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Abkader Chrifi presenteert boek op plek waar nieuw leven begon: Hamingen

Ex-junk geeft
lessen in
levenskunst
DOOR EELCO KUIKEN
HAMINGEN – Hij was een junk,
een crimineel en als Marokkaan
verdwaald tussen culturen, een
vreemde voor anderen, maar
vooral ook voor zichzelf. Na
zichzelf te hebben herontdekt
en te zijn afgekickt herrees de
nu 49-jarige Abkader Chrifi uit
de as. Directeur Chrifi van empowerment bureau Le Succes
BV presenteerde maandagochtend zijn tweede boek, ‘Strijd
van een vreemde’, in het Introductiecentrum van Arta Verslavingszorg in Hamingen. Daar
begon namelijk zijn nieuwe
leven.

H

et waren de vijf belangrijkste
seconden van zijn leven. De
tellen tikten langzaam weg
toen de jonge Marokkaan Abkader
Chrifi in het voorjaar van 1985 op
het station van Zwolle moest besluiten of hij in de trein naar Meppel
stapte of niet. Twijfel raasde door
zijn hoofd. Afkicken of als junk en
crimineel verder leven, dat waren de
keuzes. Terwijl de conducteur floot,
rende Abkader toch naar de trein.
Het beste besluit van zijn leven.
Hij startte zijn afkickprogramma
in het Introductiecentrum van Arta
Verslavingszorg in Hamingen. In de
buurtschap bij Staphorst werd de
basis gelegd voor zijn nieuwe leven.
Van junk tot directeur van empowerment bureau Le Succes BV. Een
verhaal over het ontdekken van jezelf.
Abkader Chrifi ziet er piekfijn uit.
Mooi pak en bruine sprankelende
ogen. Niet zo gek. De Nederlander
van Marokkaanse afkomst is directeur van empowerment-bureau Le
Succes en de man achter de campagne Trendy Maroc Star, waarbij

op allerlei manieren gewerkt wordt
aan een positiever zelfbeeld van Marokkanen in Nederland. Chrifi adviseert de overheid, de politie en tal
van andere organisaties.
Hij is nu een succesvol zakenman
die overal in den lande lezingen
geeft, maar dat was niet altijd zo.
Abkader heeft dieper in het moeras
gezeten dan wie dan ook. Geen baan,
geen opleiding, junk en crimineel.
Geen lijstje, waarmee een glansrijke
carrière in het verschiet lag. En toch
gebeurde het. Een prachtig verhaal
met een simpele clou: wees jezelf
en vooral ook: wees trots op wie je
bent. Ga niet totaal integreren en
word daardoor opeens een ander
persoon, want dat werkt niet. ‘Basis
is dat Marokkanen zichzelf moeten
blijven en elementen uit de Nederlandse maatschappij over kunnen
nemen, in plaats van Nederlander
worden en een klein fragmentje
van hun eigen identiteit behouden.
Marokkanen zijn geen slachtoffer
van de maatschappij, maar ze zijn
slachtoffer van zichzelf. Niet anderen wijzen hen af, ze wijzen zichzelf
af. Niet altijd naar anderen wijzen
als bron van ellende, maar je moet
naar jezelf kijken.’
De sleutel tot de oplossing - vindt
Abkader - is dat allochtonen en
Marokkanen in het bijzonder hun
gevoelens, hun emotie moeten leren
uiten. Niet direct schreeuwen als ze
onheus worden bejegend. Dat is het
bovenliggende gevoel van onvrede,
maar de onderliggende emotie is dat
ze zich gekwetst voelen, beledigd
dat ze als mens in deze maatschappij blijkbaar niet voor vol aan worden gezien. Over dit onderliggende
gevoel, waar alles om draait, wordt
nooit gesproken. ‘In onze cultuur
praat je niet over gevoelens. Als je
je ware ‘ik’ nooit laat zien, kun je
daar ook niet op beoordeeld worden.
Je liegt dan tegen jezelf en tegen
anderen. Als je een masker draagt,

kun je niet functioneren. Het praten over je
diepe gevoelens en dus
laten zien dat je een eigen persoonlijkheid hebt
met een eigen wil en eigen gevoelens, is het begin
van de oplossing van veel
problemen.’
Het
wonderbaarlijke
verhaal van Abkader begint in 1970 als hij als zoon
van een gastarbeider vanuit Marokko plompverloren
in een Utrechtse schoolklas
wordt gezet. ‘Dat was het
begin van mijn mislukking.’
Hoewel hij twee linkerhanden
had, werd de jonge knul naar
de LTS gestuurd. Hij voelde zich
onbegrepen en meer en meer belandde hij op straat. Om weg te
komen besloot hij door Europa te
trekken. Hier en daar werkend
zwierf hij maanden rond. Blijkbaar op zoek, maar naar wat?
Zijn familie vond het niks. Het is
ongebruikelijk om als Marokkaanse
jongen niet te trouwen, geen gezin
te stichten. Abkader zweefde tussen
zijn islamitische thuiscultuur, de
gewone samenleving en het straatleven. Hij moest zich aanpassen,
maar verloor door al die invloeden
zijn eigen ik, wist niet meer wie hij
zelf was. Verdwaald tussen culturen
raakte Abkader de draad kwijt. De
enige remedie om de zoektocht tijdelijk op te schorten? Drugs. Eerst
hasj, later heroïne. ‘Binnen drie
maanden was ik totaal verslaafd.’
Uitzichtloosheid
De hel van uitzichtloosheid en verslaving duurde zes jaar. Een aanval
van skinheads in Utrecht, die hem
in elkaar wilden trappen, was de
ommekeer. ‘s Nachts op een bankje
hakte hij een knoop door: ‘Ik besloot
terug te vechten, af te gaan kicken.
Via de methadonpost kwam hij bij

Arta terecht. Verslaafd, berooid en
eenzaam stond hij op op die lentedag in 1985 op het station in Zwolle.
‘Zal ik gaan of niet? In de laatste
seconden, die een eeuwigheid leken
te duren, heb ik het besluit genomen
om naar Meppel te gaan. Daar aangekomen belde ik met mijn laatste
kwartje naar het Introductiecentrum in Hamingen. Een klinische
opname binnen Arta begint bijna
altijd bij het introductie- en motivatiecentrum Hamingen, dat op
antroposofische leest geschoeid is.
In deze landelijke leef- en werkgemeenschap kun je loskomen van je
leven als verslaafde en werken aan
je gezondheid. De vier weken in Hamingen werden een regelrechte hel.
Afkicken en werken. ‘Het voelde
alsof mijn lichaam wegrotte, er wormen en maden door mijn lijf gingen.’
Na vier maanden ging Abkader naar
Witte Hull in Zeist en daar vond zijn
‘wedergeboorte’ plaats.

Doorbraak
Tijdens een groepsgesprek kwam
de doorbraak toen hem gevraagd
werd wat hij - met zijn grote bek
- eigenlijk van zichzelf vond. Niet
gewend over zijn gevoel te praten,
kwamen de woorden er stotterend
uit. ‘Ik leef al jaren in de beleving
dat ik een slachtoffer ben van de
maatschappij en van de omstandigheden. Ik leef vanaf mijn elfde jaar
tussen drie culturen. Ik probeer al
jaren te vechten tegen de gedachte
dat ik niet meer weet wie ik ben. Ik
weet niet meer wie ik ben en daarom
ben ik hier.’ De woorden kwamen uit
zijn mond, zonder dat hij er controle
over scheen te hebben. ‘Vanaf die
dag begon ik mij voor het eerst sinds
mijn jeugd weer gelukkig te voelen,’
schrijft Abkader in zijn boek. ‘De erkenning van het feit dat ik niet wist
wie ik was en dat ik geen slachtoffer
was van mijn omgeving, vergrootte
mijn zelfbewustzijn. Ik voelde mij

bevrijd. Ik had mij losgemaakt van
de gedachte dat de maatschappij
de oorzaak was van mijn teleurstelling. Ik leerde accepteren dat ik de
schepper was van mijn eigen werkelijkheid en ik leerde mijzelf te accepteren zoals ik was, zonder toeters of
bellen. Mijn masker was af. Ik ging
vechten voor mijn bestaan. Ik wilde
dit gevoel uitdragen aan anderen en
dat ben ik gaan doen.’
Na zichzelf te hebben herpakt
volgde hij met geleend geld een
HBO-studie. Het Arbeidsbureau
wilde dit niet vergoeden. Hij werd
paradoxaal genoeg arbeidsconsulent, gespecialiseerd in het aan een
baan helpen van allochtonen. Ook
hier probeert hij het lage zelfbeeld
van allochtonen te veranderen. Drie
jaar geleden schreef hij zijn eerste
boek ‘Het succes ligt op straat. Alles
wat je nodig hebt voor een rijk en
succesvol leven’. En nu dus ‘Strijd
van een vreemde’, dat gaat over zijn

Abkader Chrifi haalt herinneringen op
met Jenny Tiems, hoofd in Hamingen
en behandelcoördinator Harold
Dijkgraaf. Een bijzonder moment
op een bijzondere plek. (Foto: Frens
Jansen)
leegte, het niet meer weten wie hij
was. Maar het gaat ook over het terugvinden van zichzelf, het afrukken van zijn masker om met zijn
nieuwe ‘ik’ de wereld te veroveren.
Een paar jaar geleden richtte hij
zijn eigen bedrijf op, empowerment
bureau Le Succes BV. ‘Het zijn lessen in levenskunst. Zie het maar zo’,
zegt Abkader Chrifi in de woonkamer van het Introductiecentrum in
Hamingen. Zoveel jaar later is het
bijzonder om op de plek te zijn waar
zijn nieuwe leven begon.
‘Strijd van een Vreemde’ is
uitgegeven bij Kosmos uitgevers, 238
pagina’s, ISBN 90 215 3376 6.

Waterschapsbestuurster Arja Doornbos uit Meppel zoekt vrouwelijke collega’s

‘Water leeft nu meer dan ooit’
MARIANNE WEEGENAAR
MEPPEL - Ze woont midden in
een woonwijk in Meppel, maar
wél op 200 meter afstand van de
rivier de Reest. En daar is waterschapsbestuurster Arja Doornbos uit Meppel heel blij mee. ‘Ik
vind het fijn om in de stad te
wonen, vlakbij bij alle voorzieningen, maar ik wil het groen en
het water wel graag in de buurt
hebben’, zegt boerendochter Arja, die opgroeide in een
dorpje onder de rook van Coevorden, waar haar ouders
een akkerbouw- en loonbedrijf hadden. Het onderwerp
water gaat haar na het hart. Reden genoeg voor haar om
te proberen meer vrouwen warm te laten lopen voor het
waterschapsbestuur van Reest en Wieden.
DOOR

‘Veel landbouwers kennen het
waterschap wel vanuit hun
werk’, zegt Arja. ‘Het blijkt
moeilijker om mensen die er
wat verder van af staan bij
te betrekken. Mensen hebben
vaak geen idee wat een waterschap nu eigenlijk doet en er
bestaan nogal wat vooroorde-

len over: ‘Waterschap? Saaie,
lange vergaderingen, een echt
mannenwereldje...’ Oké, de
mannen zijn goed vertegenwoordigd, moet Arja erkennen.
‘We hebben nu zes vrouwelijke
bestuursleden, inclusief dijkgraaf Marga Kool. Dus we kunnen nog wel wat meer vrouwen

gebruiken... Maar saai is het
nooit. Water leeft nu juist meer
dan ooit!’
Gulden middenweg
Na haar studie agrarische milieukunde in Groningen werkte
Arja bij Rijkswaterstaat en de
Waterleiding
Maatschappij
Overijssel (nu Vitens). ‘Ik vind
het leuk om de landbouw altijd
een beetje te blijven kietelen’,
lacht ze. ‘De belangen van de
landbouw en de natuurbeschermers staan vaak haaks op
elkaar. Toch wordt er zeker niet
altijd zo zwart-wit gedacht als
wel eens wordt verondersteld.
De moderne boer onderschrijft
wel degelijk de belangen van de
natuur. Het is vaak een kwestie van de gulden middenweg
zoeken. Compromissen sluiten
hoort ook bij dit werk. De natuur is mooi, maar de belangen
van de landbouw zijn ook belangrijk’.

Verkiezingen via lijstenstelsel
In het algemeen
bestuur van een
waterschap zitten
vertegenwoordigers
van verschillende geledingen. Voor belangen als landbouw en
natuur zijn geborgde
zetels geregeld. Voor
een deel van de zetels
(de categorie ‘ingezetenen’; vertegenwoordiging van alle inwoners van het gebied)
worden verkiezingen
gehouden.
Dit jaar lopen die
verkiezingen voor het
eerst via een lijstenstelsel, vergelijkbaar
met de gemeente-

raadsverkiezingen. ‘Ik
heb inmiddels twee
keer een periode van
vier jaar volgemaakt
en ben daarvoor
steeds op eigen titel
gekozen’, vertelt Arja
Doornbos. ‘Nu kan
dat dus niet meer: je
moet je aansluiten bij
een lijst. Het nadeel
daarvan kan zijn dat
goede bestuurders
zich niet aanmelden,
omdat ze geen zin
hebben om zich bij
een specifieke belangengroepering aan te
sluiten’.
Dat zou jammer
zijn, vindt zij. Het

gaat immers vooral
om goede bestuurders,
die een brede betrokkenheid bij water
hebben. Ze is daarom
blij met de Algemene
Waterschapspartij,
die speciaal voor dit
doel is opgericht en
een neutrale brede
basis heeft, dus niet
vanuit één specifiek
(politiek) belang. ‘Mijn
oproep is dan ook: zie
het nieuwe lijstenstelsel niet als beperking
om je verkiesbaar te
stellen, als je geïnteresseerd bent’, aldus
Arja. ‘Meer vrouwen
erbij is goed voor het

evenwicht. En vrouwen besturen toch
wat anders: wat meer
resultaatgericht, zonder omwegen’.
Het inleveren van
de lijsten met kandidaten moet gebeuren
op 16 september.
Daarna volgt de periode van vaststelling
van de lijsten (door
het stembureau) en
worden vervolgens
de stembiljetten verstuurd. In de periode
van 13 tot 25 november kan er gestemd
worden per brief of
(nieuw!) via internet.

Het waterschap heeft een adviserende functie als het gaat
om de realisatie van nieuwe
woonwijken in natte gebieden.
‘Bij de aanleg van de wijk Oosterboer werd daar nog minder
over nagedacht, nu bij de Berggierslanden is dat al heel anders’, vertelt Arja. ‘Gemeenten
worden nu nadrukkelijk gewaarschuwd bij bouwen in nat
gebied en dienen zelf voldoende
toekomstgerichte maatregelen
te nemen, zoals ophogen van
de bouwpercelen, meer berging
voor water, geen regenwater op
riool enzovoort. Hierbij adviseert het waterschap’.
Vorig jaar werd ze zelf verrast door de berichtgeving over
het Meppelerdiep. Er waren
plannen om daar de kades te
verhogen. ‘Dat leek op het eerste gezicht mooi, maar het plan
is bijgesteld. Omdat we ook
voorbereid moeten zijn op uitval van gemalen is het belangrijk overloop - lagere kades- te
hebben naar laaggelegen landelijk gebied. In dit geval Staphorsterveld zodat het laaggelegen Meppel- en met name de
Berggierslanden- niet de klos
zijn bij hoog water’, licht ze toe.
‘Met dit soort plannen is het
goed om vooruit te denken over
de consequenties. Je kunt het
water daarom ook beter daar
vasthouden waar het valt en
niet te snel afvoeren’.
Bereikbaar
De logica van het huidige
project om het water terug te
brengen in de Prinsengracht in
Meppel is Arja nog niet helemaal duidelijk. ‘Waar en waarom wil je ergens water hebben?
Het kan heel mooi zijn, maar is
het verstandig? Een stad met
de grootte van Meppel moet ook
goed bereikbaar zijn. Ruimte

Arja Doornbos: ‘De Reest mag best wat meer overlopen, als het landschap het hebben kan. Dat kan mooie dingen opleveren’. (Foto: Boom regionale
uitgevers/ Gerrit Russchen)
is schaars, en het aantal verkeersbewegingen wordt steeds
groter. De doorstroming van het
verkeer moet niet teveel stagneren. Ik vind het belangrijk
om van reële cijfers uit te gaan.
Ga maar uit van het ‘worst case
scenario’, dan krijg je een reëel
beeld en kan de realiteit achteraf niet tegenvallen’.
Door het bestuurswerk bij
het waterschap is de betrokkenheid bij haar omgeving nog
groter geworden. ‘Je bent veel
met ruimtelijke ordening bezig,
en leert hoe besluitvorming tot
stand komt’. Mede daardoor is
ze ook betrokken geraakt bij de

plannen voor de Brede School
in haar buurt. ‘Ik heb echt het
gevoel dat ik, met andere omwonenden en belanghebbenden, daar bovenop moet zitten,
om de inpassing van een nieuwe school veilig, met minimale
overlast en breed geaccepteerd
te krijgen. Het is een moeizaam
proces, maar - omdat het om
een inrichting van de wijk voor
ca 30 jaar gaat - zeker de moeite waard. Veel mensen hebben
geen tijd meer om zich daarin
vast te bijten, begrijpelijk omdat ze druk zijn met werk en
gezin, maar ik wil daar absoluut tijd voor vrijmaken’.

Begin vorige week zorgde de
plotselinge sneeuwval voor lange files en vertragingen. Lastig, maar aan de andere kant
kan Arja Doornbos er stiekem
wel een beetje van genieten.
‘We hebben alles altijd heel erg
onder controle. Het is toch fantastisch als moeder natuur ons
voor even lamlegt? Vergeleken
met andere landen is het natuurgeweld in Nederland klein.
Als wij met z’n allen een dag
niet snel op ons werk kunnen
komen, is iedereen van slag. Ik
vind het wel goed om af en toe
eens te ondervinden hoe het
ook kan zijn!’

Dat betekent geenszins dat
ze eventuele problemen bagatelliseert. ‘Ik heb een regenton
en laat die op een vijver overlopen. En ik heb ook een open
haard. Sfeervol, maar ook omdat ik niet onthand wil zijn als
stroom of gas een paar dagen
uit mochten vallen. Dat zijn
dingen waar ik wel bewust over
nadenk. Onze zelfredzaamheid
is een stuk kleiner geworden! ‘.
Voor meer informatie over de
waterschapsverkiezingen: Arja
Doornbos, tel. 0522-263006,
www.reestenwieden.nl.

