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Over de schrijver: Leon Verdonschot (1973) is schrijver/journalist, columnist, en 
programmamaker bij Kink FM. In 2006 verscheen 'Hart tegen hart', een literair 
verslag van ontmoetingen met musici. 
 
Soort boek/stijl/aandoening: Het boek beschrijft de jaren van Keith Bakker 
waarin hij zwaar verslaafd was. Keith Bakker, een Amerikaan, is nu eigenaar van 
Smith & Jones, een privékliniek voor verslaafden in Amsterdam. Ook is hij bekend 
van zijn gast optredens bij programma’s als Spuiten en slikken, Jensen en “Van etter 
tot engel”. Hij brengt wereldwijd spelverslaving van jongeren en behandeling onder 
de aandacht. Verwoestend, mateloos, met hoogte en dieptepunten. In de ik-vorm 
geschreven, soms rauw. 
 
Korte samenvatting: Het boek beschrijft de strijd van Keith Bakker als junkie, 
tegen zichzelf en zijn verslaving. Van in de goot en terug. Afkicken en weer starten, 
dealen op de Zeedijk, nadat hij vanuit de VS naar Amsterdam was gekomen, drank en 
drugs en het leven dat daarbij hoort. 
In 1998 zat Keith in een Schotse afkickkliniek. Daar speelt een deel van het verhaal 
zich af, met flashbacks naar andere momenten. 
 
Wat viel op: Indruk maakt opnieuw het harde onverschillige leven van de junk. 
 
Citaten: pag. 171: ‘Alles maakte ik kapot. Mijn moeder was woedend toen ik juwelen 
had gejat die ze van haar moeder had geërfd. Mijn vader was kwaad toen ik zijn 
postverzameling had gestolen. Mijn vriend vroeg me zijn Jaguar XJ uit 1972 voor 
hem te verkopen; zijn bijzondere Jaguar uit het jaar dat het model werd 
geïntroduceerd. Ik reed hem in de prak. Ik werd neergeschoten op het tuinpad van 
mijn moeders huis…’ 
Pag. 121: ‘Lekker vind ik het niet, eigenlijk lust ik het niet eens, zoals ik vrijwel geen 
enkele alcoholische drank lust. Maar alcohol gaat niet om de smaak. De smaak van 
melk vind ik heerlijk, maar ik zou het niet in mijn hoofd halen een fles melk in één 
keer leeg te drinken.’ 
 
Recensies: Kluun over Pushing the limits in het 3fm-programma van Giel Beelen: 
'Dit boek is afschrikwekkend goed, goor, grappig en gruwelijk tegelijk.' 
Dagblad de Limburger: ‘Rauw, maar pijnlijk mooi.’ 


