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‘Taart, iedere dag taart.
Ik kan geen taart
meer zien.” Enrico
van Rhee (54) slaakt
een diepe zucht en

schuift aan bij de koffietafel in de
kantine van Brouwerij De Prael. Het
is koffiepauze en Edward is van-
daag jarig. En jarig zijn in De Prael
betekent doorgaans: trakteren. De
taart gaat hard vandaag, na een half
uur moet de derde doos worden
aangebroken. Mensen schuiven aan
voor de koffie, een praatje of het rol-
len van een sjekkie. Sommigen sta-
ren alleen wat voor zich uit.

“Eén grote warme familie is het”,
zegt Fer Kok (48), samen met Arno
Kooy (51) bedrijfsleider van de brou-
werij, die een halfjaar geleden ver-
huisde van Oud-Zuid naar de Wal-
len. Een bijzondere familie, dat ook:
alle zeventig medewerkers hebben
een psychiatrische handicap. 

Dat het er zo gezellig is, is dan ook
meteen een probleem, legt Kok uit:
“Medewerkers ervaren de brouwerij
als een veilige moederschoot. De
doorstroming naar andere werk-
plekken – aanvankelijk het doel
van De Prael – is minimaal.” Het
doel is nu meer mensen betaald te

laten werken – dat zijn er nu nog
maar zeven – en ze meer dagdelen
te laten draaien.

Een goed idee, zegt Monique (42)
die met dweil en vaatdoek druk de
keuken doorfladdert: “De Prael
heeft mij zoveel structuur gegeven.
Door het 36-urige contract dat ik
hier heb, zit ik niet meer thuis en
hoor ik echt ergens bij.” 

Monique – ‘perfectionist, bezige
bij en allrounder’ – vertelt hoe het
vijf jaar geleden met haar misging:
“Ik werd heel erg depressief, kwam
thuis op de bank terecht en mocht
alleen nog maar vrijwilligerswerk
doen. Jaren heb ik in bejaardenhui-
zen rondgelopen, schoongemaakt.
Tot een vriend me hierop wees.”

Monique wil liever niet met haar
achternaam in de krant: “Er be-
staan nog te veel vooroordelen over

mensen die manisch-depressief
zijn.” Opgewonden: “En dat terwijl
Robbie Williams en Madonna ook
manisch zijn, maar daar hoor je
nooit iemand over. ”

Haar psychiater ziet ze één keer in
de drie weken. Hij heeft eigenlijk al-
leen in het begin contact gehad met
Kok en Kooy. Dat doen de oprichters
niet voor niets. Kok: “We willen
geen behandeling zijn, maar een
werkplek. Alleen bij de intake en als
er iets misgaat, nemen we contact
op met de behandelaars.” Er wordt
weinig over ziektebeelden gepraat:
“Dit is je werkplek, waar je jezelf
kunt zijn.” Grappen worden er wel
gemaakt: “Het woord mafkezen kan
ik hier wel laten vallen. Of, als ie-
mand druk in gesprek is met de
stemmen in zijn hoofd, vraag ik
vaak even of het een goed gesprek
is. Het respect voor elkaar is er hier,
dus dan kan dat.”

Mensen met schizofrenie en ma-
nisch-depressieven lopen er het
meest rond, vertelt Kok, en dan heb
je natuurlijk nog de verslavingen,
de dwang- en persoonlijkheids-
stoornissen en de talloze varianten
hierop. Stan Kosasi (26) zit er nu zes
maanden drie dagdelen in de week,

omdat hij een zware vorm van
ADHD heeft: “Ik had ICT gestu-
deerd, maar belandde na mijn di-
ploma thuis bij mijn moeder. Werk-
gevers wilden me niet aannemen
omdat ik bij sollicitatiegesprekken
veel te druk en chaotisch was.” De
Prael vindt hij ‘best oké’: “Beter dan
thuis in ieder geval, daar was ik al-
leen maar aan het piekeren.”

Dat er in de brouwerij meer man-
nen dan vrouwen rondlopen, is niet
zo raar, zegt Kok: “Bier blijft natuur-
lijk een mannending.” En, voegt hij
daaraan toe: “Om zich weer ‘nor-
maal’ te voelen, willen mannen
eerst vaak een baan, en dan een
partner en een woning. Vrouwen
willen het meestal andersom.” 

En ja, bier brouwen en psychia-
trie, het blijft natuurlijk wel een bij-
zondere combinatie, lacht Kooy.
“Onze brouwerij zal op een aantal
vast een bepaalde aantrekkings-
kracht hebben, maar de meesten
komen hier omdat ze een daginvul-
ling willen en niet omdat ze alcoho-
list zijn.”

Omdat er maar vier begeleiders
zijn op de zeventig werknemers
–per dag komt dat neer op twee be-
geleiders op ongeveer vijftien werk-
nemers – gelden duidelijke regels:
geen alcohol, op tijd zijn en je werk
doen. Al wordt die laatste regel niet
heel streng nageleefd. Kok: “Als ie-
mand tien keer per dag pauze
neemt, heeft dat vaak ook te maken
met zijn ziektebeeld. Geen hoge
werkdruk aankunnen, je niet kun-
nen concentreren. Dan proberen we
hem weer te stimuleren aan het
werk te gaan, als anderen dat nog
niet gedaan hebben –de sociale
controle is groot.” Aan de andere
kant: sommige stoornissen zijn best
handig, grapt Kok: “Ik heb graag
mensen met smetvrees of een ande-

re dwangstoornis. Die zijn tenmin-
ste netjes en secuur.”

Bart Rozendaal (32) bijvoorbeeld.
Samen met Kok één van de twee
brouwers in De Prael. Rozendaals
wasdrang weerhoudt hem niet van
het brouwen van bier. Via zijn psy-
chiater kwam hij vijf jaar geleden
hier  terecht. Daarvoor zwierf hij een
tijd op straat rond en gebruikte hij
drugs: “Ik vond mezelf uiteindelijk
in Albert Heijn op Schiphol, waar ik
pizzakruiden kocht om op te roken,
omdat ik niet meer genoeg geld voor
een joint had.”

Rozendaal belandde daarop bij
een kerkgemeenschap en kwam
weer wat tot rust. Over het bestaan
van een God twijfelt hij nu: “Ik weet
niet meer wat ik moet geloven.” Ro-
zendaal hoopt, ondanks zijn schi-
zofrenie, ooit nog een keer naar een
normale werkplek door te stromen.
Want hij stoort zich nog wel eens
aan het gebrek aan werklust bij zijn
collega’s: “Dan hangen ze de hele
dag boven in de kantine of roken ze
buiten voor de twintigste keer een
sigaret.” En je moet alles dubbel
checken, zucht hij: “Fouten zijn
hier snel gemaakt.”

Dat laatste wil Kooy best beamen,
maar de laatste zes jaar zijn maar
twee mensen weggestuurd: “Eén
omdat hij dronk onder werktijd en
één omdat hij collega’s en klanten
bleef schofferen.” En dan zijn er de
kleine dingen: “Het komt wel eens
voor dat de verkeerde etiketten op
de verkeerde flessen terechtkomen.
Dat je Maryetiketten van de Heintjes
af moet trekken of dat de verkeerde
datum erop staat. Je moet wat vaker
controleren, dingen nabellen, dat
hoort erbij.” Met een grijns: “Lever-
anciers pikken het van ons gelukkig
iets makkelijker dan van een an-
der.”
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Bij brouw

Een fris Heintje, een
rondborstige Mary of een

stralende Willeke: Brouwerij De
Prael op de Wallen heeft

bijzondere bieren. En bijzondere
brouwers: mensen met een

psychische handicap.

Bart Rozendaal (rechts) checkt dubbel: ‘Fouten zijn hier snel gemaakt’.

Arno Kooy (links): ‘Onze brouwerij zal op een aantal vast een bepaalde aantrekkingskracht hebben, maar de meesten ko-
men hier omdat ze een daginvulling willen, niet omdat ze alcoholist zijn.’
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‘Het woord
mafkezen kan
ik hier rustig
laten vallen’


