
AAN HET WERK 
 
Capitao Nseka: 

Mijn baas heet 'Cor', in Afrika zeg je 'Chef' 
 
Capitao Nseka uit Congo is metaalbewerker in Elst. In zijn vrije tijd is hij vooral op 
sportvelden te vinden: Nseka is een fanatiek voetballer. Behalve veel vrienden en 
sportieve vreugde bezorgde de plaatselijke voetbalclub hem indirect ook zijn huidige 
baan. 
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Aan de muur in de woonkamer hangt een kampioensfoto van GVA, wat staat voor Gijsbrecht 
van Amstel - de lokale voetbalclub in Doornenburg. Rechtsonder op de foto een stralende 
Capitao Nseka, de talentvolle aanvaller van deze vierdeklasser. 
Voetbal vormt een rode draad in het leven van de 31-jarige Nseka. Zowel in Afrika als in 
Nederland bracht voetbal hem vrienden, waardoor hij zich minder een buitenstaander 
voelde. Toen hij in 1992 terugkeerde naar zijn geboorteland Congo, na bijna zijn hele leven 
in Angola te hebben gewoond, voelde hij er zich een vreemde. Het voetballen hielp hem er 
zijn draai te vinden. Een paar jaar later, toen de burgeroorlog in Congo opnieuw oplaaide, 
vluchtte hij naar Nederland - en weer kende hij niemand. Maar eenmaal onderdak bij het 
AZC in Zeist, leerde hij zijn eerste Nederlandse woorden van zijn voetbalvrienden bij FC 
Zeist. Sinds enkele jaren woont hij in een ROA huis in Bemmel, enkele kilometers van 
Doornenburg, waar GVA zijn sportieve thuisbasis is. 
Op tafel ligt een stapel diploma's en certificaten. Staatsexamen Nederlands als tweede taal, 
een opleiding metaal bewerken, cursussen constructie, verspanen, draaien en frezen. Met 
de opgedane kennis en vaardigheden wilde Nseka aan de slag, maar dat mocht niet omdat 
hij nog geen verblijfsvergunning had. Wat wel mocht, was stage lopen. Zo kwam de 
Congolees begin 2000 terecht bij Bakker Hydraulic, een internationaal 
metaalbewerkingbedrijf in Elst, dat onder andere knijperbakken, kranen om auto's te laden 
en mini-laadkranen fabriceert. Het bedrijf wilde Nseka graag in dienst nemen, maar mocht dit 
officieel niet omdat Nseka nog steeds niet beschikte over de A-status. Bakker Hydraulic 



wilde geen risico nemen en verlengde zijn stage als tussenoplossing met een half jaar. 
Waarna hij uiteindelijk toch weer op straat stond. Nseka: 'Het was echt hopeloos. Ik was zo 
blij met mijn werk, met mijn collega's, het nuttig bezig zijn, en nu had ik weer niets te doen.' 
In juni 2001 kreeg Nseka na jarenlang wachten de felbegeerde A-status. Even overwoog hij 
nog verder te gaan studeren, maar zover is het nooit gekomen. 'Mijn baas bij Bakker 
Hydraulic hoorde op de voetbalclub dat ik een verblijfsvergunning had en dus mocht werken. 
Hij heeft me direct daarna gebeld of ik weer bij hem in dienst wilde komen. Ik wist niet wat ik 
hoorde, zo blij was ik.' 
 
Gelijkwaardige relaties 
Inmiddels werkt hij er alweer een kleine twee jaar. Na een interne cursus staat hij het 
grootste deel van de tijd achter de lasrobot. Nseka bedenkt zelf programma's om de robot zo 
goed mogelijk te laten functioneren. Doordat hij het milieucertificaat verflak spuiten haalde, 
mag hij als enige in het bedrijf met de spuitcabine werken.  
Zijn droom is over een aantal jaren een eigen bedrijf starten in dezelfde sector. 'Maar nu nog 
niet', zegt hij. 'Ik wil eerst nog veel meer leren en werkervaring opdoen, ben tenslotte nog 
niet zo lang aan het werk.' 
Hij heeft zich verbaasd over de gelijkwaardige relaties op de werkvloer. 'Je ziet mensen met 
eigen ideeën komen, en die worden ook nog gerespecteerd. Als mijn baas vraagt of ik iets 
wil doen, kan ik gerust zeggen dat ik even bezig ben met iets anders. Dat kan in Afrika echt 
niet. In Nederland is je chef je vriend. Je mag hem ook bij de voornaam noemen. Mijn baas 
heet Cor en zo noem ik hem ook. In Afrika noem je hem 'chef'. Ook op het voetbalveld liggen 
de verhoudingen totaal anders dan in Afrika. Ik heb hier eens meegemaakt dat een speler 
ruzie maakte met de trainer. De speler was zo boos dat hij vertrok en ging douchen. "Dat kan 
echt niet", dacht ik nog bij mezelf. Bij de training die erop volgde werd er met geen woord 
meer over gerept en was alles vergeven en vergeten. In Afrika had die speler er echt uit 
gelegen.' 
Met zijn collega's kan Nseka het goed vinden. 'In de pauzes lezen we de krant en geven we 
commentaar op de dagelijkse actualiteit. Veel kletspraat dus. Met een paar collega's ga ik 
wat serieuzer om. Die weten ook meer van mijn privésituatie en achtergrond.' Nseka verloor 
zijn vader en broer in de burgeroorlog en waande zijn moeder en andere broer lange tijd 
dood. Tot hij via vrienden uit Congo hoorde dat ze beiden in leven waren. Vorig jaar 
december reisde hij naar Afrika en kon hij zijn familie na acht jaar weer in de armen sluiten. 
'Het was heel mooi. Heel emotioneel. Mijn moeder is heel trots op mij.' 


