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‘Je bent geen reclame 
voor het dorp, hè Najib’

Cabaretier Najib Amhali woont nu zes jaar in Abcoude 

Het leven van cabaretier Najib Amhali (50) gaat niet over 

rozen. In de ongeveer zes jaar dat hij nu in Abcoude woont, 

ontplofte een lading vuurwerk pal voor zijn huis, stuitte hij 

samen met zijn zwangere vrouw op een stel indringers en 

was hij zwaar verslaafd aan drank, gokken en drugs. 

Amhali kan er hilarisch over vertellen.

Hoe kwam je in Abcoude terecht?

¨We woonden in Amsterdam, heel mooi aan het water. Toen de 

tweede op komst was, klopte de indeling van het huis niet meer. 

De slaapkamers waren beneden. Via een best wel steile trap 

kwam je in de woonkamer en keuken. Daar weer boven lag onze 

slaapkamer... Dus ja, het zag er naar uit dat we met die baby 

steeds twee trappen op en af moesten in dat huis. Bovendien 

kwamen we een kamer te kort voor mij; ik wil ook wel eens alleen 

zijn. 

Een andere woning in Amsterdam was toen onbetaalbaar. Dat is 

nog steeds zo, trouwens. Omdat Niama, mijn vrouw, hier klanten 

knipt, zijn we op zoek gegaan in Abcoude. Ik zei nog:  Abcoude? 

Wat moeten we in Abcoude? Ja, we zijn ook nog wel op zoek 

geweest in Naren, Naren? Nee: Naarden! Daar zaten ook klanten 

van mijn vrouw. 

Maar Naarden sprak me niet aan. Abcoude wel. De eerste keer 

zaten we bij een restaurant, op het terras. Het was mooi, zo aan 

het water. Wat een gezellig dorpje, dacht ik. De bootjes kwamen 

langs. Ik werd een beetje verliefd op Abcoude. Ik dacht: hier zou 

ik wel willen wonen.

En dan dat huis… Ik kwam daar binnen en dacht: ja, dat wilde ik 

best hebben. De ruimte, de tuin. Twee kelders. Elf kamers. Een 

zwembad in de tuin. Een bubbelbad. een boomhut. Het is een 

mooie stijl gebouwd met veel glas. Het was duur, eigenlijk boven 

ons budget. Maar ik bedacht me wel: dit ga je niet vinden in 

Amsterdam.¨ 

En de privacy hier sprak me aan. Amsterdam was leuk, maar op 

een gegeven moment werd ook aangebeld: hallo, woont Najib 

hier? Ja, en als je van een show terugkomt, weet je, dan wil je 

gewoon rust...

Dan wil je dus naar die eigen kamer…

Ja, dan wil ik gewoon mijn eigen dingen doen. Het huis in Abcou-

de bood zoveel rust. En het dorpse. Ik kóm uit een dorp. Ik ben 

opgegroeid in Krommenie. Gewoon, dat iedereen hallo zegt tegen 

elkaar. Dat is in Amsterdam natuurlijk anders. Ik woonde naast 

mensen, die ik nauwelijks kende. Kom een keer koffiedrinken, 

zeiden ze. Ging je dat een keer doen, was het: o, dat komt nu niet 

zo goed uit! Hier maak je veel sneller een praatje met mensen. 

Ook de ligging van het dorp is fijn. Ik zit door het hele land en rij 

zo de snelweg op.

Het is een hofje waar ik woon. Als de kinderen buiten spelen hoef 

je je niet echt druk te maken. In Amsterdam kwamen er auto’s 

snel voorbij rijden. Het parkeren was een ramp. Ik merkte dat heel 

veel mensen gewoon niet meer naar ons toe kwamen, omdat er 

geen parkeerplek was. Nu is het andersom. Het is altijd een huis 

vol bij ons. Alle parkeerplaatsen staan vol met mensen die voor 

ons komen. Wij zijn familiemensen. Vriendenmensen. Vooral mijn 

vrouw, die pakt altijd uit met kinderfeestjes. Zeventig mensen die 

over de vloer komen.¨

Brievenbus opgeblazen

Najib Amhali praat zoals je hem kent uit het theater. Innemend en 

vrolijk. Soms begint hij spontaan aan een dialoog waarbij hij zelf 

één, twee of - zonodig - drie sprekers voor zijn rekening neemt. 

Je kunt hem elke vraag stellen en krijgt dan open en eerlijk ant-

woord. Ook op de vraag wat er nou precies gebeurde toen hij net 

in Abcoude woonde.   

‘Naarden sprak me niet aan. Abcoude 
wel. De eerste keer zaten we bij een 
restaurant, op het terras. Het was mooi, 
zo aan het water. Wat een gezellig 
dorpje’
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De eerste keer werd mijn brievenbus opgeblazen. Midden in de 

nacht hoorden we bemm. Een enorme knal was het, echt heavy 

vuurwerk. Ik heb het gedeeld op Insta en gezegd: ik weet niet wie 

dit is, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Het bericht werd 

door-gepost door Boulevard en werd landelijk nieuws. 

Toen kwamen er plotseling twee ouders aan de deur. Wij zijn de 

ouders van de jongens die bij jou...  Echt, we vinden het heel erg. 

We sturen de jongens langs. En inderdaad: even later werd er 

aangebeld: stonden er twee jongens voor de deur. Twee snot-

neuzen. Ja meneer, sorry, we wisten niet dat er iemand woonde 

en blablaba. We willen heel graag de brievenbus vergoeden. Ik 

zeg: prima, dan ga ik de aangifte intrekken. Echt, jullie hebben 

ballen dat je dit durft.

Maar het was wel intimiderend. We woonden er net. Je weet het 

niet, toch? Je vraagt je af: is het een kogel? Wat is het? Maar het 

was een grap. Ze hadden er heel veel spijt van.¨

Stel insluipers

Het ergste moest toen nog komen. Niet eens 

zo veel later worden Najib, Niama en hun zoon 

Noah geconfronteerd met een stel insluipers.

¨Het was half zes ‘s middags en al donker. Het 

was winter. Mijn vrouw was zwanger. Ik deed 

de deur open naar de tuin om een sigaretje te 

roken. Ondertussen zaten daar al drie mannen 

verstopt, in de bosjes. Ja, dat was echt heel 

eng. Omstreeks half acht zegt mijn vrouw: ik 

ga even in bad. Noah zat televisie te kijken. 

Ik zat op de bank. Ineens roept ze: er zit een 

man in huis. Daar-is-ie! Hij heeft een bivakmuts 

op, godverdomme! Dus ik heb de alarmknop 

ingedrukt. Ik pakte zo’n hele grote zaklantaarn 

en liep naar de tuin. Ik dacht: nou komt hij zo 

naar buiten.

Mijn vrouw had ondertussen de politie gebeld. 

Dat moet ik toegeven: dan zijn ze snel. 

Eerst kwamen er twee agenten. Ik zei: kom! 

Snel! Hij zit boven!

Oooh, dan moeten we even wachten op 

versterking.

Versterking? Jullie hebben een pistool!

En toen: de hele straat vol. Zeven auto’s. 

Politiemensen. Honden. 

Toen durfden ze wel naar binnen!

Maar die mannen waren allang via de buren naar beneden 

gesprongen. Ze zijn gevlucht.¨

Ondanks alle politie, de camerabeelden en de inzet van een be-

veiligingsbedrijf heeft Najib nooit achterhaald wie de drie insluipers 

waren. De Abcouder politie vermoedt dat het om Letse criminelen 

gaat. Die lopen hier wel vaker rond en hebben het voorzien op 

auto´s. Of het dezelfde mannen waren als de insluipers is niet 

helemaal duidelijk, maar niet eens zo veel later stonden er plot-

seling opnieuw een paar van die types voor Najibs deur. 

‘Het huis in Abcoude bood zoveel rust. 
En het dorpse. Ik kóm uit een dorp. Ik 
ben opgegroeid in Krommenie. 
Gewoon, dat iedereen hallo zegt tegen 
elkaar’
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¨Inmiddels had ik hekken geplaatst. We hadden ook camera’s. 

Ik zag letterlijk twee mannen, met capuchons op, die naar mijn 

huis toe liepen. Ja, je staat echt te shaken, natuurlijk. Dus ik bel 

de politie. 

Hij zegt: ja meneer, we komen eraan. We zijn al in de straat! We 

zijn lopend. 

Voordat ik het wist hadden ze er eentje in de boeien geslagen en 

op straat gelegd. Ik loop naar ‘m toe: zeg: Zo! Ze hebben je te 

pakken: boef! Zegt die agent: hij verstaat je niet, het is een Let. 

Dus ik zeg: boefskie! Maar het had geen zin: ze konden hem niks 

maken. Die gasten stonden alleen bij de deur. Ze hebben niets 

gestolen.¨

Najib Amhali geeft toe dat dit geen warm welkom was in Ab-

coude. ¨Maar¨, zegt hij, ¨We hebben nooit overwogen om weg 

te gaan. In Amsterdam waren ook incidenten. Even afkloppen 

maar ik heb er nu al drie jaar geen last van gehad. Ja, één van 

de mannen die eerder bij ons huis was, een beetje een bolle, zag 

ik plotseling lopen in het dorp. Bij de kruising voor Albert Heijn. 

Hij had dezelfde jas aan, dat geloof je toch niet. Ik ging mijn kind 

ophalen op school en dacht: dat is ‘m. Dan moet je tegen het 

verkeer in om hem tegen te houden. Heel stom, had ik gewoon 

moeten doen, maar ik deed het niet. Een paar minuten later 

kwam er een agent langs: ik zei, daar… D´r achteraan. Maar ja 

allang weg natuurlijk.¨

Het zijn nare voorvallen, maar Najib vertelt er met veel humor over. 

Ook in zijn shows en dat levert dan weer reacties op in het dorp. 

¨Dan kom je mensen tegen die zeggen: erg, hè? Ja één vrouw 

reageerde anders. Zij zei: nou, dat is ook geen reclame die je 

maakt, hè, voor Abcoude? Wilde ik nog zeggen: néé. Wacht maar 

tot ze bij jou langskomen.

In de show die ik nu speel, gaat het over mijn periode dat ik 

verslaafd was. Ik was verslaafd aan drank, drugs en gokken. Ik 

dacht: als je het doet, moet je het goed doen. Het was tien jaar 

lang een enorm gevecht om ervan af te komen. De laatste drie 

jaar was het zó erg dat het gewoon dagelijks was, het het gevecht 

tegen de verslaving. Heel lang heb ik het geprobeerd in klinie-

ken, dagbehandelingen. Maar het werkte niet omdat ik die knop 

zelf niet omdraaide. Op een gegeven moment zie je het licht. Je 

denkt: nu is het genoeg. Als ik nu doorga, weet ik dat ik veel van 

wat ik hou, kwijtraak.

 

Het is nu drie jaar en drie maanden geleden dat ik die stap wel 

zette. Ik ben nu clean. Dus daar vertel ik over in mijn shows. Een 

soort van therapie.¨

Acht uur gaat de snackbar dicht

¨Weet je, ik wil nooit iemand de schuld geven van je verslaving. 

Een dealer, een café... Je gaat er toch zelf heen. Op een gegeven 

moment moet je sterk zijn. Ruggengraat tonen. Het dorp heeft 

me daarbij geholpen. In Amsterdam is overal altijd alles te krijgen. 

Maar hier, als ik drank moest hebben… Om acht uur gaat de 

snackbar dicht, snap je. Dat was een gunstig ding voor mij. Maar 

dan ontdek je thuisbezorgd.nl…. toen was het hek van de dam.

Bezorg je ook wodka?

Ja.

Maar het is nu drie uur ‘s nachts…

Ja, over 20 minuten zijn we d’r.

Ik zeg: ok. Niet toeteren of zo, hè? Anders wordt mijn vrouw 

wakker.   

‘Het was half zes ‘s middags en al 
donker. Het was winter. Mijn vrouw 
was zwanger. Ik deed de deur open 
naar de tuin om een sigaretje te ro-
ken. Ondertussen zaten daar al drie 
mannen verstopt, in de bosjes. Ja, dat 
was echt heel eng’
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Ik kom sowieso snel in de verleiding. Als ik met de show klaar 

ben, is het: gezellig, biertje, borreltje. Als je dat vijf, zes keer in de 

week doet na afloop, ja, dan ben je een beetje een alcoholist.

Dus ik wist op een gegeven moment: ik ben verslaafd, nu ga ik 

werken aan de dingen die me frustreren. Want frustratie sprak ik 

niet uit. Weet dat ik ben opgegroeid in een cultuur waar we niet 

vaak praten over gevoelens. Dat heb ik dus allemaal geleerd in 

die klinieken: dat je moet praten, dat je de confrontatie moet aan-

gaan, dat je niet moet weglopen voor dingen. Allemaal tools die 

ik heb meegenomen. Dat heeft mij tot nu toe clean gehouden,

Toevallig (of niet toevallig) kwam Najib precies op het goede 

moment in contact met een man die een dagbehandeling op het 

zetten was tegen verslaving in Abcoude. Hij hoefde niet lang na 

te denken. ¨Ik zag het plan en ik zei: ik doe mee. We hebben het 

op papier gezet. Het is heel eenvoudig. We zijn met z’n vieren: 

drie daarvan zijn verslaafd geweest, eentje nooit. Op papier staat 

nu dat degene die terugvalt, eruit moet. Ja toch? Dat is voor mij 

niet dé reden om clean te blijven, maar het is óók een reden.¨ 

Hup, daar ga je

De kliniek loopt inmiddels. Maar daarmee zijn de verleidingen niet 

verdwenen. ¨Weet je, ik kan me nog steeds niet vertonen in een 

casino. Misschien moet ik wel in actie komen tegen gokverslaving. 

Zeker nu online gokken is vrijgegeven. Ik weet als geen ander dat 

online gokken nog gevaarlijker is omdat er niemand is die jou in 

de gaten houdt. Dus go! Stort maar en blijf bijstorten. 

Er is niemand die zegt: je hebt nou tienduizend euro verloren, 

misschien moet je wat rustiger aan doen. Pas als je je wilt laten 

uitbetalen, dán heb je een probleem. Dan vragen ze je ID en een 

bankrekeningnummer dat je moet opsturen. Vervolgens zeggen 

ze doodleuk: we kunnen maar 2.500 euro uitbetalen. Ze zetten je 

in de wacht… en dan ga je weer terug naar je potje. Plop, plop, 

plopperdeplop; en je speelt alweer. 

Wat doen ze om je te lokken als je een week niet online bent 

geweest? Meneer Amhali, we hebben 250 dollar op uw rekening 

gezet omdat u zo’n goede klant bent. Hup, daar ga je. Met de 

kerst: wilt u een iPhone 6 winnen, meneer Amhali? Ja, dat wil ik 

wel! De volgende dag een berichtje: u bent de gelukkige winnaar 

van een iPhone 6. Man, voor dat bedrag had ik de hele Applesto-

re kunnen overnemen.¨

Zwarte periode 

In het casino komt Najib dus nog steeds liever niet. Maar ´gewoon´ 

naar de kroeg gaat hij wel weer, al is alcohol nu taboe. ¨Het dorp 

heeft natuurlijk de feestweek. Die sla ik nu drie jaar over. Maar ik 

vind het geen probleem om bij mensen te zitten die drinken.

Cocaïne was de drugs waaraan ik verslaafd was, ja. Dat was echt 

een periode van liegen en bedriegen. Ik verzon van alles om maar 

naar buiten te gaan, om dat spul onopvallend te halen. Niama 

wist het natuurlijk al lang. Dat was echt een zwarte periode in mijn 

leven. Gelukkig hebben de kinderen er niks van meegekregen 

behalve dat papa altijd op bed lag. Op de dagen dat we allemaal 

vrij waren, was ik natuurlijk mijn roes aan het uitslapen.”

Maar (ook) dat is dus verleden tijd. Najib is clean en druk bezig 

om de shows in te halen die hij tijdens corona niet kon spelen. 

¨In de show die ik nu doe gaat het expliciet over FC Abcoude. Mijn 

zoon ging daarop toen hij vijf was. Noah was eerlijk gezegd niet 

heel goed met voetbal. De tweede keer dat hij ging zei ik: je moet 

samen spelen, dat is voetbal. Dat heeft hij letterlijk genomen. Mijn 

vrouw heeft alles gefilmd: dat hij naar zijn beste vriend toeloopt en 

zegt: zullen we samen spelen? Die zegt: ja. Hij pakt zijn hand vast 

en heeft hem niet meer losgelaten. Het is zo grappig. Je ziet die 

andere jongen op een gegeven moment moe worden. Maar Noah 

blijft  trekken: dáár is de bal.
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Oudejaarsconference

In de oudejaarsconference waar ik nu aan werk, gaat het over een 

gebeurtenis bij mij op het hofje. Wij waren op vakantie in decem-

ber. Belde de buurman in één keer op. Hij zei: je moet op je veilig-

heidscamera kijken. Dus ik kijken, staat mijn hele huis in de rook.

Die buurman haalt altijd een vuurwerkdoos. Zo´n enorm ding uit 

Polen. Kost 5000 euro. Maar hij had waarschijnlijk wat gedronken, 

zette ´m op zijn kop en stak die doos aan. Pfoem, pfoem. Op een 

gegeven moment zag je met mijn camera niets meer. Wat erg! 

Ik kom thuis nog steeds onderdelen tegen…

Zo zit het dorp toch weer in de show. Verder denk ik dat ik het in 

de oudejaarsconference ga hebben over hoe ik het dit jaar heb 

gedaan. Je kan niet alle nieuwsfeiten benoemen. Als ik ga zeg-

gen: op 1 januari gebeurde er dit, op 2 januari dat… Dan vertel 

ik alleen maar ellende. 100 doden in Mali? Zal ik daar een grapje 

over maken? Of: we bereikten de 20 miljoen coronagevallen? 

Nee dus! Snap je? Ik verpak het op mijn manier: het thuisonder-

wijs. Alle regels die veranderen. De lockdown. De comebacks: 

Louis van Gaal is terug. Abba. De Taliban. 

Abcoudywood

Ja, misschien doe ik nóg wel een stukje over Abcoude. Dat er 

zoveel bekende Nederlanders hier naar toe komen. Abcoude-

Hollywood, ja. Abcoudywood. Ja, ik ben begonnen om hier te 

wonen, maar nu komen ze allemaal mijn kant op. Ga lekker naar 

Blaricum! Naar Naren, eh Naarden!¨ .


