
Dit is Amir Khadiri (Column) 

Amir, beter bekend als “het IJskonijn”, gokt bij Unibet. En altijd zet 

hij in op zijn favoriete voetbalclub. Hij is er al behoorlijk rijk door 

geworden. Net als zijn neefje Yusef trouwens. Die heeft nog wat 

zwartgeld uit een cocaïnedeal en gaat dagelijks op zijn scooter naar 

het casino om te gokken aan de roulettetafel. “Dat is veel gezelliger 

dan via Internet en ik doe er veel contacten op.” 

Gokken is een dagtaak 

Ik ben hier iedere dag. Soms loop ik even naar buiten om een sigaretje te roken 

en te bellen met familie of vrienden. Soms ga ik tussen de middag even naar huis 

om te eten en geld te halen. 

Heeft u geen werk dan? 

Je denkt toch niet dat ik voor 1.800 Euro per maand aan de lopende band ga staan 

of mijn rug laat verpesten in de bouw? Trouwens: dit is werk; een fulltime baan 

zelfs en ik ben mijn eigen baas. 

Door het witwassen van crimineel geld? 

Wie zegt dat nou? Dit is volkomen legaal en de staat verdient er ook aan, dus wat 

zeur je nou. En mijn familie profiteert er van mee. 

Dus u bent een rolmodel? 

In zekere zin wel ja, dit zouden meer mensen moeten doen. En ik ben er niemand 

mee tot last toch? 

En hoe komt u aan al dat geld? 

Dat heb ik eerlijk verdiend met zaken doen. Ik werk daar net als jij hard voor. En 

er is nog altijd een groeiende behoefte aan mijn producten. 

U bedoelt pillen, drugs en cocaïne, middelen waar duizenden jonge 

mensen jaarlijks aan overlijden? 

Die gebruiken toch wel. Dan kunnen ze het maar beter via mij aanschaffen, toch? 

Het gaat om vraag en aanbod. Ik ben daar ooit ingedoken en verdien daar veel 

geld mee, nou en? 

Maar dat is toch illegaal en strafbaar? 

Gokken niet, dat wordt door de staat en via de media gepromoot. En waarom mag 

mijn buurman wel alcohol verkopen en ik geen genotsmiddelen, wat is het 

verschil? 

Hebben uw ouders u dat zo geleerd? 

Mijn grootouders kwamen naar Nederland om hard te werken in de hoogovens en 

de schoonmaak en zijn nu allebei ziek. Ook mijn ouders hebben hier allebei heel 

hard gewerkt. Ik wilde dat beslist anders doen. Een deel van mijn geld stuur ik 

ook maandelijks naar Turkije, voor hun oude dag. 



En wat is uw bijdrage aan de maatschappij? 

Wat een softe vragen allemaal. Ik kom hier alleen iets halen. Omdat jullie hele 

generaties hebben uitgebuit met ondergewaardeerd werk, waar jullie je neus voor 

ophalen. 

Voelt u zich daarmee geïntegreerd? 

Heel die integratie is mislukt en achterhaald. Ik ben geïntegreerd als ik kan 

deelnemen aan jullie economie en kan doen en laten wat ik wil, dat heet vrijheid.  

Denkt u niet dat dat een slecht voorbeeld is voor de generaties na u?  

Hoezo? Die kunnen dit toch ook: gewoon slim zijn en je kansen benutten. Daar is 

het kapitalisme toch op gestoeld? 

Ook als dat onze samenleving ontwricht en onze planeet uitholt? 

Die gaat toch naar de kloten. Dan kun je er maar beter nog even van genieten 

toch? 

Met dure huizen, auto’s en horloges? 

Ja, wat is daar mis mee? Dit is een vrij land en als het je niet bevalt dan rot je 

toch lekker op? 

Ik kom uit Nederland, dus waar naartoe? 

Naar Spanje, Portugal of desnoods Nepal. Trouwens, wat kan mij dat schelen. 

Zolang je mij maar met rust laat. 

En u kunt doorgaan met criminele activiteiten? 

Ach, dat hoort erbij. Omdat jullie overheid zo laks en tolerant is nemen criminelen 

de bovenwereld over en krijgen het hier uiteindelijk voor het zeggen, daar kun je 

op wachten. 

Terug naar het gokken; wist u dat er jaarlijks vele gezinnen kapot gaan 

als het gevolg van gokverslaving en dat dit de samenleving miljoenen 

Euro’s per jaar kost? 

Wat zeur je nou? Ik betaal toch belastingen en ik spek de overheid met mijn 

casinobezoekjes. Daar kunnen zij weer mooie reclamefilmpjes van maken; 

iedereen blij. Maar ik moet nu weer naar binnen. 


