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HAARLEMMERDIJK DOL OP ZIJN HELDEN 
Iedereen die ondanks problemen mouwen opstroopt, is welkom bij  Stichting Koffiehuis

Op het kleine kantoor in
het souterrain is vrijwilliger
Paul bezig tassen te vullen
met warme wanten en mut-
sen. Welkome kerstcadeau-
tjes voor de vaste bezoekers,
geschonken door de winke-
liers van de Nieuwendijk. De
voornamelijk uit mannen
bestaande clientèle maakt
er, letterlijk, elke week het
straatje van de onderne-
mers schoon. 

Zoals ze dat ook doen in
de Kalverstraat en de Haar-
lemmerbuurt, vertelt een
Koerdische oudgediende,
vanachter een dampend
bord pasta. „Ze zijn blij met
ons. En ja, daar zijn wíj ook
blij mee.” De daklozen én
ongedocumenteerden dóen
er hier toe.
„Iedereen
kent ons en
we worden
niet meer
met de nek
aangeke-
ken”, zegt de
Koerd en
steekt zijn
duim op. De bevlogen en in-
middels overleden straat-
manager Nel de Jager be-
dacht voor De Vegers een
geuzennaam: ’Haarlemmer
Helden’. Daar zijn ze trots
op.

’Altijd welkom’
In de kleine keuken roert

vandaag een clubje werkne-
mers van de ING in de pasta
met gehakt. Een dagje team-
building, in een omgeving
die ver buiten hun comfort-
zone valt. Als ze vertrekken,

worden ze warm uitge-
zwaaid. „Komen jullie nog
eens terug? Altijd welkom.” 

Paul, oud it’er, is inmid-
dels overgestapt op het in-
pakken van een lading gedo-
neerde kerstchocolaatjes.
Na zijn pensionering wilde
hij iets doen voor anderen.
Als ze hem bij het ’thuis
voor daklozen’ nodig heb-
ben, stapt hij in Bussum op
de trein, richting Haarlem-
merdijk. 

Vorige week begeleidde
hij de Algerijnse Mourad
nog naar een opname voor
een tv-film. Mourad figu-
reerde als bedelaar die een
dame in de metro belaagde,
omdat ze geen geld voor
hem had. „Ik heb ook mee-

gedaan aan
een film
waar we gas-
ten waren
op een Ma-
rokkaanse
bruiloft. In
pak en mét
stropdas. En
ik heb een

bloedhekel aan stropdas-
sen”, lacht Mourad. 

Directeur Roel Piera wan-
delt binnen met een tas vol
spullen. Hij heeft even een
ommetje gemaakt. Op zijn
initiatief werd Het Koffie-
huis - dat jaren door de
Volksbond werd gerund -
omgeturnd tot een eigen
(zinnige) stichting die op
vrijwilligers draait. „Ik durf
wel te zeggen dat er geen an-
dere opvang zoals de onze
bestaat.” 

Buiten, op het raam,

hangt een bordje met de
tekst Members Only. Alsof je
een sjieke club binnenwan-
delt. Aan de tafels binnen
schuiven echter geen be-
middelde mannen in pak
aan, maar mensen voor wie
de opvang een uitkomst is;
bezoekers vaak zonder vas-
te verblijfspapieren, die

hier een veilig thuis vinden.
„Ongeveer de helft komt uit
Midden- en Oost Europa,
aangevuld met een enkele
Nederlander en wat cliën-
ten uit Noord-Afrika en nog
verder weg”, legt Piera uit.

Niet zelden hebben ze al
de nodige hulptrajecten
achter zich, tot er nog maar

weinig alternatieven over
zijn. „We zijn een laatste
reddingsboei en laten hier
niemand verdrinken. Vaak
zijn ze al twintig jaar hun
paspoort ’kwijt’, zijn ze niet
verzekerd. Je komt bij ons,
op kleine schaal, álle we-
reldproblemen tegen.”

Samen met Loes Olgers is
Piera de spil binnen de bij-
zondere club, die een eigen
koffie - ’illegaal lekker’ -
runt en waar op vrijdag de
kapper knipt voor de scha-
mele som van twéé euro.
Piera: „Zij is de coördinatri-
ce van, ja, eigenlijk van al-
les.” 

„Ach, ie-
dereen heeft
hier zijn ei-
gen talen-
ten”, lacht
Loes. Wie
toe wil tre-
den tot de
’Koffiehuis’-
familie moet alleen wel de
handen uit de mouwen ste-
ken. „Doe je niks, dan heb je
hier weinig te zoeken. In op-
dracht van de gemeente en
in samenwerking met de
BIZZ-organisaties in de bin-
nenstad worden straten ge-

veegd, het groen in de buurt
bijgehouden en zwerfafval
geruimd. En er wordt gratis
meegeholpen aan het
schoonhouden van het Na-
tionaal Holocaust Namen-
monument.” Piera vult aan:
„Dat zouden we ook graag
bij het Auschwitz Monu-
ment willen doen. Niks in-
gewikkelds. Gewoon met
een emmer en een spons.”

Zakcentje
In het kleine zit ’m de

kneep. Officieel werken is
er voor de meesten - als on-
gedocumenteerden - name-

lijk niet bij.
Piera: „Wel
krijgen ze
hier een
soort zak-
centje. Plus
gratis koffie,
een warme
lunch en
kleding uit

onze tweedehands winkel.
En ze kunnen voor niets
naar het badhuis, krijgen er
schone baddoeken én wat
meer tijd om zichzelf te ver-
zorgen.” 

Voor een deel van het be-
zoek wordt ook een kamer-

tje of ander onderdak gere-
geld. Volgend jaar hoopt het
Koffiehuis in de binnenstad
nog een pand met zeven ap-
partementen te vinden. On-
dertussen is er ook een ei-
gen merk koffie op de markt
gebracht, met bijbehorende
koffiemokken en opdruk:
’Mok 1 koffie. Illegaal lek-
ker’. „Het melange is speci-
aal voor ons gemaakt door
de koffiebranderij van
Frank de Grebben uit Em-
men. We hebben wel dertig
samples geproefd, voordat
we de juiste smaak hadden.
Pittig, sterk, zoals je ook de
mensen hier zou kunnen
omschrijven.”

Mourad is net terugge-
keerd van zijn veegronde.
De vuilnisbakken bij de Een-
hoornsluis behoren tot zijn
vaste ’halte’. Soms staan er
tassen vol lege flessen en
niet verscheurde dozen op-

gestapeld. Maar hij heeft
zijn trots. Het móet schoon.
„We zeggen hier soms: ’Die
sluis zou eigenlijk de Mou-
radsluis moeten worden ge-
noemd”, zegt Piera.

Avontuur
Zoals iedereen heeft Mou-

rad een bewogen verleden
achter zich. Geïnspireerd
door de ’Woodstock’-film,
die hij in zijn jonge jaren
zag, ging hij op avontuur in
Europa en belandde, in 1988,
in Amsterdam. Het geld
raakte op, hij belandde op
straat, ontmoette ’foute
mensen’, jatte in de super-
markt en kreeg van justitie
soms gedwongen onderdak.
Een poos reisde hij ook met
het circus mee, als tenten-
bouwer en pistejongen.

Nu is hij een van de vaste
gezichten van het Koffie-
huis. Al jaren. „Ik heb ver-
trouwen gewonnen, heb
zelfs een sleutel.” Dat hij, zo
nu en dan, ook mag opdra-
ven als figurant in een film
of serie is een extraatje. „Dat
figurantenbureau is inder-
tijd voor ons bedacht door
een groot reclamebureau”,
vertelt Piera. „Iedereen is

blij met hen. Onze klanten
gaan moeiteloos in de omge-
ving op en hebben niet di-
rect de aspiratie om teksten
uit hun hoofd te leren.” 

In de ontmoetingsruimte
schuift Artur uit Polen aan.
Nadat hij zijn baan in Zaan-
dam verloor, belandde hij in
Amsterdam op het Centraal

Station. „Daar werd ik met-
een van alles beroofd. Mijn
tas, papieren, telefoon,
geld.” Na een periode rond-
gezworven te hebben, werd
hij door een mede-dakloze
meegenomen naar het Kof-
fiehuis. „Iedereen heeft hier
een big heart.” 

Honger
Naar Polen wil hij niet

meer. „Daar heb ik nie-
mand, geen familie, geen
vrienden.” De verhalen vlie-
gen over tafel. Burham, een
Koerd uit Turkije: „Ik leef al
veertig jaar in Nederland. Ik
bén een Nederlander.” Zijn
ouders kwamen hier als
gastarbeider. Na een schei-
ding werd ook hij dakloos,
ging ’verkeerde dingen’
doen. „Geen héle erge, hoor.
Een brood, eten, omdat ik
honger had.” Tot hij ’me-
neer Roel’ tegenkwam. „Ik
ben een harde werker”, zegt
Burham trots. „Dat is ook
beter voor je hoofd. Hoef je
niet aan andere dingen te
denken.”

Ondertussen loopt de
tweedehandswinkel naast
de opvang vol met buurtbe-
woners die op een koopje uit
zijn, maar ook met vaste be-
zoekers van het Koffiehuis
zelf. Vrijwilligster Henny
staat achter de kassa. „Na
mijn werk als beleidsadvi-
seur bij ActiZ (branchever-
eniging van zorginstellin-
gen), waar ik veel met poli-
tieke zaken bezig was, wilde
ik iets vanuit mijn hart
doen”, vertelt ze. In de win-
kel heeft ze haar stek gevon-
den. 

Een dakloze klant bezoe-
ker loopt binnen voor wat
gratis kleren. „Sokken?”,
vraagt hij. Die heeft ze.
„Mooie dikke.” Haar klant
loopt tevreden de deur uit.
Warme voeten verzekerd.

De Stichting Koffiehuis aan de
Haarlemmerdijk is een unieke
opvangstek voor daklozen en/of

ongedocumenteerden. ’Rondhangers’
zijn er niet welkom. Voor iedereen is er
wel een (buurt)klus. Directeur Roel Pie-
ra: „Met z’n allen zijn we hier één grote,
zei het enigszins disfunctionele familie.”

Eerst een shaggie! Maar dan
gaan de bezoekers van het
Koffiehuis hard aan het werk
om de buurt schoon te maken.
Ondernemers en omwonenden
zijn blij met de extra oren, ogen
én vooral handjes in de wijk. 
FOTO RONALD BAKKER 

Drijvende krachten Roel Piera
en Loes Olgres achter Stichting
Koffiehuis hebben oog voor
iedereen. „We zijn een laatste
reddingsboei en laten hier
niemand verdrinken. Je komt
bij ons, op kleine schaal, álle
wereldproblemen tegen.”
FOTO RONALD BAKKER 

door Corrie Verkerk

’We worden
niet meer
met de nek
aangekeken’

Voorman
Burhan ser-
veert de
maaltijden uit
aan zijn lotge-
noten. Ieder-
een doet wat
voor elkaar. 
FOTO 
RONALD BAKKER

’Er bestaat
geen andere
opvang zoals
de onze’
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2 In de bijzondere ’koffieclub’ komt op vrijdag
de kapper voor 2 euro je haar knippen.STADSVERHALEN

AMSTERDAM • Stoer doen met vrien-
den kostte begin van dit jaar het leven
van de 16-jarige Armando Petalo. De
vier bij de schietpartij aanwezige
17-jarige jongens zijn donderdag door
de rechtbank veroordeeld tot cel-
straffen in een jeugdgevangenis van
90 tot 300 dagen.

De vriendengroep van vijf jongens
was aan het chillen en blowen en
maakte in de ouderlijke woning van
Armando in de Sinderenstraat in Zuid-
oost filmpjes met een Astra-pistool en
munitie. Eén jongen loste per ongeluk
het fatale schot met een 7.65 mm-ko-
gel. Armando overleed na de komst
van de ambulance. 

De inhoudelijke behandeling van de
strafzaak vond op 7 december achter
gesloten deuren plaats, omdat alle
verdachten minderjarig zijn. De
zwaarste straf van driehonderd dagen
kreeg de
jongen
die op 16
januari
’voor de
grap’’de
trekker
overhaalde, zonder te controleren of
dat wel veilig was. „Verdachte is aan-
merkelijk onvoorzichtig geweest”, stelt
de rechtbank in het vonnis, „Het is
zijn schuld dat het slachtoffer een
schotverwonding in zijn borst heeft
opgelopen, zodanig dat hij aan de ge-
volgen daarvan is overleden. Verdach-
te had geen kwade bedoelingen, het
slachtoffer was één van zijn vrienden.”
Justitie heeft meerdere filmpjes ach-
terhaald, waarop te zien is dat er le-
vensgevaarlijke spelletjes werden ge-
speeld.

De vriend van het slachtoffer die het
pistool mee naar de woning had geno-
men, krijgt 150 dagen jeugddetentie.
De andere jongens krijgen negentig
dagen jeugddetentie voor het voorhan-
den hebben van het vuurwapen. 

Tot 300 dagen cel
voor doden ’Ali’

SLACHTOFFER WAS 16

’Stoer doen
met vrienden
kostte leven’

UTRECHT • Inwo-
ners van de vier
grote steden die
schulden hebben
afgelost, komen
vanaf 1 januari na
een half jaar van
hun BKR-melding
af. Nu blijft een
dergelijke regi-
stratie vijf jaar
staan bij Bureau
Krediet Registra-
tie (BKR). Dat
stigma gaat eraf,
beloven Amster-
dam, Rotterdam,
Den Haag en
Utrecht. De mel-

ding wordt vanaf
volgend jaar
handmatig ver-
wijderd.

De BKR-regi-
stratie is onnodig
belemmerend
voor mensen die
na een moeizame
periode verder
willen met hun
leven, zo beves-
tigt wethouder
Marjolein Moor-
man in Amster-
dam. „Schulden-
vrij moet zorgen
voor een schone
lei.”

BKR-melding 
eerder geschrapt

GROTE STEDEN-BELEID

AMSTERDAM • Aan de muur van het
kleine kantoortje van de Stichting
Koffiehuis hing lange tijd promi-
nent de overlijdensadvertentie van
een van haar meest markante me-
dewerkers: de Engelsman John
Guthrie. 

Jarenlang hét gezicht van de
winkel in tweedehandskleding,
toen nog onder de vlag van de
Volksbond. „Als je na maanden
weer eens binnen liep, wist hij nog
hoe je kat heette én je moeder en
wat voor kleren je kinderen leuk
vonden”, zo luidde het Koffiehuis
hem, vorig jaar zomer, bij zijn dood
uit. Veel buurtbewoners bewezen
hem de laatste eer toen hij per
bakfiets vanaf de winkel naar de
Nassaukerk werd gereden. 

Guthrie maakte, in 2002, van de
wegkwijnende tweedehands zaak
weer een bloeiende nering. Hij
belandde er toen hij, op weg naar
Denemarken, een tussenstop maak-
te in Amsterdam om er nooit meer
te vertrekken. 

Auteur en oud-buurtbewoonster

Anna van Praag portretteerde hem,
kort voor zijn dood, nog in haar
boek ’Haarlemmerbuurt Verhaalt’.
Nadat hij, dakloos in de stad, bij het
standbeeld van Multatuli in slaap
was gevallen, bleek zijn rugzak
gejat, vertelde hij. Hij belandde bij
de Volksbond en bleef er ’plakken’. 

Guthrie ontpopte zich als gedre-
ven manager, minstens zestig uur
per week in de weer met zijn twee-
dehands handel. „Een huis vinden
was lastiger. Ik heb achttien jaar
aan de rafelranden van de stad
gewoond, tussen de alcoholisten en
het geweld.” Hij lééfde, tot het eind,
voor zijn winkel, die zonder hem
misschien wel een roemloos einde
had gekend. Een bezoeker: „Hij zal
er voor altijd gemist worden.”

MANAGER GUTHRIE WORDT GEMIST

Uitvaart John Guthrie.


