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down and out  
in the bronx

Zonder officiële documenten, met een valse identiteit en met slechts 250 dollar aan cash op 
zak probeert bahram Sadeghi te overleven als illegaal in de big apple. drie slopende 
weken houdt hij het vol: ‘dieper kan ik niet zinken: ik heb een brownie gestolen en uit de 
vuilnisbak gegeten.’  bahram Sadeghi foto’s daniëlle van ark
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down and out  
in the bronx

de auteur onderweg 
naar zijn werk: een 
iraans restaurant in 
Manhattan
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d
e afgelopen jaren ben 
ik meerdere malen in 
New York geweest. En 
elke keer weer ben ik 
onder de indruk van de 
geweldige energie die 

de stad uitstraalt. New York was altijd 
al een stad die iedereen die zijn best 
deed een – beter – bestaan wilde bieden. 
Of het nou ging om de Ieren en Italia-
nen aan het begin van de twintigste 
eeuw, of de migranten uit India, het 
Midden-Oosten, het voormalig Oost-
blok, Afrika en Mexico, die de laatste 
jaren de stad binnenstromen – iedereen 
kon op zijn minst proberen zijn eigen 
American Dream in New York waar te 
maken.
Als ik hoor dat Hollands Diep een spe-
cial over New York gaat maken, aarzel 
ik geen moment en ik ontvouw mijn 
plan. Hoe zou het zijn om als illegale 
migrant een tijd in New York te verblij-
ven? Zou het mij lukken een bestaan in 
New York op te bouwen, nu er een eco-
nomische crisis door de stad raast?

Onder de volgende omstandigheden ga 
ik het experiment aan:
- Ik zal gedurende drie weken, met een 
startbudget van 250 dollar, proberen als 
illegaal in New York te verblijven.
- Voor acute noodgevallen heb ik 300 
dollar bij me. Verder probeer ik geen ge-
bruik van mijn creditcard te maken. 
- Vanaf het moment dat ik het land ben 
binnengekomen, zal ik nergens meer een 
officieel document tonen. Mijn telefoon 
en mijn paspoort heb ik altijd bij me, 
maar op de bodem van mijn rugzak.
- Ik zal een naam kiezen die op mijn 
 eigen naam lijkt: Baran Sade.
- Mijn achtergrond: ik kom uit Iran en 
heb de afgelopen drie jaar in  Amsterdam 
gewoond en daar als illegaal gewerkt. 
Ik had diverse baantjes: van afwasser 
tot schoonmaker, van taxichauffeur tot 
nachtclubportier.

Dag 1 – donderdag 
Al heb ik een Nederlands paspoort, van-
wege mijn Iraanse achtergrond heb ik 
bijna altijd gedoe als ik naar Amerika 

ga. Veel vragen over het doel van de reis, 
waar mijn ouders wonen, hoe vaak ik 
naar Iran ga, hoe regelmatig het contact 
met familie is. Deze keer heb ik daar 
geen last van. Een goed voorteken.

Het is één uur ’s middags als ik na een 
lange vliegreis en een rit met de metro 
op Times Square sta. Deze keer zal ik 
niet op zoek gaan naar een aangenaam 
café in de buurt, ik zal niet vragen naar 
de snelste route naar een museum en er 
is geen hotel waar ik aan het einde van 
de dag naartoe kan. 
Tweeëntwintig jaar geleden kwam ik zo 
ook aan in Rotterdam. Gevlucht uit mijn 
thuisland Iran, op mijn achttiende. Van 
die eerste weken in Nederland herinner 
ik me de kou, de opvang in de Paulus-
kerk, de wanhoop, de desoriëntatie.
Deze keer voelt het anders. Deze stad 
kan ik aan. Vandaag, op de eerste dag 
van mijn expeditie, lijkt het allemaal 
nog één groot en spannend avontuur. 
Nu nog wel.
Ik stap af op een van de jonge, zwarte 
mannen die toeristen een busexcursie 
proberen aan te smeren. Waar is jullie 
hoofdkantoor, vraag ik hem, ik wil dit 
werk ook doen. Hij geeft me het adres 
en het valt me op hoe zwaar zijn accent 
is. Als iemand met zo’n sterk accent dit 
werk mag doen, kan ik het ook. 
Ik geniet van het uitzonderlijk warme 
weer, een typische Indian summer, en 
krijg van een promotieteam een tas met 
spullen aangereikt: shampoo, snoepjes, 
twee vitaminepillen, een appel en een 
blikje cola. Enjoy a bag full of free sam-
ples! Het uitdelen van samples is een 
normale zaak hier op Manhattan – het 
zal me nog van pas komen. 

Bij T-Mobile koop ik een prepaid tele-
foon voor 50 dollar, zonder een legiti-
matiebewijs te hoeven tonen. Nu ik een 
New Yorks telefoonnummer heb, loop 
ik alvast een paar horecazaken binnen 
om te solliciteren: ‘Do you hire?’ Ik heb 
niet direct beet, maar vind dat niet zo’n 
probleem. Het zijn economisch zware 
tijden, dat zegt iedereen. En ik ben er 
net een uurtje. Na tientallen pogingen 

heb ik rond vier uur mijn eerste serieu-
ze sollicitatiegesprek bij een fastfood-
zaak. Met Nathalie, de bedrijfsleidster 
(geblondeerd, eind dertig, licht Oost-
Europees accent) loop ik naar een piep-
klein kantoortje. Als ze hoort dat ik uit 
Iran kom, kijkt ze me geamuseerd aan. 
Je weet wel, de grote vriend van jullie 
land, zeg ik ironisch. Mijn ironie valt 
niet goed; dit is niet mijn land, zegt ze. 
Nathalie prijst mijn Engels en klaagt 
over werknemers die al twintig jaar in 
Amerika wonen en nog geen fatsoenlijk 
Engels spreken. Iemand als ik kan ze 
goed gebruiken, maar de situatie is niet 
meer te vergelijken met twintig jaar 
 geleden, toen zij naar Amerika kwam. 
Het is moeilijker geworden een illegaal 
aan te nemen. In de overtuiging dat zij 
me terug zal bellen, nemen we afscheid. 
Ik zal niets meer van haar vernemen.
Ik begin moe te worden. Al is mijn rug-
zak niet zwaar, ik ben al zes uur aan het 
rondlopen en heb een jetlag.
Ik loop een goedkoop hotel binnen en 
vraag naar de goedkoopste kamer. 100 
dollar, badkamer op de gang. Na wat 
afdingen (in Amerika kun je altijd en 
overal afdingen) wordt het 65 dollar. Ik 
vul het formulier in met mijn fake-ge-
gevens. Street: Weetikveelstraat, schrijf 
ik voor de lol op. De receptionist wil mijn 
papieren zien, maar daar weet ik onder-
uit te komen. Het is acht uur en ik heb 
op dit moment totaal geen energie meer 
om nog naar het kantoor van de bus-
excursies te gaan.

Dag 2 – vrijdag 
Vandaag zal ik proberen een baan en 
een goedkope kamer te vinden. 
Om tien uur sta ik bij de ingang van 
 Central Park, ter hoogte van Columbus 
Circle, en spreek iedereen aan: riksja-
verhuurders, straattekenaars en ander 
‘vrij volk’. Zonder resultaat.
Ik maak een praatje met Carl, die geld 
inzamelt voor een daklozenorganisatie. 
Carl adviseert me een stadskrant te ko-
pen, waar advertenties in staan. De 
goedkoopste kamers bevinden zich in 
The Bronx. ‘Kom maar langs,’ zegt Raja, 
die de telefoon opneemt. Ik moet de 
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 metro nemen en uitstappen bij halte 
Freeman Street. Vanaf hartje  Manhattan 
naar Freeman Street ben je ruim een 
halfuur onderweg. 
De eigenaar van het huis waar ik een 
appartement zal huren is Mario, hispa-
nic en begin vijftig. Hijzelf woont aan 
de overkant. De huur is 150 dollar per 
week en ik moet twee weken borg beta-
len. Dit is zo’n buitenkansje dat ik be-
sluit om (voor de eerste en laatste keer) 
mijn reservebudget aan te spreken. Om-
dat ik hem niet het idee wil geven dat ik 
zomaar 450 dollar kan neertellen, zeg 
ik dat ik maar één week borg kan beta-
len. Mario accepteert mijn bod en neemt 
de 300 dollar aan. Ik hoef geen identi-

teitsbewijs te overleggen als ik aan 
 Mario vertel dat ik illegaal ben. 
Raja, de jonge zwarte ‘hulp’ van Mario, 
laat me het appartement zien. Zelden 
zoiets smerigs gezien. De keuken en de 
badkamer staan op instorten: onder de 
douchekraan zit een enorm gat, het vie-
ze douchegordijn hangt scheef, het 
kraantje bij de wasbak lekt, de wc-pot 
roept kotsneigingen op. En dan die 
stank! In de keuken is al honderd jaar 
lang  zonder afzuigkap gekookt, de ka-

mer is net geverfd. Er hangt een pene-
trante verfgeur. Het raam kan niet 
open.
Ik lig op mijn eenpersoonsbed, met een 
ultradun lakentje en geen deken, en een 
gevoel van totale radeloosheid maakt 
zich van mij meester. Hoe moet ik hier 
in vredesnaam de komende drie weken 
overleven? 
Raja klopt op de deur en biedt me een 
tweeliterfles cola aan. Welkomst-
geschenk van Mario.

vandaag Zal ik proberen een baan 
en een goedkope kaMer te vinden

gaarkeuken van het leger des heils
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 - New York barst van de stomerijen en 
de wasserettes. Ik probeer er een baantje 
te vinden. Waar de hispanics en de Oost-
Europeanen nog hun best doen mijn ver-
haal aan te horen, reageren de Aziaten 
ronduit onverschillig. Soms zeggen ze 
helemaal niets en schudden alleen nee. 
Ik voel me vernederd. 
- ‘Ik heb eigenlijk al te veel mensen in 
dienst,’ hoor ik geregeld. En vaak klopt 
dat ook. Niet alleen in The Bronx, maar 
ook in Manhattan zie ik veel kapsalons 
waar het personeel maar wat rond-
hangt, wachtend op klanten. 

Naast de kosten van het hotel en de te-
lefoon heb ik het volgende uitgegeven:
- Plattegrond van New York: een van 
mijn beste investeringen.
- Flesje mondwater, kleine fles lenzen-
vloeistof (mijn eigen flesje is op Schiphol 
ingenomen) en de goedkoopste vitami-
ne-pillen die ik kon vinden. 
- Openbaar vervoer: zeker 25 dollar. Ie-
dereen waarschuwt me dat ik niet zwart 
moet rijden, omdat de kans groot is dat 
je wordt opgepakt. Besluit vanaf nu al-
leen nog maar te lopen.
- Tot mijn grote schande heb ik een aan-
tal keren een koffie verkeerd bij Star-
bucks à 3,50 dollar per beker gekocht. 
- Na twee dagen heb ik van de 550 dol-
lar nog maar 23 dollar over. 

Dag 3 – zaterdag 
Er is voor vandaag regen voorspeld. Ook 
zal het kouder worden. 
Ik maak kennis met mijn buurman 
Mike, een grote, zwarte, werkloze tegel-
zetter van eind dertig. Mike heeft een 
uitkering, die over zes maanden afloopt. 
Hij woont hier al twaalf jaar en advi-
seert me een kachel te kopen. Ik vertel 
hem dat ik een baan zoek, maar dan 
eentje off the books. Dan moet je bij de 
Mexicanen zijn, zegt hij. Die zijn heel 
goed in dat soort dingen. Anders kan ik 

het ook eens proberen bij de Arabieren 
van de kleine supermarkt op de hoek.

Ik zit al een uur te schuilen voor de re-
gen in een Starbucks op de grens van 
Harlem met de rest van de wereld. De 
gemiddelde klant doet hier uren met één 
kop koffie. Heel stom: bij Dunkin’ Do-
nuts later nog een muffin, een bagel en 
een kop koffie gekocht: 6 dollar. 

Verregend kom ik ’s avonds ‘thuis’. Het 
was een beroerde dag. Geen baan ge-
vonden, en door een misverstand heb ik 
in Harlem een dun laken gekocht terwijl 
ik een dikke deken wilde hebben! Heb 
nog maar 15 dollar. Pas drie dagen hier 
en nu al platzak? Na een uurtje lichte 
paniek herneem ik mezelf.

Dag 4-9 – zondag t/m vrijdag
Zaterdagnacht is het zo koud dat ik met 
handschoenen en sokken aan slaap. 
Meestal loop ik zo’n twintig kilometer 
per dag, met een uitschieter deze week 
van veertig kilometer. 
Ik solliciteer overal: bij garages en au-
towasserettes, bij bouwplaatsen, stome-
rijen, zelfs bij kledingzaken waar ze ver-
koopsters vragen. 
Op mijn kamer maak ik op kleine stuk-
jes karton een stuk of vijftig ‘visitekaart-
jes’. Ik koop een metrokaart (7 dollar, 
goed voor vier ritjes) en ga naar Wall 
Street. Het is lunchtijd. Ik heb mijn 
praatje onderweg in de metro gerepe-
teerd en vraag iedereen die er ‘local’ uit-
ziet: Excuse me sir/madam. My name 
is Baran Sade and I am looking for a 
job. If you or your friends have any job, 
unskilled jobs like cleaning, washing, 
painting, walking the dog et cetera… 
Elke keer als ik iemand aanspreek, 
schaam ik me. Ik heb er zeker twee uur 
gestaan en wel tweehonderd mensen 
aangesproken. Slechts tien mensen na-
men mijn kaartje aan. Ik weet zeker dat 

niemand me gaat bellen.
Drie keer deze week ga ik naar de gaar-
keuken van het Leger des Heils in Man-
hattan (ken er geen in The Bronx). De 
rij bestaat uit een man of dertig. Bij de 
tweede keer herken ik al mensen: de Do-
minicaanse jongen die honderduit praat, 
de oude, blanke dame in haar lange wol-
len jas, de zwarte man in overall die 
twee banen heeft, als schoonmaker in 
een theater en als plantsoenmedewerker 
bij de gemeente. Het eten, pasta of rijst 
met een beetje groente en vlees, smaakt 
nergens naar, maar het vult. Vanaf hart-
je Manhattan is het minstens tweeën-
half uur teruglopen naar The Bronx.

Zelfs in de rij bij het Leger des Heils en 
in de eetzaal is alles gesegregeerd. Zwart 
bij zwart, latino bij latino en blank bij 
blank. Waar hoor ik bij?

Bij een kerk in Manhattan wordt een 
emergency bag uitgereikt: een tas met 
bonen, rijst, macaroni en een paar blik-
jes cola. De droge macaroni wordt mijn 
redding. Als je went aan het geluid van 
het kauwen op ongekookte macaroni en 
daar wat kraanwater achteraan drinkt, 
heb je geheid 24 uur geen honger. 
Op vrijdag gebeurt het: in een winkel 
leg ik The New York Times die ik uit een 
vuilnisbak heb gehaald op een ingepak-
te brownie en vraag of ze een baantje 
voor me hebben. De spanning giert door 
mijn lijf. Als ik buiten sta, werk ik de 
enorme brownie in twee happen naar 
binnen. Ik stik er bijna in. 
Via internet (bij openbare bibliotheken 
kun je gratis een guest card voor 45 mi-
nuten per dag krijgen) zoek ik naar 
Iraanse restaurants. Inmiddels is het tot 
me doorgedrongen dat ook in New York 
geldt: eigen volk eerst. De Iraanse eige-
naar van een restaurant had zelf niets 
voor me, maar ging wel bellen. Very ni-
ce gentleman here and looking for job... 
You don’t have nothing for him? Sure? 

Raak in paniek over mijn gezondheid: 
heb door het vele lopen veel last van mijn 
linkerheup, voel een opkomende keelpijn 
en zie in mijn rode ogen de eerste teke-

ik heb laSt van Mijn linkerbeen, 
voel een opkoMende keelpijn en 
heb rode ogen
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nen van een ooginfectie. Mijn gevoelloze 
tenen durf ik niet eens te inspecteren, 
uit angst wat ik er zal aantreffen. Maar 
wat me echt kopzorgen geeft, is de rug-
pijn. 

Ik heb al twee dagen amper wat gege-
ten. Op Fifth Avenue haal ik uit een vuil-
nisbak een witte bak met afhaal-eten. 
Ik maak hem open: rijst met sla. Ver-
wijder een paar servetjes en eet alles op. 
Dieper kan ik niet zinken: heb vandaag 
een brownie gestolen en uit de vuilnis-
bak gegeten. 

Ik heb geen idee hoe ik het moet aanpak-
ken. Geef mezelf nog twee dagen en heb 
nog maar 5 dollar. Als ik ga slapen 
draag ik twee broeken, een paar T-shirts 
plus trainingsjas en de handschoenen 
en sokken. Voor het eerst sinds ik ‘Into 
the Wild’ heb gezien, heb ik gehuild.

Dag 10-11 – zaterdag en 
 zondag 
Om halftien haal ik de fotograaf van 
Hollands Diep van het metrostation op. 
Ze zal me vandaag een plastic zak met 
eten geven. Hoera. Samen lopen we naar 
de kerk om de hoek van mijn huis, waar 
vandaag een ontbijt is. De kerk is een 
grote, kale gymzaal met aftandse tafels 
en stoelen. Er zijn hooguit tien andere 
mensen. Er zijn ook een paar kinderen 
bij, wat ik heel pijnlijk vind. Ik drink 
drie kopjes koffie achter elkaar. Op 
krachten gekomen, eet ik een aantal 
pannenkoekjes met stroop. Joehoe!
Rond twaalf uur gaan we naar mijn ap-
partement, waar de fotograaf binnen 
een paar foto’s maakt. 
Heb pijn in mijn been en kan toch niet 
lopen. Lees daarom thuis wat oude 
kranten en reageer op advertenties. 

Het kost me moeite scherp te blijven en 
niet het bijltje erbij neer te gooien. Nie-
mand reageert op mijn sollicitaties. Al 
zou ik een baan vinden, dan kan ik het 
vast lichamelijk niet aan. Mijn focus is 
verschoven: in plaats van het vinden 
van een baan concentreer ik me nu op 
het overleven. Ik ben New York zat.
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Ik ben zondag te moe om naar Manhat-
tan te gaan en ga naar de kerk. De kerk 
is Puertoricaans en protestants. Reve-
rend Gonzales vertelt dat zaterdagnacht 
een meisje om de hoek van de kerk is 
neergeschoten. We bidden voor haar 
herstel. Na het gezamenlijk koffiedrin-
ken neemt Gonzales me apart. Hij hoort 
mijn verhaal aan en vertelt me dat zijn 
tuinman al een week niet is komen op-
dagen. Als ik morgen langskom om het 
gras te maaien en de bladeren weg te 
halen, krijg ik dertig dollar. Hij geeft me 
een tientje als voorschot. 

Dag 12 – maandag 
Ik moet om twaalf uur bij dominee Gon-
zales zijn en begin om elf uur aan mijn 
wandeling. Ik blijk me enorm vergist te 
hebben: het blijkt een van de langste 
straten van The Bronx te zijn. Ik kan wel 
janken van zo veel tegenslag.
Het is een zonnige, koude dag en volko-
men bezweet kom ik aan in de redelijk 
welvarende straat. Gonzales’  zoon doet 
de deur open en laat me de spullen in de 
schuur zien. Ik begin met een schoffel 
en een hark en doe de bladeren en an-
dere troep in plastic zakken. Al na vijf 
minuten zegt mijn rug ‘nee’, maar ik ga 
door. Een uur later komt de dominee 
zelf thuis. Ik ga verder met zijn achter-
tuin. Ruim ook de bladeren op de stoep 
van zijn huis op. Met mijn verstand op 
nul heb ik de klus na een uurtje ge-
klaard. Negen enorme zakken vol troep. 
De dominee, die me een paar keer cola 
heeft gebracht, is onder de indruk. 

Terwijl ik in de tuin bezig ben, krijg ik 
een telefoontje van de Iraanse restau-
ranteigenaar. Hij geeft me het adres van 
zijn andere restaurant en zegt dat ik er 
vanavond met de manager moet praten. 
Hoe moet ik na deze klus op tijd en re-
presentatief in Lower Manhattan ko-
men? De dominee biedt aan me met de 
auto naar huis te brengen. 
Onderweg praten we over zijn drie zoons 
en over politiek: hij heeft McCain ge-
stemd, omdat hij Obama te onervaren 
vindt. Ik krijg vijftig dollar van hem: 
 because you are a good worker. Met het 

veel denk ik te gaan verdienen, vraagt 
hij. Overrompeld door de vraag, zeg ik 
50 of 60 dollar per dag. Om mijn huur 
te kunnen betalen, voeg ik eraan toe. 

Het zit me niet lekker dat ik deze onder-
handeling zo slecht heb gevoerd: met zo’n 
salaris zou ik de helft van mijn loon aan 
huur kwijt zijn. En met de rest moet ik, 
als ik een echte illegaal zou zijn, een 
nieuw bestaan opbouwen. Onmogelijk. 
Bovendien heb ik met mijn ongelukkige 
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tientje van gisteren heb ik zestig dollar 
verdiend. I love America!
Thuis neem ik een douche en ik ga met 
de metro naar het restaurant vlak bij 
Wall Street. De manager uit Sri Lanka 
zegt dat het werk niet moeilijk is. Ik 
moet helpen met klaarmaken van vlees 
en groente en hem zijn spullen aanrei-
ken. Ik kan de volgende dag om 11 uur 
beginnen en na zes dagen, zullen ze be-
sluiten of zij verder met mij gaan of niet. 
Ik zal twaalf uur per dag werken. Hoe-

voor het eerSt SindS Mijn kindertijd 
heb ik (door de kou?) in bed geplaSt
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onderhandeling de positie van de toe-
komstige illegalen verzwakt.

Ga met de metro terug naar huis. Hoe 
alles ineens kan veranderen: ik heb een 
baan! 

Dag 13-17 – dinsdag t/m 
 zaterdag 
The Pride of Persia biedt plaats aan on-
geveer 120 mensen. Het restaurant en 
de keuken zijn op de begane grond. In 
de grote kelder wordt het voorbereiden-
de werk verricht. De manager komt uit 
Sri Lanka, de chef-kok en de kok uit 
Vietnam. Het keukenpersoneel en de 
obers zijn Mexicaans, twee komen er uit 
Sri Lanka. Allemaal mannen. Verder 
hebben we een Iraans en een Hongaars 
meisje in de bediening, die elkaar afwis-
selen. Iedereen werkt er minstens zes 
dagen per week en iedereen woont in 
Queens. Ik ben de enige die geen idee 
heeft hoe het restaurant ‘werkt’  omdat 
niemand me dat uitlegt. 
Onderling praten we een soort kinder-
taal: een beetje Spaans, een beetje En-
gels. We doen niet aan werkwoordver-
voeging. Wel veel imperatieven: you do 
this and you do that. Gecombineerd met 
de slechte uitspraak leidt het geregeld 
tot misverstanden. ‘I chow you’, is de zin 
die de kok vaak tegen me zal zeggen. 
‘Give me Simon’ zorgt ook voor veel ver-
warring. ‘Simon’ betekent salmon.

Mijn dag begint als de chef-kok Nick 
(Vietnamese naam Huu) om halftwaalf 
binnenkomt. Tot halfvier loop ik achter 
hem aan en probeer hem van dienst te 
zijn: vlees en groente snijden, spullen 
uit de vriezer halen. Om halfvier eten 
we met z’n allen. Op de achtergrond 
speelt Braziliaanse jazz. 
Rond vier uur arriveert de andere kok, 
die verantwoordelijk is voor vis en soep 
en wat kleine gerechten. Dit is zijn bij-
baan, vertelt hij me later. Hij werkt van 
zeven uur ’s ochtend tot halfvier ’s mid-
dags bij een Frans restaurant. Dan heeft 
hij een halfuur om hier te komen, waar 
hij tot elf uur in de avond zal werken. Ik 
vraag hoeveel uren hij per week werkt. 

Dag 18 – zondag 
Dit zou mijn laatste dag zijn, en daarna 
zou ik een vrije dag hebben. Maar ik kan 
niet meer. Lichamelijk en geestelijk zit 
ik er helemaal doorheen. Ik stop.
Op mijn laatste benen breng ik mijn was 
naar een mega-laundry die 24/7 open 
is. Mijn laatste gesprek als illegaal voer 
ik met een vrouw uit Gambia die hier 
dertien jaar geleden als toerist naartoe 
kwam en nooit meer is weggegaan. Ze 
heeft inmiddels twee kinderen en heeft 
altijd in The Bronx gewoond: ‘Het is een 
heel goede wijk. Niemand discrimineert 
je hier. En niemand bemoeit zich hier 
met je.’ 
Tja, zo had ik het nog niet bekeken. 

Dag 19-21 – maandag t/m 
woensdag 
Ik blijf nog een dag in The Bronx. Hang 
wat rond en neem afscheid van Mike.
Dinsdag en woensdag logeer ik in een 
hotel aan de Upper West Side en schrijf 
mijn aantekeningen uit. Tussen het 
schrijven door probeer ik af en toe een 
wandeling te maken, maar mijn rug en 
benen doen te veel pijn. 

- Ik vreet me helemaal vol en koop een 
koffie verkeerd van 4,50 dollar. 
- Geef overal fooien, veel vaker en veel 
meer dan vroeger.
- Ga woensdag naar het restaurant waar 
de Iraanse baas zelf altijd is, om hem 
over de achtergrond van mijn verhaal te 
vertellen, maar hij is met vakantie.
- Maak de financiële balans op: in drie 
weken tijd ruim 700 dollar uitgegeven 
(huur kamer, telefoon, één nacht hotel, 
openbaar vervoer en andere onkosten). 
260 dollar verdiend (200 voorschot + 
60 dollar voor de tuin van de dominee). 
Was minstens 360 geworden als ik voor 
elke gewerkte dag in het restaurant 60 
dollar had gekregen. Omdat ik eerder 
stopte kwam ik er niet meer aan toe.
- Heb desinfecterende zeep gekocht en 
sta vijf keer per dag onder de douche.
- Lees eindelijk weer de krant en kijk tv: 
iedereen is bezig met Obama. Heerlijk 
om te zien dat die werkelijkheid nog 
steeds bestaat. <

Daar heeft hij nog nooit over nagedacht. 
Hij rekent: 76 uur per week. 
Op donderdag krijgen we bezoek van de 
grote baas. In het Farsi vraagt hij me 
hoe het gaat. ‘Leer snel het werk hier. 
Het is goed voor  je toekomst. Toen ik je 
zag staan, maakte ik me zorgen om je. 
Ik dacht: hoe gaat hij het hier redden? 
Ik ben blij dat ik je deze baan kon geven.’ 
Ik voel zijn oprechte sympathie. 

Halverwege de week maak ik me echt 
zorgen om mijn gezondheid: het is héél 
koud in mijn kamer, waardoor ik meest-
al slecht slaap en altijd te vroeg wakker 
word. Omdat verder blijven liggen zou 
neerkomen op zelfkastijding ga ik snel 
de deur uit, de warme metro tegemoet. 
Bij de Arabier om de hoek koop ik een 
grote kop koffie. Dat kan ik me nu per-
mitteren. Met de koffie in de metro voel 
ik me weer helemaal het mannetje
Voor het eerst sinds mijn verblijf hier 
heb ik zin om de gratis krant te lezen. 
In 2007, dus al vóór de economische cri-
sis, gingen in de VS bijna 700.000 kin-
deren met honger naar bed. Dat raakt 
me. En het gaat heel slecht met de Dow 
Jones, vertelt de krant. Het zal wel. 

Donderdag is payday: ik heb de mana-
ger gevraagd of hij me 200 dollar voor-
schot kan geven om mijn huur te beta-
len. Dat krijg ik contant aan het einde 
van de dag. Vrijdag en zaterdag zijn 
druk. Het voordeel is dat ik geen tijd heb 
bij mijn lichamelijke ongemakken stil 
te staan. Ben blij met het werk, maar 
het is saai en lichamelijk zwaar: ik sta 
twaalf uur per dag op mijn benen. 

Zaterdagnacht bij thuiskomst zie ik dat 
een deel van het plafond in de keuken is 
neergestort. Troep op het fornuis en op 
de vloer. Wat een bende. 

De pijn in mijn rug en mijn benen wordt 
niet minder en ik vrees dat ik voortijdig 
moet stoppen. Het vele lopen van de eer-
ste periode, gecombineerd met de lange 
werkdagen, begint me op te breken. En 
voor het eerst sinds mijn kindertijd heb 
ik (door de kou?) in bed geplast.


