt besmuikt
terwijl hij water voor koffie opzet. ‘Wat een troep, hé? Maar als
ik weet dat er een vrouwtje komt dan heb ik het binnen een uur
schoongemaakt. Voor vrienden doe ik die moeite niet. Fock it! Die
moeten me maar accepteren zoals ik ben.’ Rond augustus 2010
leek het leven Haakmat na vele moeilijke jaren toe te lachen. Na
bij het Cruydenhuisch de fijne kneepjes van het keukenvak onder
de knie te hebben gekregen, vond hij werk als kok bij Usine, het
illustere Grand Café op de begane grond van de Lichttoren in het
centrum van Eindhoven. De euforie duurde echter maar een week
of tien. Na talloze aanvaringen met de bedrijfsleider gooide Stefan
Haakmat gedesillusioneerd de handdoek in de ring.

K o rt l o n t j e

‘Ik was behoorlijk trots en begon met veel plezier aan de klus
bij Usine. Maar al gauw botste het met de baas. Bij mij werkt het
simpel: geef mij een lijstje met opdrachten en ik werk ze allemaal
netjes af. Maar ik wil wel met respect worden behandeld. Gewoon
beleefd doen tegen mij is voldoende. Maar die bedrijfsleider liep de
hele dag te schreeuwen en te tieren. Ik moest vaak tot vijftig tellen
om me rustig te houden. Ik was niet de enige trouwens. Schelden
tegen je eigen focking personeel, dat doe je toch niet. Ik weet dat ik
van nature een kort lontje heb. Dat heeft me eerder in de problemen
gebracht. Maar hij hield continu vuur bij dat lontje. Daarom hield
ik de eer aan mezelf. Om te voorkomen dat ik zou flippen.’

Haakmat en het gezag, het is geen win/win situatie zoals ze
tegenwoordig zeggen. Daar doet deze jonge woelwater van Surinaams/Indonesische afkomst niet ingewikkeld over. Al in zijn
vroege jaren openbaarde zich een opstandige geest bij hem. ‘Als
mensen mij iets opdragen, vraag ik altijd: waarom? Dat schiet niet
op natuurlijk. Toen ik bij de kinderpsychiater zat gaf dat meteen
gedonder. Zij zegt: teken een boom. Ik vraag: waarom. Zij: omdat ik het
zeg. Ik pakte die pen uit haar handen en tekende een streep met
een rondje erop. Hier heb je een boom, ajuus paraplu. En weg was ik.’ Ook
op school was hij constant in de contramine. ‘Maar ik had alleen
problemen met docenten, nooit met leerlingen’, tekent hij aan.
‘Mijn handicap is dat ik niet tegen machtsmisbruik en onrecht
kan. Soms is het handiger om konten te kussen, maar ik kan dat
niet. Ik ben iemand met het hart op de tong. Als iemand in mijn
ogen fout bezig is trek ik mijn mond open. Dat beviel die leraren
niet. Met een van hen is het een keer zo hoog opgelopen dat ik hem
een blauw oog sloeg en hem met zijn kop tegen de verwarming
heb geflikkerd.’
Thuis boterde het niet met zijn vader, reden voor Stefan
Haakmat om al jong op zichzelf te gaan wonen. ‘Mijn pa en
ik lijken in onze karakters veel op elkaar. Als ik thuis woon gaat
het twee, hooguit drie weken goed. Daarna krijgen we woorden
en verzandt onze relatie in doelloze discussies. Je weet wel, die
discus-sies waar je niets mee opschiet. Ik snap overigens wel dat
het voor mijn ouders niet altijd makkelijk is geweest om zo’n
zoon te hebben. Ze hebben wat keren op school gezeten als daar
weer eens gedoe was.’ Hij doet een greep in een rond blik met
tabak, pakt een zakje met wiet, draait zwijgend een jointje en raakt
vanzelf in een filosofische bui. ‘Weet je wat het is: in onze maatschappij verwachten de meeste ouderen dat ze vanwege hun leeftijd respect verdienen. Maar ik vind dat ze dat moeten verdienen.
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keer dat ik in het restaurant mocht koken.
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Net zo goed als een jonge vent als ik dat moet. Oude mensen
gedragen zich vaak als kleine kinderen. Toen ik bij het Cruydenhuisch werkte, zag ik soms dat ze mekaar te lijf gingen voor de
beste plaats aan een van de tafels. Het zijn soms net kinderen. ’

zit met zijn eigen verhaal, achtergrond en problemen. Dat moet
allemaal verwerkt worden. Ik heb geleerd dat er verschillende
soorten mensen zijn en dat je daarmee geduld moet hebben als je
iets wilt bereiken. Voor mij was het een goede leerschool.’ Toch
is hij ook kritisch over het verloop van het werk- en leerproject.
‘Van de eerste lichting in het wijkrestaurant is later bijna niemand
aan de bak gekomen. Het waren allemaal keiharde werkers, maar
een baan nadien was voor hen niet weggelegd. Dat is heel frustrerend. Ik denk dat Chainworks, dat moet zorgen voor toegang tot
de arbeidsmarkt, te laat begonnen is met de werving. Terwijl dat
hard nodig is. Je weet tevoren dat het bedrijfsleven schuw is over
medewerkers van zulke projecten.’
Zelf staat hij na het echec bij Usine al weer enkele maanden aan
de kant. Sollicitaties in de horeca leverden nauwelijks respons op.
Ook al omdat hij niet bereid is met de eerste de beste job genoegen
te nemen. ‘Ik wil iets met liefde kunnen doen. Anders loopt het
uiteindelijk toch mis.’ Maar de tijd dringt voor Stefan Haakmaat.
Door de vele loopbaanswitches en zijn wat rommelige leefstijl is
hij in het rood gekomen, en die schuld voelt als molensteen om
zijn nek. ‘Die ballast heb ik zelf veroorzaakt en moet ik dus zelf
oplossen. Dat lukt ook wel, hoor, maar het gaat tergend langzaam.
Het meeste is inmiddels weggewerkt. Als mijn salaris op de rekening
staat, betaal ik eerst mijn vaste lasten: de huur, de zorgverzekering,
en het abonnement voor TV en internet. Maar als er weer een tijdje
minder geld binnen komt, loopt de achterstand meteen weer snel
op. Ik moet nog drieduizend Euro zien af te lossen.’

Een levensmissie

68

Al ‘sinds ik op mijn twaalfde mijn eerste eitje bakte’ had Stefan
Haakmat het gevoel dat hij zijn levensmissie in de horeca moest
zoeken. Daarom combineerde hij aanvankelijk werken bij Domino’s
Pizza’s met een opleiding op het ROC. Op advies van school volgde
echter een overstap naar logistiek en transport. ‘Dat ging me op
zich goed af. Ik kon aan de slag op de vliegbasis Gilze Rijen, haalde
mijn diploma assistent/magazijnmedewerker en werkte me op
tot heftruckchauffeur.’ Toch kroop het bloed waar het niet gaan
kon. ‘Van jongs af aan is het mijn grote droom om ooit een eigen
restaurantje te beginnen waar ik het beste eten uit alle delen van
de wereld wil opdienen. Gerechten uit Nederland, Irak, Indonesië,
Suriname; het dondert niet, als het maar lekker is. Daarom ging ik
vanaf mijn 18de op zoek naar een baan in de horeca. Maar zonder
ervaring en zonder papieren kom je nergens. Mijn job-coach raadde
me daarom een omscholing aan. Dan kwam ik tevens in aanmerking voor een uitkering. Dat vond ik vreselijk, maar het moest.
Via dat pad ben ik bij het Cruydenhuisch uitgekomen.’
Haakmat ontpopte zich bij het wijkrestaurant tot een natuurtalent in het kokkerellen. Iemand die met passie en aandacht met
culinaria in de weer is. ‘Ik heb er veel opgestoken en niet alleen
over het bereiden van voedsel. Iedereen bij het Cruydenhuisch
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Misschien dat het verre Schotland hem nu een reddingsboei
toewerpt. Een paar weken terug kwam hij in contact met een uitzendbureau dat voor het Europese callcenter van computerconcern
IBM in Glasgow medewerkers zoekt. Deze expats gaan wonen en
werken op een campus aan de rand van de stad. Het idee van een
verblijf in den vreemde komt de jonge kok aantrekkelijk voor.
‘Ik moet daar telefoontjes van Nederlandse klanten afhandelen.
Het eerste gesprek met het uitzendbureau ging goed. Er volgt nu
een tweede afspraak. Dan moeten er spijkers met koppen worden
geslagen.‘ Zijn enthousiasme verhult niet dat een vertrek uit
Eindhoven ook een beetje een vlucht is. Want Haakmat is bang
dat hij op de verkeerde weg terecht komt als zich geen ommezwaai
aandient in zijn huidige situatie. ‘Hier in Nederland sta ik bloot
aan verleidingen. Al mijn maten blowen veel en als ik niets te
doen heb dreig ik daarin mee te gaan. Nu zit ik soms al op vier,
vijf jointjes op een dag. Foute boel, man. In Glasgow laat je dat
wel uit je hoofd. Daar is het hartstikke illegaal en word je keihard
gestraft als ze je pakken met dat spul. Dat is voor mij een extra
motivatie om te gaan. Bovendien zijn de woonkosten minimaal
op zo’n campus.’
Dat in de hooglanden een niet gedachte toekomst ligt, acht
hij uitgesloten. Hooguit is deze escapade een intermezzo om zijn
leven weer op het rechte spoor te krijgen. Want zijn droom blijft
dezelfde als vroeger: ooit een eigen restaurant beginnen. ‘Dat ideaal
staat al van jongs af aan in mijn hart gebrand. Op mijn 35ste wil
ik mijn eigen zaak hebben. Dat mag een eethuis zijn, maar ook een
cateringbedrijf of de verkoop van zelf bereide diepvriesmaaltijden
aan huis lijkt me wel wat. Ik heb dus nog negen jaar de tijd om

mijn droom te verwezenlijken. Als ik straks aan zoiets ga beginnen
zal dat zeker niet in Nederland of Europa doen. Veel te veel regels
hier, je mag niets. In landen als Marokko of Indonesië kun je doen
en laten wat je wilt zonder dat iemand op je vingers kijkt. Dat leefpatroon past het best bij iemand als ik .’
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‘ Bij Marokkaanse jongeren
blijft veel verborgen achter
de voordeur.’
74
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35 jaar
Allround medewerker horeca
Wijkrestaurant
H e t Cr u y d e n h u i s c h
Kr u i d e n b u u rt
Februari 2011

13.33 uur

Zonder schroom neemt Abdel Hajou, Marokkaan van huis uit,
politiek niet-correcte benamingen in de mond als het gaat om de
landgenoten te typeren die zijn geboorteland een gedeukt imago
bezorgen. We komen te spreken over de beruchte jochies met de
scootertjes en de grote mond die met hun macho maniertjes, over
vallen en geweld op straat de krant en de tv halen. ‘Enkele reis, terug
naar Marokko’, is het geharnaste recept dat Hajou voor hen in petto
heeft. ‘Je moet die gasten stevig aanpakken. Dat is het enige wat
helpt’, vindt hij. Tegelijk zit het hem dwars dat het negatieve beeld
dat deze kleine minderheid met zijn wangedrag oproept, afstraalt op
een complete bevolkingsgroep. ‘Hooguit tien procent veroorzaakt
de problemen. De rest gaat het goed, heeft een baan of studeert.
Maar toch ligt alle aandacht bij die lastpakken. Vooral in de media.
Die vergroten de incidenten uit. De moeilijkheden voor die jongeren liggen thuis. Daar spelen zich emoties af waar de buitenwereld
doorgaans geen weet van heeft. Bij Marokkaanse jongeren blijft de
sores vaak verborgen achter de voordeur.’

Februari 2011
Abdel Hajou

76

Zelf was hij ook geen lieverdje. Laat dat meteen gezegd zijn.
Maar tevoren heeft Abdel Hajou (35) al aangegeven daar verder met
geen woord over te willen reppen. ‘Er was sprake van een donkere
periode in mijn leven. Laten we het daar maar op houden’, zegt
hij kordaat maar afwerend. Met deze zelf opgelegde censuur wil
hij zijn privacy beschermen. ‘Ik heb nu een aardige baan in het
jeugd- en jongerenwerk. Voor mij markeert dat een nieuwe start
en een nieuwe kans. Daarom laat ik mijn verleden verder liever
met rust. Ik ben nieuw in Eindhoven. Niemand hier weet wie
Abdel Hajou is. Dat wil ik ook zo houden.’ Hij heeft trouwens nog
een extra reden dit onderwerp liever te laten rusten. Nu hij 23 jaar
hier woont, resteert van zijn Marokkaanse inborst nog slechts een
afgebladderd laagje vernis.
‘Ik ben meer Nederlander dan Marokkaan geworden en heb
meer Nederlandse dan Marokkaanse vrienden.’ Dat neemt niet
weg dat Hajou (slank, een mediterrane oogopslag en casual gekleed)
tijdens het komend zomerreces weer eens afreist naar het land van
zijn voorvaderen. ‘Maar voor mij is dat niets meer of minder dan
een gewone vakantie. Ik heb niet het gevoel dat ik terug ga naar
het land waar ik vandaan kom. Als ik in Marokko zou wonen zien
ze me daar als een vreemdeling. Daar hoor ik regelmatig: jij bent een
Nederlander, geen Marokkaan. Ik snap het allemaal wel, maar het geeft
toch ook een rotgevoel.’

Niets te verliezen

Hajou beschouwt zichzelf als één van de pioniers uit de begintijd van Het Cruydenhuisch. Jojoënd tussen tijdelijke banen en
periodes van werkloosheid was hij tot dan toe zijn leven doorge-
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komen. Een duidelijke koers zat er echter in 2009 nog altijd niet in.
‘Via de bijstand kwam ik terecht in een re-integratietraject. Toen
ik voor het eerst in het pand in de Kruidenbuurt ging kijken was
het wijkrestaurant nog niet klaar. Ter plekke werd me gevraagd of
ik een Afrikaanse muurschildering kon maken. Dat heb ik toen
gedaan. Tijdens dat werk bleek dat er een klik was het met de
initiatiefnemers. Toen ik klaar was, kon ik aan de gang in het
restaurant. Waarom ook niet, dacht ik. Ik had niets te verliezen.’
We hebben afgesproken in De Voortuin, het wijkrestaurant in
Woensel-West. Het is er nog rustig als Hajou arriveert. De waterige
zon schudt zich uit en tovert een vlekkerig licht op de muren. Hij
ziet enkele bekende gezichten van weleer, wisselt wat koetjes en
kalfjes uit en bestelt koffie voor ons beiden. ‘Die aanvangsperiode
van Het Cruydenhuisch; nu je het er over hebt’, mijmert hij. Handen
uit de mouwen, was in dat geboortejaar het parool, weet Hajou
zich nog te herinneren. ‘Het idee was helemaal nieuw. Ik durf
gerust te stellen dat ik samen met Peter Bink van Chainworks dat
restaurant opgebouwd heb. Hij was de chef-kok, ik deed de bestellingen en de inkoop, werkte in de keuken en de bediening en als
schoonmaker. Ik werd voor de leeuwen gegooid, want ik had totaal
geen verstand van horeca. Daar kwam bij dat het wijkrestaurant
vanaf de eerste dag populair bij de wijkbewoners was. Dat betekende dat het er meteen een stuk drukker was dan we vooraf hadden
ingeschat. Wat heb ik daar hard moeten werken! Tegelijk lukte het
me ook nog mijn diploma voor horecamedewerker te halen.’
Vol trots kijkt deze medewerker van het eerste uur terug op
die tijd. ‘Ik vond het fijn om te doen. Vooral ook omdat ik wat kon
betekenen voor degenen die na mij binnen kwamen. Als ze ergens
mee zaten was het al gauw: vraag het maar aan Abdel, die kent hier de weg.
Het is een prachtig initiatief. Zowel voor de buurt als de mensen die
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er werken en willen integreren in de Nederlandse samenleving.’
Daarnaast leerde de jonge allochtoon tijdens die roerige ouverture
de betekenis van wilskracht kennen. ‘Er zijn de nodige momenten
geweest dat ik wilde kappen met het werk. Toch zette ik me iedere
keer over dat knagend gevoel heen. Dat is goed geweest voor mij.
Ik snap nu dat als je iets wilt bereiken een flinke portie doorzettingsvermogen noodzakelijk is. Een gebrek daaraan was vroeger
regelmatig mijn manco, ik dacht te makkelijk over mijn werk. Ik
ben altijd best een goede arbeidskracht geweest, maar raakte al
gauw uitgekeken op de dingen die ik moest doen. Ik vond een
nieuwe baan gauw saai en trok dan maar weer verder. Daar heb ik
het mezelf niet makkelijk mee gemaakt.’

Zoon van een gastarbeider

Tijd om terug te gaan naar zijn jeugd. We schrijven 1987. Hij
is twaalf jaar als hij met zijn moeder neerstrijkt in Boxmeer, het
Brabantse Maasdorp waar zijn vader jaren eerder als gastarbeider
naar toe getrokken is. ‘Ik wou eigenlijk niet naar Nederland want
ik woonde bij familie in Marokko en had het daar lang niet slecht.
Het was ook enorm wennen voor mij in Boxmeer. Vooral door
de taal. Ik sprak Arabisch, Berbers en een klein beetje Frans. Met
handen en voeten moest ik me op straat verstaanbaar zien te maken.
Toch heb ik me vrij snel het Nederlands eigen gemaakt. Dat kwam
omdat we in een buurt woonden waar de Nederlanders sterk in de
meerderheid waren. Dan leer je de taal een stuk vlugger.’
Na de basisschool weet hij niet goed welke richting in te slaan.
Hij doet LTS Bouw, maar de steiger is niet echt zijn natuurlijke biotoop. ‘Daarom ben ik maar een korte tijd bouwvakker geweest. Ik
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Ik val va ak op de verkeerde
v r o u w e n . Vr o u w e n d i e n i e t b i j
mij passen.

14.26 uur

ben toen weer aan een studie begonnen, MBO Grafische Sector.
Daarmee ben ik vroegtijdig gestopt. Want ik wou werken, geld
verdienen.’ Deze keuze vormt het begin van een odyssee langs vele
werkgevers en bedrijven. Boxmeer, Cuijk, Rotterdam en Spanje
waren enkele van de plekken waar hij neerstreek; de fabrieken van
Nestlé, Draadkabel, Premetaal en Stork tijdelijke onderkomens.
‘Mijn probleem was dat ik wel iets wilde opbouwen, maar dat ik
steeds moeite had om te kiezen. Het begint bij mij vaak met het
idee dat een bepaalde baan toch wel leuk lijkt. Maar daarna heb
ik het meestal snel gezien. Vervolgens ga ik teveel over dat werk
nadenken en zie ik vaker de negatieve dan de positieve kanten. En
als je iedere keer opnieuw ergens moet beginnen kom je ook niet
uit die fabriek weg. Meestal ben je in zo’n situatie veroordeeld tot
uitzendwerk. Krijg je een jaarcontract, vervolgens word je ontslagen
en een maand later krijg je weer een jaarcontract. In zo’n systeem
liggen er nauwelijks kansen om door te groeien.’
Een groter nadeel in die tijd was dat de perioden dat hij tussen
de banen door werkloos thuis zat steeds langer werden. ‘Dat is voor
mij op een bepaald moment de reden geweest om van Rotterdam
naar Eindhoven te verhuizen. Ik woonde in Spangen, de beruchte
volkswijk bij het Sparta Stadion. Nou, daar kun je betaald werk
wel vergeten. Onder mijn vrienden hoorde ik goede dingen over
Eindhoven. Een sociale stad, met een sociaal volkje.’ De overstap
van wereldhaven naar Dommel betaalde zich niet meteen uit.
Hij vond weliswaar een kamer in Gestel, maar op de arbeidsmarkt
trok hij alleen maar nieten. ‘Ook hier moest ik me met een uitkering zien te redden. Ben ik daarvoor nu naar het Zuiden verhuisd,
vroeg ik me steeds vaker af. Het schoot niet op en eigenlijk zag
ik er geen been meer in.’ Juist op dat cruciaal moment stak een
reddende engel hem de helpende hand toe: Het Cruydenhuisch.
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Een andere weg

Toch ligt zijn hart uiteindelijk toch weer ergens anders. Voor
Welzijn Eindhoven werkt hij inmiddels als sociaal beheerder bij
een Jeugd- en Jongerensoos in Genderdal. Hajou komt die carrièreswitch logischer voor dan je zou denken in het licht van het
voorgaande. ‘Omdat ik het inzicht over wat ik wél en wat ik níet
wil makkelijk kwijt raak, mocht ik een beroepskeuzetest doen.
Daar kwam uit dat ik iets met kinderen of jeugd moest gaan doen.
Ik had er eigenlijk nooit aan gedacht maar bij elke test scoorde ik het
hoogst bij kinderen en jongeren. Ik heb me vervolgens aangemeld
als vrijwilliger bij Splinter, het Speelpark in Woensel. Na een jaar
kwam daar een vacature. Ik ben toen aangenomen voor de zondagmiddagen. Vanaf de eerste dag heb ik in dat werk mijn ei kwijt
gekund. Je komt veel met mensen in contact en je doet iets goeds
voor anderen. Daar hou je zelf ook een goed gevoel aan over.’
Zijn werk in Genderdal is van een andere orde. ‘Moeilijke
wijk, moeilijke jeugd. Ik moet daar met alle groepen uit de buurt
overweg kunnen anders wordt het niets. Jongens, tieners, meiden,
de politie, de infowinkel; ik overleg met iedereen. Het is een heel
ander werkritme dan in het wijkrestaurant en de fabriek. In het
begin was dat was wel wennen. Dat gaf stress. Soms kon ik er
niet van slapen. Nu gaat het beter. Het zijn vooral de jongens die
de problemen veroorzaken. Wij halen ze van straat, houden een
oogje in het zeil. En ik praat veel met ze. Over hun problemen.
Over het gebrek aan werk en kansen.’
Hij mag zich dan geestverwant voelen van de pubers die aanleggen in zijn soos; daarmee is niet gezegd dat Abdel Hajou met
zich laat sollen. Zijn wil is wet; laat daar geen misverstand over
bestaan. ‘Ik kan gezellig zijn, maar als het uit de hand dreigt te
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lopen treed ik stevig op. Als het nodig is zet ik zo iemand gewoon
buiten. Eruit met zo’n jongen. Want het is mijn jongerencentrum.
Ik ga er over. Dit is de weg’, verzekert hij. Maar voegt er in een
adem aan toe: ‘Nu althans. Want het leven is nog jong.’ En je ziet
Abdel Hajou weer piekeren.
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Een simpel, standaard, burgerlijk leven; ik zou er tevreden
mee zijn.
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‘ Ik ga zeker terug naar China,
maar niet meer om er te leven.’
94
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35 jaar
Kok
Wijkrestaurant
D e V o o rt u i n
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Met de gedrevenheid van een ouderling die zich laaft aan
Gods woord is Steve Wang (35) sinds ruim een jaar dag in, dag
uit, bezig zich de Nederlandse spraak eigen te maken. Zijn noeste
pioniersarbeid en heilig vuur laten onverlet dat er bij tijd en wijle
nog altijd taalkundige kortsluiting optreedt in het contact en de
communicatie met anderen. Soms lijdt dat tot bijna kluchtige
misverstanden. Zoals bij mijn vraag of hij goed met zijn collega’s
bij In de Voortuin en in het Cruydenhuisch kan opschieten. Wangs
gezicht krult zich in een groteske grimas. ‘Ik schiet niet op mijn
collega’s’, antwoordt hij op verontwaardigde toon. Als ik hem de
spraakverwarring uitleg kan er niet veel meer vanaf dan een afgemeten lachje.
Zijn diepe verzuchting verraadt dat de taallessen een wekelijks
terugkerende zware gang voor hem zijn. ‘Nederlands is moeilijk
om te leren, hoor. Erg moeilijk en taai. Maar een boek lezen gaat
inmiddels goed en zelf een brief schrijven kan ik ook. Praten is
echter zwaarder voor mij. Gelukkig kan ik goed liplezen. Zo lukt het
mij om bijna alles zelf op te lossen. Als ik ‘s morgens het nieuws op
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Nederland 1 opzet kan ik het goed volgen. Ik merk dat ik het steeds
beter ga verstaan.’ Ook het interview ziet hij als een mogelijkheid
om zijn taalkennis op een hoger plan te krijgen. Komende zomer
hoopt hij zijn diploma inburgering uitgereikt te krijgen. ‘Babyniveau.
Een eerste basis, meer niet’, noemt hij dat papiertje wat geringschattend. Toch markeert dit moment voor hem een volgende stap
op weg naar een volwaardig Nederlanderschap, de nieuwe identiteit
die steeds dichter onder handbereik ligt.
Toen hij in 1994 vanuit de miljoenenmetropool Shanghai als
politiek vluchteling in Eindhoven arriveerde ging hij meteen aan
de slag in de Chinese horeca. De overgang was een cultuurshock
die Steve Wang probeerde te ondervangen door terug te vallen op
de weinige roots die hem nog aan zijn oorspronkelijke thuisland
herinnerden. ‘Overal waar ik kon, werkte ik in Chinese restaurants
in de keuken of bij het bedienen van de klanten. Soms drie maanden, soms vier maanden, maar steeds voor een korte periode. Ik
heb wat Oosterse restaurants gezien in Nederland. Na een tijdje
kwam ik er echter achter dat er in een Chinese keuken alleen maar
Chinees wordt gepraat. Zo zou ik nooit het Nederlands machtig
worden. Terwijl ik toen inmiddels zeker wist dat ik hier wilde
blijven wonen. Ik moest echter wel; als vluchteling en asielzoeker
heb je hier nauwelijks kans op een baan bij een Nederlands bedrijf.
Zeker als het zo lang duurt voor je status bepaald is en alle papierwerk geregeld is.’

V a n G a o w u n a a r St e v e

Zijn eerste concessie aan de nieuwe wereld was het veranderen
van zijn voornaam. ‘Eigenlijk heet ik Gaowu, maar dat is veel te
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10.34 uur

Ik heb een heel klein
bijbeltje wa ar ik elke dag
stukjes uit lees.

ingewikkeld. Bijna niemand hier kan dat goed uitspreken. Ik heb
toen zelf voor Steve gekozen. Naar Steve Irwin, de Crocodile Hunter
van Discovery Channel. Hij was mijn grote held.’ Wang had de pech
ongevraagd speelbal te zijn van turbulente historische ontwikkelingen. Toen in de zomer van 1989 het communistisch regiem
het studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Beijing
met grof geweld neersloeg gingen de machthebbers vervolgens
met een stofkam door het complete onderwijs in China om
mogelijke onvrede al bij voorbaat de kop in te drukken. Op een
kwade dag kwamen ze ook bij Steve Wang terecht, die lessen op
een middelbare technische school volgde.
‘Politiek interesseerde me eigenlijk niet zo heel veel. Ik was wel
bij een studentenvakbond, maar zeker geen activist. Veel van mijn
vrienden waren dat echter wel. Als ik in China was gebleven zou
ik hoe dan ook een keer in de gevangenis terecht zijn gekomen.
Dat moment wilde ik niet afwachten.’ Vrij halsoverkop vertrok
hij vervolgens naar Nederland en vroeg hier asiel aan. Vervolgens
wachtte hem een deprimerende mars door de instituties. Zoals
zoveel vreemdelingen die een land van melk en honing op het
netvlies hebben als ze voor het eerst de aankomsthal van Schiphol
betreden. Wang zag enkele asielzoekerscentra van binnen, moest
nogal eens verkassen en werd van het kastje naar de muur gestuurd.
Erger vond hij de routines van het nietsdoen, het duimen draaien
waartoe hij was veroordeeld.
‘Omdat al dat geregel zoveel tijd in beslag neemt zit je noodgedwongen aan de kant, want zonder een verblijfsvergunning krijg je
nergens werk. Dat gaat na een tijdje ontzettend vervelen.’ Gelukkig
voor Wang vond hij wel een goed thuis. Via een kerkelijke organisatie nam ‘Oma’ Smeulders, een Gestelse versie van Moeder Teresa,
hem onder zijn hoede. Hoezeer Wang deze schutspatrones op een
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voetstuk heeft staan blijkt uit het fotoboekje dat hij uit een kast
opdiept waar in grofkorrelig zwart-wit de diverse stadia in het
leven van ‘Oma’ Smeulders de revue passeren. ‘Zij, haar dochter
en haar familieleden waren heel aardig voor mij en hebben me
altijd vooruit geholpen. Tot op de dag van vandaag.’

Zware jaren

100

11.15 uur

Noodgedwongen hield Wang zich in die eerste periode in
het niemandsland tussen twee culturen op. Nederlander worden
wilde nog niet erg vlotten, en de band met zijn geboorteland leek
voorgoed doorgesneden. Het waren zware jaren, ‘heel saai en
eenzaam’, weet hij zich te herinneren. ‘Alle dingen van vroeger
waren weg. Ik miste mijn ouders, mijn zusje. Het dieptepunt was
het overlijden van mijn vader. Daar hoorde ik pas later van, via een
vriend die ook naar hier gekomen was. Dat ik nooit afscheid van
hem heb kunnen nemen vind ik verschrikkelijk. Daar voel ik me
nog steeds rot over.’
Met zijn moeder is het contact inmiddels weer hersteld, mede
dankzij de tussenkomst van dezelfde vriend. Via de Chinese
tegenhanger van MSN wisselt het tweetal boodschappen over de
computer uit en houden ze elkaar op de hoogte van wat er in hun
beider levens gebeurt. Binnenkort voegt een webcam daar een
visuele dimensie aan toe. Daarnaast belt hij enkele keren in de
maand met haar. Dat zijn emotionele, ongemakkelijke conversaties
die uitmonden in de onvermijdelijke slotvraag waarmee zijn
moeder wanhopig probeert een afstand van duizenden kilometers
en een afwezigheid van zeventien jaar te overbruggen: wanneer kom
je weer naar huis?. ‘Ze wil me zien, dat snap ik ook wel. En ze weet dat
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ik haar het ergste van allemaal mis. In onze maatschappij is het
de bedoeling dat een kind voor zijn ouders zorgt als hij eenmaal
volwassen is. Ik vind het heel erg dat ik dat niet kan, dat ik zo ver
van haar vandaan zit. Mijn moeder moet vaak huilen als we elkaar
aan de telefoon spreken. Ik vroeger ook wel, maar nu gelukkig
niet meer. Wel voel ik me na zo’n telefoontje nog altijd machteloos
en verlaten.’
Steve Wang is inmiddels enkele jaren in het bezit van een
verblijfsvergunning. In 2013 komt daar een Nederlands paspoort
bij. In principe staat dan niets meer een reis naar de plaats waar hij
vandaan komt in de weg. ‘Ik ga zeker ook terug om mijn moeder
te bezoeken’, zegt hij. ‘Maar ik kan daar niet meer leven’, voegt
hij er in een adem aan toe. Want Steve Wang heeft gekozen en
de gespletenheid uitgebannen. Voorgoed. ‘Mijn halve bestaan zit
ik al in Nederland. Ik leef voortaan hier, niet meer daar. In het
begin miste ik China nog wel. Ons huis, mijn eigen plek, mijn
familie. Inmiddels ben ik dat vergeten en kwijt. Het zegt me niets
meer. Bovendien, al mijn vrienden en kennissen van vroeger zijn
inmiddels ook volwassen en hebben zelf een toekomst opgebouwd.
Die weten niet meer wie ik ben.’

B u r g e r l i j k e a ttr i b u t e n

Enkele jaren terug verhuisde hij van Gestel naar een flatwoning
in Woensel-Noord. Zijn domein heeft onmiskenbaar de gedaante
van zijn nieuwe vaderland aangenomen. De kloeke ronde tafel
van eikenhout, de reproducties van stillevens van ambachtelijke
Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw in gang en woonkamer en
de koekoeksklok aan de muur; het zijn de burgerlijke attributen die
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Ik vind Nederlanders netjes.
Het zijn aardige mensen.

getuigen van het aanpassingsvermogen van deze nieuwe Nederlander. Het huis is netjes aan kant; Wang houdt niet van een rommeltje
om hem heen. Hij laat niet het achterste van zijn tong zien over
zijn relatie met zijn vriendin, een Chinese uit Eindhoven die als
‘mobiele’ kapster de klanten afgaat die via de Thuiszorg bij haar
binnen komen. ‘Of we ooit een keer gaan trouwen?’ Opnieuw die
flauwe glimlach.
Wang kijkt met voldoening naar zijn huidige levensstaat. Hij
heeft wat aansluiting gevonden bij de Chinese gemeenschap in
Eindhoven en bezoekt van tijd tot tijd een vriend die in Amsterdam
woont. Veel van zijn vrije uren brengt hij door in de bioscoop.
‘Actiefilms, science fiction, aliëns, dat soort werk zie ik het liefst.’ Ook in
de Witte Dame is hij inmiddels kind aan huis. ‘In de bibliotheek,
daar zijn Chinese kranten en boeken te krijgen’. De vermeende
Chinese voorliefde voor het gokken is bij Wang slechts mondjesmaat
aanwezig. ‘Tijdens Chinese feestdagen zoals het Maanfeest of het
Nieuwjaar ga ik wel eens naar het casino. Soms met wat kennissen,
soms alleen. Maar veel meer dan een paar Euro spendeer ik dan
niet.’ Hij verwondert zich bij die gelegenheden steevast over de
goklust van zijn landgenoten die bij het roulettespel en de Black
Jack of pokertafel vastgenageld lijken te staan. Zijn verklaring:
‘Chinezen moeten vaak hard werken. Dat brengt spanning met
zich mee. Die moeten ze ergens kwijt.’
Toen het CWI zijn cv onder ogen kreeg was de keuze voor een
leerwerktraject bij wijkrestaurant In de Voortuin in Woensel-West
snel gemaakt. Een goede stap, vindt Wang, want hij wil straks
verder in de horeca. ‘Ik leer er veel. Koken, eten bereiden, broodjes
maken, de taal beter beheersen’, somt hij op. Ook de inheemse
keuken heeft hij in het wijkrestaurant leren beheersen. ‘Spinazie
stamppot met worst of karbonade, dat vind ik echt lekker.’ Het
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samenwerken met zijn collega’s loopt soepel, hoewel de contacten
niet innig zijn. ‘Dat komt omdat de meesten net als ik ook uit het
buitenland afkomstig zijn. Ieder werkt op zijn eigen manier, dat is
wel eens moeilijk. Maar er zijn nooit conflicten, we maken nooit
ruzie.’

Jehova’s getuige
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12.24 uur

Af en toe gaat hij per fiets op tournee door de stad. Cafetaria’s
en snackbars hebben daarbij zijn speciale aandacht. ‘Het is mijn
plan later zelf zo’n patatzaak te beginnen. Dat verdient niet slecht
en je hoeft niet veel medewerkers aan te nemen. Maar ja het geld
hé, zo’n huurcontract is duur. Het zal wel even duren voordat
ik genoeg bij elkaar heb gespaard.’ Als het interview afgelopen
is laat hij me nog even de woonkamer zien. Op de dichtgemetselde schouw staat een foto van zijn lachende vriendin. Aan een
schroef in de muur schommelt een rozenkrans. Daarnaast staat een
bescheiden boekenkast met voornamelijk literatuur van religieuze
oorsprong. Steve Wang liet zich in 1997 dopen tot Jehova’s getuige.
Elke zaterdag is hij in de Koninkrijkszaal in Stratum te vinden. Hij is
een stille gelovige die zijn overtuiging niet uitvent. ‘Ik geloof in Jezus
Christus. Als kind in China al’, zegt hij. Via de media weet hij van
de felle controverses in de Nederlandse samenleving over moslim
en de islam. Ook over dit thema houdt hij de kerk in het midden.
‘Je kunt nooit tegen iemand zeggen: jij hebt een slecht geloof.’
Bij het afscheid aan de voordeur wil hij nog wat vragen over
het interview. ‘Wordt het een lang verhaal?’.
Ja, Steve, het wordt een lang verhaal.

109

‘ Je kunt de muziek opgeven
voor een kind, maar andersom
lukt niet’.
112

‘Mo’ Kamara
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25 jaar
Medewerker Bediening
Wijkrestaurant
H e t Cr u y d e n h u i s c h
Kr u i d e n b u u rt
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De soepele, bijna dansende tred waarmee hij een geurend kopje
koffie serveert, verraden een gevoel voor timing en een aangeboren voorliefde voor show. Achter deze routineuze handeling gaan
de twee werelden schuil waarin Mo Kamara (25) uit Sierra Leone
zich doorgaans ophoudt. Door de week leert en werkt hij in het
Cruydenhuisch om een stevige bodem onder zijn toekomstig
bestaan te leggen. Als hij vrij is, schaaft hij aan zijn droom: het
veroveren van de podia van de wereld met zijn rapmuziek die als
vloeibaar geworden inspiratie uit zijn hart opwelt. Kamara heeft
goed nagedacht over deze cocktail van zakelijkheid en idealen. ‘Ik
wil het maken in de muziekwereld, maar tegelijk ook een diploma
halen. Want als het mij niet lukt om als rapper door te breken heb
ik toch iets achter de hand.’
Achteloos strijkt hij met zijn hand door weelderige haardos
van rastakrullen. Zo gauw het over rap, hiphop en dance gaat, boort
Mo Kamara moeiteloos een nieuwe dimensie aan emoties aan. Hij
legt uit dat hij op een tweesprong in zijn nog jonge leven staat.
‘Ik woon in Woensel-West. Bij mijn huisje heb ik ook een ruimte
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die als opnamestudio dient. Daar mix ik nu een tape met eigen
nummers. Het is allemaal werk dat ik zelf op keyboard heb gecomponeerd. De CD gaat Gebroken Hart heten. Nu nog een platenmaatschappij die het materiaal wil uitgeven.’ De jonge Afrikaan praat
graag over thema’s die hij in zijn songs verstopt. ‘Het gaat over
stress, liefde en andere pijnlijke gevoelens. Maar ook over actuele
zaken. De ellende die je op TV ziet bijvoorbeeld. Wat nu in Libië
gebeurt raakt een gevoelige snaar bij mij. Daar wil ik dan over
schrijven. In zulke nummers kan ik ook mijn ervaringen verwerken
uit het verleden.’
Voor Mo is muziek een levensader, een stroom die nooit
opdroogt. ‘Ik ben in mijn hoofd altijd met nieuwe dingen bezig.
Mijn vrienden noemen mij Mack Dad, dat is ook mijn artiestennaam
Waar ik ook ga of sta; ik heb altijd pen en papier bij om ideeën
en invallen op te schrijven. Alles wat ik in mijn dagelijks bestaan
meemaak verwerk ik in mijn muziek. Jazeker, ook dit interview
komt nog eens in een song terug.’ Zijn artistieke talenten bleken
een geducht wapen tegen de eenzaamheid toen hij tien jaar terug
vanuit West-Afrika in Nederland arriveerde. ‘Als je in de muziekscène terecht komt, ben je nooit alleen. Iedereen komt naar je
toe, wil contact met je. Op het podium ben ik voor fans heel
benaderbaar.’

Een eigen stem

Kamara’s begintijd hier viel samen met de opkomst van Ali
B. De jonge generaties migranten kregen dankzij hem voor het
eerst een eigen stem. Ook voor de jonge kok in opleiding was de
Marokkaanse volkszanger een voorbeeld. ‘Zijn verdienste was dat
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I k v l u c h tt e . W a a r n a a r t o e
wee t ik nie t. Op een gege ven
moment vond ik mezelf in
Nederland terug.
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hij jongens als mij gemotiveerd heeft om dezelfde weg in te slaan
als hij. Hij gaf mij het gevoel dat ik iets kon en dat het vooral aan
jezelf ligt of iets lukt of niet. Veel mensen kunnen meer dan ze
denken, maar durven er vaak niet mee te beginnen.’ Terwijl hij
zijn levensfilosofie uit de doeken doet rinkelt zijn GSM. In een
onnavolgbaar straattaaltje, een mengeling van Engels, Nederlands
en klanken die niet thuis zijn te brengen, staat hij de beller opgewonden te woord. Nadien schermt hij met een ‘muzikale partner’
die iets belangrijks met hem te bespreken heeft. ‘Jij snapte er niet
veel van, hé?’, informeert hij lachend. ‘Het is onze manier van
communiceren.’
We zijn neergestreken in het deel van het Cruydenhuisch dat
dienst doet als bibliotheek. Een beschutte wereld van boeken die
als poortwachters van wijsheid en kennis strak in het gelid staan.
Variërend van lijvige naslagwerken tot suikerzoete driestuiverromannetjes en het overzichtelijk universum van Pinkeltje. In een
andere hoek van het wijkrestaurant groepen een aantal medewerkers
van Cruydenhuisch en Voortuin bij elkaar in een klasje. Ze krijgen
die dag horecaonderricht van hun docent van het ROC. Het gedempte licht van de lampen boven de tafels die in een carré zijn
neergezet, twinkelt in de met rode en witte wijn gevulde glazen.
Het gezelschap luistert aandachtig naar het betoog van hun leermeester. Een enkeling krabbelt aantekeningen in een schriftje. Een
laptop maakt een zacht zoemend geluid.
Voor Mo Kamara is een nieuwe wereld open gegaan in de
maanden dat hij zich in het Cruydenhuisch bekwaamt in de finesses
van het restaurantwezen. ‘Ik vind het super om te doen. Je bent
onder de mensen en dat is altijd leuk. Bovendien leer ik veel. Hoe je
een maaltijd klaar moet maken, hoe gerechten in elkaar zitten, de
kwaliteit van het product komt aan bod, hoe je klanten ontvangen
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moet.’ In hem rijpt sinds dat moment het inzicht dat er naast een
muzikale carrière een alternatief levensdoel bestaat. ‘Als het met
mijn muziek niks wordt kan ik altijd nog een eigen zaak beginnen. Een restaurant met exotische gerechten uit de wereldkeuken.
Een plek waar je voor weinig geld goed kunt eten.’

E e n z w a rt e N e d e r l a n d e r
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In 2000 vluchtte hij uit het door een wrede burgeroorlog verscheurde Sierra Leone naar Europa. Over de achtergronden van dit
trauma doet hij er het liefst het zwijgen toe. Slechts mondjesmaat
geeft hij wat informatie prijs. Dat hij enig kind is en zijn moeder al
jong verloor. Dat hij in zijn eentje naar hier kwam. Dat hij sindsdien geen enkel levensteken meer heeft opgepikt van zijn vader
die in West-Afrika achterbleef. ‘Ik ben hals over kop weggegaan
en heb mezelf op een zeker moment hier in Nederland terug
gevonden. Ik heb in Sierra Leone vreselijke dingen gezien, maar
wil het daar verder niet over hebben. Ik wil alleen praten over het
hier en nu en niet over het daar en toen. Bovendien: na elf jaar
ben ik inmiddels Nederlander geworden. Een zwarte Nederlander.
Maar wel een Nederlander.‘
Of hij zijn familie nooit mist, zo in zijn uppie in Eindhoven?
Opnieuw kijkt hij stuurs voor zich uit. Dan zegt hij beschouwend:
‘Familie kom je overal tegen. De goeie mensen die je om je heen
weet te verzamelen zijn je familie. De mensen die je advies geven
en je vooruit weten te helpen in het leven.’ Bij aankomst in
Eindhoven werd hij tijdelijk opgevangen in de Constant Rebeque
Kazerne. Vandaar ging hij naar het ROC. Om de taal en een vak
te leren. ‘Ik koos voor autotechniek, want ik werk graag met mijn
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Ik heb nog een tijdje met
de bekende rapper Kempi
o p g e tr e d e n . H i j w a s m i j n
vriend vroeger.
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handen. Ik was het liefst bij DAF Trucks gaan werken. Dat bedrijf
kende ik van naam. Veel van mijn klasgenoten zijn daar ook aan
de bak gekomen. Die waren allemaal goed te spreken over DAF.’
Op zijn laatste stageadres, een autobedrijf in Eindhoven, kwam
er echter een kink in de kabel. Mo (een afkorting van Mohammed)
geraakte er in een conflict met zijn baas. ‘Ik heb daar maanden keihard gewerkt, maar vond dat er misbruik van mij werd gemaakt.
Dat wilde ik bij de bedrijfsleiding aankaarten, maar daardoor werd
de ruzie alleen nog maar groter. De school deed er niks aan om
het probleem aan te pakken. Daar was ik heel pissig over. Op dat
moment miste ik trouwens wel een ouder of iemand die mij had
kunnen bijstaan.’ Hoewel hij zijn opleiding niet afmaakte vond hij
via Start Uitzendbureau nadien snel een baan. ‘Bij een bedrijf in
landbouwmachines in Geldrop. Daar heb ik het drie jaar volgehouden.’ Vervolgens maakte de nieuwe Nederlander een overstap
naar VDL. ‘Dat ging zes, zeven maanden prima. Toen kwam de
kredietcrisis. Alle uitzendkrachten moesten er uit.’

Handen uit de mouwen

Kamara kwam thuis te zitten. ‘Ik heb overal geprobeerd een
werkplek te vinden, maar door de slechte economie werd dat
steeds moeilijker. Ook aan een andere opleiding heb ik gedacht.
Beveiliging leek me wel iets, want daar zijn genoeg banen. Maar
dan heb je een rijbewijs nodig en dat had ik niet.’ Na twee jaar
duimen draaien, kwamen de muren op hem af. ‘Ik ben iemand
die gewend is om de handen uit de mouwen te steken, niet om ze
op te houden. Ik had nog nooit van een uitkering hoeven te leven.
Dat valt nog niet mee, trouwens. Als huur, ziektekosten en energie
zijn betaald hou je niets meer over.’
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Zijn contactpersoon bij de bijstand wees hem op een bepaald
moment op het bestaan van het werkgelegenheidsproject met de
wijkrestaurants. Was dat niet iets voor de ongedurige aspirantmuzikant? ‘Ik zag dat voorstel meteen zitten. Na een proeftijd
van twee maanden in de Voortuin ben ik doorgestroomd naar
een BBL-traject.’ Inmiddels staat Mo Kamara aan de vooravond
van nieuwe, grote veranderingen in zijn bestaan. ‘Ik heb een hele
mooie Nederlandse vriendin. Ik heb haar in Eindhoven in de discotheek leren kennen. Zij is zwanger en moet binnenkort bevallen.’
Het vooruitzicht vader te worden vindt hij geweldig. ‘Zo’n kind
betekent alles voor mij. Wat er ook gebeurt: mijn kleintje komt
vanaf nu eerst. Je kunt de muziek opgeven voor een kind, maar
andersom lukt niet.’
De liefdesbetuiging aan zijn ongeboren nageslacht impliceert
niet dat hij op zijn 26ste onvoorwaardelijk kiest voor een gezinsleven. ‘Ik woon niet samen met mijn vriendin. Ik denk echter
dat dit nog wel een keer gaat gebeuren. Maar weet je, ik ben een
beetje bang voor Nederlandse vrouwen. Net als het klimaat in dit
land zijn ze zo veranderlijk. Vandaag zon, morgen regen. Zo is het
met de vrouwen hier ook.’
Mo Kamara onderbrak enkele weken na dit interview plotsklaps zijn traject bij Het
Cruydenhuisch om in dienst te treden bij DAF Trucks. Waarmee een oude wens
uitkwam.
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‘ Ik kom er wel,
zit nooit bij de pakken neer.’
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44 jaar
Serveerster
Lunchcafé
D e Et a l a g e
Binnenstad Eindhoven
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Om persoonlijke redenen wilde Jeannette Soto-Quinteros niet op de foto.

De 44-jarige vrouw heeft een naam die klinkt als een symfonie, diepbruine ogen, golvend ravenzwart haar, een levendige
mimiek en een Latijns voorkomen. Als dochter van een politieke
balling uit Chili kwam Jeannette Soto Quinteros in 1975 terecht
in Nederland. Haar vader was actief als vakbondsman ten tijde van
de linkse regering van Salvador Allende. Na de legercoup door Pinochet in 1973 werd hij als ongewenst persoon zijn land uitgezet.
Joop den Uyl en zijn regeringsploeg verleenden het in Santiago
woonachtige gezin vervolgens gastvrij onderdak.
‘Wij zijn hier toen ontzettend goed ontvangen en hebben
alle mogelijkheden gekregen om er iets van te maken. Die kansen
hebben we aangegrepen met beide handen. Alle leden van ons
gezin zijn goed terecht gekomen en hebben hun draai gevonden
in de Nederlandse maatschappij. Mede daardoor is onze familie ook
volledig geïntegreerd.’ Ze was jarenlang zelfstandig ondernemer,
heeft samen met haar man een goed lopend schoonmaakbedrijf
gehad. Een stormachtige echtscheiding maakte hieraan een einde.
‘Ik heb daarna tijd nodig gehad om mijn leven weer op poten te
zetten’, zegt ze over deze periode.

128

Ik accepteer iedereen
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zoals hij of zij is.
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‘Maar ik ben opgekrabbeld en opnieuw de weg omhoog ingeslagen. Via uitzendbureaus heb ik in vele banen gewerkt. Met alle
ups en downs die daarbij horen. Daarom ben ik ook nooit langdurig
werkloos geweest. Langer dan een jaartje heb ik niet thuis gezeten.’
Juist die periode kruiste een consulent van Bennekel Actief (de instelling die buurtbewoners zonder werk probeert opnieuw in het
arbeidsproces te krijgen) haar pad. Hij bracht haar in contact met
een nieuw werkgelegenheidsproject van de stichting Robin Hood: een
jaar werkervaring opdoen in een wijkrestaurant en tegelijkertijd
terug naar de schoolbanken.

een diploma Horeca 1? Leven van een uitkering? Ik kan niet zeggen
dat ik vrolijk word van dat idee. Chainworks zet zich erg in om mij
te re-integreren, maar veel levert dat tot op heden nog niet op. Dat
kan toch niet de bedoeling zijn van zo’n traject.’
Haar recente ervaringen met het zoeken naar een baan helpen
ook niet bepaald mee de kater te verjagen. Soto-Quinteros merkt
dat ze als 44-jarige het tij tegen heeft. ‘Ik ga regelmatig achter
personeelsadvertenties aan. Via internet, maar ook persoonlijk.
Maar in de meeste gevallen krijg je niet eens een reactie van een
werkgever als je een formulier hebt ingevuld. Toen ik bij Listers
solliciteerde heb ik er ook een foto bijgedaan, omdat veel mensen
beweren dat ik er jonger uitzie dan ik ben. Maar ook in dit geval
heb ik niets meer gehoord. Vanwege mijn leeftijd zie ik het somber
in. Jongeren lukt het meestal om snel een baan te vinden. Voor
mensen van veertig en ouder ligt dat anders.’
En een eigen zaak dan, een veel gehoord alternatief voor werkzoekenden die vanwege senioriteit uit de boot dreigen te vallen?
‘Op zich is dat een aardig idee, maar het betekent wel dat je geld
moet lenen. Me in de schulden steken? Nooit! Bovendien is het
een slechte tijd om iets nieuws in de horeca te beginnen. Nee,
zulke trajecten hebben alleen succes als tevoren vast staat dat je
ook naar een blijvende baan kunt doorstromen. Of anders een
vervolg-opleiding er aan vast plakken. Als beloning voor dat jaar
dat je zo je best hebt gedaan. Als er maar een perspectief is op
meer op het moment dat je contract bij het wijkrestaurant afloopt.’

B i tt e r e n a s m a a k

Ook anderszins hield deze overstap een aantrekkelijke belofte
in. Jeannette Soto-Quinteros heeft een opgeruimd karakter, weet
hoe het er in de catering aan toegaat, is vlot in de omvang en
van nature flexibel ingesteld. Allemaal eigenschappen die goed
van pas komen als je in een restaurant, hotel of congrescentrum
te maken krijgt met klandizie. ‘Puur uit financiële nood was het
voor mij niet meteen nodig om weer de arbeidsmarkt op te gaan,
maar ik zag het als een mooie kans op meer vastigheid.’ Maar de
Eindhovense met Chileense wortels heeft het gevoel dat ze er een
beetje ingestonken is toen ze ja zei tegen dit traject. Ze zwaait pas
over drie maanden af, maar toch overheersen bij haar de twijfels.
‘Ik baal ervan dat er nog steeds geen uitzicht is op meer
zekerheid. Ik had verwacht dat ik na deze periode meteen zou
kunnen doorstromen naar vast werk, maar daar is nog niets
terecht gekomen. Dat valt vies tegen. Tegen de zomer is mijn
contract afgelopen. Wat dan? Thuis op de bank gaan zitten met
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het wordt steeds rechtser hier.
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Hotel of broodjeszaak
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Of het nu bij De Voortuin in Woensel-West, het Cruydenhuisch
in de Kruidenbuurt of De Etalage in het centrum van Eindhoven
is; waar het nodig is springt ze bij in de bediening. Deze dag draait
ze corvee in De Etalage, de brasserie annex thuisbasis van Trudo.
Met een paar collega’s groept ze samen bij de koffiemachine voor
het dagelijks krijgsberaad. Het is donker en mistroostig weer.
Buiten geeft een grijze waas slechts schimmige contouren van
de omliggende bebouwing prijs. Haar twijfels over het nut van het
leerwerktraject dat ze volgt laten onverlet dat de keuze voor horeca
haar nog steeds aanspreekt. ‘Je krijgt veel met mensen te maken en
dat sociale aspect ligt me.’ Op vervelende klanten is ze tot nu toe
nauwelijks gestuit. ‘Je moet er op letten dat je goed luistert. Er is
één bejaarde vrouw die nog wel eens wil schreeuwen als ze niet
snel genoeg geholpen wordt. Maar als ze het te gek maakt, zeg ik
er wat van. Netjes en fatsoenlijk natuurlijk. Gelukkig is dat tot nu
toe nog niet nodig geweest.’
In het Cruydenhuisch bond ze laatst voor het eerst de keukenschort voor. ‘Samen met mijn moeder heb ik toen pollo arvejado
gemaakt, een authentiek kipgerecht uit Chili. Dat was hartstikke
leuk om te doen. Iedereen was enthousiast over de smaak.’ Haar
aangeboren positivisme houdt de hoop levend dat haar huwelijk
met de horeca blijvend zal zijn. ‘Ik had er meer van verwacht.
Maar ja, de dingen in het leven gaan niet altijd zoals je wilt. Dat
doet echter niets af aan de goede bedoelingen van dit project.
Iedereen die erbij betrokken is doet zijn best voor ons. En ik ben
er niet de persoon naar om bij de pakken neer te zitten. Het liefst
zou ik in een hotel werken. Ontbijtjes maken. Gewoon overdag,
op regelmatige uren. Of in een broodjeszaak.’

Dat Nederland sinds 1975 bij de opvang van vluchtelingen en
ontheemden uit den vreemde zijn veren inmiddels ruimschoots
heeft afgeschud, is ook Jeannette Soto-Quinteros niet ontgaan. In
de tijd dat ze in het asielzoekerscentrum in Oirschot werkte vielen
haar de schellen van de ogen. ‘Ik vond het er kil en onpersoonlijk.
Geen prettige omgeving voor iemand die op de vlucht is. Er viel
nog geen bloemetje te bekennen. Er heerste ook een sombere
stemming. Misschien werd er vroeger soms teveel geprofiteerd
van de goedheid van de overheid, maar nu is het wel heel streng
geworden. We leven in een rechts systeem, dat merk je ook aan
de wijze waarop er tegen mensen aangekeken wordt die geen
werk hebben. Dan moet je aankloppen bij de gemeente en word
je behandeld als een nutteloos iemand. Terwijl je er niets aan kunt
doen.’
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‘ Vanaf nu is het de kinderen
en ik. Dat is mijn overlevingsstrategie.’
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Barbara van Och
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40 jaar
serveerster
Wijkrestaurant
H e t Cr u y d e n h u i s c h
D e Kr u i d e n b u u rt
April 2011

Vorsend neemt ze de entourage in zich op waar veel van
haar dagelijkse besognes zich tegenwoordig afspelen. De ramen
met daarop in zakelijke letters de woorden Eat, Meet, Great die
nieuwsgierigen over de drempel moeten lokken. De lampen die in
kunstige trossen hun melkachtig licht over de tafels laten vallen.
Het strakke interieur met zijn blankhouten meubilair en kapstokken
in de vorm van een plaatstalen boom. De lampions met flossen en
Chinese tekens en de vuurrode, met sierlijke ornamenten versierde
wandbekleding geven de ambiance een vleugje Verre Oosten. Bij
Barbara van Och (40 jr.) roept deze afgewogen mengeling van
eigentijdse stijlelementen echter geen speciale gevoelens op. ‘Het
zal best iets bijzonders hebben, maar mijn smaak is het niet’, geeft
ze nuchter te kennen.
Dat wijkrestaurant Het Cruydenhuisch in 2010 de Design Detail
Award in de wacht sleepte tempert haar sceptisch oordeel niet
noemenswaardig. ‘Het is niet mijn stijl; ik zou mijn restaurant
zo nooit uitdossen. Ik houd juist van tierlantijntjes, van knus, en
een donkere inrichting. Ik ben niet van de design, meer van de
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Ik zit als een kloek op mijn
kinderen, dat snap je wel.

schemerlampjes en kroonluchters. Dit vind ik te clean, te abstract.’
Ze laat het beeld van het eethuis nog eenmaal op zich inwerken.
‘Maar ja, de prijs van het eten maakt veel goed hé.’ Hoewel; als de
collega’s aan tafel gaan om gezamenlijk een hapje te eten vraagt
ze eerst altijd wat de pot die dag schaft. ‘Het is vaak eten uit het
buitenland, en daar ben ik zelf niet zo kapot van. Dan ga ik liever
naar de fritestent. Chinees, macaroni en frites; dat is in mijn keuken
de top drie’, gekscheert ze.
Ze is de interviewafspraak vergeten en juist vertrokken om
een paar boodschappen te doen voor het restaurant. Maar als ik
haar via haar mobiel weet te bereiken meldt ze dat ze spoorslags
per fiets komt aangesneld. ‘Ik dacht dat het pas volgende week
was’, verontschuldigt ze zich als ze binnen stuift. Van een afstandje
zien we dat de kok zich met enkele medewerkers onderhoudt over
de kenmerken van een goede dienstverlening. ‘Als een klant zich
meldt moeten jullie niet met zijn zessen tegelijk op hem afstuiven.
Dan schrikt zo iemand zich dood.’ Barbara van Och komt nog
even op de gemiste afspraak terug. Ze was er niet helemaal met
haar hoofd bij, laat ze weten. ‘Mijn zoon van 16 rijdt sinds kort
scooter. Hij heeft wel een brommercertificaat, maar is ook een
echte puber. Dus zit ik als moeder niet helemaal lekker meer op
mijn stoel en spoken de meest vreselijke gedachten door mijn
hoofd. Ik bel hem regelmatig om in de gaten te houden dat hij
geen rare en onveilige toeren op die scooter uithaalt.’

15.11 uur
E e n h o rr o r s c e n a r i o

Ze oogt als een kind van haar tijd. Trainingspak, sneakers,
het lange, sluike haar in een nonchalante paardenstaart gestoken.
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Door haar rechter wenkbrauw steekt een piercing. In september
vorig jaar is ze begonnen in het wijkrestaurant, na een maandje
proefdraaien. Daarvoor had haar levenswandel lange tijd meer weg
van een horrorscenario met relationeel geweld en foute mannen
als terugkerende vaste constanten. Als jong meisje stapte ze in een
woest rondtollende achtbaan, zonder te beseffen dat ze in het oog
van een orkaan terecht kwam. Toen ze jong was zag het er niet
meteen naar uit dat ze een tumultueuze bestaan tegemoet ging.
Barbara van Och groeide op in een gewoon gezin. Oké, haar
ouders scheidden, maar dat was twintig jaar geleden ook al geen
ongewoon verschijnsel. Ze ging naar de MAVO, haalde er prima
cijfers. ‘Ik had gerust de HAVO kunnen doen, maar school trok
mij niet. Ik was ook te makkelijk aangelegd. Ik dacht: ik zoek een
vaste vriend en ga samenwonen. Dan blijf ik mooi thuis.’
Een traumatische gebeurtenis maakte dat deze blauwdruk al
snel naar de prullenbak kon worden verwezen. ‘Ik was 19, had net
mijn eerste baantje. Op een vrijdagmiddag kwam ik thuis en vond
mijn moeder dood op de grond. Een hartstilstand, bleek later. Ze
was nog maar veertig, net zo oud als ik nu ben. Ik weet nog dat
ik heb geprobeerd om haar van de grond op te tillen. Toen ik zag
dat haar nagels al blauw waren heb ik haar losgelaten. Ik raakte in
paniek en heb bij de buren aangebeld. Het leven begon eigenlijk
nog maar net voor mij, maar in een klap moest ik alles al achter
me laten en volwassen worden. Het huisje van mijn moeder is na
de begrafenis verkocht en ik ben op mezelf gaan wonen.’
Meer dan ze op dat ogenblik zelf in de gaten had sloeg het
voorval Barbara van Och danig uit het lood. Het plotsklaps overlijden van moeder beroofde haar van het enige vaste ankerpunt
in haar nog jonge bestaan. Ze ging op zoek naar een reguliere
betrekking, maar vond zichzelf altijd terug in tijdelijke jobs.
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Doorgaans geen banen waarmee je een glanzend CV opbouwt. ‘Het
probleem was dat ik wel altijd ergens onder de pannen geraakte,
maar er nooit een vast contract aan overhield. Ik heb bijvoorbeeld
lang bij Philips in de productie gewerkt. Kreeg ik een overeenkomst
voor een half jaar. Daarna werd ik vier weken naar huis gestuurd
en mocht ik opnieuw beginnen. Dat is jaren zo gegaan. Bij een
supermarkt: idem dito. Ik kon telkens bij iedere baas terug komen,
maar nimmer in vaste dienst.’ Uit die periode dateren ook haar
eerste contacten met de horecabranche. ‘Net over de grens in België
stond ik ‘s avonds een paar keer in de week achter de bar. De verdiensten waren goed. Zwart natuurlijk.’

Een draaideurcrimineel

Inmiddels had ze ook de andere sekse ontdekt. ‘Ik was een echte
stapper in die tijd. Via een vriendin kwam ik op de kermis terecht.
Ik werkte daar bij die grijpers waarmee je horloges omhoog takelen
kon.’ Het was de opmaat tot het zwartste hoofdstuk in haar leven.
Ze kreeg een relatie met een oud vriendje van vroeger en kwam
sluipender wijze in een treurige kosmos van drugs en mishandeling
terecht. ‘Hij zat in een volledig verkeerd circuit. Ik had mijn leven
nog geenszins op orde, maar dacht: dat kan ik er wel bij hebben.
Het was vreselijk. Mijn vriend was een draaideurcrimineel die bij
de politie een strippenkaart had. Hij kon slechts via diefstallen en
inbraken zijn cokegebruik bekostigen. Hij stond met drugs op en
ging er mee naar bed. Binnen de kortste keren was het de hele dag
ruzie en herrie in de tent. Met als gevolg dat we op een bepaald
moment onze flat zijn uitgezet vanwege de overlast die we voor
omwonenden veroorzaakten. Ik was op dat moment drie maanden
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15.18 uur

zwanger en heb vervolgens meer dan vijftien maanden in een
opvanghuis in Breda gewoond. Daar is ook mijn zoon geboren.’
Vanuit Breda verkaste ze naar Tilburg, waar ze een woning
kreeg toegewezen. Hoewel de vader van haar zoontje met enige
regelmaat voor een tijdje achter de tralies verdween, trok hij altijd weer bij haar in zo gauw hij op vrije voeten kwam. Zodat de
klappen, de psychische pijn en de vernederingen bleven. Ook de
autoriteiten begonnen zich met haar persoon te bemoeien. ‘Jeugdzorg is zeven jaar bij mij over de vloer gekomen. Ze stelden mij voor
de keuze: of je vriend eruit, of je raakt je kinderen kwijt. Inmiddels was er in 2005 ook nog een dochter bijgekomen. Jeugdzorg
heeft verschillende keren geprobeerd om mijn kinderen af te
nemen, maar van de rechtbank kreeg ik drie keer het voordeel
van de twijfel.’
Barbara besefte wel steeds vaker dat ze ook haar kinderen
meesleepte in een nachtmerrie. Want het ritueel in huize Van Och
verliep steeds hetzelfde, de tijdelijke vrede mondde altijd weer uit
in een spiraal van alsmaar verder oplopend geweld. ‘Mijn dochter
heeft er weinig van meegekregen want die was nog piepjong,
maar mijn zoon is getuige geweest van verschrikkelijke dingen.
Het ging er vaak heftig aan toe; volop knokken. Ik ben zelfs met
een honkbalknuppel bewerkt. Soms sprong dat joch ertussen om
te voorkomen dat ik nog verder zou worden afgetuigd. Vaak durfde
hij mij niet alleen te laten omdat ik dan weer mishandeld zou
worden. Al die ellende heeft hem geen goed gedaan. Op de basisschool had hij grote moeite om het allemaal bij te benen en kon
hij zich niet concentreren. Gelukkig gaat het nu goed met hem.
Hij zit in de derde klas van het speciale VMBO onderwijs.’
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S o rr y , s o rr y

Buitenstaanders die nota nemen van haar indringend relaas
brandt altijd weer dezelfde vraag op de lippen: waarom liet deze
vrouw al die jaren zo met zich sollen en zette ze niet eerder een
punt achter een bijna morbide relatie? ‘Mij gebeurde wat zoveel
andere vrouwen in zulke situaties gebeurt. Je gelooft lange tijd in
de excuses die telkens worden gemaakt. Sorry, sorry, ik zal het
niet meer doen, en meer van dat soort taal. Bovendien chanteerde
hij mij met mijn eigen kinderen. Als ik na weer een uitbarsting
dreigde om naar de politie te stappen zei hij gerust: doe maar,
laat die jongens maar komen, dan pakt Jeugdzorg jou je kinderen
af. In feite was het simpel: hij wou gewoon mijn leven blijven
beheersen.’
Die ketenen wist ze uiteindelijk toch op eigen kracht af te
werpen. ‘Ik wist natuurlijk wel dat het zo niet eindeloos door
kon gaan en dat ik mijn zoon en dochter zou verliezen aan de
instanties tenzij ik rigoureus brak met hem. Daarom ben ik ook
ten langen leste bij hem weg gegaan Ik heb hem ervan weten te
overtuigen dat onze kinderen, want dat waren het ondanks alles,
een miserabele toekomst tegemoet gingen als wij bij elkaar zouden
blijven. Contact hebben we nog wel, maar ik zie hem erg weinig.’
De openhartige vrouw weet nog precies wat ze voelde nadat ze
de belangrijkste beslissing van haar leven had genomen. ‘Vooral
trots en opluchting. Als een God in Frankrijk liep ik rond in mijn
eigen woning.’
Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Sinds september vorig
jaar draait ze mee in het wijkrestaurant in Stratum, de buurt waar
ze zelf ook woonachtig is. Nadat twee eerdere re-integratietrajecten
op een teleurstelling uitliepen geldt wat Barbara van Och betreft
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ditmaal: drie keer is scheepsrecht. Het vooruitzicht op een diploma;
de werkkring, de bedrijfstak waarin ze terecht is gekomen; het past
allemaal bij haar ambities. ‘In het begin heb ik wel even gedacht:
in wat voor gezelschap ben ik nu weer verzeild geraakt? Er loopt
hier van alles rond. Maar dat duurde maar twee, drie dagen. Want
ik ben geen moeilijk figuur in de omgang, al zeg ik het zelf. En ik
heb iets met de horeca. Altijd gehad. Ik heb bijvoorbeeld via een
uitzendbureau een tijd bij Hutten Catering gewerkt. Helaas kreeg
ik de naschoolse opvang niet goed geregeld, maar ze waren erg
tevreden over mij. Ik kon altijd bellen als ik werk zocht.’

O v e r l e v i n g s s tr a t e g i e

Mijn ouders zaten in de
horeca, ik weet wat me te
wachten sta at.

Het wordt de horeca dus als het aan haar ligt. Er is echter een
maar, want er moet een toekomst uitrollen waarin haar kinderen
centraal staan. ‘Daarom zoek ik een baan met dagtijden. In feite ga
ik proberen mijn werk om mijn zoon en dochter heen te bouwen.
Want vanaf nu is het mijn kinderen en ik. Zie het als een soort
overlevingsstrategie. Ik leef mijn leven en that’s it. Voorlopig althans. Mijn kinderen zijn nu veilig, we hebben goed te eten en te
drinken en we zijn gezond. Gezien mijn verleden vind ik dat al
heel wat. En ik heb uitzicht op werk en een diploma; dat had ik
vijf jaar terug niet kunnen denken. Natuurlijk had ik ooit idealen
en dromen. Een eethuisje in Spanje beginnen bijvoorbeeld was
zo’n wild plan. Dat waren leuke ideeën toen ik 25 jaar was, maar
niet meer nu op mijn 40ste’.
Ze mijmert nog wel eens over de ‘verspilde jaren’, zoals zij ze
noemt. En de lessen die ze daaruit trok. Haar blik wordt hard als
dit gevoelige onderwerp aan het eind van het interview nog eens
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aangestipt wordt. ‘Ik sta erom bekend het hart op de tong te hebben.
Soms te zelfs. Maar in het leven is het nodig om van je af te bijten
en je niet op je kop te laten zitten. Ik zal voor en door een vent
nooit meer zo diep zinken als toen. Sterker: als ik ooit nog een
man tegen kom die zijn handen niet thuis houdt gaat hij er aan.’
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‘ Dat ik nog leef is de genade
van God.’
154

Alvin Goedgedrag
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43 jaar
Allround medewerker
horeca
L u n c h c a f é D e Et a l a g e
Binnenstad Eindhoven
Mei 2011

11.08 uur

Hij plant zijn armen op tafel. De spieren op spanning, rimpels
in zijn voorhoofd. Zijn geblokte torso waaiert uit. Nog voor de
interviewer de kans heeft gekregen een vraag te stellen, neemt hij
al het voortouw.
‘Geloof jij in God?’
Alvin Goedgedrag buldert als een predikant die zijn discipelen
hel en verdoemenis in het vooruitzicht stelt. Zijn woorden klinken
als een verdict. Alsof een ‘nee’ tot de mogelijkheden zou behoren
bij zoveel verbale munitie. Bedremmeld wijs ik hem op het kruisje
dat aan een kettinkje rond mijn hals bungelt. Hij knikt instemmend,
vermoedt dat hij met een geestverwant van doen heeft. ‘Zonder
God zat ik hier niet. Ik heb dertig jaar vuil achter me liggen. Ik kijk
niet meer naar wat ik was, maar naar wat ik ben. Dat ik nog leef
is de genade van God’, betoogt de 43-jarige horecamedewerker
van De Etalage.
Zijn levensverhaal heeft iets episch, iets Bijbels. Een variant op
de parabel van de verloren zoon die na allerlei dwalingen de weg
naar huis en haard terug vindt. Alvin Goedgedrag hield zich drie
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decennia op in het land van de verslavingen. Sinds anderhalf jaar
is hij clean. Herboren. Hij is bezig met een opleiding, heeft werk,
een huis en zijn zoon komt deze zomer weer bij hem wonen. ‘Dat
is Gods werk. Ik ben iemand die door God is gered’, getuigt hij
hartstochtelijk. Het snorretje op zijn bovenlip wipt instemmend
omhoog.

11.23 uur

Van coke na ar base
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Zijn voorgeschiedenis is minder hemels. Hij werd geboren op
Curaçao. Groeide beurtelings op bij zijn vader, moeder en oma.
Op zijn 12de deden de roesmiddelen hun intrede in zijn leven.
‘Ik ben begonnen met sigaretten. Daarna kwam de sterke drank.
Vervolgens van alcohol naar wiet, van wiet naar cocaïne, van
cocaïne naar base.’ Zoals veel van zijn leeftijdgenoten zag Goedgedrag er in het begin geen kwaad in. Het hoorde een beetje bij
het eilandleven, het milieu, de vrienden waarmee hij verkeerde.
‘Mijn overleden oom rookte ook wiet.’ Bovendien functioneerde
hij naar behoren. Als topscorer van de plaatselijke voetbalclub
genoot hij een zekere bekendheid en hij werkte in de horeca. ‘Mijn
vader was niet gelukkig met mijn drugsgebruik. Maar hij zei: het
is jouw keuze. Zolang je gewoon op tijd op je werk komt en geen
grote problemen veroorzaakt heb ik er me maar bij neer te leggen.’
Sluipenderwijs werd de gelegenheidsgebruiker echter een junk.
Zeker toen hij overstapte van coke naar base, een gebruik waarbij
de cocaïne in een pijpje wordt gerookt. Dat veroorzaakt een flash
die als een bliksemschicht in alle spelonken van het menselijk
lichaam tot ontbranding komt. Het genot is daardoor heviger,
maar de verslavende werking ook. Toch dacht de jonge Antilliaan
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dat hij de dope nog altijd de baas was. ‘Ik had het allemaal onder
controle, man. Ik gebruikte veel, maar omdat ik bleef werken en
zelf ook drugs doorverkocht had ik altijd voldoende geld in mijn
zak.’ Zijn katholieke opvoeding ten spijt waren de Tien Geboden
inmiddels verworden tot een dode letter. Want bij een verslaving
hoort doorgaans een ruige leefstijl. ‘Toch dacht ik toen soms al:
hoe kom ik hier vanaf? Ik zag wel in dat ik steeds afhankelijker werd
van dat spul. Het begon met gebruiken in mijn vrije tijd of in
het weekeinde. Dat was voor de lol, hield ik mezelf voor. Maar
op een gegeven moment liep dat weekeinde door tot maandag,
dinsdag en woensdag. Het eind van het liedje was dat ik elke dag
gebruikte. Zogauw ik cocaïne in handen kreeg, wilde ik basen. En
iedere drugsgebruiker weet: base is meedogenloos.’
In 1989 verruilde hij de Antillen voor Nederland. Met Rotterdam
als nieuwe thuishaven. Daar wilde hij een nieuw leven opbouwen.
Het leger leek hem wel iets. ‘Als je beroepsmilitair bent kun je na
verloop van tijd als politieman terug naar Curaçao. Ik werd echter
afgekeurd; met mijn 1,57 meter was ik veel te klein.’ Toch kwam
zijn leven in rustiger vaarwater. Hij ontmoette een vrouw, kreeg
met haar twee zoons. Werk was evenmin een probleem in die tijd.
Hij spoedt zich naar de balie van De Etalage en trekt uit een lade
zijn CV dat krom trekt onder de ruime diversiteit aan baantjes
die hij in die periode vervulde. Veel schoonmaakwerk, maar ook
horeca. Hij plukt er nu nog de vruchten van, weet hij te melden.
‘De ervaringen van toen komen me prima van pas hier in De
Etalage. Ik kan goed zelfstandig werken, heb veel discipline. Of
het nu om serveren, bedienen of de klussen in de keuken gaat.’
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Gr o f g e w e l d
Ik gebruikte iedere dag drugs,
m a a r w a s a l t i j d o n d e r c o n tr o l .
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Op een wezenlijk onderdeel hield zijn Rotterdamse levensfase
echter geen breuk in met het verleden: Alvin Goedgedrag bleef
coke snuiven en roken, in steeds ruimere porties. ‘Uiteindelijk heb
ik het daardoor allemaal verpest. Ook mijn werk op de afdeling
Sterilisatie van het Dijkzigtziekenhuis. Daar had ik een prima baan
en was ik iemand. Maar door al dat snuiven kwam ik alsmaar later
op mijn werk. Dat leidde tot mijn ontslag.’ Ook in zijn privéleven
lieten de drugs steeds meer hun sporen achter.
‘Op den duur lukte het me niet meer om mijn verslaving in
de hand te houden. Ik verdiende nog wel met de tussenhandel in
coke, maar steeds vaker zat er troep bij. Dan begint de ellende pas
echt, want als je rotzooi levert krijg je boze klanten op je dak.
Die komen echt niet om met je te discussiëren, nee, dat gaat met
grof geweld gepaard. Ik ben ooit een keer uren achtereen stevig
mishandeld door een paar van die gasten.’
Langzaamaan belandde hij steeds meer op hellend vlak. Uiteindelijk vond hij een nieuwe woonplek in een bos nabij een
Rotterdams ziekenhuis. Daar spande hij tussen enkele bomen
stroken plastic die als tent dienden. Persoonlijke eigendommen
bezat hij nog nauwelijks, maar het enige attribuut dat hij absoluut
niet kon missen, het brandertje om te basen, lag altijd binnen handbereik. ‘Ik struinde de straten af op zoek naar kapotte fietsen. Van
drie vernielde fietsen maakte ik een goeie die ik dan weer verkocht.
Daarmee verdiende ik net genoeg geld om mijn gebruik te bekostigen en om af en toe bij de Febo een nasibal uit de muur te trekken.
Of ik ging bij filialen van Kentucky Fried Chicken informeren of
ze nog iets over hadden. Daar kreeg ik vaak eten mee.’
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Een visioen
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Ik wil geen uitkering. Ik wil
werken voor mijn centjes.

Zelfs enkele overdoses brachten hem niet tot inkeer. ‘Ik ben
twee keer bijna dood gegaan. In een geval had ik zoveel gebruikt
dat ik drie dagen van de wereld was. Ik wist niet eens welke dag
het was toen ik weer bij kennis kwam.’ Volgens Alvin Goedgedrag
begon God zich tijdens dat verwarde bestaan als dakloze, hopeloos verslaafde zwerver tussen het lommer voor het eerst weer aan
hem te openbaren. Begeesterd praat hij over een visioen dat nacht
na nacht terug kwam en hem deed inzien dat hij nog niet door
zijn Heer afgeschreven was. ‘Mag ik je pen even? En een velletje
uit je notitieblok?’, vraagt hij. En tekent vervolgens op het papiertje
een aantal brede, in elkaar overlopende cirkels met daartussen
door een lange gang. ‘In mijn droom staat Jezus mij te wenken. Ik
moest hem voorgaan door een smal tunnelpad met daaronder een
bodemloze put. Toen ik die onderdoorgang uit liep, bleek ik in
een arena terecht te zijn gekomen. Iedereen die er op de tribunes
zat was dood, en het waren allemaal bekenden van mij. Toen
besefte ik: ik ben ook dood! Ik vroeg aan Jezus: ben ik inderdaad dood? Nee,
zei hij, jij bent niet dood, jij krijgt nog een kans.’
Mede dankzij familie krabbelde hij vervolgens weer voorzichtig op. Zijn oma stuurde hem wat geld, zijn zusje regelde in
Utrecht een kamer voor hem. Het was zijn intentie (lees: intentie)
om de coke af te zweren. ‘Ik zei tegen mezelf: Alvin, je hebt vier dingen
nodig: een kamer, werk, een vrouw en sport. Ik stond er versteld van hoe
snel het mij lukte mijn leven weer op orde te krijgen. Ik deed aan
body building, werd aangenomen in een slachterij en kreeg een
relatie met de vriendin van mijn zus uit Tilburg.’ De wederopstanding bleek echter niet blijvend. Vooral de relatieperikelen met
zijn nieuwe partner braken hem op. ‘In die tijd ben ik opnieuw

167

Mei 2011
Alvin Goedgedrag

gaan gebruiken. Zoveel, man, dat wil je niet weten. Ik weet ook
nog precies wanneer. Ik was terug van een weekendje met mijn
vriendin in Tilburg. We hadden nogal woorden gehad. Toen ik in
Utrecht op het station kwam reden de bussen niet meer. Bij die
verlaten bushaltes trof ik alleen nog junks en dealers aan. Uit een
soort boosheid heb ik toen weer dope gekocht.’
Op dat moment was hij genoeg bij zinnen om te beseffen:
dit is een doodvonnis op termijn. Binnen de kortste keren vond
hij zichzelf weer terug in een desolate schuilplaats in de bossen.
Met cocaïne als enige kompaan. Tot de gebeurtenis plaatsvond die
hem er voorgoed van overtuigde dat ‘hij klaar was om gered te
worden, klaar voor God.’ Het is opnieuw een occulte geschiedenis
die sterke associaties oproept met de Bijbel, met de sage in het Oude
Testament over Mozes en de brandende struik in de woestijn. ‘Op
een nacht begon er een hevige wind te blazen. Ik was net van
plan om te gaan scoren, en wilde het brandertje aansteken. Dat
brandertje was heilig voor mij, want dat had ik nodig om te basen.
Maar wat ik ook probeerde, ik kreeg geen vuur. Dat was me nog
nooit overkomen. Boven het gefluit van de gierende wind uit
hoorde ik een stem zeggen: ik ben moe van jou, moe van je gezeur. Dat was
voor mij het signaal dat het God menens was met mijn redding.
Ik loop uit dat bos, laat alles achter me en er is geen wind meer.’

L a tt e m a c c h i a t o

Daarna lukt het hem eindelijk om uit de ruïnes van zijn oude
leven een nieuw bestaan op te bouwen. Via een vriend van zijn
vader. (‘Godfried Wanga, heet hij. Die naam moet erbij in dit verhaal’)
komt hij terecht bij de Barmhartige Samaritaan in Eindhoven waar
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hij afkickt van de coke en leert zijn mislukkingen uit het verleden
te accepteren als een draaglijke lichtheid van het bestaan. ‘Na
30 jaar ben ik in één keer gestopt met al die troep. In één keer!
17 november 2009 was dat.’ Via de sociale dienst van de gemeente
komt hij in contact met de stichting Robin Hood die hem leerwerk
trajecten in Het Cruydenhuisch en De Etalage bezorgt. Daar ontpopt
hij zich tot een betrokken medewerker die zich in het lunchcafé
als een vis in het water voelt. ‘Ik ga goed met de mensen om en
ben altijd bezig. Ik ben nooit, nooit ziek. Werken in de keuken, de
tafels dekken, een perfecte latte macchiato maken, het maakt me niet
uit. Ik ben nu aan het leren voor mijn horeca-examen. Als ik dat
voor elkaar krijg is de cirkel rond.’
Alvin Goedgedrag baalt ervan dat De Etalage niet de drommen
etensgasten trekt die hij vooraf vermoedde. Ook deze ochtend
heerst er een serene, bijna landelijke rust. Mismoedig speelt hij
met de menukaart. ‘Zelf zou ik het anders doen, meer variëren
met het aanbod.’ De vierkant gebouwde medewerker weet dat
gedoe rond de vergunning hier deels debet aan is. Doordat het
plafond bekleed is met een onregelmatig weefsel van smalle houten
latten zou er brandgevaar kunnen ontstaan als er gerechten gebakken worden. ‘Dat is jammer, want ik heb wel ideeën om deze zaak
meer schwung te geven.’
Zijn contract met Robin Hood loopt in juni af. ‘Ik heb dan
meteen een nieuwe arbeidsplaats nodig, want ik wil per se werken
voor mijn centjes. Een uitkering is niet goed voor mij. Voor mij
is het zeker dat ik doorga in de horeca. Ik heb al een aantal workshops Antilliaans eten gegeven, en ben bezig om een eigen catering
op te zetten. Maar ja, eigenlijk moet je dan een kruiwagen hebben.
Iemand die tegen je zegt: met jou ga ik het proberen.‘ Als het interview
klaar is, loopt hij even mee op naar de voordeur. De drugs, de
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dagelijkse obsessie om te moeten scoren, het verrotte leven van
een verslaafde outcast; al deze demonen heeft Alvin Goedgedrag
uitgebannen. Voorgoed, bezweert hij. Zo af en toe sluipt er een
vage onrust bij hem naar binnen. Een Satan op kousenvoeten.
‘Dan helpt er maar een ding: bidden. Ik heb mijn deel gehad.
Zoals het nu is moet het blijven. Tot in de eeuwigheid. Maar ik
heb God nodig.’
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