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’Rue de la Gare

was voor mij te verleidelijk’

ACHTERGROND
EEN KWART EEUW RUE
3 Café aan de Emmer Stationsstraat bestaat 25 jaar
3 Exploitant: Het gaat goed, ondanks de
crisis
3 Voormalig eigenaar Jan van Heese wil
opnieuw aan de slag in Italië

’’

Bij de livemuziek,
daar ligt
echt mijn
passie

Door Jan Willem Horstman
Emmen Eigenlijk wilde Eric van der Veen (43) schoolmeester worden. Om die reden ging hij begin jaren negentig naar de pabo in Emmen. Een studentenkamer
vond hij boven het Emmer café Rue de la Gare. Leerkracht werd Van der Veen nooit. "Mijn huisbaas Jan
van Heese runde ook het café. Omdat het daar steeds
drukker werd, vroeg hij of ik op de vrijdagmiddag mee
wilde helpen. Tja, en dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik vond het werk zo leuk dat mijn studie er compleet bij inschoot. Het caféwerk was voor mij te verleidelijk. Lesgeven is geweldig, maar die pabo vond ik verschrikkelijk."
Sinds 2005 is Van der Veen zelf de baas van het café,
dat dit jaar precies een kwart eeuw bestaat. Het was
Van Heese die ermee begon. Hij kwam op zijn achttiende vanwege de liefde vanuit zijn geboorteplaats
Vlissingen naar Emmen. "Ik ging daar werken bij horecabedrijf Bon Vivant. Toen ontstond al de wens om
ooit een eigen café te runnen. Dat duurde even. Na gewerkt te hebben voor het gemeentelijk gasbedrijf en
de NAM kocht ik in 1987, samen met mijn toenmalige
vrouw Gea Jakobs, De Twinbar. Dit was het café van
Jan en Zus Holle. De Twinbar was een paar avonden per
week open. Ik wilde iets anders, een café dat aandacht
had voor cultuur en ook overdag open was."
Van Heese koos bewust voor de naam Rue de la Gare.
"Een beetje deftig en totaal iets anders dan Twin Bar."
Na een verbouwing en een wat stroeve start ging het
crescendo. Het aanbod met onder meer literaire avonden, live muziek en voorrondes van de taaltheaternacht viel in de smaak. En doordat Van Heese zelf de
jeugd van de Gemeentelijke Scholengemeenschap
(GSG) benaderde, zat het café op vrijdagmiddag prop-

Ð Eric van der
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de deur moet
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ermee." Foto:
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vol met tieners. In 2000, Van Heese was toen alweer
jaren samen met zijn tweede vrouw Carla Anbergen,
werd het café verbouwd tot grandcafé-restaurant. "De
omzet liep terug, het moest over een andere boeg. Achteraf gezien hebben we toen een goede keuze gemaakt.
De omzetten trokken weer aan."
In de periode waarin het wat minder ging, besloot
Van der Veen zijn geluk elders te zoeken. Hij dacht eraan treinconducteur te worden in Rotterdam en omgeving, maar ging aan de slag als postbode, badmeester
en medewerker van een gokhal. Daarna kwam Van der
Veen terug op de loonlijst van zijn oude baas. "Het bedrijf was veranderd, er waren eters bijgekomen. Dat

zag ik als een nieuwe uitdaging." In oktober 2005 kreeg
Van der Veen zelf de leiding. Van Heese en zijn vrouw
gingen naar Italië en runden daar een taleninstituut en
een restaurant. Van Heese woont nu in Vlissingen. Zijn
vrouw Carla overleed in december 2011. "Ik heb privé
zware tijden gehad. Mijn vrouw overleed en zelf ben ik
ernstig ziek geweest", zegt de nu 62-jarige Zeeuw.
Van Heese voelt zich weer fit en sterk en is van plan
om volgend jaar terug te gaan naar Italië. Bij het Lago
Maggiore wil hij hetzelfde restaurant runnen dat hij
eerder met zijn vrouw exploiteerde. Het contact tussen
Van Heese en zijn opvolger is goed. "We zijn vrienden,
zonder meer." Volgens Van der Veen, die vader is van

twee jonge kinderen, draait Rue de la Gare naar behoren. "Ja, ondanks de crisis. We hebben zelfs een lichte
omzetstijging in vergelijking met vorig jaar." Een van
de pijlers is de livemuziek. Van der Veens ogen beginnen te stralen. "Daar ligt echt mijn passie. En altijd gratis entree, hè?"
Rue de la Gare heeft een gemêleerd publiek en bij livemuziek zijn er gasten van alle leeftijden. De vele
stamgasten zijn de tienerleeftijd ver voorbij. Incidenten zijn er vrijwel nooit. "Gelukkig niet", zegt Van der
Veen. "En als er wat is, kan ik het altijd met praten af.
Als ik een portier bij de deur moet zetten, dan stop ik
ermee. Dan is voor mij de lol eraf."

