
economie

KLMaangeklaagddoor
ex-personeelMartinair
AMSTERDAM–Meer dan tweehon-
derd stewards en stewardessen van
het door KLMovergenomenMarti-
nair hebben een rechtszaak aange-
spannen tegen hunnieuwewerkge-
ver. Via hun Stichting Cabinebelan-
gen eisen ze dat rechtwordt gedaan
aanhunpositie en ervaring bijMarti-
nair, ondermeerwat betreft hun lo-
nen en pensioenen. (ANP)

Spaanse premier ziet
volgend jaar herstel
MADRID–De Spaanse economie kan
hopelijk in de tweede helft van vol-
gend jaar herstellen van de huidige
recessie. “We gaan een zwaar jaar te-
gemoet,” zei de Spaanse premier Ra-
joy over de vooruitzichten van zijn
land. “De recessie zal nog enige tijd
aanhouden, hoewelwe hopen dat de
economie in de tweede helft van het
jaar zal verbeteren.” (ANP)

Dankzij de crisis het hele jaar
uitverkoop
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Crisis Indewereldvanroesten ravagekunnenondernemershunbroeknauwelijksophouden

Oude autoslopers kunnen

het geld niet opbrengen om

aan de strengemilieueisen

te voldoen. Op den duur zijn

ze gedoemd te verdwijnen.

Tot die tijd drijven ze op

wankele handel en een

roemrucht verleden.

MARLOESDEMOOR

‘J
ezus Christus was een bij-
zonder mens,” vindt Fre-
derik Kishna (63). Na een
beschouwing over religie,
zet hij terloops nog de

geschiedenisvandeslavernij
uiteen. Op tafel liggen zijn diploma’s
schoonschrijven. Cum Laude ge-
slaagd. “Je moet ervoor zorgen dat de
letters niet rafelen.”
Dat Kishna autosloper zou worden,

had hij zelf nooit kunnen voorzien.
Hij is erin gegroeid, omdat techniek
hem interesseerde en hij geen brood
zag in een baan als kalligrafist.
Nu runthij alweer42 jaar autoslope-

rij Jos. Zijn bedrijf is gespecialiseerd
in Japanse auto-onderdelen die hij
met evenveel ijver in zijn hoofd heeft
geprent als de belangrijkste jaartal-
len binnen de wereldgeschiedenis.
Hij weet feillooswaar dat achterlicht-

je uit 1978 ligt.“Wat ik doe, wil ik nu
eenmaal zo goedmogelijk doen.”
In 1995 verhuisde Kishna van de

Heining in Westpoort naar een nieu-
we locatie op de Oostzeeweg. Als één
van de eerste autoslopers voorzag hij
zijn kantoor van een balie, zodat
klanten niet meer zelf hoefden te
morrelen aan de wrakken. Niettemin
komen regelmatig ‘vreemde gasten’
over de vloer. “Een Antilliaan liet een
pistool op de grond vallen toen hij
binnenkwam. ‘Is niks hoor,’ zei hij
laconiek. Ik weet inmiddels wie de
foute types zijn en die komen er hier
niet in.”
De crisis heeft zijn sloperij geen

goed gedaan. “Voorheen verkocht ik
een aantal motorblokken in de week,
nuhooguit éénpermaand.”Hijwil er
spoedig mee stoppen. “Ik heb hard
gewerkt. Het ismooi geweest.”
Op de Heining dragen de autoslo-

pers liefkozende verkleinnamen als
Cootje, Eeltje en Lowietje, alsof die
hun wereld van roest en ravage een
beetje verzachten.AlleenNicoKlomp
(71) is tegroot vooreen ‘tje’ achter zijn
naam.Hij is één van de eerste slopers
die zich in 1972 op de Heining vestig-

den. ZoonRuudheeftwelwillend toe-
gang verstrekt tot de keet waar zijn
vader kantoor houdt: “Die ouwe?
Mooie verhalen genoeg.”
Met een weerbarstige trek rond zijn

mond zit Klomp op een bureaustoel.
Hij is gehuld in fletse jaren negentig-
chic: eenblauweBadBoysjas enboot-
schoenenmet touwapplicaties.
Klompbegonmet een stuk grond en

wat auto’s. Dat groeide uit tot een
sloopimperium. Op een ijzeren kast
hangt een luchtfoto waarop een lap-
pendeken van gekleurde autodaken
te zien is. Hij trekt met zijn duim een

L-vormige strook op de foto: “Dit was
vanmij.”
Veel handel is er inmiddels niet

meer. Op het terrein staan nog acht
echte slopers. “Je moet tegenwoordig
een vloeistofdichte vloer hebben en
een schuimrubberpers en zo. Kost
een ton. Schei toch uit,man!”
Hij graaftmurmelendnaar herinne-

ringen en geeft een klapje tegen zijn
kaak: “Mijn gebit zit niet goed, van-
daar dat ik zo zit te zit te zeiken.”
“Mijn zoons zouden beginnen in

een hoekpand dat ik had gekocht.
Dat is inmiddels ontruimd. Drugs,

stuff, weet ik veelwat. Godsamme!”
Hij schudt nijdig zijn hoofd. “Met

mijn andere zoon leef ik in onmin. 46
jaar,woont in een caravan en leeft als
een junk.”
Met afhangende schouders komt

zoon Ruud binnen. Zodra hij iets toe-
voegt aan het gesprek, klakt zijn va-
der geïrriteerdmet zijn tong. “Dat be-
doel ik nou. Bemoeit zich overal
mee.” Toch vertrekken ze even later
schouder aan schouder in een auto
om ‘zaken te doen’. Identieke sche-
dels, dezelfde grove lichamen, opge-
scheept met elkaar vanwege die

onontkoombare bloedband.
Even verderop zit Eeltje (67) die in

1977met eenautosloperij begon.Nico
Klomp was zijn beste gabber. Samen
gingen ze naar Amerika om auto’s te
kopen. De Heining telde destijds tien
sloperijen. “Elke dag feest. Alles kon.
We hielden autorally’s op het veld
hier tegenover.”
Over Klompheeft Eeltje zijnmening

herzien: “Dat is een boef.” Toch toont
hij mededogen als hij een anekdote
over hem oplepelt: “Nico had paar-
den. Zijn voet bleef in een lus van een
touw haken. Het paard sloeg op hol

en sleepte hem de Heining over. Hij
vloog zo de dijk op. Zijn halve kont
wasweg. Vreselijk.”
Eeltje wandelt door zijn loods waar

hij decennia aan halfslachtige jon-
gensdromen heeft verzameld. Een
Amerikaanse auto, een Jaguar, een
BMW, een speedboot, antieke brom-
mers. Hij zou ze ooit opknappen,
maar het kwam er niet van. “Nu heb
ik geen zinmeer.” Zijn bedrijf staat te
koop. Weemoedig kijkt hij om zich
heen. “Ik moet opruimen. Het is mijn
tijd en danmoet je gaan.”

De laatste autoslopers van de stad

Een autosloperij op deHeining inWestpoort. Amsterdam telt nog een handjevol grote sloperijen. FOTOMARCDRIESSEN

‘Ikweet inmiddelswie
de foute types zijn, die
komen er niet in’

In de jaren tachtig ontstond eenwild-
groei aan autosloperijen. Nederland
telde er zo’n tweeduizend. Ophet
Amsterdamse bedrijventerreinDe
Heiningwaren er destijdsmeer dan
tien.
In verbandmet nieuwemilieueisen

van de overheidwerd de autorecy-
clingbranche in de jaren negentig ge-
reorganiseerd. Omauto’s te kunnen
slopen en demonteren,moesten au-
tosloperijen voortaan officieel er-
kend zijn door de Rijksdienst voor
Wegverkeer (RDW) en voldoen aan
deKZW (KwaliteitszorgDemontage)-
norm.
Autorecyclingbedrijven konden

zich ook aansluiten bij Autorecycling
Nederland (ARN) en brancheorgani-
satie Stiba.
Om lid temogen zijnmoet een auto-

sloper 85 procent vanhet gewicht
van de auto recyclen en dusmilieu-
vriendelijkwerken.
De benodigde investeringen bren-

gen hoge kostenmet zichmee die
veel traditionele autoslopers niet
kunnen opbrengen. Na de sanering
werd het aantal sloperijen dan ook
drastisch teruggebracht, tot zo’n vijf-
honderd inNederland.
Amsterdam telt op ditmoment ne-

genRDWerkende autosloperijen,
drie ervan zijn ook lid vanARN

(Rooie Ben,HansAutoOnderdelen
enAutorecyclingWilly B.V.)
Daarnaast zijn er nog een paar klei-

nere, niet geregistreerde sloperijen
die niet voldoen aan demilieueisen.
Vooral deze bedrijven houden zich
moeizaam staande.
Vanwege de crisis houden klanten

vaker de hand opde knip enwachten
ze volgens de autoslopers langermet
het vervangen van kapotte onderde-
len.
Ook komen er steedsmeer goedko-

pe imitatieonderdelen op demarkt.
Die kunnen via internetworden be-

steld,waardoormensen de autoslo-
perij nietmeer hoeven te bezoeken.

Alleen de groten overleven crisis en strengere regels ‘Vroeger kon alles,we
hielden autorally’s op
het veld hier tegenover’


