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oordeelt. Dat is niet aan mij.
Het is nu een paar jaar geleden. In-
middels heb ik weer contact met de
jongens. Er is begrip voor mijn keuze.
Vergeet niet, er zitten ook veel neven
tussen. Familie van mij. Dat was
moeilijk. God heeft mij gewoon laten
zien hoe ik weg kon. Als een openba-
ring. Hier, achter in de keuken, heb ik
een barbershop. Ik knip en scheer jon-
gens van de straat. Doe ik al jaren. Ik
getuig van Jezus. Nu praat ik met jou,
met de krant. Dat vind ik spannend.
Maar die stap is nodig om anderen te
laten groeien in geloof. Ik blijf Nico. Ik
ben niet de makkelijkste man. Je moet
me altijd overtuigen. Maar ik weet me
nu omringd door Gods glorie. Alles is
anders.
Er is indertijd een incident geweest
waar ik achttien maanden voor moest
zitten. Dat werd een taakstraf van 180
uur. Ik wil er verder niet over praten,
maar ook daarin zag ik de hand van
God. Weet je, ik heb vergeving ge-
vraagd aan mensen in mijn buurt. An-
deren zijn daarna ook tot geloof geko-
men. Er gebeuren hier dingen... En we
zijn dus een kerk begonnen. Hier in
Zwolle, in basisschool Het Stroomdal.
House of Worship heet de gemeente.
Die wordt geleid door Julius en Ange-
lique Rahajaän uit Almere. Elke
vierde zondag van de maand hebben
we dienst. De eerste keer hadden we
meteen al een doopdienst. Vier jaar
geleden ben ik zelf gedoopt, samen
met Latoyah. Toen had ik mijn club-
vest aan. Nu ben ik een kind van Hem.
Snap je? Als iemand genade heeft ont-
vangen, dan ben ik het. Anders zou
mijn vrouw mij al honderdduizend
keer hebben verlaten voor alle streken
die ik heb geflikt. In mijn hart doet dat
nog altijd zeer. Maar ik ervaar de glo-
rie van God door mijn vrouw heen.
Wat nog volgt, weet ik niet. Dat is in
Zijn hand. Voorganger worden? Mis-
schien. Ik ben voor de duivel niet bang
geweest. Letterlijk niet. Maar man,
wat kun je een ontzag krijgen voor de
Heer.

Afhankelijk
God heeft mij talenten gegeven. Ik
kan stukadoren, ik ben handig en heel
muzikaal. Laat me een zegen zijn voor
een ander. Je kunt mij nog altijd zien
als een stoere vent. Maar ik denk dat
God ook dat wil gebruiken. Ik kan ge-
tuigen hoe Hij altijd aan mijn zijde
heeft gestaan. Zonder dat ik Hem zag.
Ik wil nu helemaal afhankelijk zijn
van God. Dan kunnen mensen den-
ken: Nico joh, jij wordt spacy. Maar Hij
geeft mij wat ik nodig heb. Die luxe
auto is dus weg. Ik pak nu de fiets. Als
ik ver moet, bel ik mijn schoonmoe-
der. Dat enorme ego van mij is gekrui-
sigd, gestorven en onder water ge-
drukt. In de doop. Jezus zegt ook: ‘Als
je Mij wilt volgen, dan zul jij jezelf
moeten verliezen’. Natuurlijk ben ik
ook mensen kwijtgeraakt. Er wordt
over mij geoordeeld. Maar dat komt
omdat ze Zijn liefde nog
niet kennen. Daar moet ik
mee dealen. Toch is het
mooi hoor. De jongens hier,
in de buurt, die me nog
kennen van de straat, die
weten het nu ook: daar heb
je Nico, de evangelist.

  dan zeven jaar bij Satudarah’

aan het werk in de haven van Rotter-
dam. Daar sprak ik een neef. Ik weet
het nog goed. Hij zei: ‘Nico, jij past ge-
woon het beste bij Satudarah.’ Ik
voelde me geroepen. Letterlijk. Om
mijn volk te steunen. Mijn Molukse
broeders. De club zelf was niet direct
de reden. Ik kwam in Emmen terecht,
bij Henk Kuipers. Hij was hoofd van
het chapter, maar stapte dus later over
naar No Surrender. Ik heb die splitsing
meegemaakt. Ook zo’n keuzemoment.
Ging ik mee met Henk? Of bleef ik? Ik
koos voor Satudarah. Maar geen
kwaad woord verder over de beste
man. Zijn naam stond hier, op mijn
arm getatoeëerd. Ik stond op zijn been.
Het is nu donker gemaakt. Maar het is
goed zo.

Broederschap
Begrijp me goed: ik wil het niet ro-
mantiseren. Maar ik ga ook niet alles
eventjes open en bloot leggen in dit
verhaal. Mensen zeggen: Satudarah is
slecht. Ik weet beter. De club is niet
slecht. Het zijn leden die keuzes ma-
ken. Vaak goed, soms fout. Ik kan er-
over meepraten. De club leert je broe-
derschap. Dat gaat door alle stormen
heen. Door dik en dun. Ze waren er al-
tijd voor me. Op onze bruiloft. Henk
was die dag onze belangrijkste ge-
tuige. Maar ook in 2013, toen Latoyah
na 22 weken zwangerschap een kindje
verloor, waren ze er allemaal. Ze kwa-
men uit heel Europa voor de begrafe-
nis. Duizend man, op de motor. Dat
geeft troost. Dat doet iets met je, hoor.
Er is niets mis met die club, ook al be-
grijp ik goed dat je daar als buiten-
staander anders tegenaan kijkt.
Het was wel moeilijk soms, toch heb
ik in de club geen slechte tijden gehad.
Ik vond altijd broeders op mijn pad.
Als je dat niet kent, jongen... Het is zo
gemakkelijk oordelen. Toen ons doch-
tertje stierf was ik compleet gebroken.
Ik kon haar zo in mijn hand houden.
Zo klein, dat meisje. Helemaal gaaf,
maar het mocht niet zo zijn... Het zette
mij aan het denken. Wilde ik nog lan-
ger dit leven leiden? Verkeerde keuzes
maken? Kijk, dat die club nu verboden
is, is niet voor niets. Het is geen vol-
leybalvereniging. Maar toch moet je de
leden erop aankijken. Er is nooit een
club geweest die tegen mij zei: je moet
dit doen of je moet dat doen. Nee, ik
koos ervoor om dat te doen.

Slippers
Weet je hoe ik tot bekering kwam?
Mijn oom belde. Of ik voor een jeugd-
dienst in de kerk het keyboard wilde
aansluiten. Dat hadden ze van mij ge-
leend, maar het lukte niet. Ik had die
dag net een lange motorrit gehad. Dus
ik kom daar die kerk binnen, in korte
broek, op slippers, met mijn clubvest
aan... Ik zag ze allemaal opkijken en
dacht: ze zien de zondaar binnenko-
men. De stoere jongen met al zijn fou-
ten. Maar het welkom dat ik kreeg was
niet normaal. Ik kreeg hugs en knuf-
fels. Dat was Gods genade, man. Ik
wist niet wat ik meemaakte. 
Ik kwam weer thuis en zei tegen La-
toyah: ga je mee, we gaan naar die
dienst toe. Stond ze daar met de kin-
deren al helemaal aangekleed. Iets had
haar verteld: Nico gaat vandaag God
ontmoeten.

De dienst begon met een half uur
aanbidding. Zingen met een band. Bij
het eerste nummer brak ik al. Het snot
stond vanuit mijn neus in lijnrechte
verbinding met de grond, ik kon niet
meer ophouden met huilen. Ik voelde
me geroepen. De Heer wilde mij in-
zetten voor Zijn Koninkrijk. Zoals
mijn tante altijd al had gezegd: vroeg
of laat jongen, dan komt Hij naar je
toe... Het zette echt alles in een ander
licht. Na de dienst sprak ik de voor-
ganger, Timothy Tan. Hij liet mij toen
zien dat ik zelf kon kiezen. Het was
aan mij of ik wilde volgen. Niet nor-
maal man. Ik heb daarmee gewor-
steld...
Natuurlijk, wanneer je de club ver-
laat vanwege religie, dan is dat anders
dan dat je geld hebt gestolen bijvoor-
beeld. Ik kon oprecht zeggen: ik wil
mijn geloof belijden. Dat ging niet
meer binnen de club. De jongens voel-
den zich eerst verraden. Begrijpelijk.
Ik heb hier thuis een bijeenkomst ge-
had met de top van de club. Daar was
ook een pastor bij. Ik hoefde uiteinde-
lijk niet zelf te kiezen. De topman zei:
‘Nico, jij moet kiezen voor je gezin en
de kerk.’ Dat is een wonder, hoor. Ik
kreeg geen bad standing, zoals dat
heet. Ben niet in elkaar geslagen of be-
recht. Ik heb lopende zaken afgehan-
deld en ben mijn afspraken nageko-
men. Met pijn in het hart ging ik weg.
Maar ik wist wel waarom: God wilde
mij op een ander spoor. 

Allerhoogste
Er waren mensen om mij heen die het
niet geloofden. Je moet niet vergeten:
als je radicaal in de wereld staat, ben je
eigenlijk slaaf van de duivel. Terwijl ik
opeens koos om een kind van de Al-
lerhoogste te zijn. Dat is een enorm
verschil. Bij de club neem je het voor
elkaar op. Laat ik het zo zeggen: we
losten veel zaken zelf op. Dat is voor
mij nog altijd lastig, het opvliegerige.
Maar omdat ik een kind van Hem ben,
mag ik dit gedrag niet meer laten zien.
Ik neem het recht niet meer in eigen
hand. Want God is het die uiteindelijk
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