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‘Wat doe je eigenlijk voor werk, Pablo?’ Ik probeerde zijn gezicht te peilen, maar zijn ogen 
waren strak op de weg gericht. 
‘Ik ben een typische straathoekwerker. Ik werk met moeilijke jongeren op straat en ik probeer 
ze weer het rechte pad op te krijgen. Vandaag zou ik naar de gemeente moeten om mee te 
doen in een brainstormsessie. Maar eerlijk gezegd, ik word daar niet warm of koud van. 
Vergaderen om te vergaderen noem ik dat.’ 
‘Oh. Interessant. Heftige baan zeker of niet?’ Ik bedacht me dat ik die wereld helemaal niet 
kende, behalve van die ene keer dat ik in het tunneltje bij het station was lastig gevallen door 
een groepje jongens. 
‘Zeker een heftige baan en eigenlijk ook eentje die niet stopt rond etenstijd. De jongens 
hebben allemaal mijn nummer en het komt vaak voor dat ze me s ’avonds bellen.  Meestal 
omdat ze geen slaapplek hebben voor de nacht of omdat er een knokpartij is geweest.’ 
‘En jij vangt ze dan op? Thuis?’, vroeg ik. 
‘Ja, bij is mij is het altijd feest, om het zo maar eens te zeggen.’ Pablo lachte en zijn kuiltjes 
waren prachtig om te zien.  
‘Hoe kom je erbij om dit werk te gaan doen?’ 
‘Ik ben zoals ze dat met een duur woord noemen een ervaringsdeskundige…’, antwoordde hij 
wat aarzelend. 
Ik probeerde zijn woorden te plaatsen. Opeens viel mij zijn litteken in zijn gezicht op. Hij zag 
waar mijn blik naar toe ging en hij knikte. 
‘Ik was geen frisse jongen vroeger, hoop shit meegemaakt’, bekende hij. ‘En daar ben ik 
heelhuids uitgekomen, het was hard werken, maar ik heb mijn weg terug naar het licht 
gevonden. Net zoals ik nu die jongens probeer te helpen.’ 
‘Wat heb je allemaal meegemaakt dan?’ De nieuwsgierigheid in mij was niet meer te stoppen. 
‘Je bent toch niet zo’n meisje dat kickt op foute mannen hè? Daar pas ik voor.’ Hij keek opeens 
strak voor zich uit. 
‘Nee, absoluut niet. Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd en ik vind het vooral mooi 
om te horen hoe jij je leven een andere wending hebt gegeven’, stelde ik hem gerust. 



 

Pablo knikte. ‘Ik geloof je. Je hebt iets over je waardoor ik voel dat je oké bent. Dat is heel 
belangrijk in dit wereldje.’ 
‘Waarom hielp je me eigenlijk, net in de bus?’ 
‘Ik zag aan je ogen dat je bang was.’ 
Ik fronste mijn wenkbrauwen. Was ik echt bang geweest? Misschien had Pablo gelijk. 
Misschien had Daniel mij vroeger wel in zijn macht gehad vanwege de positie die hij had in 
het bedrijf. Zwijgend liepen we verder. 
Toen pakte Pablo me opeens bij mijn schouders vast en keek me diep in mijn ogen. ‘Je moet 
nooit iets doen tegen je zin, Jennifer, nooit. Je bent geen gebruiksvoorwerp, maar een mooie 
vrouw en je hoeft van niemand iets te pikken. Nooit!’ 
Zijn woorden doordrenkt met bezorgdheid raakten me. ‘Spreek je nu ook uit ervaring?’ 
‘Helaas wel. Maar mijn verhalen zijn te zwaar aan de vooravond van Kerst. Ik vertel ze je graag 
een andere keer. Laten we het eens over jou hebben. Dat lijkt me een veel leuker onderwerp.’ 
Ik begon te lachen. ‘Dat valt behoorlijk tegen. Ik ben nogal standaard en loop de laatste tijd 
iets te veel mee met de massa. Het gaat allemaal over carrière maken en over dure auto’s.  
Dat soort gesprekken. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend om met jou te praten.’ 
‘Wacht maar totdat je dadelijk bij mijn maat in de auto zit. Het is een van de jongens die ik van 
straat heb gehaald. Ik heb hem een soort van geadopteerd en ik heb hem in korte tijd enorm 
zien groeien als mens. Die jongen is zijn gewicht in goud waard, maar niemand geeft hem een 
kans. Een misstap gemaakt en zijn kansen op de arbeidsmarkt lijken verkeken. Ik ben 
benieuwd wat jij van hem denkt dadelijk.’ 
‘Wat voor misstap heeft hij dan gemaakt?’ 
Pablo zijn ogen begonnen weer te glimmen. ‘Je hebt een zucht naar sensatie, Jennifer.’ 
‘Sorry…’ 
‘Ik praat niet graag over zijn verleden, mensen oordelen dan te snel. Wanneer hij het jou wil 
vertellen is dat prima. Maar geloof me, zijn verhaal is het waard om gehoord te worden.’ 
‘Is dat hem, daar met die blauwe auto?’, vroeg ik. 
‘Ja, dat is Marc. Ik heb mijn auto aan hem uitgeleend, zodat hij zijn broertje kon opzoeken in 
de gevangenis.’ 
‘En jij gaat daarom met de bus?’ 
‘Ja, kan ik rustig nadenken. En vandaag is mijn geluksdag, want ik loop hier nu naast jou.’ 
Ik zuchtte. ‘Heb je niks beters dan dat?’ Toch voelde ik een vreemde heerlijke tinteling door 
mijn lichaam gaan. 
‘Zeker heb ik iets beters dan dat, maar we moeten nu bij Marc instappen. Ik bewaar dat voor 
later.’ Hij fluisterde de woorden in mijn oor en voor een momentje wist ik me geen raad. Zijn 
warme lippen bij mijn oren hadden me geraakt. Wie is die man? En wat doet hij met me? 
‘Marc, ik heb Jennifer meegenomen, we zaten samen in hetzelfde schuitje.’, stelde Pablo me 
voor. 
Marc knikte. Hij draaide zich om en gaf me een hand. In zijn nek een tatoeage. Zijn ogen 
zagen er rood uit. Zou hij gebruikt hebben? Ik voelde me ongemakkelijk hier achterin 
de auto. 



 

‘Hoe was het, maat?’ Pablo stootte Marc aan. 
‘Niet goed. Hij heeft het zwaar daar, zeker nu het Kerstmis wordt. Ik heb de hele weg gejankt. 
Ik kan niks voor hem doen, hij moet gewoon zijn straf uitzitten.’ 
‘Het komt goed, Marc. Je broertje redt zich wel. Dat doen we allemaal.’ 
‘Ik zie er zelf ook gewoon tegenop, die klote kerst. Ik heb niet eens een boom in huis.’  
Jennifer volgde met interesse het gesprek tussen die twee mannen voorin. Stoere kerels die 
sentimenteel deden over kerst? 
Pablo draaide zich om naar Jennifer. ‘Heb jij plannen de komende drie dagen?’ 
Verrast door zijn vraag probeerde ik een antwoord te formuleren. Ik had helemaal niks met 
kerst en het was een mooi excuus om thuis verder te werken aan mijn laatste opdracht. Iets 
weerhield me om dit antwoord het universum in te slingeren. Misschien de betraande wangen 
van Marc of de glinstering in de ogen van Pablo. 
‘Ik doe helemaal niks met kerst. Geen plannen en zelfs nog geen boodschappen in huis. 
Eenzame opsluiting dus.’ Ik realiseerde me dat ik een hele foute opmerking had gemaakt net 
en sloeg een hand voor mijn mond. Ik probeerde de ogen van Marc te peilen, maar die schoot 
in de lach. ‘Dat is een goeie.’ 
‘Ik kan wel wat hulp gebruiken, Jennifer, dus mocht je zin hebben, dan kan ik je laten zien hoe 
we kerst vieren met de jongens.’ 
‘Vertel, wat bedoel je precies?’ Ik keek Pablo aan en weer was ik geraakt door zijn ogen. zo 
donker en warm. Ik kon hem niet peilen. Hij was stoer en leek voor de duvel nog niet bang en 
toch houdt hij zich bezig met zoiets burgerlijks als Kerst. 
‘Bij ons in de wijk staat een buurthuis en dat toveren we met kerst helemaal om. Iedereen is 
welkom om met ons kerst te vieren. We regelen hapjes en versieren de boel. Met kerst mag 
niemand alleen zijn, dat is mijn heilige overtuiging. Maar ik loop dit jaar enorm achter met 
mijn anders altijd strakke planning.’ 
‘Ik heb ook al een paar jongens gevraagd om te helpen, Pablo, ze staan allemaal klaar voor je’, 
vertelde Marc. ‘Je hebt ze geraakt omdat je er altijd voor ze bent. En nu zijn wij er voor jou.’ 
Marc hield zijn ogen op de weg gericht, maar ik zag dat de woorden uit zijn hart kwamen. 
‘Ik wil ook graag helpen, laat me weten wat ik kan doen.’ Ik hoorde mezelf de woorden zeggen 
en vroeg me tegelijkertijd af wat deze toezegging zou gaan betekenen. Meer tijd met Pablo 
samen? 
‘Dat is echt tof van je. Zou jij met mij op pad willen om cadeautjes te regelen? En ik schrijf bij 
elk cadeau een kerstwens voor de vaste groep jongens. Misschien kun je daarmee ook helpen? 
En Marc, als jij dan de hut versiert en zorgt voor de hapjes. Die nieuwe jongen, Tamir, kan 
volgens mij enorm goed koken. En op die manier houden we hem er een beetje bij.’ 
Marc knikte. ‘Doe ik.’ 
‘Dan zet je ons er maar uit hier bij het centrum, dan duiken wij de winkels in. Ik regel wel een 
taxi om terug te komen.’ Pablo haalde een paar briefjes van honderd uit zijn beurs en gaf die 
aan Marc. ‘Kerst-eten. Je weet wel, lekkere dingen en servetten om de boel op te frissen. 
Denk als een vrouw. ’ 



 

Ik begon te lachen. Misschien wel om mezelf. Mijn laatste Kerst was voor de tv met een 
magnetronmaaltijd op schoot. Niks servetten! Ik probeerde die andere opkomende gedachten 
naar achteren te duwen. Daniel had me als kersttoetje gebruikt tijdens de kerstborrel en ik 
had het vreselijk gevonden. 
‘Dan laat ik jullie hier uitstappen. Morgenavond kerstavond vanaf een uurtje of zeven?’ Marc 
keek Pablo aan en ik schrok op uit mijn gedachten. 
Pablo hielp me uitstappen en daar stonden we dan in de drukte van de kerst-haast. ‘Ik ben blij 
dat je ja hebt gezegd, Jen.’ 
 
- wordt vervolgd – 
 
 Lees morgen verder als Gaby de pen doorgeeft aan Marijke Vos. 

 


