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4.

Ik zal niet meteen zeggen dat het verschrikkelijk is op de boot, 
maar het is verschrikkelijk op de boot. 21 procent van de mensen 
op een schip wordt nooit zeeziek. Daar hoor ik niet bij. 75 pro-
cent wordt één keer zeeziek en daarna nooit meer. Of dat komt 
omdat ze, wijs geworden, gewoon nooit meer de zee op gaan, 
staat er niet bij. En dan hebben we nog de 4-procenters. Deze 
mensen worden elke keer opnieuw zeeziek. Je hoeft maar ‘zee’ 
te zeggen of ze kotsen je hele pak onder. Die mensen wonen in 
bossen, op steppes, ver van de zee. Ik niet. Ik hoor dan wel bij 
die zeldzame groep die altijd weer zeeziek wordt, ik ben kenne-
lijk niet slim genoeg om te maken dat ik op het droge kom. Ik 
ben kots- en kotsmisselijk. En dat terwijl het niet eens stormt. 
Niks. Geen zuchtje wind. Als er nou nog sprake was van Moby 
Dick-achtige taferelen met overboord slaande harpoeniers en 
slagregens en over het dek tuimelende vaten rum... Niets.

Dag vier op de boot en ik ben uitgedroogd. Ook ken ik elke 
kleur die gal kan aannemen. Maar eigenlijk heb ik al twee dagen 
geen gal meer. Slappe thee, scheepsbeschuitachtige dingen en 
een bed kleiner dan een gitaarkoffer is alles wat ik heb.
 Roadie heeft één keer overgegeven, het vervolgens gewoon 
opgelikt en is weer doorgelopen. Handig hoor, dat hij ertegen 
kan. Want als hond kom je toch al snel een keer of... nooit op 
zee.
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 Dag vier dus. Vandaag ga ik verdomme het dek op. Ik heb 
goud geld betaald hiervoor en heb recht op een diner at the cap-
tain’s table. Zal me een feest worden. Ik hoop voor hem dat hij 
twee pakken bij zich heeft.
 Ik loop eindeloos door de gangen naar trappen die me ner-
gens heen brengen en luister ondertussen naar de geluiden die 
een schip maakt. Lekker industrieel. Björk. Alles heeft een rit-
me, Frizzle Sizzle. Hier kun je mooie liedjes mee maken. Maar, 
die maak ik dus niet meer. Wel al vier dagen niks gesnoven en 
gedronken. Ik kijk Roadie aan maar besluit dat het nog te vroeg 
is om tegen hem te praten. Tom Hanks had zijn volleybal, Wil-
son, maar die nam toch een goed jaar voor hij tegen de bal be-
gon te babbelen. Ik heb dus nog even voor ik gek word. Maar 
vier dagen geen drugs of drank, dat is lang geleden. Geen si-
garet ook, bedenk ik terwijl ik eindelijk een deur vind die naar 
buiten lijkt te gaan. Ik zal vast ook al wel wat afgevallen zijn...
 Met mijn linkerhand open ik de deur naar het dek en onmid-
dellijk slingert de rest van mijn lijf erachteraan. Ik lig met mijn 
benen onder me gevouwen tegen een roestige kist aan en kijk 
net op tijd op om de weer terugkerende deur hard in mijn ge-
zicht te mogen ontvangen. Weer eens wat anders dan misselijk 
zijn. De hond staat nog steeds in de gang. Zou hij van boord 
kunnen waaien? vraag ik me af, terwijl ik het bloed uit mijn neus 
voel stromen. Met zijn zeepoten? Ik trek mezelf overeind voor 
de deur weer mijn kant op komt, maar krijg hem toch vol op 
mijn enkel. Ik gebruik de naam van de Heer en Zijn Zoon niet 
alleen ijdel, ik scheld ze helemaal verrot en hink de gang op. De 
deur slaat achter mij dicht. Goed, eerst even iets in mijn neus 
stoppen om het bloeden te stelpen. Al wat ik van biologie heb 
begrepen is dat het raadzaam is je bloed binnenslijfs te houden, 
en dat gaat op dit moment helemaal mis. En waarom zie ik hier 
eigenlijk helemaal niemand?
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 ‘Brand!’ gil ik. Niks.
 ‘Brahaaaaannd!!!’ Dan gaat er een deur open, helemaal aan 
het einde van de gang.
 ‘Hé! Doe eens niet...’ Vriendelijke stem, maar wel dwingend.
 Het is de eerste persoon die ik sinds ik inscheepte zie, dus 
ik ben niet van plan hem te laten ontsnappen. Zijn deur gaat 
alweer dicht.
 ‘Ho! Wacht! Meneer? Ho ho!’ De deur gaat weer open.
 ‘Ho ho? Wie ben jij, Santa Claus?’
 Nu hoor ik dat de man Nederlands praat, maar het niet is. Ik 
ben al halverwege de gang, Roadie in mijn kielzog.
 ‘Mag ik wat vragen?’ En zonder het antwoord af te wachten: 
‘Waar zijn we?’
 Ik hoor niets, maar als ik doorloop en bij zijn deur kom zie ik 
dat hij die open heeft laten staan.
 ‘Atlantic Ocean, I hope.’ Hij is op zijn kooi gaan zitten maar 
kijkt me niet aan. Meneer is namelijk een lijntje aan het leggen, 
preciezer: een stuk of acht.
 ‘Ach,’ hoor ik mezelf zeggen, ‘in dat geval heb ik nog een 
vraag...’ En ik kijk met de blik die elke junk kent. Blijft daar nog 
iets van over? Hoeveel? En mag ik dat dan hebben? De blik die 
ik terugkrijg ken ik niet. Logisch, want ik heb nog nooit iemand 
ontmoet met een paar honderd gram onder zijn bed. Dan kijk je 
anders, kennelijk. Zorgelozer. Deze blik betekent: ik heb meer 
dan mijn neus aankan. Dat komt dan mooi uit, want ondanks de 
dappere poging van die buitendeur heb ik nog steeds een neus.
 Ik ga naast hem zitten. Dat kan in zo’n geval, je bent meteen 
close. Je deelt iets. Zijn coke: zeker. Maar ook een lot. Een 
lot dat, wanneer gedeeld, meteen minder gênant is. Een kamer 
vol mensen die nooit gebruiken en het heel erg vinden dat jij 
dat wel doet, dat is gênant. Dit niet, dit kan nog weleens heel 
gezellig worden. Roadie vlijt zich in een hoekje van de kleine 
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kamer, mijn nieuwe vriend neemt een snuif en biedt mij de 
spiegel aan.
 Ik gil het uit van de pijn. Roadie schiet de gang op. Mister 
halve kilo slaat dubbel van het lachen en ik wil nu echt van de 
dope af. Nooit meer. Nooit nooit nooit meer gebruiken. Vanaf 
nu ga ik gezond doen, denk ik met mijn hoofd achterover tegen 
de muur.
 ‘Wodka?’
 Hij vraag of ik wodka wil. Ik heb zojuist officieel mijn neus-
schotje naar de gallemiezen gesnoven, man! ‘Ja, doe maar.’ Dat 
is tenminste een natuurproduct.
 Roadie vind ik straks wel weer. Heel ver weg komt hij toch 
niet. Maar hij kan natuurlijk wel overboord slaan. Hij mag dan 
zeepoten hebben, lange poten zijn het niet. Ik sla het glas ach-
terover, knik vriendelijk naar de man, waardoor mijn neus met-
een weer gaat bloeden, en ren de gang op.
 ‘U zoekt uw hond?’ Een stem die zware shag verraadt.
 ‘Ja,’ zeg ik terwijl ik me omdraai. ‘Gezien?’
 Een enorme man zit met één knie op de grond naast Roadie 
en aait hem over zijn hoofd. Een enórme man. Ik ben 1 meter 
78. Deze man zit op één knie en kijkt mij recht in de ogen aan. 
Dan overdrijf ik 10 centimeter, nou en? Het is hoe dan ook een 
reus. Vergeleken bij deze man ziet Roadie eruit als een cavia.
 ‘Ik ben Jim,’ zegt hij en ik geloof hem meteen. Dit is een Jim. 
Duidelijk. En de kapitein, kan niet anders.
 ‘Mocht u vanavond aan willen schuiven aan de captain’s table, 
dan raad ik u aan dit met een schone neus te doen.’
 Ik grijp naar mijn neus. Ajax op mijn wijsvinger.
 ‘Ik ben ergens tegenaan gelopen,’ mompel ik.
 ‘Dat weet ik,’ zegt hij. ‘Niet meer doen.’ Als een moeder die 
een klein kind dat naar de bekende weg vraagt terechtwijst.
 ‘Niet meer doen,’ zeg ik. Prima. Speel ik deze rol. Alles wat 
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Jim wil. Jim is groot, het is zijn boot, Jim heeft voorlopig in alles 
gelijk. Nog twee dagen, dan zijn we in New York.

Even later sla ik de deur van mijn hut dicht en bedenk ik dat ik 
geen idee heb waar ik de kapitein kan vinden, laat staat zijn tafel. 
Al vermoed ik dat mocht ik de een vinden, ik de ander ook met-
een zal zien. Ik heb redelijk trek. Honger zou ik het niet willen 
noemen, maar de ruimte in mijn maag voelt aangenaam. Ken 
ik eigenlijk niet. Logisch, tot vier dagen terug propte ik alles 
wat er binnen handbereik was gedachteloos naar binnen. Jaren-
lang klaagde ik elke nacht over brandend maagzuur ‘terwijl ik 
toch echt niet zoveel gedronken heb, verdomme’. Nee. Maar 
een vleesstaaf zou je eigenlijk om zijn naam alleen al niet mogen 
eten, en met een sloot mayonaise erbij wordt het helemaal een 
gifaanval. Twintig jaar lang, Bob en ik, vijf keer per week, min-
stens één vleesstaaf. De man.
 ‘Nog eentje?’
 ‘Nee joh.’
 ‘Delen?’
 ‘Ah, welja.’
 Terwijl de rest van de band keurig aan de worteltjes zat, of 
een broodje huzaar bouwde (een wit bolletje met een slaatje 
erop), deelden wij gebroederlijk de zoveelste aanslag op ons 
maag-darmkanaal. Terug de bus in, wijntje open, blokje kaas.
 Bob at en dronk twee keer zoveel als ik, trouwens. Maar ik 
heette van het begin af aan ‘die dikke’. Ook toen hij eventjes 
dikker werd dan ik heette ik nog steeds zo. Zelfs toen ik een 
keer wél 12 kilo was afgevallen om de marathon van New York 
te gaan rennen, zei niemand: ‘Zo, nou ben je zeker de dunne?’ 
Nee. Er was nooit een dunne, ik was gewoon de dikke. Bob was 
langer. Veel langer. Daar kwam het door. En omdat ik wat dik-
ker was.



28

Roadie weet blijkbaar de weg. We stappen de hut uit, hij loopt 
gewoon een kant op en ik ga volgzaam achter hem aan. Nog 
steeds eraan gewend geleid te worden. Zo stap je ook een tour-
bus uit: je loopt met de tourmanager mee, die weet waar we zijn 
en tegen wie we spelen. Zo noemden Bob en ik dat.
 ‘Spelen we?’
 ‘Tilburg.’
 ‘Oei, Tilburg uit, altijd lastig.’
 En dan hadden we die geestige traditie ook weer gehad.
 Ik drentelde altijd graag achter de tourmanager aan. Toen we 
elkaar voor de derde achtereenvolgende keer in een damestoi-
let aan stonden te gapen, zei ze beleefd dat er een soort van 
afspraak gemaakt moest worden hierover. Ik was het met haar 
eens, dit kon zo niet langer. En dus liep ze in het vervolg al-
tijd eerst langs mijn kleedkamer en ging dan pas naar het toilet. 
Zo’n lul was ik geworden. Te slap om zijn eigen weg nog te vin-
den. Vroeger niet, maar sinds het leven was gaan bestaan uit van 
het ene radio-optreden naar de andere tv-quiz rennen en alles 
hapsnap gedaan moest worden, was ik veranderd. Ik was de baas 
die al het werk moest doen en aan wie iedereen verdiende, dus 
een paar egards waren op zijn plaats, vond ik. Nu loop ik achter 
een hond aan. Blind zou je mij best kunnen noemen.

De coke is kennelijk uit mijn pupillen verdwenen en mijn neus 
is schoon. Jim kijkt me indringend aan. Was ik nog high ge-
weest, dan had hij weinig van me heel gelaten, ben ik bang. Nu 
knikt hij goedkeurend. Hij is in smetteloos wit gekleed. Net als 
ik een grapje wil maken dat hij niet bang hoeft te zijn dat ik 
zijn kostuum zal bevuilen, doet hij iets waar ik de rest van de 
reis last van zal hebben. Hij trekt een stoel naar achteren en ik, 
eraan gewend verwend te worden, wil gaan zitten. Zijn grote 
hand houdt mij tegen. Ik deins terug, angstig van het nuchter 
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zijn. Doe ik iets fout? Jim knikt naar Roadie. Die aarzelt niet en 
springt op de stoel. Als een nieuwbakken koning zit hij aan tafel, 
recht tegenover de kapitein. Jim gaat zitten en ik neem de enige 
overgebleven stoel in, tussen hen in. Alsof ik een kind ben, terug 
van kostschool. Ik slik en knik. Ik snap het. Geen special treat-
ment, ik ben geen popster. Ik heb hiervoor betaald, dus Jim moet 
wel. Hij vangt 3575 euro voor dit diner.
 Jim blijkt de lastigste niet en causeert gezellig. Roadie eet 
hetzelfde als wij en het hele tafereel speelt zich af in een rui-
me, fris witgeschilderde ruimte vlak bij de stuurhut. Tijdens de 
maaltijd blijft de deur open en we zien de nacht over zee vallen. 
Ik eet zonder misselijk te worden. Een verdomd zachte tour-
nedos in een blauwschimmelsausje. Beetje zonde van het vlees 
zelfs, dat sausje. Al zal het Roadie een zorg zijn, die is in twee 
happen klaar. Ik daarentegen gedraag me voorbeeldig.
 ‘Wil ik nog eens bijschenken?’
 ‘Alleen met een glaasje water ernaast, Jim.’
 En dat drink ik dan ook nog, dat water.
 Jim vertelt en ik luister. Ook nieuw. Maar het bevalt me. Een 
maag die zich koest houdt, goed eten en voor het eerst sinds ja-
ren niet al een hele fles langs die smaakpapillen gejaagd hebben, 
zodat ik nog wat proef van het eten ook. En van de coke af. Nee 
echt. Ja ja. Echt. Voorlopig. We zien wel. En ik luister terwijl 
Jim praat.

Jim heet Croce. Jim Croce. Ik verzin het niet. Als ik elke naam 
zou mogen verzinnen, zou ik toch echt wel met een betere naam 
komen. Vader Italiaans, moeder Amerikaans en geboren en op-
gegroeid in de Spaarndammerbuurt. Vader de klassieke Italiaan 
die begin jaren zeventig zijn geluk kwam beproeven en uiteinde-
lijk maar een pizzeria begon. Twee jaar later kwam moeder naar 
Amsterdam die, hippiemeisje als ze was, de kunst van het wiet 



30

telen eens van dichtbij wilde bekijken. Voor het eerst rookte ze 
goede wiet, toen al vele malen sterker dan elders, en ze raakte 
bijna in een psychose. Op de stoep van het stralend nieuwe eta-
blissement van vader. Hij haalde haar binnen en liet haar drie 
dagen in zijn bed liggen, terwijl hij beneden in de zaak op de 
bank voor het aquarium sliep. De vierde avond strompelde ze 
de trap af en keek ze de zaak in. Het was druk en Jims vader had 
haar wel in de deuropening naast de keuken zien staan, maar 
hij had geen tijd voor haar. Zij liep weer naar boven, douchte, 
trok een schort uit de kast en ging in de bediening. Zonder een 
woord te zeggen. ’s Avonds wilde hij alweer op de bank voor het 
aquarium gaan liggen, maar zij had haar hoofd geschud.
 Haar vader heette Jim, zijn familienaam was Croce. Negen 
maanden later was er geen andere naam mogelijk geweest. Trots 
lieten ze kaarten drukken. ‘Jim Croce is geboren. 12 juni 1973.’ 
Een maand later klonk over de hele wereld, uit elke radio ‘Bad, 
Bad Leroy Brown’, van ene Jim Croce. Een eerbetoon, zo zagen 
zijn ouders het. Ieder ander dacht dat ze hun zoon naar de zan-
ger hadden vernoemd. Op 20 september van dat jaar stapte de 
andere Jim Croce in een vliegtuig dat meteen na het opstijgen 
tegen de enige boom in de wijde omtrek vloog. Toen was het 
helemaal zijn probleem niet meer.
 ‘Alleen een mooi verhaal,’ zegt Jim. ‘Just a nice story at din-
ner.’
 ‘Leroy Brown kwam niet verder dan de zevenentwintigste 
plek of zo, dacht ik.’ Ik flap het eruit, en heb onmiddellijk spijt.
 ‘I know,’ zegt Jim. ‘Maar ik vaar niet alleen op Amsterdam. 
Nooit eigenlijk. Toevallig nu... De zevenentwintigste plek in 
Nederland, dus. What’s your story, wise guy?’ Hij lijkt niet 
boos.
 Om met al mijn tafelgenoten weer op goede voet te komen 
schuif ik het laatste stukje van mijn tournedos op Roadies bord. 
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Die schrokt het naar binnen, maar Jim ziet het niet. God straft 
onmiddellijk. En terecht. Allemaal ijdelheid. Ik besluit om open 
kaart te spelen.
 Mijn verhaal? Ik kom uit een heel klein dorpje, kwam op een 
theateropleiding terecht waar ik niets te zoeken had, maar waar 
ik op wilde, alleen al omdat het hele dorp riep dat het me nooit 
zou lukken. En toen dat gelukt was, won ik een paar prijzen, ik 
ging samenwerken met een andere jongen, we schreven liedjes, 
vormden een band met jongens die zeshonderdachtendertig-
duizend keer beter waren dan wij en verkochten twee miljoen 
platen. En speelden twintig jaar uitverkochte tournees. O, en 
dan vergeet ik nog de zesentwintig speelfilms waaraan ik mee-
deed, waarvan ik sommige zelf schreef en regisseerde, de prijzen 
die we daarmee wonnen en de zeer succesvolle tv-series waarin 
ik speelde. Steevast hoofdrollen. Wilde je nog meer weten, me-
neer-die-alleen-maar-uit-beleefdheid-vraagt-wat-ik-doe? Dat 
dacht ik ook niet.
 In het buitenland ben ik vaker schrijver. Van eetgidsen. Veilig 
en niet te controleren. Het zijn per slot van rekening Neder-
landse eetgidsen en ze zijn niet bovenmatig succesvol, maar ze 
brengen wel genoeg op om naar een prachtige stad af te reizen 
in het buitenland. Voor de titels gebruik ik de namen van onze 
cd’s vermengd met eten. Simpel als dat.
 Ik besluit te kiezen voor de eetgidsenkaart. Een schrijver over 
eten met een drugsprobleem. Waarom niet? Er zijn wel meer 
junkie-chefs. Het is niet eens half gelogen. Als ik ergens mijn 
geld mee verdiend heb, is het wel met mijn leven leuker liegen 
dan het is.




