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Toen ik in de Baai van Biscayne aankwam, minderde ik vaart.
De maan glinsterde op het water tussen de paalwoningen van
Stiltsville. In mijn kielzog doemde een donkere, onverlichte boot
op. Ik had het al op de radar gezien. Was erop voorbereid.
Als je vier oersterke Mercury Verado-motoren hebt – samen
goed voor 1400 pk en een maximumsnelheid van 160 kilometer per uur – is het belangrijk dat je precies weet wanneer
je ze wel en wanneer je ze niet moet gebruiken. De lichten
knalden aan. Vier schijnwerpers op volle sterkte verlichtten
mijn dashboard alsof het midden op de dag was. Ik werd bestookt door de blauwe zwaailichten daarboven. Agent Russ
Spangler had bij de commando’s gezeten en nu leefde hij op
dit soort nachten: volle maan en adrenaline. Op dit moment
paste hij zijn shock-and-awe-tactiek toe door me te verblinden
met een zaklamp van duizend watt. We hadden dit spelletje
vaker gespeeld. Zijn partner Melanie Beckwith was van de FBI
en had last van een napoleoncomplex, wat ze compenseerde
met anabole steroïden en spieren die een stuk forser waren
dan de mijne.
Hoewel ik best in staat was aan hen te ontsnappen, zou het
me niet lukken om aan de kustwacht te ontkomen – ook op
mijn radar – of aan de vliegtuigen die ze konden oproepen.
Ik zou het eiland misschien halen, maar dat zou dan meteen
mijn laatste race zijn, en ik was nog lang niet van plan om met
pensioen te gaan. Als er ooit iemand in de bloei van zijn leven
5
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was, dan was ik het wel. De motoren achter me waren een
laatste redmiddel. Als ik die zou gebruiken, was dat meteen
de laatste keer dat ik met deze boot zou varen en aangezien
die bijna een half miljoen dollar had gekost, wilde ik er graag
nog wat langer mee doen. Maar dat is het probleem met een
boot als deze: als je besluit die te kopen omdat je haar nodig
hebt voor dit soort werk, moet je je er niet te veel aan hechten. Dat geldt voor bijna alles. En iedereen. Niet hechten. Je
moet bereid zijn dat waar je van houdt te dumpen zodra agenten als Spangler en Beckwith aan de horizon verschijnen.
In de bijna tien jaar dat ik in de handel zit, heb ik bovenal
één ding geleerd: houd niets te krampachtig vast. Ook geen
mensen. Jouw leven en dat van de mensen om je heen bungelt boven de afgrond en één duwtje is genoeg om het naar
beneden te laten storten. Voorgoed verdwenen. Dat geldt ook
voor het plezier dat je eraan beleeft. Let op waar je loopt. Houd
één voet stevig aan de grond. Want het kan zomaar zijn dat
je iets over de rand moet duwen. Je kunt beter helemaal niets
bezitten en nog belangrijker: laat niets jou bezitten.
Ik keek op mijn horloge. Een Marathon-duikhorloge dat
Shelly me gegeven had. Ze beweerde dat ik op mijn eigen
begrafenis nog te laat zou komen, dus ze had het vijf minuten
vooruit gezet. De wijzers werden verlicht door tritium, dat helder oplichtte in het donker. Ik had nog tijd. Ik zette de motoren
uit en draaide me naar het licht. Ze kwamen langszij varen. De
stem van agent Spangler echode over het water: ‘Hallo Charlie
Finn. Wat een verrassing om jou hier te treffen op dit tijdstip.’
Ik stopte mijn handen in mijn zakken en lachte mijn Hum
phrey Bogart-glimlach naar agent Beckwith.
Ze sprong bij me aan boord en maakte mijn boeg aan hun
achtersteven vast. Ze lachte en zei niets. Ik knikte. ‘Zo te zien
begint dat fitnessprogramma zijn vruchten af te werpen.’
Ze wees met haar vinger en zei: ‘Ga daar staan en hou je
mond.’
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De narcoticabrigade en kustwacht hebben, net als de Wilden Viscommissie, uitgebreide opsporingsbevoegdheden, dus
permitteerden ze zich wat meer vrijheden in het schenden van
mijn fundamentele grondrechten. Bovendien wisten ze dat ik
ze niet voor de rechter zou slepen of mijn advocaat zou bellen.
Daarom haalden ze – samen met hun Duitse herder Molly –
in het halfuur daarna mijn hele boot overhoop. Op zoek naar
iets wat op drugssporen leek. Ik vouwde mijn armen over
elkaar en keek geamuseerd toe. Ik was echt onder de indruk
toen agent Spangler zijn duikpak aantrok en de romp van mijn
boot inspecteerde. Zo’n veertig minuten later begonnen de twee
agenten mijn instrumentenpaneel te demonteren, terwijl Molly
trouw aan mijn voeten zat. Ik krabde op haar kop en liet haar
mijn hand likken. Ze legde een poot op mijn been en kwam
tegen me aan staan. Toen ze niet keken, gaf ik haar hondensnoepjes die de vorm hadden van een bot. Na bijna twee uur
zweten en kreunen, en zonder iets gevonden te hebben, brachten ze rapport uit aan iemand in een kantoor aan de andere
kant van hun mobiele telefoon, gooiden mijn boegtouw los en
vertrokken zonder iets te zeggen.
Iemand had hen getipt dat ik vannacht iets zou wegbrengen,
en ze hadden gelijk: dat zou ik ook doen, maar diezelfde persoon had mij getipt dat hij hen getipt had. Het loont om meer
te betalen en Colin, mijn zakenpartner, betaalde altijd meer.
Spangler en Beckwith hielden me al vijf jaar lang bijna voortdurend in de gaten. Net als het team van Miller en Marks voor
die tijd had gedaan. Hoewel ik genoeg smokkelde om deze
boot twintig tot dertig keer of zelfs vijftig keer te vullen, was
ik nog nooit gepakt. En dat zou vannacht ook niet gebeuren.
Zorgeloos zette ik de motoren aan en zag met lichte ver
bazing hoe Spangler en Beckwith noordwaarts verdwenen. Ik
neuriede zachtjes: ‘Na-na-na-na-na… Goodbye!’ Ik stuurde
de boot langzaam het doolhof van kanalen in die de baai in
voerden. Ik gleed door het duister langs gigantische jachten
7
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en villa’s van twintig miljoen dollar, waar de rijkelui van Miami
hun leven te kijk zetten. Ik had bij veel van deze huizen weleens iets afgeleverd, maar een van de dingen waaraan ik mijn
succes te danken had, was het feit dat ik, als ik eenmaal iets te
pakken had, het wist vast te houden. Ik kon een geheim bewaren en wist precies hoever ik kon gaan.
Ik slingerde door het doolhof in de wetenschap dat Beck
with meer dan één verborgen gps-ontvanger in de boot had
aangebracht. Ze hadden al maanden geleden de eerste geïnstalleerd en sindsdien speelden we dit kat-en-muisspel. Die poppenkast van vannacht was bedoeld om een tweede te plaatsen,
omdat de eerste waarschijnlijk tegengestelde signalen had gegeven als gevolg van zoutcorrosie. Het kan natuurlijk ook zijn
dat het zoutzuur dat ik er overheen gegoten had daaraan bijgedragen had. Dat weet je maar nooit.
Miller en Marks waren ermee begonnen. Ik had de zender
na een paar dagen gevonden, dus ik verkocht de boot aan een
gozer die het Panamakanaal in tegengestelde richting passeerde. Ze dachten dat ik drugs ging ophalen in Mexico. Ze stuurden boten en helikopters en vliegtuigen, maar de hele list
mislukte en had ze een lieve duit gekost. Ze waren niet blij.
De gast die de boot had gekocht vertelde dat ze best verbaasd
waren toen ze hem bij de kust van Mexico aantroffen, waar
hij op marlijn viste. En Miller en Marks hadden klappen uitgedeeld toen ze erachter kwamen dat ik het niet was. Ze waren
nog verbaasder toen ze mij ’s middags op mijn veranda in
Bimini zagen zitten, met een kop koffie in mijn hand en een
sardonische glimlach op mijn gezicht, starend naar de zons
ondergang. ‘Kopje koffie?’
Ook nu staarde ik uit over het water. Onder me het geronk
van de motoren. Hoewel deze boot niet van mij was, was het
mijn lievelingsboot. Colin had mij daarom gevraagd haar een
naam te geven. Ik had haar de ‘Storied Career’ genoemd:
legendarische levensloop. Morgen zou ik veertig worden en
8
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als er iets over mijn leven te zeggen viel, dan was het wel dat
het legendarisch was.
Ik legde aan, checkte de radar en zag dat Spangler en Beck
with niet ver uit de buurt waren. Ze waren niet de enigen
met een gps-transponder. Wij konden dat spelletje ook spelen. We hadden onze zaakjes op orde, alleen zag onze zaak er
iets anders uit. Onze zaak was exclusief en was gebaseerd op
eerlijkheid – voor zover dieven eerlijk zijn – en we deden ons
best onzekerheden uit te sluiten. We verkochten alleen aan
klanten die we hadden doorgelicht. We accepteerden alleen
betaling via internet op buitenlandse rekeningen. En wij bepaalden waar we het dropten. We dropten het nooit, echt nooit
wanneer zij het wilden of waar ze het wilden, en we vertelden
ze niet waar het was totdat we het gedropt hadden. Als ze
precies wisten te vertellen waar en wanneer ze het wilden hebben, dan moesten ze een andere koerier zoeken. Dit systeem
had altijd goed gewerkt en had Beckwith en Spangler steeds
zand in de ogen gestrooid, waardoor ze voortdurend achter de
feiten aan liepen.
Ik zette de motoren uit, de koffiepot aan en haalde de doos
met donuts uit mijn tas. Ze zouden vast en zeker trek hebben.
Ik zette ook een bak met voer voor Molly klaar. Herten- en
lamsvlees.
Ik trok de vlotter omhoog die aangaf waar de krabbenval
lag en ik pakte mijn wetsuit. Het water was wel niet zo koud,
maar de effen zwarte kleur viel onder water minder op dan
mijn blanke huid. Ik trok het duikpak aan, deed de regulator
in mijn mond, liet me in het water glijden, waar ik mijn flippers aantrok en aan de achthonderd meter lange zwemtocht
begon. Ik nam de tijd. Mijn cilinders waren uitgerust met
twee Pegasus-thrusters: schroefpropellers die me onder water
voortduwden met een snelheid van ruim drie kilometer per
uur. Uit mijn hoofd gezegd is dat bijna twee knopen. Daarnaast hield ik in mijn hand een extra thruster, die nog het
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meest weg had van een torpedo. Deze drie hulpmiddelen joegen me stil en ongezien onder water voort. En mijn benen
werden niet moe, voor het geval ik die nog nodig had.
Ik gleed door het water tot ik het flitslicht van de vuurtoren
boven me zag. Toen maakte ik mijn duikuitrusting los, trok
mijn wetsuit uit en liet alles naar de oceaanbodem zinken,
twaalf meter lager. Ik kwam naast de Pathfinder boven water,
die ik drie dagen daarvoor had gebruikt en afgemeerd. Ik maakte het boegtouw los en duwde af. Een halfuur later doemde
de kade op waar het basketbalteam, de rapper met zijn gevolg
en een popzangeres met haar managementteam aan het feesten waren, evenals de hedgefondseigenaar met alle meisjes die
hij had kunnen kopen en een kwart van Miami’s elite. Als zij
hun geld wilden opsnuiven aan coke, dan was dat hun volste
recht en hun eigen probleem. Ik runde alleen de nachtelijke
bezorgservice. Als ik het niet deed, zou iemand anders het
doen. Vraag en aanbod.
Ik gleed langs de aanlegsteiger onder het ritmische gebonk
van een feestje in het huis. In het donker laadde ik enkele
pakjes uit en stopte die in een gat in de vloer onder een kast
die op de kade stond. Ik was hier eerder geweest. Een goede
klant. Toen ik alle meubels weer netjes had teruggezet zoals
ik ze had aangetroffen, stuurde ik een sms’je om de levering
te bevestigen, sprong weer in mijn boot en verdween.
Een uur later zwom ik langs de mangroves onderweg naar
de Storied Career. Ze was omsingeld door vier andere boten
van de narcoticabrigade en werd van alle kanten beschenen.
Alsof een tweede keer doorzoeken wél iets zou opleveren.
Van een afstandje zag ik hoe Beckwith en Spangler schuimbekkend van woede rondliepen en met schuttingwoorden
gooiden – en ook met alles in mijn boot wat niet vastzat.
Molly stond op het achterdek, haar snuit in een doos donuts.
Zo te zien had ze eerst de donuts met poedersuiker verorberd,
want haar gewoonlijk zwarte neus en bek waren krijtwit. Een
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paar honderd meter verderop in de straat achter de boot knipperde de luifel van een pizzatent die de hele nacht open was.
Ik zwom met een grote boog om de boten heen, kocht een
grote pizza en keerde naar mijn boot terug met de pizzadoos
op mijn schouder. ‘Hallo jongens. Pizza?’ Ze konden er niet
om lachen. Maar aangezien ze geen drugs, geen geld, en ook
geen bewijs voor een van die twee hadden, konden ze weinig
anders doen dan nog harder tekeergaan en tegen mij zeggen
dat ik moest oprotten.
En dat deed ik.
Ik navigeerde mijn boot door de kanalen, meerde aan in
een jachthaven en liep naar mijn fiets. Na een paar kilometer
stapte ik Colins achterdeur binnen. Toen hun huis gebouwd
werd, had Marguerite in de bijkeuken een kast laten bouwen
waarin voor iedereen een kluisje zat. De kinderen konden hun
schoolspullen en sportuitrusting, compleet met stinkende zweetschoenen, erin kwijt als ze thuiskwamen. Toen ik familie werd,
had Colin er mij ook een toegewezen. En zoals met bijna alles
wat Colin Specter deed, was daar meer dan één reden voor.
Ik gleed met mijn hand over de bovenste plank van mijn
kastje, waarop in de achterste hoek – onzichtbaar voor wie
voor de kast stond – een kleine koker was aangebracht. Net
groot genoeg voor een mobiele telefoon – of alleen een simkaart. Het was een van de vele speciale plekjes. Mijn vingers
vonden het nieuwe kaartje ter grootte van een postzegel. Ik
verving het snel voor mijn oude kaart en gooide die in de
vuilnisemmer, waarna ik mijn mobiel in mijn zak liet glijden.
Iets wat ik al honderden keren had gedaan.
Maria zat op de bank. Vlechten. Strikken. Make-up van haar
moeder. Een roze balletpakje. Knieën opgetrokken tegen haar
borst, een bak popcorn op haar knieën, terwijl ze onze favoriete film keek. Ik ging naast haar zitten toen de nonnen op
het scherm over hun probleem begonnen te zingen: Maria in
het klooster. De echte Maria – die op de bank naast me –
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tikte met haar voeten en had geen uitnodiging nodig om mee
te zingen met de geluidsgolven die de woonkamer en keuken
begonnen te vullen. Ze wist heel goed dat ze onze aandacht had
en dat de gordijnen op het toneel van haar leven uit elkaar
schoven. Ze ging op de bank staan en brulde met een prachtige stem het lied mee. Ze had één wenkbrauw opgetrokken
en een ondeugende glimlach verspreidde zich over haar gezicht, terwijl haar stem de al bijna vijftig jaar oude vraag stelde
uit het gelijknamige lied, namelijk: hoe los je een probleem
als Maria op?
Maria en ik hadden The Sound of Music voor het eerst ge
keken toen ze vier was. Colin en Marguerite hadden me vanwege een noodgeval gevraagd te babysitten en aangezien ik
totaal geen verstand van kinderen had – zeker geen kleine
kinderen – zette ik een dvd op om de tijd te doden. Dat werkte en sindsdien hebben we de film tientallen malen gekeken.
Nu ze twaalf was, kende Maria haar tekst net zo goed als de
echte cast.
Maria sprong van de bank op de biljarttafel, maakte een
pirouette en vervolgens een plié, zonder zich te bekommeren om de kleine voetafdrukken die ze op het vilt achterliet
en zich niet bewust van de uitwerking die haar bewegende
handen op de hanglampen hadden. Haar probleem met het
krijgen van respons uit het ‘publiek’ had te maken met het
feit dat wij, de volwassenen, al zo vaak hadden meegezongen
dat we daar geen zin meer in hadden. Ons verlangen om
enige frivoliteit in de eentonigheid aan te brengen, had tot
gevolg dat we ons als een stel aritmische idioten begonnen
te gedragen. We brachten onze eigen versie van het inmiddels zo geliefde lied ten gehore. Vanuit de keuken klonk
een soort prutserige, ongeregelde rap van Colin en Marguerite, terwijl ik deed alsof ik totaal geen ritme kon houden
en op de verkeerde momenten op de tafel roffelde, waarbij
ik het geluid voortbracht van een jankende coyote. Een stel
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apen met potten en pannen zou meer muzikaliteit vertonen.
Bij het tweede couplet kreeg Maria in de gaten dat de
kamer was afgegleden naar een complete muzikale chaos. Ze
zette haar handen op haar heupen, fronste haar wenkbrauwen, perste haar lippen op elkaar en keerde terug naar haar
popcorn en de bank, terwijl ze een diepe zucht slaakte en
laatdunkend probeerde te kijken. Ze propte een handvol
popcorn in haar mond, blies een haarlok uit haar gezicht en
begon op haar iPhone een sms aan haar vriendin te tikken.
Haar vingers zeiden iets anders dan haar mond: ‘Wat zijn
jullie verschrikkelijk oud.’
‘Ja, dat zijn we zeker,’ lachte ik.
Ze zat met gekruiste benen op de bank, zette de bak popcorn links van haar neer, stouwde haar mond opnieuw vol en
veegde haar vettige handen aan mijn mouw af.
Ik schoof wat dichterbij en trok een gekke bek, waarmee ik
haar vroeger tot huilens toe aan het lachen kreeg, maar nu ze
twaalf was moest ze er niets van hebben. Ze stak haar volwassen wordende hand in de lucht, als een stopteken, en zei
zonder haar blik van de iPhone los te maken: ‘Ik hoef het niet
te horen.’
Ik schoot in de lach, gaf haar een kus op haar voorhoofd en
stond op om naar de keuken te gaan. Maar eerst draaide ik de
halflege bak popcorn boven haar hoofd om.
‘Oom Charlie!’ Ze sprong op en stampte op de vloer. Een
roze verschijning. ‘Dat kun je niet maken!’ Ze sperde haar ogen
open om het drama nog erger te doen lijken. ‘Ik heb net mijn
haar geverfd…’
Ik ben dol op dat meisje.
‘Dat bewijst maar weer wat we al wisten…’ zei ik lachend
terwijl ik achteruit naar de keuken liep.
Ze keek me vragend aan. ‘Wat dan?’
Ik gaf Colin een boks, want hij wist wat er komen ging. ‘Dat
deze Maria inderdaad een probleem heeft.’
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‘Nou! Oom Charlie!’
Ik vluchtte de keuken in onder een spervuur van popcorn.
Ik plunderde de koelkast en at een paar restjes op, wat als
peetvader van zowel Maria als haar oudere broer Zaul mijn
pseudo-ouderlijk recht was. Maria bleef nooit lang boos en
kwam al snel haar nieuwe, oogverblindende schooltas laten
zien zodat ik die kon bewonderen, wat ik natuurlijk uitgebreid deed. Daarna pakte ze mijn hand en nam me mee naar
de wasruimte, waar haar nieuwe badpak, dat haar moeder
voor haar had gekocht, aan een kledinghanger hing. Met één
hand op haar heup, knipperend met haar wimpers en een
ritme tikkend met haar voet, zei ze: ‘Papa zegt dat ik hem
terug moet brengen.’
Het kledingstuk had de afmetingen van een zakdoek: meer
koordjes dan stof. Ik draaide me naar Colin om en knikte.
‘Mee eens.’
Ze sloeg me zachtjes op mijn schouder. ‘Je moet me steunen.’
Ik pakte het badpak en zei: ‘Het bedekt niets. Bovendien
is het wit.’ Ik rekte de stof op. ‘Je kunt er bijna doorheen
kijken.’
Ze knipperde overdreven met haar wimpers. ‘Daar gaat het
juist om. Heb je de concurrentie gezien?’
Ik pakte haar bij de kin. ‘Lieverd, jij hebt geen concurrentie. Er is op de hele wereld geen ander meisje van twaalf dat
zelfs maar in jouw schaduw kan staan. Trouwens, je wilt toch
geen jongens die alleen maar in je geïnteresseerd zijn omdat
je er in dit ding zo mooi uitziet?’
‘Bij mijn vader en moeder heeft het anders wel gewerkt.’
Marguerite begon te lachen. ‘Daar heeft ze een punt.’
Colin protesteerde: ‘Dat is helemaal niet waar. Daar ben ik
het niet mee eens. Ik ben voor je gevallen om je pianospel. Ik
had je nog nooit in die blauw met wit gestreepte bikini gezien
met die strikjes aan de zijkant.’
14
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Marguerite reageerde over mijn schouder: ‘Colin Specter,
doe nou niet alsof je verstand van muziek hebt.’
Maria was nog niet overtuigd en stond te wachten tot ik
haar kant koos. Ik probeerde het nog eens: ‘En dan nog iets:
tegenwoordig krijgt iedereen huidkanker, dat willen je vader
en ik voorkomen.’
Ze trok aan mijn hand en nam me mee naar haar nieuwste
schilderij. ‘Ja hoor, dat willen jullie voorkomen. En jullie willen ook voorkomen dat ik er leuk uitzie op het strand en laten
me liever voor gek lopen.’

L
Ik had in mijn jeugd een nogal verstoord gezinsleven gehad.
Eigenlijk had ik niet echt een gezinsleven. Als ik door Colins
huis liep, hoorde ik praten en lachen, ik werd geaccepteerd als
iemand die erbij hoorde, ik hield Maria’s hand vast, was zelfs
door haar ouders gevraagd voor haar en haar broer te zorgen
als zij kwamen te overlijden. De uren die ik hier doorbracht
waren de mooiste van mijn leven. En elke keer dat ik hier was,
popcorn at, Maria’s voorhoofd kuste, lol had met Marguerite
en Colin, etenswaren uit de koelkast snaaide, met mijn v oeten
op de salontafel zat, de afwas deed en de vuilnis buiten zette,
bleef ik zo lang mogelijk hangen en genoot ik er zo veel mogelijk van.
Colin en ik vertrokken zelden door dezelfde deur, dus toen
Marguerite en hij de voordeur uit liepen, verdween ik naar
de bijkeuken, waar ik Zaul tegen het lijf liep, die de vuilniszak verwisselde. ‘Hé, gozer.’
Ik gaf hem een knuffel – althans dat probeerde ik. Hij verstijfde, hield afstand. Zijn spieren hard, bol van de steroïden,
de stank van oude sigarettenrook. Hij gaf een bijna onzichtbaar knikje. ‘Charlie.’ Het woord ‘oom’ liet hij expres weg.
Het was even geleden en ik was oprecht blij hem weer te
15
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zien. ‘Je vader vertelde dat je vanavond iets leuks gaat doen
met je zus.’
Zaul hield de overvolle vuilniszak met één hand vast en
plotseling zag ik hoe gespierd hij was geworden. Een knikje.
‘Misschien gaan we een tochtje maken met de Yellowfin of
zo.’
De Yellowfin was Colins motorboot met een Yamaha-motor
van 300 pk. Perfect voor een spiegelgladde avond als deze.
Het jacht was voorzien van alle moderne elektronica, dus ze
zouden niet zomaar verdwalen. ‘Goed idee. Lekker bootje.
Vooral om ’s avonds een rondje te varen.’
Hij knikte en probeerde te glimlachen. Hij wees naar boven
en zei: ‘Ze houdt ervan om op de uitkijktoren te klimmen
en…’ – hij haalde zijn schouders op – ‘nou ja… Maria te
zijn.’
Zijn schouders werden naar beneden getrokken door iets
onzichtbaars. Hij had donkere kringen rond zijn ogen en zijn
stem klonk schor en moe. Er droop iets uit de vuilniszak op
de vloer. ‘Ik kan deze maar beter wegbrengen.’
Hij ging de garage in en ik verdween door de achterdeur
in de donkere schaduwen. Ik bleef even staan totdat mijn
ogen en oren aan het duister gewend waren en sloop toen
terug naar de kade – het beeld van Zaul op mijn netvlies
gebrand.

L
Het kostte de Storied Career nog geen uur om de overtocht
van zeventig kilometer naar Bimini te maken. Ik sliep o
 nrustig
en toen de zon opkwam boven de Atlantische Oceaan zat ik
al op de veranda met een kop koffie en had zowel mijn veertigste verjaardag als mijn bruiloft in het vooruitzicht. Hoewel
dat redenen waren om blij te zijn, had zich op mijn v oorhoofd
een frons gevormd: ik staarde naar mijn linkerpols. Mijn lege
16
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linkerpols. Het horloge dat Shelly me gegeven had, was verdwenen. Ik had het ergens in de afgelopen 24 uur verloren en
ik had geen idee waar.
En dat was niet best.

17
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Ik groeide op met één, allesbepalend gevoel dat alle andere
overschaduwde: het gevoel dat ik vies was. Wat ik ook deed,
hoe hard ik ook mijn best deed het vuil eraf te schrobben,
ik was niet schoon en kon mezelf niet schoon krijgen. Mijn
moeder betaalde bijna nooit de energierekening, waardoor
warm water een schaars goed was. Het betekende dat, in het
zeldzame geval dat ik mijn moeder knuffelde, haar haren naar
sigaretten en verschaald bier roken. Mijn kleren waren altijd
smerig en zaten vol vlekken, en op school schaamde ik me
daarvoor. Onze keuken stond vol met stapels vieze borden
van weken oud en het huis werd geteisterd door kakkerlakken die tussen de planken vandaan kropen en zich ’s nachts
boven op me lieten vallen. Als kind had ik weinig logeerpartijtjes. Om mijn onbehagen te maskeren, hield ik me op
de achtergrond, zodat mensen geen aandacht aan me schonken. Het laatste wat ik wilde was aandacht. Zodoende voelde
ik me op m’n gemak in de schaduwen.
En daardoor werd ik door weinig mensen opgemerkt.
In mijn jeugd struinde ik het strand van Jacksonville in Florida af. Een schooier met blond haar en blote voeten, die niet
op tijd thuis hoefde te zijn en geen verantwoordelijkheid nam.
Mijn jeugd leek een beetje op die van Huckleberry Finn en
hoewel hij niets met mijn achternaam te maken had, deed ik
alsof we verwanten waren. Ik woonde met mijn moeder in de
straat achter de boulevard, waarvan de grote huizen ons het
18
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uitzicht op de oceaan ontnamen. Daarom heb ik de zon vaak
zien opkomen vanuit de bovenste verdieping van ons huis.
Van mijn vader herinner ik me niets. Hij was taxichauffeur
en stierf bij een nachtelijk ongeval toen ik drie jaar oud was.
Mijn moeder had twee zwakheden: mannen en geld. Dat
wist ze en daarom had ze op een helder moment mijn vaders
levensverzekering gebruikt om het huis af te betalen. In haar
hart was ze een gokker, die graag risico’s nam, wat – zo legde
ze me later uit – haar liefde voor mijn vader verklaarde. Hij
was namelijk iemand met een hoog risicoprofiel, aangezien
hij van gin hield. De afbetaling van het huis betekende dat
niemand het haar of mij meer kon afnemen. Ook al hadden
we dan niet altijd te eten, we hadden in elk geval een dak
boven ons hoofd – zij het een lek dak. Toen de bank de akte
van het huis naar ons opstuurde, pakte ze me bij mijn kin en
zei: ‘Zet nooit iets op het spel wat je je niet kunt veroorloven
om te verliezen.’ Toen ik elf was kreeg ik een baantje bij een
restaurant verderop in de straat. Ik kreeg de fooien, die ik aan
mijn moeder gaf om de energierekening te betalen. Ik denk
dat de afbetaling van ons huis mijn moeder de gelegenheid
bood andere beslissingen te rechtvaardigen – zoals na werktijd
naar de gokhal gaan of elke week een lot van vijftig dollar
kopen. Op het eerste gezicht leek het misschien onverantwoordelijk wat mijn moeder deed en soms hadden we een
paar dagen geen eten, maar pas later kreeg ik door dat ze
zocht naar een manier om ons datgene te geven waar we in
ons leven behoefte aan hadden. Wat ons was afgenomen. Dat
ene waaraan we een chronisch tekort hadden.
Hoop.
Ik zou niet willen zeggen dat ze daarin slaagde, maar ze
heeft het haar hele leven geprobeerd en dat waardeerde ik in
haar. Zonder vader en met een moeder die altijd aan het werk
was, of althans altijd van huis was, moest ik al op jonge leeftijd
voor mezelf zorgen. Terwijl het leven van de meeste kinde19
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ren om hun schoolprestaties draaide, draaide dat van mij om
de getijden, de deining en de windrichting – die bepaalden
samen de hoogte en frequentie van de aanrollende golven.
In mijn laatste jaar van de basisschool bracht ik voor elke
dag dat ik op school was er vier op het strand door. Het kon
me niet schelen. Ik had een hekel aan school. De directeur
riep mijn moeder naar school om het over mijn aanwezigheid
te hebben – of liever gezegd het gebrek daaraan. We gingen
zitten en hij bekeek een vel papier waarop mijn overtredingen werden opgesomd. ‘Mevrouw, hebt u enig idee hoeveel
schooldagen uw zoon dit jaar gemist heeft?’ Hij gniffelde en
voegde eraan toe: ‘Het is misschien makkelijker om te vertellen hoeveel dagen hij wél aanwezig was.’
Mijn moeder keek me vragend aan en vroeg om het papier.
‘Mag ik?’ Hij overhandigde het papier en toen ze het las
begon ze met haar voet te tikken. Ten slotte streek ze haar
haar naar achteren en zei: ‘Dus?’
‘Hoe bedoelt u: dus?’ Hij keek haar aan alsof ze haar verstand verloren was. ‘Hij moet dit schooljaar overdoen.’
Mijn moeder depte met een zakdoek haar mondhoeken en
vroeg: ‘Zijn we klaar?’
Het gezicht van de directeur liep rood aan. ‘Klaar? Mevrouw,
uw zoon loopt achter. Maakt u zich geen zorgen om zijn
toekomst?’
Mijn moeder ging staan, pakte me bij de hand en leidde me
naar de deur, wat best vreemd was omdat ik bijna net zo groot
was als zij. Bij de deur gekomen, draaide ze zich om: ‘Meneer,
we gaan een cheeseburger eten en daarna ga ik een nieuwe
surfplank voor hem kopen, want dat vindt hij blijkbaar een
stuk leuker dan wat jullie hier uitspoken.’
Ik lachte en zwaaide naar hem.
Hij was verbijsterd. ‘En zijn toekomst?’
Ze streek het zongebleekte haar uit mijn gezicht en zei:
‘Die staat op hem te wachten als hij zover is.’
20
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Halverwege mijn middelbareschoolperiode stierf mijn moeder. Ik was zestien. Een hartprobleem dat verergerd was door
haar kettingroken – een gewoonte waarmee ze na de dood
van mijn vader begonnen was. Alleen en doodsbang dat iemand anders de scepter over mij ging zwaaien, maakte ik
mijn school af. ’s Avonds werkte ik als ober in een restaurant,
bezorgde pizza’s en nam alles aan waarmee ik geld kon verdienen. Dat ‘alles’ betekende ook zo veel mogelijk marihuana
verkopen aan de surfers die altijd trek in pizza hadden. Een
klantenkring die voor het grijpen lag. Sam, mijn baas, gebruikte zijn pizzatent als een dekmantel voor zijn drugshandel
en hij verhandelde veel. Hij kreeg het aangeleverd met de
garnalenscheepjes uit Mayport. Van mij maakte hij een zelfstandige opdrachtnemer. Hij verkocht het spul tegen inkoopsprijs aan mij en ik deelde mijn winst met hem. We
verdienden flink. Later kwam ik erachter dat hij de junkies
kende en wist hoeveel ze kochten, dus hij kon precies nagaan
hoeveel geld ik hem verschuldigd was. Aangezien ik altijd het
juiste bedrag aan hem afdroeg, wist hij dat hij me kon vertrouwen. Ik zei tegen hem: ‘Ik ben niet hebberig. Ik wil alleen zorgen dat niemand me uit mijn huis schopt of me naar
een tehuis brengt.’ Elke avond als ik hem het geld gaf, schudde hij zijn hoofd en mompelde: ‘Wat moet er van de wereld
worden? Een eerlijke drugskoerier…’ In een wereld die verstoken was van alle betekenis, nam ik de identiteit aan die me
geboden werd.
Tussen de leveringen door leerde Sam me pokeren en al
snel ontdekte ik dat ik daar goed in was. Je hoeft Freud niet
te kennen om dat te snappen. Ik voelde me aangetrokken tot
risico’s en had een afkeer van hard werken voor een ander.
Als je stom genoeg was om je geld te riskeren in een kaartspel,
dan zou ik zorgen dat ik slim genoeg was om het van je af te
pakken. Van mij had je hetzelfde kunnen zeggen, ware het
niet dat ik veel meer won dan ik verloor, dus – zo redeneer21
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de ik – ik speelde met andermans geld. Daar zou ik in de jaren
daarna nog veel gemak van hebben.
Teamsport was verplicht op de middelbare school, maar het
paste niet bij mijn onafhankelijkheid. Me inschrijven voor een
teamsport betekende dat ik bereid was samen op te trekken
met een andere groep mensen en te beloven dat ze op me
konden rekenen en dat ik op hen rekende. Beloftes als ‘Ik
kom naar de training’, ‘Ik doe mee met de wedstrijd’ en ‘Ik
ga hard mijn best doen’ botsten met mijn we-zien-wel-hoehet-gaat-mentaliteit. Aan de andere kant mat ik mezelf graag
met anderen en ik was niet bang voor concurrentie. Daar hield
ik eigenlijk wel van. Soloprestaties zoals worstelen en hard
lopen. Activiteiten waarbij het resultaat van mij afhing. Dat
betekende niet dat ik daar hard voor wilde trainen en me wilde
toevertrouwen aan het geschreeuw en gefluit van een of andere
kerel die zijn sportbroek tot aan zijn oksels had opgetrokken.
Mooi niet. Ik oefende zelden, wat de coach tot wanhoop dreef,
maar ik verloor bijna nooit, dus ze hielden me in het team.
Eigenlijk vreemd als je bedenkt dat het me niets kon schelen.
Hetzelfde gold voor school. Huiswerk vond ik tijdverspilling. Mijn redenering was: Jullie hebben me verteld wat ik moet
weten, laat me nu een proefwerk maken, dan kan ik het weer uitspugen. Ik onthield bijna alles wat ik zag of hoorde, dus ik haalde
goede cijfers en in de meeste rapporten stond: ‘Charlie heeft
geen goede werkhouding, maar heeft veel in zijn mars.’ Ik
weet niet hoe vaak ik ‘buitengewoon slim’ genoemd ben,
‘niet gemotiveerd’ of – mijn favoriet – ‘bruisend van mogelijkheden’.
Ik weet niet of het kwam doordat ik worstelkampioen van
Florida werd, of doordat ik de 1600 meter binnen v ierenhalve
minuut kon lopen. Kwam het doordat ik mijn beide ouders
voor mijn zeventiende had verloren, of misschien door het
feit dat ik op drie vragen na het toelatingsexamen voor de
universiteit foutloos maakte én een begeleider had die graag
22
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wilde dat ik naar de universiteit zou gaan? Hoe het ook zij:
ik kwam van de middelbare school met uitmuntende cijfers,
meerdere studiebeurzen en diverse uitnodigingen van universiteiten.
Mijn leraar Engels zei dat ik moest overwegen bij de marine te gaan. Ik koos Harvard.
Mijn eindexamenklas stemde op mij als de ‘meest waarschijnlijke eerste president met een strafblad’. Mijn leraar
Engels vond het belangrijk dat je wist wat je wilde, waar je
naartoe ging. ‘Zorg dat je een plan hebt!’ Dat was ook ons
eindproject. Ons plan A moest worden gevolgd door een plan
B en C. Ik vond dat hij de dingen los moest laten. Niet zo’n
controlfreak moest zijn. Niet zo’n zuurpruim. Het eindproject moest acht tot twaalf pagina’s tellen en aan verschillende
eisen voldoen. Mijn artikel bestond uit een korte alinea: ‘Mijn
plan A is om geen plannen te hebben. Daaruit volgt de logische conclusie dat er geen plan B en C kunnen zijn. Mijn
toekomst staat op me te wachten als ik zover ben.’ Ik kreeg
een onvoldoende en hij kon niet geloven dat ik naar Harvard
ging. Erger nog: hij was ronduit kwaad en zei dat ik zo’n kans
niet verdiende. Hij werd nog bozer toen hij erachter kwam
dat ik een studiebeurs had gekregen.
Toen hij mij naar voren riep en me mijn diploma overhandigde – ‘Cum Laude’ – mompelde hij iets onverstaanbaars. Ik
gaf hem een hand en zei met een brede glimlach: ‘Jeukt dat
toupetje net zo erg als ik denk?’ Zijn ogen schoten van links
naar rechts en hij streek met zijn rechterhand zijn haar glad.
‘Het ziet er nogal jeukerig uit.’
Mijn keuze voor een universiteit was eenvoudig. Harvard was duur en een opleiding aan zo’n prestigieus instituut was heel wat ‘waard’. Opnieuw dacht ik: als zij stom
genoeg waren om het aan me te geven, zou ik slim genoeg
zijn om het te pakken. Ik wist zeker dat ik het bij de marine nooit naar mijn zin zou hebben met mensen die met
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fluitjes naar me bliezen en tegen me schreeuwden. Dat trok
me niet.
Bovendien was ik nog nooit in Boston geweest.

L
Op de universiteit hield ik mijn hoofd op dezelfde manier
boven water als ik op de middelbare school had gedaan. Ik
deed net genoeg om me te redden zonder ergens te veel betrokken bij te raken. Met cijfers was ik altijd goed geweest,
dus toen ik me moest specialiseren leek de financiële wereld
me een goed idee.
Halverwege mijn tweede jaar begon ik de sportlessen zat te
worden en de onophoudelijke aanmaningen van de coach om
volgens zijn schema te trainen. Dus toen ik de 1600 meter in
4 minuten en 7 seconden kon lopen, vond ik het welletjes en
ik vertelde de coach dat hij met zijn stopwatch naar de maan
kon lopen.
Mijn studiebeurs voor Harvard was voldoende voor het
collegegeld, kost en inwoning, maar ook niet meer dan dat.
Als je daarnaast bedenkt dat studeren nooit echt een liefhebberij van me was geweest, dan begrijp je waarom ik avonden lang aan het pokeren was.
Ik speelde eerlijk, maar ik ontdekte al snel dat poker niemand voortrekt en dat geluk zomaar kan omslaan in pech.
Bovendien had ik een hekel aan verliezen. Dus zocht ik naar
wegen om het geluk een handje te helpen. Een voor de hand
liggende manier was vals spelen. Daar had ik niets op tegen,
maar die manier was beperkt houdbaar, en je carrière ook als
je tegen de lamp liep. Toen werd ik op een avond uitgenodigd voor een spel waarin ik kennismaakte met spelers die ik
al snel de bijnaam ‘geluksbrengers’ gaf. Kinderen van rijke
ouders die poker als entertainment beschouwden. Winnen
of verliezen maakte hun niet uit. In beide gevallen ging het
24
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ze om de actie. Ik zag hoe roekeloos ze waren, nam mijn kans
waar en voorzag in hun behoeften. Aan het eind van mijn
tweede jaar had ik naam gemaakt en was mijn bankrekening
gevuld.
Als speler had ik twee talenten die me onderscheidden van
bijna alle anderen. Ten eerste was ik niet bang risico’s te
nemen. Er was niets wat waarde voor me had, ook geld niet,
dus ik was niet meteen van slag als ik verloor. Ten tweede
kon ik lichaamstaal lezen. Als braille. Geen van beide talenten
kon je leren. Je werd ermee geboren of niet. De spelen met
hoge inzet waren alleen voor genodigden. Ze werden gerund
door de zoon van een magnaat uit Silicon Valley. Op een
avond maakte ik veel winst en won het geld van alle anderen.
En het was veel: duizenden dollars. Een van de verliezers insinueerde dat ik vals had gespeeld en produceerde zelfs bewijs
om zijn bewering te staven. Toen stopten de uitnodigingen
meteen, maar niet lang daarna praatte hij zijn mond voorbij.
Ik daagde hem uit voor een toernooi waarvan de winnaar
alles zou krijgen. Omdat anderen hun geld aan hem toevertrouwden, had hij veel tijd in Las Vegas en Atlantic City
doorgebracht, om de illusie te wekken dat hij wist wat hij
deed. Hij zei graag tegen mensen dat hij een ‘professioneel
kaartspeler’ was, maar ik had zo mijn twijfels. Als hij echt zo
goed was als hij beweerde, zou hij niet zo veel praten. Spelers
die veel praten, gingen niet lang mee. Vroeg of laat krijgt
poker iedereen op de knieën. Bij hem zou het vroeg worden.
Winnen bij poker is niet moeilijk, als je maar weet wanneer
je wel en niet moet inleggen. Maar hij wilde te graag winnen
en mij neersabelen, en ging bij de derde hand all-in. Zijn bluf
was echter niet zo goed getimed. Ik ging mee en verdubbelde
de inzet. Toen de dealer de vijfde kaart neerlegde en het tot
hem doordrong dat een full house altijd wint van een three of
a kind, trok hij wit weg. Er zat 17 duizend dollar in de pot.
De helft was van hem. Het meisje dat aan zijn arm hing,
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moest opeens heel nodig naar het toilet. Toen zijn ‘vrienden’ zich terugtrokken, aangezien ze niet bij een loser wilden horen, en ik de blik in zijn ogen zag zei ik bijna – echt
bijna – dat hij het niet moest doen. Maar ook hier gold: als
hij stom genoeg was…
Hij keek lachend om zich heen in een poging geen gezichtsverlies te lijden en zei toen: ‘Dubbel of niets.’
Ik schraapte het geld bij elkaar dat op tafel lag. ‘Wat heb je
nog?’
Hij gooide de sleutel van zijn Audi op tafel. Er klonk ‘ooh’
en ‘aah’ van de omstanders. Zijn vrienden klopten hem op
zijn rug en zijn vriendin keerde terug van haar plaspauze en
nestelde zich weer aan zijn zijde. Ik had geen auto en het idee
er een te bezitten was aanlokkelijk. Ik knikte naar de dealer,
die de kaarten deelde. Die waren hem niet gunstig gezind.
Ik ging naar huis met 8500 dollar, de sleutels van zijn auto
en het prille begin van een legendarische reputatie. De auto
was van zijn vader, die me de volgende dag heimelijk belde
en me een cheque bood in ruil voor de auto, die ik accep
teerde: 64 duizend dollar. Een vruchtbare avond. Zowel toen
als nu was het me niet om het geld te doen. Het ging erom
dat niemand mij kon verbieden te doen waar ik zin in had.
Het verhaal ging als een lopend vuurtje rond en de uitnodi
gingen buitelden over elkaar heen. Het probleem was dat ik
werd uitgenodigd door gasten die hetzelfde deden als ik had
gedaan: azen op iemand met geld. Ik hoorde het aan hun stem
en zag het aan hun lichaam. Ik speelde een paar potjes en won
flink wat geld, maar ze probeerden me alleen lekker te maken.
Ze wilden me langzaam warm maken, zodat ik als was in hun
handen werd en ze me vervolgens konden fileren en uitkleden.
Ik wist dat ik werd opgefokt en dat ze het juiste moment afwachtten om me te bespringen, maar dat genoegen gunde ik
ze niet. Met afschuw en verbazing moesten ze toezien hoe ik
op een donderdagavond, bij een spel met hoge inzet, iedereen
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de baas was en zo veel geld won dat ik er een jaar van kon
leven. Ik schraapte mijn fiches bij elkaar en zweeg, terwijl ik
naar hun gezichten keek. Twee dingen wist ik zeker: ik had ze
gekrenkt en dit zouden ze geen tweede keer laten gebeuren.
Ze zouden hierna niet meer met me spelen. De afrekening zou
beginnen. Omdat ik dat zag aankomen, deed ik wat niemand
verwachtte. Net nu ik goed begon te worden en naam begon
te maken, verzilverde ik mijn fiches en liep naar buiten.
Daar werden ze niet blij van en aangezien ze overal in de
stad hun invloed konden doen gelden, zorgden ze ervoor dat
ik nergens meer terecht kon. In Boston niet, maar ook in het
hele noordoosten niet. Het gaf niet. Ik was poker spelen zat
en ik was Boston zat. Ik had de horizon gezien en ging op
zoek naar een nieuw spelletje. En dat vond ik.
In Londen.
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C H A R L E S M A RT I N

Charlie Finn heeft zich al vanaf zijn zestiende zelf
moeten redden. Dankzij zijn hoge IQ krijgt hij
een beurs voor Harvard, waar hij kennismaakt
met de hogere sociale klasse. Die kennis komt
hem uitstekend van pas bij zijn lucratieve baantje
als drugskoerier voor de jetset van Miami. Als hij
keuzes maakt die verwoestende gevolgen hebben,
reist hij in gewetenswroeging af naar Midden-Amerika.
Daar wonen de mensen die betaald hebben voor
zijn illegale praktijken, onder wie een vrouw en
haar dochtertje.
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