
Dreetpannelles, een tas
kranten oÍ wat koperdraad:
oudijzerhandel Strube in de
Havenstraat ontvangt ook
klanten met kleine
handelswaar. Door de crisis
en de redelijke metaalprijzen
zoeken meer mensen hun
weg naar de oudijzerboer.

MARTOES DE MOOB

et luid gerammel laadt
een man ziin bakfiets uit
bii Strube Recycling in de
Havenstraat: pannen. be-

stek, Iege bussen scheerschuim, goot-
steenzeefies, koperdraden. Hij roept
een onveÍstaanbaar samenraapsel
van uitheemse woorden naar Rob
Strube, die achter de balie zit. De
rand is zo hoog dat aileen de boven-
ste helft van zijn hoofd zichtbaar is.
"Alstublieft ia," antwoordt Strube.
Hij bekiikt ziin klant met de laconieke
oogopslag van iemand die zich ner-
gens druk om maakt.

Strube zit al dertig jaar met zijn be-
driif in de HavenstÍaat. EeÍst met ou-
de auto's en inboedels, nu met oud
ijzer en papier. Behalve aannemers
cn loodgieters ontvangt hij ool< steeds
meer particuliere klanten. "llzer doet
tret aardig, omdat de prijs de laatste
jaren flink is gestegen. Nu is het
twaalf cent per kilo. Mensen vinden
het de moeite waardvoor dat geldwat
te l<omen brengen, soms maar een
paar kilo."

Hil knikt naar de klant met de bak-
fiets: "Een ouvve getrouwe. Komt elke
maandagochtend. Hii loopt langs de
stÍaten op zoek naar oud iizer. Een
harde werker."

Strube koopt diverse soorten metaal
in, zoals rood koper, geel koper, alu-
minium, zink, lood en kabels. Rood
koper levert met 4,35 euro per kilo het
meest op" Voor het aanbodvan koper-
dieven is hii niet bang: "Ik vraag al-
tijd een identiteitsbewijs. En ik ken
miin klanten meestal."

De laagdrempeligheid van ziln be-
drijf zit hem niet alleen in het berus-

Rob Strube: 'De klanten vinden het gezellig. Dus het trekt wel, die bende.,
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tende begrip waarmee Strube hen te.
gemoet treedt als ze met een steel-
pannetie vorken, een doos deurkruk-
ken ofmet een bedspiraal op hun rug
binnenstappen.

Strube is een soort museum van oud
metaal geworden. Aan de gevel han-
gen oude bewegwiizerings- en uit-
hangborden van de Burger King, de
Stationshal, een fietspad en bioscoop
Tuschinski. Binnen koestert hij een
verzameling van oude blaasinstru-
menten, weegschalen, kolenkitten,
uithangborden, brommers, een ont-
takelde bus, een stoplicht en andere
gedenkwaardige iizerwaren. "De
klanten vinden het gezellig. Dus het

trekt wel, die bende," constateeÍÍ
Strube.

Het oud papier is hoog opgestapeld
in ijzeren rekken. In de verdrukking
geraakte boektitels als Het hele jaar
bloemen van bollen en knollen ziin
door de Íoosters heen nog ieesbaar.
Meer dan vier cent per kilo levert het
niet op, maar Strube is de beroerdste
niet. "Oud papier is dooie handel,
maar ik pak alles aan."

Zodra hij een vrachtwagen volgela-
den heeft, riidt hij die naar de groot-
handel in Haariem. "Daar kriig ik er
contant geld voor, dat ik hier weer uit-
geef. Voor de rest is het simpel: zorg
ervoor dat je bii de kas blijft."

De meeste klanten kennen hem dan
ook als het halve hoofd dat boven de
balie uitsteekt. Soms ernstig, maar
meestal met dat ironische lachje in
die zorgeloze kop. Alleen bij grotere
Iadingen komt zijn lichaam tevoor-
schijn en zeult hil met zware spullen.
"Rob!" roept de man van de bakfiets.
Hij betoogt weer iets in die slordig ge-
articuleerde, vreemde taal. "Rood,
ja," knikt Strube. Hun maandagoch-
tendritueel herhaalt zich al zo lang
dat woorden, in welke taal dan ook,
er allang niet meer toe doen.

Hij telt 66 euro uit. De man steekt
die in zijn kontzak. "Da's geen pure
winst, hoor. Hii heeft snoeren bij mij
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ingekocht. Daar haalt hij het piastic
van af en dan verkoopt hii het koper-
draad weer aan mii," legt Strube uit.
"Eigenlijk is hij dus ook een recycle-
bedrijfie." Zelf recyclet Strube aileen
als er wat mee te verdienen vait.
"Snoeren verpuiveren we om het ko-
peÍ eruit te halen. Maar voor de rest...
Flauwekul toch."

Vanwege de bouwplannen op het
Havenstraatterrein moet Strube mis-
schien weg. Hij haalt ziin schouders
op: "Ik zie wel. Maar àls ik weg moet,
moet ik wel alles schoon opleveren."
Voor het eerst kruipt iets zorgelijks in
ziin gezicht: "lk heb geen zin die ben-
de hiero afte breken."


