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Klusser vanaf het eerste uur
Maak kennis met een overlever
van 56 jaren jong. Hub Gooren,
klusser en VLOK-lid van het eerste
uur, kwam ooit hardhandig in
aanraking met de destijds gevreesde
Economische Controledienst,
trotseerde de bouwmalaise van de
jaren tachtig en weet ook de huidige
dip aardig te omzeilen. Zijn bedrijf
Hub Gooren staat als een huis, met
dank aan zijn meewerkende vrouw
en dochter.
Jaap van Rijn

De rit naar het Noord-Limburgse Ysselsteyn voert
langs velden met aspergebedden. Helaas houdt een
koude noordenwind het witte goud in toom. Jammer,
want zo valt er geen maaltje asperges te scoren. Ysselsteyn is de woonstee van de bouwfamilie Gooren.
Het kerkdorp in het hart van de Peel werd in 1921
ontworpen door Hendrik Albert van Ysselsteyn, de
toenmalig minister van Landbouw. Het sociale leven
blijkt hier nog springlevend: 70 procent van de 2170
inwoners is aangesloten bij één van de vele verenigingen. In de regio staan Ysselsteyners bekend als
hardwerkende mensen. De plaatselijke wielerheld
Peter Winnen, die tijdens de Tour de France twee keer
als eerste de Alpe d’Huez bedwong, staat wat dat
betreft symbool voor de ware Ysselsteyner.
Eenmaal aangekomen op het erf van de familie
Gooren is het lastig kiezen. Bellen we aan bij de
imposante villa die bijna klaar is of houdt de vakman
huis in een van de drie loodsen, waarvan er één deels
als woning fungeert? Hub Gooren heeft de auto al
gehoord en staat bij het hek te wachten. We lopen
langs een zelfgebouwd zwembad van gebruikte stenen waar je een stevig baantje in kunt trekken. Deze
vakman heeft zijn zaakjes zichtbaar voor elkaar.

Je bent in 1983 begonnen. Toen mocht je
zonder papiertje nog geen kraanleertje
vervangen (beroepsgroepen werden nog
beschermd door de vestigingswet, red.).
Hoe kon je als klusser de kost verdienen?
Hub Gooren: “Door creatief te zijn.”
Zijn vrouw Hennie vult Hub aan: “Hub was toen
een beetje stout. Ik heb hem op het rechte spoor
gehouden.”
Hub grinnikt.
Hub: “Ik ben niet vrijwillig klusser geworden. Begin
jaren tachtig was het in de bouw net zo erg als nu.
Na tien jaar werken bij de baas stond ik op straat.

4

De toekomst van bouwbedrijf Hub Gooren is een vrouw.

Maar de mensen hier wisten dat ik een vakman was
en adviseerden me voor mezelf te beginnen. Dat heb
ik geweten. Ik werd tweemaal door de Economische
Controledienst bekeurd, ik ben aangedragen. Een
keer voor het vervangen van drie tegels en een keer
voor het schilderen van een poppenhuis. Dat noemden ze schilderwerk…
Het vrije bestaan trok me, ik wilde niet meer terug
naar een baas. Maar illegaal klussen ging dus niet
werken. Ik heb in de avonduren mijn aannemerspapieren gehaald. Dat viel vooral in de wintermaanden
niet mee. Sta je de hele dag in de kou te werken,
kom je ’s avonds ineens in zo’n warm gestookte klas.
Ik moest moeite doen om tijdens de les niet in slaap
te vallen.”

Dus je hebt je aannemerspapieren, maar
je biedt je toch aan als klusser. Waarom?
Hub: “Als aannemer vragen ze je voor funderingen,
grote bouwwerken, dat soort werk. Dat wilde ik niet,
ik ging voor de verbouwingen. Het bleek een goede
keuze, op een gegeven moment hadden we drie man
personeel. Ik was vooral bezig met dingen regelen,
niet met klussen. Ik ben niet graag afhankelijk van
anderen. Daarbij ben ik een perfectionist, dus heb je
gauw woorden met iemand die het niet doet zoals jij
het wilt. Ik ben van origine metselaar en timmerman
en zie het direct als iets niet recht is. Met iemand met
zulke ogen is samenwerken een uitdaging. Dus heb ik
van de jongens afscheid genomen.
Ik pak bij voorkeur een klus van a tot z aan. Als je alle
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