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Michel woont in het GEO-project, een woon- en traincentrum voor 
mensen met psychiatrische problemen in hartje Amsterdam. Zijn kleine, 
maar schone en mooi ingerichte woning op de vierde etage overziet de 
Passeerdersgracht. Michel, daarentegen, ziet er over het algemeen sjofel 
uit. Zijn lange haar is in een slordig staartje samengebonden. Hij draagt 
een smoezelig T-shirt, strakgespannen over zijn imposante buik en een 
vale joggingbroek. Op zijn rechterarm prijkt naast ‘een 
Amsterdammertje’ en het wapen van de stad Amsterdam en de naam van 
zijn cluppie: Ajax. Door Henk Schiffmacher persoonlijk gezet. Hij volgde 
een aantal jaren technisch onderwijs, maar werd na een vechtpartij van 
school verwijderd. Na een jaar in een pleeggezin gewoond te hebben, 
kwam hij op zijn zestiende in het krakersmilieu van de Dapperbuurt 
terecht. Hij ging aan de drugs. 
“Hasjiesj, paddestoelen, coke, weed. Die jongens hadden kilo’s van alles 
liggen. Ik ben een half jaar, 24 uur per dag stoned geweest. Ik dronk 
daarnaast Grand Marnier, whisky, rum en cognac. Bier kon ik niet 
verdragen, daar moest ik altijd van kotsen.” Hij was drie jaar dakloos. De 
Egelantier, een tehuis van het Leger des Heils in Haarlem, bood hem 
onderdak. Nu woont hij alweer tien jaar binnen de muren van het GEO- 
project. Hij is nooit slecht gehumeurd en bij een huisbezoek word ik met 
luide stem, een ferme handdruk en een kopje thee verwelkomd. En we 
nemen de laatste wedstrijd van Ajax door.  Dat was na de uitwedstrijd 
tegen ADO Den Haag geen onverdeeld genoegen. Kortgeleden vatte ik 
het plan op hem tot gastheer van ons woonproject te benoemen. Hij 
voelde zich vereerd, maar stelde terecht dat hij zich dan ook als een 
gastheer diende te kleden. Of ik een mooi kostuum voor hem had 
hangen? 
We liepen samen de P.C. Hooftstraat op en neer en richtten onze pijlen 
op de duurste en mooiste kledingzaak van de P.C. Hooft. Pim Fortuyn, 
ondanks alles toch een heer van stand, liet zich daar tenslotte ook 
adviseren.  



Ik schreef de B.V. ‘Oger Fashion’ een brief en verleidde Oger Lusink, de 
directeur, Michel tegen de kostprijs van nul euro een origineel Ajax-
kostuum te verkopen. Meer konden we ons niet veroorloven en voor 
minder wilde ik het niet doen.  
Een medewerker belde mij daags daarna met de mededeling dat wij ons 
op maandagochtend in de Outlet Store van Oger in de Grote Houtstraat 
in Haarlem moesten melden. Michel kon er dagen niet van slapen en 
moeder Gina, die ons vergezelde, huilde bij het passen en meten zoete 
tranen. Na vele jaren van zorgen en problemen is het met haar zoon toch 
nog goed gekomen.  
We verlieten de kledingzaak met een op maat gemaakt kostuum, een in 
het oog springend overhemd, paarse bretels en een originele, felrode 
Ajaxstropdas. Ronald Koeman verbleekt erbij. Oger Lusink, onze gulle 
gever, hebben we nooit gezien of gesproken. Ik bedank hem bij deze, in 
Straatjournaal, mede namens Michel en Gina.  
 


