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‘We kijken vooral naar
meisjes, eigenlijk’

(gesnapt )

MBO’er Nejan Doganer (19) heeft zijn haar laten knippen
(6 euro) bij de Turkse kapper, in de moskee in Schiedam.

Naar de kapper geweest?
‘Ja, net. Ik ga om de drie weken ofzo. Kost maar zes euro. Dat is
bij alle Turkse kappers zo, lekker goedkoop vergeleken bij de
Nederlandse kapper. Wat hij heeft gedaan? De zijkanten opge-
schoren, m’n hanenkammetje bijgeknipt en een klein stukje
van achteren eraf – want dat moet lang blijven, mijn matje.
Sta je op iemand te wachten?
‘Op een vriend, die ken ik al heel lang. Mijn meeste vrienden ko-
men bij me uit de buurt, daar ben ik mee opgegroeid. Al heb ik
ook wel vrienden van school.’
Welke school is dat?
‘Ik doe Internationale Handel, MBO. Wat ik wil worden? Ik denk
aan management, maar ik ga in ieder geval eerst HBO doen,
richting Economie. Ach, mijn droom was om voetballer te wor-
den. Maar ik ben gestopt. Er was mij beloofd dat ik in het eerste
elftal zou komen, maar omdat ik een weekje te laat kwam trai-
nen omdat ik moe was, hadden ze me in het derde gezet.’
Toen was je beledigd?
‘Ik ga wel naar een andere club. Misschien. Maar nu doe ik nu
aan fitness.’
Vandaar die sporttas.
‘Nee, ik was vandaag aan het werk, voor mijn stage bij een
groothandel in automateriaal. Dat heeft echt helemaal niks met
mijn opleiding te maken, maar ik had dringend een stageplek
nodig, en die zijn bijna niet te vinden. Het is wel zwaar, hoor. Ik
word ook niet betaald, en moet in het magazijn werken. Geluk-
kig is dit de laatste week, ik zit veel liever op school.’
Het is bijna zomervakantie, ga je nog weg?
‘Meestal gaan we zes weken naar Turkije op familiebezoek.
Maar dit jaar niet. Mijn moeder heeft een baantje voor me gere-
geld, via een collega in de vleesfabriek waar ze werkt. Ik kan te-
recht in een shampoofabriek, zoiets. Ik wil een beetje verdie-
nen, want ik spaar voor een auto… Hé!!’
Is dat je vriend? Wat gaan jullie nu doen?
‘Gewoon, een beetje chillen. Wat je dan doet? Eh… We kijken
vooral naar meisjes, eigenlijk. Ik hou van lichtbruin haar en krul-
len, en ik ben gek op van die schattige kuiltjes in de wangen.
Maar eigenlijk vind ik alle meisjes leuk, als het er mooi uitziet.’
En val je in de smaak?
‘Eh... Ja, soms.’
Gelukkig zit je haar nu goed.
‘Dank je wel!’
Gerdy van der Stap

Gelukkig zit je haar nu goed.
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