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(Amsterdam/Oostelijke Eilanden)

Een scooter met twee jongens erop rijdt door Amsterdam-Oost 
als een politieauto zijn zwaailichten aanzet en langszij komt rij-
den. ‘Stoppen.’ De bestuurder van de scooter heeft geen zin 
om af te stappen, zijn identiteitsbewijs te overhandigen en de 
discussie aan te gaan met de agenten. Hij geeft een dot gas en 
probeert ze af te schudden. De agenten zetten de achtervolging 
in. De bestuurder van de scooter wil het Oosterpark in rijden, 
via de smalle paadjes en bruggetjes heeft hij daar aanzienlijk 
meer kans om te ontkomen. Maar dat weten de agenten in de 
auto ook, dus rijden ze dicht op de scooter, met de neus van 
de wagen proberen ze hem van de weg te rijden, hem klem te 
zetten.

Achter op de scooter zit Mitchell Jansen, in 2011 nog een 
branieschopper van achttien jaar oud uit de wijk Kattenburg 
op de Oostelijke Eilanden. Hij heeft een metalen velg in zijn 
handen die hij en zijn vriend net van een geparkeerde brom-
mer hebben gejat. Vandaar dat ze geen zin hebben om tekst en 
uitleg te geven. Wanneer de politiewagen weer dichtbij komt, 
vindt Mitchell het te link worden. Hij vreest dat de agenten 
hem omver gaan rijden. Hij gooit de velg tegen de voorruit van 
de politieauto, maar dan knalt de scooter bij een bruggetje in 
het park tegen een boom. De bestuurder vliegt over het stuur, 

Wraak def.indd   21 31-5-2019   14:40:01



22

krabbelt op en wil er snel weer vandoor gaan. Maar Mitchell is 
hard met zijn buik tegen de boomstam terecht gekomen en kan 
niet opstaan. Hij krijgt geen lucht na de klap. Terwijl zijn vriend 
wegscheurt op de scooter, ziet Mitchell de agenten op hem af 
lopen. Hij weet overeind te komen en bereidt zich voor om zich 
flink te verzetten tegen de arrestatie. Toch weten de agenten hem 
makkelijk te overmeesteren. Ze slaan hem in de boeien en zetten 
hem achter in de politieauto.

Op Kattenburg gaat de telefoon. ‘Ze zeggen dat ik met dat 
wiel gegooid heb, maar dat is niet zo hoor!’ hoort zijn moeder 
Mitchell roepen. Hij heeft met zijn vingertoppen zijn telefoon 
uit zijn broek weten te toveren.

‘Hé, ophangen jij!’ schreeuwt een agent op de achtergrond. 
Daarna wordt de verbinding verbroken.

Wanneer de politie op het bureau vraagt wie de Marokkaanse 
vriend is die reed, houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. Hij is 
geen snitch. Voor het eerst in zijn leven belandt Mitchell Jansen 
in een cel.

Heel onverwacht is dat echter niet. Mitchell is er eentje ‘met 
een handvat’, zoals oudere Amsterdammers in zijn wijk zeggen. 
Een jongen met gebruiksaanwijzing, een straatschoffie dat op 
zijn twaalfde met een brommer al wheelies trekkend door de 
wijk scheurde. Toch is het ook de jongen die de deur openhoudt 
voor senioren en beleefd hun boodschappen naar boven tilt. 
Diegenen die hem wat beter kennen omschrijven hem als een 
joch dat maar moeilijk zijn draai kan vinden in het leven. Een 
jongen met wie het later vast allemaal wel goed zal komen, als 
hij eenmaal wat rustiger wordt.

Anders dan veel jongeren in de wijk Kattenburg komt Mitchell 
niet uit een gebroken familie. Integendeel. Hij komt uit een 
hecht doorsneegezin met twee kinderen en heel veel huisdieren. 
Hij is dol op de dieren en zij op hem. Noa de chihuahua is zijn 
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favoriet. Toen het gezin naar de fokker ging, koos Mitchell het 
hondje uit. Noa zat in een hoekje en werd gepest door andere 
honden. ‘Ik wil die,’ zei hij meteen.

Zijn ouders zijn ras-Amsterdammers die al hun hele leven op 
de Oostelijke Eilanden wonen, van oudsher een volkswijk die, 
voordat hij gerenoveerd werd, te vergelijken was met de Jordaan, 
maar dan aan de andere kant van het centrum. Hij groeit op 
in het enorme appartementencomplex uit de jaren zeventig dat 
kronkelend zo’n beetje heel Kattenburg beslaat. Als jongen van 
de Eilanden kent Mitchell de wijk door en door. Elk steegje, 
elke gracht.

Zijn vader werkt in een toeristenwinkel in het centrum, zijn 
moeder is huisvrouw. Hij heeft nog een jonger zusje. Mitchell is 
een moederskindje. Hoewel ze hem echt wel de waarheid zegt als 
hij weer rottigheid heeft uitgehaald, ziet zijn moeder in hem nog 
altijd het onzekere, verlegen kind dat bang was voor grote jon-
gens. Het jochie dat zelfs op zijn eigen verjaardag liever niet in 
het middelpunt van de belangstelling stond. Ze houdt zielsveel 
van hem. Soms lijkt het wel alsof zij de enige is die écht tot hem 
door weet te dringen. De liefde is wederzijds, al wordt Mitchell 
af en toe wel helemaal gek van haar gevraag. ‘De rechercheur’ 
noemt hij haar dan geïrriteerd.

Ook zijn vader is dol op hem. Die ‘ouwe duif ’, zoals Mitchell 
hem soms pesterig noemt, is van het type tough love. Hij wil het 
beste voor zijn zoon, probeert hem uit alle macht, zo goed en 
kwaad als dat gaat, in het gareel te krijgen. Alleen weigert zijn 
jongen om naar hem te luisteren. Ze hebben allebei hetzelfde 
onbuigzame karakter. Daarom botst het nogal eens tussen hen. 
Pittige ruzies, geschreeuw.

Toen Mitchell in groep vijf zat, werden zijn ouders al door 
de schoolleiding opgetrommeld omdat hun negenjarige zoontje 
boos was geworden op zijn gymleraar. Hij had de man dus-
danig uitgescholden dat die zich bedreigd voelde. Er waren altijd 
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consequenties. Toen de negenjarige Mitchell de ramen van een 
kinderdagverblijf bekogelde met eieren, kreeg hij van zijn moe-
der een emmertje sop en kon hij het zelf opruimen. En dan was 
er ook nog die keer dat hij gepakt werd toen hij als twaalfjarige 
met een zakmes in zijn rugzak rondliep. Het leverde hem een 
taakstraf op bij Bureau Halt.

Wegkijken doen zijn ouders allerminst, maar dat ze het zwaar 
hebben met hun puberzoon die altijd een donkere wolk boven 
zich heeft hangen, is duidelijk. Elke ochtend is het maar weer de 
vraag hoe Mitchell opstaat. ‘De tombe van Toetanchamon gaat 
weer open,’ grappen ze aan de ontbijttafel als boven het eerste 
gebonk te horen is, vaak gevolgd door een vloek. Er is altijd wel 
wat. De ene keer is het te warm in huis, dan weer te koud. Zou 
hij misschien een aandoening hebben die zijn opstandigheid 
veroorzaakt, vragen ze zich soms af. Een gedragsstoornis of zo-
iets. Ze komen er niet achter. Mitchell weigert om zich te laten 
onderzoeken. Wellicht dat het helpt als hij gaat sporten, hij is 
fysiek sterk. Zijn vader laat hem voetballen bij SC Voorland en 
kickboksen bij Mike’s Gym, maar het lijkt Mitchell niet te in-
teresseren. Het ontbreekt hem vaak aan doorzettingsvermogen.

Om Mitchell ondanks zijn beruchte ochtendhumeur toch op 
tijd naar school te krijgen, brengt zijn vader hem elke dag. Er 
is een heel ritueel met een ontbijtje en in de auto klinkt André 
Hazes. ‘Het is de tijd, de hoogste tijd.’ Zijn vmbo-diploma haalt 
hij uiteindelijk wel, op de De Berkhoff aan de Wibautstraat.

Mitchell kan moeilijk stilzitten. Behalve als er een brommer 
voor zijn neus staat. Dan kan hij eindeloos blijven sleutelen. 
De propvolle kelderbox van de familie is zijn werkplaats. Hij 
verdient geld door brommers van buurtgenoten te repareren. 
Er wordt hem geregeld gevraagd om even de varioringen uit 
een nieuwe Vespa te halen zodat het ding nét wat sneller loopt.

Zijn vader ziet ook wel dat zijn zoon helemaal verknocht is 
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aan brommers. Misschien kan hij daar later wel iets mee doen. 
Werken voor een baas gaat het waarschijnlijk niet worden voor 
Mitchell. Kan hij ooit zijn eigen brommerwinkel beginnen? Wat 
zijn jongen nodig heeft, zijn succeservaringen waardoor hij zich 
realiseert dat er ook dingen zijn waarin hij wél goed is. Helemaal 
pedagogisch verantwoord is het waarschijnlijk niet, maar mede 
daarom knijpt zijn vader een oogje toe als Mitchell op zijn vijf-
tiende al een scooter koopt.

Zonder al te veel moeite haalt hij later ook zijn autorijbewijs, 
en gaat hij zelfs op voor zijn motorrijbewijs. Helaas gaat net 
op dat moment de nieuwe regelgeving in waardoor hij tot zijn 
eenentwintigste moet wachten om een zware motor te kunnen 
rijden, dus laat hij het zitten. Een motorrijbewijs is toch niet 
noodzakelijk. Mitchell heeft een driewielige motorscooter ge-
kocht met geld dat hij heeft geleend van zijn tante. Daar mag je 
met een autorijbewijs op rijden.

Als een van de weinige jongens die al een rijbewijs hebben, 
staat Mitchell voor al zijn vrienden klaar. Als hij midden in de 
nacht gebeld wordt of hij iemand om zes uur ’s ochtends op 
Schiphol kan afzetten, dan doet hij dat.

Wanneer hij niet met scooters in de weer is, is Mitchell vaak 
buiten te vinden, bij de Albert Heijn op Wittenburg of op het 
speelpleintje er vlak naast. Daar is hij een van de vele hangjon-
geren. De meeste kent Mitchell al zijn hele leven. Hij zat op 
basisschool De Pool, de katholieke ‘witte’ school op de Eilan-
den. Islamitische kinderen uit de wijk gaan naar de openbare 
De Parel.

Hoewel Mitchell 1,76 meter lang is noemt iedereen op straat 
hem ‘Kleine’. Hij maakte pas laat een groeispurt door, maar 
toen had hij die bijnaam al te pakken. Er zijn op de Oostelijke 
Eilanden namelijk meer jongens met dezelfde naam. Zo is er 
ook een ‘lange Mitchell’ en een ‘grote Mitchell’.
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Hij speelt mee in een videoclip van het nummer ‘NUON’ van 
een rapper uit de buurt. In het filmpje is Mitchell te zien op 
zijn MP3-scooter en wordt er druk gezwaaid met vuurwapens, 
al is het de vraag of ze echt zijn. In een van de kelderboxen op 
Kattenburg spelen buurtjongens een ripdeal na. Mitchell speelt 
de rol van een van de rippers. Met zijn helm op houdt hij het 
zogenaamde slachtoffer onder schot. Daarna gaan de rippers 
ervandoor met de coke. Op ongeveer de helft van de video staat 
Mitchell vol in beeld. Petje op zijn hoofd, het schoudertasje 
van Louis Vuitton dat hij ooit van zijn spaargeld kocht, hangt 
op zijn borst. Hij kijkt recht in de camera en maakt een stoer 
gebaar met zijn handen. In de clip scheuren jongens in auto’s, 
op motoren en scooters door de wijk. Ook staan ze met flessen 
drank in hun handen te springen op de muziek. Op de ach-
tergrond zijn buurtgenoten te zien die langzaam voorbijfietsen 
en geamuseerd kijken naar de Amsterdamse straatjongens die 
duidelijk een Amerikaanse gangsterrapclip aan het naspelen zijn.

Een andere populaire hangplek is het Texaco-tankstation bij de 
molen in Amsterdam-Oost. Daar tanken veel taxi’s en gooien ook 
de jongeren uit de wijk hun scootertjes vol. Omdat er veel straat-
jongens rondhangen is het ook de plek om de laatste nieuwtjes 
uit het criminele milieu op te pikken. Sommige jongens rijden 
voor een van de vele snuiflijnen in de stad, een telefoonnummer 
dat cocaïnegebruikers bellen wanneer ze een bestelling willen 
plaatsen. Als de telefoon gaat, wordt een plek afgesproken waar 
de envelopjes met het witte poeder moeten worden afgeleverd. 
Sommige snuiflijnen hebben slechts een paar klanten. Andere 
bedienen er soms wel een paar honderd. Als ze veel klanten heb-
ben, worden snuiflijnen regelmatig voor veel geld doorverkocht.

Op de hangplek worden ook de laatste onschuldige roddels 
uitgewisseld. Een mogelijke transfer van een sterspeler van Ajax 
of Real Madrid, de vraag of dat ene mooie meisje uit die winkel 
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in de stad alweer vrijgezel is, discussies over het beste Surinaamse 
restaurant van de stad.

Maar de hangjongeren zijn ook berucht in de buurt. Ze staan 
vaak te blowen met blikjes energydrink in hun handen, maken 
lawaai, kunnen ontzettend kloten. Het gaat regelmatig verder 
dan wat je nog kattenkwaad kunt noemen. Dingen worden ge-
sloopt, soms gestolen. De politie treedt stevig op, komt soms 
met loeiende sirenes aan scheuren. Volgens de jongens was er 
dan niks aan de hand, ze voelen zich vaak onterecht hard aan-
gepakt. Het wantrouwen naar de politie is groot. Ze kennen 
Mitchell in ieder geval al jaren bij naam. ‘Jansen! Hier komen! 
Laat je ID zien!’

Maar dat was allemaal nog kinderspel. Kattenkwaad. Nu is het 
andere koek. Omdat hij de politie heeft bekogeld met een me-
talen voorwerp wordt hem poging tot doodslag ten laste gelegd. 
Dit keer komt hij er niet vanaf met een stevige reprimande. 
Mitchell wordt overgebracht naar het Huis van Bewaring aan 
de Amsterdamse Havenstraat. Een oud gebouw, naargeestig, 
lawaaiig. Een gebouw waar volwassen criminelen worden opge-
sloten in afwachting van hun proces.

De achttienjarige Mitchell houdt zich groot. Hij doet alsof 
het allemaal weinig indruk op hem maakt. Toch leeft hij hele-
maal op als zijn moeder schone kleren komt brengen die ruiken 
naar het wasmiddel van thuis. Ook wil hij graag een vogeltje, 
een beetje gezelschap in zijn cel. Graag een met een kromme 
neus, en in een specifieke kleur. De ouders van Mitchell zoeken 
letterlijk stad en land af om de juiste dwergpapegaai te vinden. 
Mitchell noemt de vogel Tony, naar Tony Montana, het perso-
nage van Al Pacino in de film Scarface. Op een gegeven moment 
wisselt hij de Havenstraat in voor De Koepel in Haarlem. Een 
verbetering is het niet. De oude koepelgevangenis is al net zo’n 
ellendig gebouw als dat in de Havenstraat.
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De rechter veroordeelt hem uiteindelijk voor een poging tot 
zware mishandeling, de straf valt lager uit dan de tijd die hij al 
heeft gezeten. Hij mag weer naar buiten en gaat zelfs weer naar 
school.

Als eind 2012 de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt 
plaatsvindt, is Mitchell flink van de kaart. Ook hij kent Youssef 
L., net als alle andere jongens uit de buurt. Ze kwamen weleens 
in dezelfde shishalounge. Mitchell is nog altijd geen doorgewin-
terde crimineel, ondanks zijn tijd in de bak, maar dat er na die 
aanslag in Amsterdam een onderwereldoorlog uitbreekt, ontgaat 
ook hem niet.
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