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Hoofdstuk 1

Ik belandde in de bak door de verkeerde persoon te vertrouwen. 
Om represailles te voorkomen kan ik zijn naam eigenlijk beter niet 
noemen, maar ik doe het toch. Hij heette Bruine Steven. Het be-
gon er allemaal mee dat ik een beruchte coff eeshop in Amsterdam 
moest bevoorraden. We hadden zoveel blokken hasj dat Steven 
ze verstopte in de kruipruimtes van de huizen die hij bezat. Een 
luxeprobleem noemde hij het. ‘Die hasjboeren in Ketama moeten 
niet zo hard werken!’

Marokko was in die tijd de grootste cannabisproducent ter  wereld, 
en daar maakte Steven gretig gebruik van. Op hoogtij dagen reden 
er dertig chauff eurs voor ons. Als er op jaarbasis één of twee chauf-
feurs werden gepakt bij de Spaanse douane, dan konden we daarmee 
 leven. Die verdwenen dan in een Andalusische cel en daar hoorde je 
nooit meer wat van. De zomervakanties kleurden bruin. Ik had nog 
nooit hasj gerookt, maar werd op een gegeven moment stoned door 
er alleen maar naar te kijken. Een keer vergat ik een blok hasj in mijn 
rugtas, en zei ik tegen de beveiliger van mijn school dat ik op boet-
seerles zat. Die eikel had helemaal niets door. Ik had ‘bruine’ vingers.

We hadden de beste hasj van Nederland. Hij was zo zacht dat 
hij smolt als boter. Limburgse drugskoeriers begonnen een enclave 
in Amsterdam om het spul niet mis te lopen. Coff eeshop eigenaren 
wilden een eigen stempel op de blokken zodat zij met de eer  konden 
strijken. Een schorpioen, een palmboom of de hand van Fatima, 
het kon allemaal, maar dan moesten ze wel extra betalen, want een 
stempel betekende kwaliteit.
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Ik herinner me de eerste ontmoeting met Bruine Steven. In het 
Amsterdams Stadsblad had ik een advertentie met de kop ‘assistent 
internationale groothandel’ zien staan. Ik was al een tijdlang op 
zoek naar een baan. De kans om als Marrokkaan te worden aan-
genomen was kleiner dan de kans dat ik de jackpot zou winnen. 
Ik schaamde me om bij sollicitaties mijn echte naam te geven, 
uit angst voor de quasi-geïnteresseerde vraag: ‘Is dat Marokkaans?’ 
Om ver volgens meteen te worden afgewezen. Deze keer deed ik 
me voor als  Israëliër, Nederlanders zien het verschil toch niet. Het 
voelde niet fi jn om mijn achtergrond te verloochenen, maar je 
moet creatief zijn om aan de bak te komen. Ik had de mail met 
mijn verzonnen cv verstuurd en een paar minuten later werd ik al 
gebeld.

Mijn eerste acteerklus had ik binnen en geen castingdirector die 
eraan te pas kwam. De regie lag in eigen handen, maar dat nam 
niet weg dat ik strak stond van de zenuwen. De eerste uitdaging 
was om accentloos te praten.

Er was die zomer een hittegolf. Het was broeierig warm. Ik  haastte 
me als een malle, maar kwam amper door de stroom toeristen 
heen. Afgemat belandde ik net op tijd achter het  Centraal  Station 
op de kop van Java-eiland. Het mooiste plekje van  Amsterdam. 
Het blauw van het water en groen van het gras zorgden voor een 
feno menaal uitzicht dat zelfs door de nieuwste camera tekort zou 
 worden  gedaan.

We hadden afgesproken op een enorme stoomboot, statig 
en  klassiek. Hij was geverfd in rode en bruine tinten en op de 
rechter fl ank stond plutus & enyo. Bovenop stond een gekke  ronde 
 schoorsteen een beetje scheef. De eigenaar, hij stelde zich voor als 
 Bruine Steven, was een gedistingeerd type in driedelig pak van 
donker  fl uweel waarvan elk deel een andere kleur had: het colbert 
bruin, de pantalon dieper bruin en het gilet goudbruin. Daaronder 
droeg hij puntige schoenen – glanzend en wit – en hij had een beige 
panama hoed op waar zijn witgrijze haren onderuit kwamen. Ik had 
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zo iemand nog nooit in het echt gezien, alleen in fi lms.
‘Ik heb diep respect voor de joodse zakenmentaliteit,’ zei hij 

terwijl hij me de hand schudde. Hij stond op, hield de reling vast 
en keek over het water uit alsof hij naar ijsbergen speurde. We zaten 
op het dek en hadden prachtig uitzicht over het IJ.

‘Kijk, als Israël zou willen, drijven ze zo die kamelen de zee in. 
Ze geven dat volk een kans, zij willen Intifada. Net die geiten hier. 
Maar dat is een fata morgana. Ze hebben alle kansen, maar kunnen 
niet van andermans spullen afblijven.’

‘Welke geiten?’
‘Die Marokkanen natuurlijk! Allemaal terugsturen naar het Rif-

gebergte. Ze willen zich op een of andere manier niet aanpassen. 
Zet één Marokkaan alleen en die zal nog tegen zichzelf vechten.’

‘Ken je veel Marokkanen?’ vroeg ik.
‘Helaas wel. Een paar van die knaapjes hebben mijn apparte-

ment leeggehaald. Ze hadden me gevolgd vanaf de boot naar huis. 
Ik had ze weleens in de buurt zien hangen. Het liefst had ik ze met 
mijn eigen handen de nek omgedraaid. Een merkwaardig iets, dat 
rechtssysteem hier. Ze willen de sharia? Geef ze die, dan kunnen ze 
mooi net als in Arabië die grijpgrage vingers afhakken.’

Ik schrok van zijn eerlijkheid en hardheid. Het was  beangstigend.
Hij vervolgde: ‘Pardon, ik heb wel een Marokkaanse knecht. 

Die doet de schoonmaakwerkzaamheden en de boodschappen voor 
als we uitvaren. Maar ik geef hem niet de sleutel. Hij heeft een 
 vrouwtje en een broedplaats met kinderen. Je weet het nooit. Waar 
komt je vader eigenlijk vandaan?’

‘Bij de Egyptische grens daar, bij de Rode Zee. Jeruzalem. Het 
Koninkrijk der Hemelen.’

‘O, nooit geweten dat Jeruzalem aan het water lag.’
‘Uh, dat komt door die uitbreiding,’ blufte ik.
‘Ah, kijk dat bedoel ik, uitbreiding is altijd goed.’ Ik was in een 

wespennest beland en moest oppassen dat ik me niet versprak.
‘Heb je het warm, Joshua? Lekker briesje toch?’
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‘Uh, ja. Ik kom net onder de zonnebank vandaan, daarom zweet 
ik zo.’

Ik begon nog heviger te zweten. Dit was geen goed idee, ik scheet 
zowat in mijn broek. Wat als hij erachter kwam? Die gedachte 
maakte me misselijk. Er blies op dat moment een stevige wind op 
het water die voor verkoeling zorgde. Gelukkig vroeg hij me net op 
tijd of ik wat wilde drinken.

‘Daar aan de overkant heb ik mijn penthouse met dakterras. Alles 
van glas. Als je goed kijkt, zie je daar twee palmbomen. Ik kijk uit 
over heel Amsterdam. Een joodse makelaar heeft dat huis voor me ge-
scoord voor een ordinair prijsje. Ik ken hem al jaren, misschien jij ook 
wel. Jullie kennen elkaar allemaal, toch? Wat doet je vader eigenlijk?’

Godverdomme, hadden ze niet genoeg aan mijn valse cv? 
Met mijn geweldige staat van dienst al op zo’n jonge leeftijd? Als 
 assistent-regiomanager had ik zogenaamd gewerkt bij verschillende 
multi nationals waarvan ik de naam niet eens kon uitspreken. Mijn 
hersenen  moesten snel wat verzinnen.

‘Die doet iets met diamanten in Antwerpen. Hij heeft van die 
krullen, weet je wel. Hij praat niet vaak over zijn werk. Ik zie hem 
ook nooit. Krijg alleen zakgeld van hem. Of nee, van mijn moeder 
eigenlijk. Te weinig. Daarom ben ik hier.’

‘Daar hou ik van: jong en ambitieus. Gaat helemaal goed komen 
met jou. Precies op deze plek op deze boot, stond de koningin te 
zwaaien met haar fragiele polsen. Buiten de camera’s was ze een 
secreet van jewelste. Niet doorvertellen, hoor.’

‘Is de koningin hier geweest?’ Ik was blij dat het gesprek een 
andere wending kreeg.

‘Ze ontving twee jaar geleden een stel maff e Afrikaanse vorsten 
met van die Shaka Zoeloe-klederdracht om een paar honderd jaar 
vriendschap te vieren. Of was het nou de afschaffi  ng van de slaver-
nij? Het leken wel piraten die mijn boot wilden kapen. Weet je 
Joshua, tegenwoordig word je al snel voor racist uitgemaakt. We 
worden monddood gemaakt in Nederland. Die Oranjes spelen daar 
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een grote rol in. Pim Fortuyn heeft mijn stem. Heb jij ook zoveel 
last van al die moslims?’

‘Ja heel erg. Vooral als ik naar de kerk ga op zondag.’
‘Gevoel voor humor! Het wordt steeds beter!’
‘Vooral als ik dat pekkeltje op heb, dan word ik uitgemaakt voor 

kut-Ma… Ik bedoel kutjood.’
‘Keppeltje is het toch? Dat bedoel ik nou. Ze zouden vergun-

ningen moeten afgeven.’
‘Vergunningen waarvoor?’
‘Wapens natuurlijk, dan kunnen ze al die gasten afknallen. Kom, 

laten we een rondje doen, dan laat ik je de boot zien. Trouwens, 
doe je niet aan de sabbat?’

De sabbat? Wat de fuck was dat nou weer? Ik moest me gaan 
verdiepen in de joodse cultuur. Wat een kutvragen allemaal.

‘Uh ja, natuurlijk. Dagelijks.’
‘Mmm, is dat een soort stroming?’ Blijkbaar wist hij zelf ook 

niet waar hij het over had.
‘Jazeker. Als vaarwater. Go with the fl ow.’
‘Een hippe jood. Kijk zo heurt het.’
Binnen was de boot luxe ingericht. Warm en sereen. Veel  gelakt 

hout, koper en rood pluche. De muren en plafonds waren  bedekt 
met kleine kristallen lampen. Zelfs buiten op de boot hingen er 
 chique lampen. In de romp van de boot was een zaal met een open 
bar en over de lengte waren een stuk of tien nissen met  kleine tafels 
en zachte bankjes. Daartussen hingen spiegels, enorme  spiegels, 
waardoor de ruimte nog groter leek, en onder de spiegels  hingen 
kleine klassieke portretten met naamplaatjes van componisten als 
Bach, Beethoven,  Mozart, Vivaldi, Schumann en Verdi eronder. De 
andere namen kon ik moeilijk lezen. Deze klassieke fi guren leken 
net pooiers, zo extreem waren ze uitgedost.

De inrichting van de boot leek op die van een bordeel. Misschien 
wás het er wel een. Er heerste een serene sfeer, die me thuis deed 
voelen. Het had iets intiems. De vloer kraakte als je eroverheen 



14

liep. Hij was gemaakt van het soort hout dat ik ooit in het Rijks-
museum had zien liggen toen ik er tijdens een schoolreisje was. 
Alsof je er elk moment doorheen kon zakken. Je kon jezelf er bijna 
in terugzien. Spiegelhout? Aan het eind van de romp was een kleine 
dansvloer, waar een microfoon stond. Hier kon je een aardig feestje 
bouwen. Dit moest een varende neukboot zijn! Het schip had vier 
dekken waarop zich vijf salons bevonden. In het stuurhuis had je 
een prachtig uitzicht over het water.

‘Hou het stuurwiel even vast,’ zei Steven als een echte gezag-
voerder. ‘Geil hè?’

Er vlogen gigantische meeuwen voorbij en ik moest denken aan 
de Titanic. ‘Wat vind je ervan jongen?’

‘Ik vind het geweldig,’ zei ik.
‘Gebouwd in 1901 en zestig meter lang. Nog in haar oude glorie. 

Als ze een kut had, had ik haar geneukt!’
‘Zijn er veel sollicitanten?’ vroeg ik toen we weer terug op het 

dek waren.
‘Driehonderdzeventig belangstellenden. Veel Ali’s en Hassans, 

Sjakies en Sjonnies. Niet mijn rijtje. Jouw sympathieke kop op de 
pasfoto en Israël waren doorslaggevend. En je leeftijd, daar ben ik 
eerlijk in. Dat lijf kan wel een beetje minder, dat zeg ik je ook eerlijk.’

‘Komen er nog meer vandaag?
‘Niemand.’
‘Ben ik de laatste?’
‘Nee.’
‘Huh?’
‘Jij bent de eerste en de laatste. Ik ben gezegend met een zesde 

zintuig. Mijn boot is bij jou in goede handen. Je zult een goede 
beheerder zijn. Daar twijfel ik niet aan, volgende week krijg je de 
sleutel. Gefeliciteerd, topper!’

Ik was blij en verbaasd tegelijk. En opgelucht. Jezus. Voor deze 
act had ik wel een Oscar verdiend.

Hij klapte in zijn handen en zei: ‘Jij wordt de tutor van dit schip.’ 
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Ik had geen idee wat dat betekende, maar knikte hevig.
‘O ja, nog één laatste belangrijke vraag, Joshua.’
Wat nu weer? Ik hoopte niet dat ik alsnog door de mand zou 

vallen nu ik net aangenomen was. God sta me bij. De joodse God 
deze keer.

Hij legde zijn hand op zijn kin en vroeg me bedenkelijk: ‘Jij hebt 
geen voorhuid, hè? Hoe voelt dat nou?’

Ik was een paar seconden stil. Daarna wilde ik het volkslied 
zingen. Het Nederlandse, het Marokkaanse én het Israëlische. ‘Het 
voelt fantastisch!’ riep ik dolgelukkig.

‘Ik zit er al heel lang over na te denken. Mijn vrouw wil dat. 
Mijn tweede vrouw bedoel ik. Ons geheimpje. Vertrouwen is een 
groot goed. Je begrijpt me.’

Ik knikte.
‘Ze is Marokkaans,’ fl uisterde hij.

Al snel vond ik mijn draai op de boot en beetje bij beetje won ik het 
vertrouwen van Bruine Steven. Het beheren van zijn sterrenboot 
stelde eigenlijk geen reet voor, ik kon de hele dag naar betaalde 
pornozenders kijken. Na een paar weken had hij me nodig voor 
iets ‘beters’, met nog meer verantwoordelijkheid. Ik was jong en 
ambitieus en weigerde niet.

Ik had hem niet aangezien voor coff eeshophouder. Hasj uit 
 Ketama was geliefd. We hadden een leverancier gevonden met be-
trouwbare chauff eurs die de honderden kilo’s hasj vanuit Marokko 
Spanje binnensmokkelden. Op hun gemak reden ze door tot in 
de Amsterdamse volksbuurten. Je betaalde meer voor goede hasj, 
maar de roes was onbetaalbaar, de klanten wisten dat. De dozen 
vol koopwaar waren niet om aan te slepen, ze kwamen de zaak 
binnen alsof we met een constante verhuizing bezig waren. Andere 
coff eeshop eigenaren meldden zich. Ze wilden ons spul, want de 
klandizie liep bij ze weg. Vanaf openingstijd tot aan sluitingstijd 
kwam bijna elke minuut een klant binnen.
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Pas later besefte ik dat we slechts een voorstelling waren die de 
aandacht moest afl eiden van de grotere smokkel. De politie hield 
ons al een tijd in de gaten, want er gebeurde te veel om niet op 
te vallen. De coff eeshop bevond zich midden tussen de gezins-
woningen in de Pijp. En ik was een drukke loopjongen.

Opeens kwamen ze tevoorschijn. Bij een politie-inval tijdens het 
aanvullen van de coff eeshop werd ik op heterdaad betrapt.

Uit politieverklaringen bleek dat ze, voordat ze binnenvielen, de 
hele straat hadden afgesloten. Niemand mocht erin of eruit. Een 
kwartier lang kwam er geen klant binnen, dat viel me meteen op. 
Ik bleef maar op mijn horloge en naar de geblindeerde etalageruiten 
van de zaak kijken. Ik voelde dat er iets niet klopte, en vlak voordat 
ik naar buiten liep om poolshoogte te nemen, ontplofte de deur 
voor mijn neus. Een felle lichtfl its en een oorverdovend geluid. De 
etalageruit lag aan diggelen. Ik schrok me wezenloos. Een horde 
agenten stormde de coff eeshop binnen alsof we een terroristische 
aanslag aan het voorbereiden waren. Chaos, geschreeuw. ‘Politie! 
 Politie! Op de grond! Op de grond!’ Voordat ik het besefte, lag ik 
met mijn hoofd op de koude vloer, met vier knieën op mijn lijf: 
één in mijn nek, één op mijn onderrug en op allebei de knieholtes. 
Die laatste twee deden nog het meeste pijn. Ik probeerde om me 
heen te kijken, maar dat was onmogelijk.

‘Niet bewegen of ik knal een kogel door je kop! Stil blijven!’ 
schreeuwde de smeris die boven op me zat. Sommige klanten die 
in de zaak waren en niet wilden meewerken kregen harde klappen 
totdat ze op de grond neervielen. ‘Wat zei ik nou, godverdomme! 
Stil blijven, pleurishond!’ De knie verdween dieper mijn nek in en 
bezorgde me zowat een verlamming.

We waren erbij. De blokken hasj lagen overal verspreid, de 
 keuken achter lag er vol mee. We hadden honderd keer meer dan 
de toegestane waarde voor softdrugs. Ik kreeg een zwarte zak over 
mijn gezicht en werd door twee kleerkasten meegesleurd naar een 
arrestatiewagen.
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‘Iedereen loopt een keer tegen lamp, of je nou groot of klein 
bent,’ zei mijn advocaat toen ik hem ontmoette.

Bruine Steven noemde mijn naam om zijn eigen hachje te  redden 
en een lagere straf te krijgen. Ik beriep me op mijn zwijgrecht en 
Justitie beloonde me daarvoor met een hogere straf omdat ik niet 
mee wilde werken aan het onderzoek.

Ik had één ding geleerd: vertrouw niemand. Was ik die les maar 
nooit vergeten. Bruine Steven zag ik later vechtend op tv met de 
bekendste misdaadverslaggever van ons land.

De rat.


