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De schrijvers

Als ze me ergens aankondigen als een Turkse 
schrijver denk ik: hoezo? Ik ben niet Turks, ik ben een 
Nederlander.

In 2013 had de Boekenweek als thema: Gouden tijden, 
zwarte bladzijden. Net als ieder jaar bezocht ik het Boe-
kenbal samen met mijn vrouw. En ook dit jaar mochten 
wij voorafgaand aan het bal de voorstelling bezoeken. Die 
voorstelling vindt altijd plaats in de grote zaal van de Am-
sterdamse Stadsschouwburg. Van tevoren krijgen de ge-
nodigden een kaartje met een rij- en stoelnummer. Deze 
keer stond de bezoekers bij het betreden van de zaal een 
verrassing te wachten. Alle stoelen waren uit de zaal ver-
wijderd, we moesten staan.
 Op elkaar gepropt in een kleine ruimte. Het was te 
warm, we hadden niets te eten of te drinken. Op grote 
beeldschermen werden beelden vertoond van golven, ge-
filmd in de open zee, zonder land in zicht. Op het podium  
werden oude, traditioneel klinkende liederen gezongen 
door een groot zwart gospelkoor. Niet op het podium, 
maar staand in de zaal nam onze collega Cynthia McLeod 
het woord. In een microfoon droeg ze voor uit eigen werk, 
over de door Nederland georganiseerde slavernij in Suri-
name.
 Voor mijn vrouw en mij werd de optelsom snel duide-
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lijk: de genodigden maakten deel uit van een ongevraagd, 
onaangekondigd en ongewild participerend stukje per-
formance art. Wij moesten ons voelen als slaven op een 
schip van Afrika naar Noord- dan wel Zuid-Amerika. Met 
zoveel aanwijzingen was een andere conclusie niet moge-
lijk.
 En nu komt de vraag waar ik tot vandaag geen ant-
woord op heb kunnen verzinnen: hoe is het mogelijk, met 
een vrijwel nooit geëvenaarde dichtheid aan intellect en 
geleerdheid per vierkante meter, dat vrijwel geen enkele 
andere aanwezige dit zag? Aan welke schrijver, uitgever of 
– en dat zijn nog de grootste denkers van allemaal – publi-
cist ik het die avond ook vroeg, allemaal antwoordden ze: 
‘Wij moesten ons voelen als slaven op een boot? Denk je 
echt dat dat de bedoeling was? Zo had ik het niet eerder be-
keken.’
 Waarom was deze optelsom uitsluitend voor ons zo 
duidelijk? Zowel mijn vrouw als ik pretendeert niet dat 
onze intellect en geleerdheid groter zijn dan al het op het 
Boekenbal verzamelde denkvermogen bij elkaar, dus het 
moest iets anders zijn. Legden wij zulke andere verban-
den? Dachten wij anders? En hoe kwam het dat wij zo an-
ders dachten? 
 Ik denk dat alle schrijvers die ik voor dit boek sprak 
hetzelfde hadden opgemerkt als mijn vrouw en ik, maar 
dat ze die informatie allemaal op een andere manier zou-
den gebruiken. Alle boeken die ze schreven gingen over 
hun afkomst, alleen keken ze allemaal op een andere ma-
nier naar datzelfde uitgangspunt.
 Özcan Akyol en Mano Bouzamour wilden benadruk-
ken dat ze Nederlanders waren en geen moslims. Ook wil-
den ze benadrukken dat ze niets moesten hebben van al-
lochtonengeknuffel en alle andere viezigheid die politiek 
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correct zou kunnen worden genoemd. Hoewel hun boe-
ken over hun afkomst gaan zouden ze het zelf nooit zo 
omschrijven.
 Aan de andere kant stonden Karin Amatmoekrim en 
Karina Schaapman, die opkwamen voor de zwakkeren in 
de samenleving en er duidelijk over waren: afkomst is het 
onderwerp waar ik over schrijf.
 In het midden stond Ernest van der Kwast, die vond 
dat zijn afkomst bijna geen rol speelde in zijn leven. Hij 
had alleen toevallig een boek geschreven over zijn Indiase 
moeder die zich afwijkend gedroeg.

Met özcan akyol (Nederland, 1984) ging ik eerder in dit 
boek op culinaire bedevaart naar Turkse barbecue-restau-
rants in Keulen. In 2012 brak hij door met zijn debuutro-
man Eus. 
 ‘Ik ben niet Turks,’ zei hij. ‘Ik ben een Nederlander. Als 
ze me ergens aankondigen als een Turkse schrijver denk 
ik: hoezo? Ik woon mijn hele leven in Nederland. Met dit 
land heb ik meer binding, in Turkije kan ik niet functio-
neren zoals hier. De taal spreek ik minder goed, ik ken 
niet alle sociale regels. Ik ben geen Nederlander in de klas-
sieke vorm, maar ik vind niet dat ik daarom minder Ne-
derlands ben.’
 Hij gaf een voorbeeld: ‘Turken hechten waarde aan fa-
milie, ik vind het ballast. Turken nemen hun moeder in 
huis als ze oud is. Ik zou haar proberen onder te brengen 
bij mijn broer.’
 Zijn vader wist niet meer wanneer hij naar Nederland 
kwam. ‘Ik heb vaak geprobeerd het aan hem te vragen. Het 
enige dat hij weet: Nederland verloor een WK-finale en de 
mensen waren verdrietig. Het moet dus 1974 of 1978 zijn 
geweest. Mijn moeder kwam later.
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 ‘In Deventer hadden ze een fabriek die Thomassen & 
Drijver heette, ze maakten doppen en blikken. Bij die fa-
briek haalden ze hun personeel uit de bergen van Turkije. 
Ik geloof dat één op de tien inwoners van Deventer nu van 
Turkse afkomst is. Marokkanen of Surinamers wonen er 
niet echt. Mijn vader dacht natuurlijk dat hij twee jaar zou 
blijven om wat geld te verdienen. 
 ‘We werden in een huis gestopt dat eigenlijk niet ge-
schikt was voor een gezin met drie kinderen. Door onze 
straat liep een spoorbaan, daar reed een trein die spul-
len ophaalde bij een andere fabriek. Wij woonden aan de 
goede kant van de straat. Als je aan de overkant woonde, 
kon je de deur niet uit als de trein langsreed. Die reed vlak 
langs de huizen.
 ‘In onze buurt woonden alleen Turken. Pas na een paar 
jaar kreeg ik op school contact met Hollandse kinderen. 
Die kinderen zag ik alleen op school, niet erbuiten. Als ik 
bij ze thuis kwam, was het anders dan bij ons. Om zes uur 
moest je oprotten, dan gingen ze eten. Of ze hadden fri-
kandellen en wisten niet dat wij dat niet mochten. Later 
heb ik dat ingehaald. 
 ‘De eerste dag op school begon ik Turks te praten, ik 
sprak alleen een paar woorden Nederlands. Ik ging ervan 
uit dat iedereen daar Turks zou praten, zoals overal waar ik 
kwam in Deventer. De juf keek me aan alsof ze het niet be-
greep, dus ik zei het nog een keer. Ik weet nog hoe machte-
loos ik me toen voelde. Mijn beste vriend haakte meteen 
af, in groep drie. De Hollandse kinderen begonnen din-
gen te leren, wij moesten eerst beginnen met Nederlands 
leren. Veel Turkse kinderen hadden een achterstand die 
zo groot was dat ze die niet meer konden inhalen.
 ‘Je moet niet vergeten dat een groot deel van de Neder-
landse Turken en Marokkanen uit de laagste sociale klasse 
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kwam. Als ze daar waren gebleven, liepen ze nu achter een 
schaap aan. Of ze waren schoenpoetser. Dat zijn de jon-
getjes die hier nu stoer doen met hun grote mond op de 
scooter.
 ‘Op een zeker moment heb ik besloten niet meer mee 
te doen aan sociale conventies, ik vind het niet erg om im-
populair te zijn. Mijn vrienden in Deventer vinden dat ik 
nu het professortje uithang of dat ik een kakker ben. Zij 
vinden het echt vies als je doorstudeert, of rijke schoonou-
ders hebt. Op die mensen kijken ze neer. 
 ‘Ik zeg wat ik vind. Ik vind bijvoorbeeld dat de PvdA 
niet vijf allochtonen in de Tweede Kamer moet zetten ter-
wijl iedereen weet dat er betere kandidaten waren. Die 
komen niet in de Kamer omdat ze autochtoon zijn. Het-
zelfde geldt voor de literatuur en op allerlei andere plek-
ken. Ik weet niet zeker of die mensen het vermogen heb-
ben om het zelf in te zien. Of dat ze weten dat ze worden 
gebruikt en denken: ik kan toch niet aanhaken bij de ech-
te elite, op deze manier levert het me nog wat op.’
 Ik vroeg hoe hij verschilde van de beroepsallochtonen. 
‘Ik ben geen one issue gozer, ik word gevraagd voor meer-
dere onderwerpen. Politiek, sport, literatuur. Dus ik kan 
tenminste de illusie koesteren dat het gaat om mijn ken-
nis en vlotte babbel.’
 Daarna vroeg ik: waarom heb je altijd een blonde 
vrouw? ‘Vroeger had ik Turkse vriendinnetjes, daar kreeg 
ik iedere keer problemen mee. Alles moest in het geniep, 
ik vond het hypocriet. Naar buiten toe deden ze alsof ze 
braaf waren terwijl ze in het echt van alles deden wat niet 
mocht. Ik heb me daaraan ontworsteld. Ik vond Hollandse 
meisjes ook gewoon lekkerder.
 ‘In het begin was het een statussymbool, een verboden 
vrucht. Als klein jongetje kon ik daar alleen van dromen. 
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Nu zijn ze bereikbaarder geworden dan Turkse meis-
jes. Dan zou ik niet thuis kunnen komen en een lekker 
broodje frikandel eten of een glas whisky drinken. Mijn 
vrienden en ik zeggen altijd dat onze vaders het voor ons 
verpest hebben. Toen die hier kwamen hebben ze flink 
rondgeneukt, tot die vrouwen erachter kwamen dat onze 
vaders gewoon een gezin hadden in Turkije. 
 ‘Wat ik ook moeilijk vond: ik moest steeds tussen mijn 
ouders en de Hollanders in zitten. Mijn moeder had een 
keer geen melk in huis. Ze had cola in mijn beker gedaan. 
Toen ik op school die beker opendeed spoot alles eruit. De 
leraar werd boos en belde naar mijn huis. Mijn moeder 
deed hetzelfde als altijd wanneer iemand opbelt en Neder-
lands praat: ophangen. Iedere brief die binnenkomt moet 
ik oplossen. Ik verwijt haar dat – je woont hier al zo lang, 
waarom spreek je geen Nederlands?’

mano bouzamour (Nederland, 1991), die in 2013 debu-
teerde met De belofte van Pisa, zei: ‘Waar ik me tegen afzet-
te was dat eeuwige gelul, dat hypocriete gedoe. Het doen 
alsof je vroom bent. Ik hoef mezelf niet een maand te ver-
hongeren om te weten hoe de armen zich voelen. Als die 
maand is afgelopen moet je eens naar de Wallen gaan om 
te zien wat daar gebeurt.’
 Zijn boek ging over hoe een Amsterdamse Marokkaan 
op het lyceum tussen twee werelden in komt, die van zijn 
ouders en die van zijn klasgenoten. Een paar weken voor 
ik hem sprak, zag hij zijn vader op straat. Zijn vader wenk-
te: kom hier, dan kunnen we praten. ‘Ik ben rechts afgesla-
gen en weggescheurd op mijn scooter.’
 Op de dag dat het boek verscheen, woonde hij nog 
thuis. Zijn spullen stonden ingepakt bij de deur. ‘Ze schop-
ten me het huis uit. Verder zeiden ze niets. Dat is het hele 
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ding, het contact tussen die ouders en die kinderen deugt 
niet. Ik heb geen misdaad begaan, ik heb niemand ver-
moord. Het enige wat ik heb gedaan is een boek schrijven. 
Drie jaar heb ik in mijn eentje op een zolderkamer eraan 
gewerkt.
 ‘Mijn ouders kunnen niet lezen. En ze spreken geen 
Nederlands. Hoe dat dan gaat? Via kennissen, buren en fa-
milieleden kregen ze te horen dat mijn boek godslaster-
lijk was. Nu zie ik het positieve ervan in, ik ben eigenlijk 
wel blij dat het is gebeurd. Zoals Hafid Bouazza tegen me 
zei: wie woont er nou nog thuis op z’n 22ste? Ik ben blij 
dat ik nu andere dingen ga meemaken. Trouwen op mijn 
vijfentwintigste met een Marokkaans meisje, met al die 
hypocriete figuren op de bruiloft, en daarna in Almere of 
Zaandam gaan wonen, daar had ik helemaal geen zin in. 
Ik ben een Amsterdammer, net zo Amsterdams als Nescio. 
Misschien nog wel Amsterdamser.
 ‘Ik groeide op en ik was moslim. Daar had ik nooit voor 
gekozen. Hoezo moest ik al die profeten aanbidden? Be-
grijp me niet verkeerd, ik ben dol op de Arabische cultuur, 
ik luister naar Cheb Khaled en Cheb Mami, ik ken de tek-
sten uit m’n kop. En ik ga vaak op vakantie naar Marra-
kech. Het is sfeervol, al je zintuigen worden er geprikkeld 
en het eten is lekker.’
 Ik vroeg: in je paspoort staat Mohammed, is dat een 
verschil met Mano? ‘Ik zie het verschil niet. Als mijn pas-
poortnaam op mijn boek stond, zouden mensen het mis-
schien nog wel interessanter vinden. Ik heb nog nooit een 
cv opgesteld. De vrienden van mijn broers zag ik altijd 
met sollicitatiebrieven. Dat ze weer waren afgewezen. 
 ‘Ik dacht: zo moet ik het dus niet aanpakken. Bij de 
plekken waar ik heb gewerkt, ben ik gewoon naar bin-
nen gelopen – ik zou hier willen werken. Als je wordt bui-

Kaaskoppen Derde proef.indd   173 08-02-16   09:11



174

tengesloten moet je je eigen kansen creëren in plaats van 
jammeren en zeiken. Een echte man creëert zijn eigen 
kansen.
 ‘Mijn oudere broer had een leuk vriendinnetje, Mar-
lies, ze zat op het Hervormd Lyceum Zuid. Toen ik naar de 
middelbare school moest, zei ze: kom even langs, we heb-
ben een open dag. Ik werd verliefd op die school, ik wist: 
hier wil ik heen. Op de basisschool was ik ijverig, ik mocht 
altijd naast de juf zitten, als ze een vraag stelde stak ik als 
eerste mijn vinger op. 
 ‘Voor we de Cito-toets kregen, gaf de juf me een vmbo- 
advies. Eerst dacht ik dat ze een grap maakte, ik kon het 
niet geloven. Ik legde uit dat ik niet naar het lyceum kon 
met een vmbo-advies. Ze zei dat ik het tegendeel moest la-
ten zien op de Cito-toets. Op het lyceum kreeg ik een ge-
sprek met de lerares Nederlands: je advies is vmbo, maar 
je Cito is van vwo-niveau, beloof je echt dat je hier goed je 
best zult doen? Met die lerares heb ik nog contact, ik ben 
haar voor altijd dankbaar.
 ‘Ik merkte dat mijn nieuwe vriendjes net zoveel van 
Ajax hielden als ik, en van meisjes en van leuke vakanties. 
Kakkers en Mocro’s lijken op elkaar. Bij allebei kom je er 
als buitenstaander moeilijk in. En ze worden door hun ou-
ders een beetje aan hun lot overgelaten. Als ik bij kakkers 
thuis kwam, waren hun ouders altijd op zakenreis of ze 
kwamen heel laat uit hun werk. Bij Mocro’s staan de ou-
ders buiten onze wereld. 
 ‘Ik groeide op met de gedachte: iedereen die niet zo is 
als wij wil je de hel in sleuren. Mensen die alcohol dron-
ken waren vies en slecht. Mijn halve jeugd dacht ik dat ie-
dereen tegen me was. Het was puur een mentaliteitsding: 
als je dat denkt, ga je je er ook naar gedragen. 
 ‘Op het lyceum ontvouwde zich een nieuwe wereld 
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voor me. Ik werd meegenomen op vakanties, ineens zat 
ik in Zuid-Frankrijk, op Bali. Iedereen ging op het strand 
boeken lezen. Ik dacht: wat is dit? Het was ontzettend saai, 
tot ik zelf ging lezen. En die lieve ouders van mijn vrien-
den dronken wijn en aten varkensvlees. Volgens mijn god 
zouden ze dus naar de hel gaan. Ik wil een leuk leven lei-
den. Donder op met die regels. Die vergiftigen je systeem. 
Alles is gebaseerd op angst. Godvrezend – ook weer zo’n 
woord. Ik ben blij dat ik geen rekening meer hoef te hou-
den met niemand, ik kan zo schaamteloos zijn als ik wil.’

ernest van der kwast (India, 1981), die in 2010 door-
brak met Mama Tandoori, over zijn Indiase moeder, zei: 
‘Als ik ergens binnen kom, het is niet dat ik de negers tel, 
maar ik kijk toch om me heen. Ik heb een paar jaar in Ita-
lië gewoond, in Zuid-Tirol. In het dorp noemden ze mij 
Der Schwarze. Dat is niet fijn. Ik zit natuurlijk in de cultu-
rele sector. Literaire bijeenkomsten, ik presenteer wel-
eens een debat. Daar ben ik vaak de enige met een donke-
re huidskleur. In die sector gaat het allemaal om integratie 
en participatie, alleen is die er niet. Dat kost ook tijd, mijn 
moeder snapt mijn boeken nog steeds niet.’
 Hij groeide op in Kralingen, Rotterdam. ‘Daar woon-
den weinig donkere mensen, die buurt is redelijk kakki-
neus. Mijn moeder is een heftige dame, ze had een ande-
re kleur en andere kleren, soms liep ze rond in een sari. 
Als kind levert dat schaamte op. Ze sprak de taal ook niet 
goed. Haar Nederlands was net iets beter dan dat van Ka-
der Abdolah – alleen hadden we thuis geen leger redacteu-
ren om het te verbeteren.
 ‘Mijn moeder ging rustig zes uur lang afdingen in een 
winkel, tot de verkoper capituleerde. In 2006 zijn mijn 
ouders verhuisd naar Toronto. Ik denk dat ze spijt heeft. 
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Sinds de crisis is het in Nederland een kopersmarkt.’
 Zijn vader werkte als patholoog aan de Erasmus Uni-
versiteit. ‘Laatst las ik dat in Rotterdam, waar ik nu weer 
woon, de helft van de inwoners van allochtone afkomst is. 
Wanneer ik dat lees, denk ik: o ja, ik ben een allochtoon, 
een van mijn ouders is in het buitenland geboren. Ik voel 
me honderd procent een Nederlander. Mijn moeder komt 
uit India, maar ik voel me een blanke. Als ik iemand zie lo-
pen met dezelfde afkomst denk ik: die is donker. Daarna 
leg ik mijn arm naast die van hem en zie ik dat ik zelf don-
kerder ben. 
 ‘Mijn moeder weigerde thuis Hindi te spreken, al-
les moest Nederlands zijn. Zelfs het eten. Ik weet nog dat 
Aardappel Anders op de markt kwam, mijn moeder heeft 
dat product tot een succes gemaakt. Haar cultuur stopte, 
het enige dat niet stopte: hoe zij zelf was. Soms vind ik het 
jammer. Bij mijn familie in India moeten ze speciaal voor 
mij Engels praten omdat ik de taal niet spreek. Ik schaam 
me daarvoor.
 ‘Voor Mama Tandoori ben ik een keer met mijn moeder 
bij De Wereld Draait Door geweest. Daarna hebben ze wel 
vijf keer gebeld, steeds als er iets met India was. Ze wil-
den een India-expert van mij maken. Ik weet niets van dat 
land. Wie moeten we dan hebben, vroegen ze. Een Hin-
doestaan? Ik weet het niet. 
 ‘In India voel ik me wel thuis. De drukte, de chaos, de 
gekte. Dat land is mijn moeder. Ik durf het eten te eten, 
ik stap gewoon in de bus waar al tweehonderd passagiers 
op elkaar gestapeld zitten. Alleen de taal spreek ik niet. Ja, 
de scheldwoorden. Als mijn moeder boos werd, ging het 
schelden niet in het Nederlands. Ik ken zeven woorden 
om iemand uit te maken voor buitenechtelijke zoon.
 ‘Mijn moeder had geen familie in Nederland, we gin-
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gen weleens op bezoek bij Hindoestanen met wie ze be-
vriend was. Ik geloof dat mijn broers en ik dat saai von-
den. Indiërs en Hindoestanen mag je ook niet op één hoop 
gooien. Hindoestanen die generaties geleden naar Suri-
name trokken zijn toch anders. Meer ontspannen. Maar 
misschien komt dat doordat ik mijn moeder als referen-
tiekader gebruik, ze heeft een zekere gespannenheid over 
zich. 
 ‘Wanneer mijn moeder op bezoek komt, is ze alleen 
maar aan het praten, uren achter elkaar. Tot ik zeg dat ik 
iets anders moet gaan doen. Ik denk dat ze iets te verwer-
ken heeft. Ze kwam hier, mijn vader was altijd weg, aan 
het werk, zij zat thuis met de kinderen, het regende al-
tijd. Nu belt ze me met Skype, ik weet wat er gebeurt als 
ik antwoord. Soms antwoord ik, niet altijd. En ze eet geen 
rundvlees. Wij mochten dat wel, zij niet. Als mijn moeder 
bij mij thuis komt eet ze niet mee, omdat in mijn pannen 
rundvlees heeft gezeten. Ze drinkt alleen een kopje thee, 
daarvoor heeft ze haar eigen mok. 
 ‘Mijn moeder wilde dat ik advocaat of econoom zou 
worden. Ik stopte met een studie Fiscale Economie, daar-
na duurde het vier jaar voor ik echt loskwam van de wens 
van mijn moeder. Die dacht dat ik staatssecretaris van Fi-
nanciën zou worden. Mijn vader had er begrip voor dat 
ik wilde schrijven. Mijn moeder zag het als een nutteloze 
linkse hobby.’

karin amatmoekrim (Suriname, 1976), die in 2004 de-
buteerde met Het knipperleven, vertelde: ‘We waren in 
Zwitserland met mijn man, die op wintersport gaat sinds 
hij vijf is. En met zijn vrienden, die daar ook al kwamen 
met hun ouders. Ik vond het allemaal nogal overbodig, 
en koud, maar we zijn samen, dus ik ga mee op winter-
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sport met mijn man en zijn vrienden. Die dag moesten we 
met een sleeplift. Een lift zonder stoeltjes die je de berg op 
sleept. Ik durfde daar niet in met mijn snowboard.
 ‘’s Avonds zaten we bij de après-ski en een vriendin van 
mijn man zei: Karin, probeer toch eens wat nieuws. Toen 
ben ik wel even ontploft. Eerst kom ik van de andere kant 
van de wereld naar Nederland, ik heb in arbeidswijken ge-
woond en in de grachtengordel. Nu zit ik met mijn Suri-
naamse smoel in de sneeuw in Zwitserland, waar jullie 
al je hele leven skiën. En dan durven ze tegen mij te zeg-
gen dat ik iets nieuws moet proberen? Dit ís voor mij iets 
nieuws. Voor mij zijn dit niet de platgetreden paden van 
mijn ouders.
 ‘Ik was vier toen we naar Nederland kwamen. We 
woonden in een flat in IJmuiden, daar kwam mijn stiefva-
der vandaan. Tot mijn negentiende had ik zijn achternaam, 
Boersma. Zeewijk was het afvoerputje van IJmuiden.  
En IJmuiden was al niet florissant. Onze buren waren 
vooral Turken en Marokkanen. De mannen werkten bij 
de Hoogovens, de vrouwen pelden garnalen. En er waren 
de Hollanders die daar al generaties woonden en in tien 
jaar hun buurt zagen veranderen. Ze hadden basically een 
teringhekel aan de nieuwkomers. Daar hoorden wij bij, 
hoewel we Nederlands spraken.
 ‘Ik begreep dat het moeilijk was om als eerste de veran-
dering te dragen. Het land dat ze kenden waren ze kwijt-
geraakt. In Zeewijk kende iedereen elkaar. Het was die 
echte Hollandse cultuur, zoals je die in de grote steden 
niet ziet. Ze heetten Wim senior en Wim junior en ze wis-
ten allemaal dat die ene oom ooit met die buurvrouw naar 
bed was geweest. 
 ‘Het begon met de taal. Op straat, op de markt, overal 
hoorden ze een taal die ze niet verstonden. In de flat was 
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niet veel ruimte, rond etenstijd roken ze Turkse kruiden 
die ze niet kenden. De hoofddoekjes werden de belicha-
ming van die verandering, daar gingen ze op haten. Ik be-
greep al vroeg dat de ander een bedreiging vormt, ik heb 
me alleen verbaasd over de intensiteit van de woede.
 ‘Mijn moeder en ik wisten niet eens dat zoiets bestond 
als een gymnasium. Het hoofd van de lagere school had het 
expliciet tegen haar gezegd. Anders was ik naar de scho-
lengemeenschap gegaan waar mijn vriendinnetjes lbo-
mavo deden. Het gymnasium was in Velsen-Zuid, rich-
ting Bloemendaal, waar de villa’s stonden. Op die school 
zaten kinderen uit vpro-gezinnen, de linkse rakkers die 
vonden dat we solidair moesten zijn met de zwakkeren 
in de samenleving. Niet de mensen die de lasten moeten 
dragen van die samenleving.
 ‘Op de diploma-uitreiking van het gymnasium voelde 
ik hoe trots mijn moeder was, ik werd de eerste in de fa-
milie die ging studeren. Ik keek op dat diploma en zag de 
naam Boersma staan, van de man die mijn jeugd zo had 
verpest. Dit moet ik op de naam van mijn moeder doen, 
dacht ik, de vrouw die mij heeft gemaakt en gesteund. 
Mijn moeder wilde niet dat ik mijn naam veranderde. Ze 
zei: die naam gaat tegen je werken in dit land.
 ‘Je naam is belangrijk, het is een van de zichtbaarste 
pijlers van je identiteit. Ik heb geen loyaliteit aan de naam 
Boersma en ook niet aan de naam van mijn echte vader. 
Die heet Lie Kwie Sjoe, minstens even moeilijk te spel-
len als Amatmoekrim. Iemand vroeg laatst: gaat je nieu-
we boek weer over Suriname? Nee, zei ik, het gaat over 
mijn vader. Toen zei die ander: aha, over Suriname dus. 
Nee. Suriname is niet een allesomvattend thema, hoewel 
het daar in Nederland wel vaak toe wordt gereduceerd. 
Die afkomst wordt gezien als een beperking. Terwijl het 
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juist een verrijking is: je kent meer werelden dan een an-
der. In de laatste tien jaar heb ik vijf boeken geschreven en 
ik merk dat er nog steeds een enorme blinde vlek is voor 
wat niet past binnen een afgebakend hokje. Dat raakt me, 
want het staat haaks op wat literatuur zou moeten zijn: 
het verbreden van je blik. 
 ‘In buitenlandse boeken is het veel vanzelfspreken-
der dat het gaat over de veranderende maatschappij. In 
Nederland blijft het statisch, hetzelfde als veertig jaar ge-
leden. Alsof dit land niet is veranderd. Schrijvers zoals 
Salman Rushdie, Teju Cole of Zadie Smith worden in Ne-
derland pas gewaardeerd nadat ze in het buitenland ap-
plaus hebben gekregen. In Nederland horen dat soort boe-
ken bij migrantenliteratuur, met hun eigen hoekje. Alsof 
ze niet bij de echte literatuur horen.
 ‘Het is teleurstellend dat ook in intellectuele kringen 
gemakzucht zo aanwezig is. Het kan ook zelfoverschat-
ting zijn en ijdelheid. Denken dat het belang van het ei-
gen inzicht groter zal zijn dan het in werkelijkheid is.’

karina schaapman (Nederland, 1960) publiceerde in 
2004 het autobiografische boek Zonder moeder en in 2011 
het eerste deel van Het Muizenhuis. Ook zat ze voor de 
PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. ‘Mijn moeder 
was een mooie vrouw. Ze maakte zich op, kwam uit de be-
tere kringen in Indonesië. In Leiden werd ze nagefloten 
op straat, de buurvrouwen zagen haar als een bedreiging. 
Mijn moeder vond de andere bewoners asocialen. Ze at 
alleen rijst, ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds, ze leefde 
nog Indischer dan ze in Indië deed. De buren vonden dat 
het stonk in het trappenhuis. Op straat riepen ze pinda  
en poepchinees en dat ik moest oprotten naar mijn eigen 
land.
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 ‘De vader van mijn moeder was Chinees en Duits, 
haar moeder Javaans en Italiaans. Ze zag er Chinees uit. 
Mijn moeder was al getrouwd met een Nederlandse mi-
litair toen ze uit Indonesië kwam, ze kwam terecht in een 
volkswijk in Leiden. Op de dag dat ik werd geboren, ver-
trok mijn vader. Ik had een broer en een zus, die ik pas ja-
ren later weer zag.
 ‘Mijn moeder en ik sliepen in een eenpersoonsbed, we 
hadden geen tv en geen radio. We waren op elkaar aange-
wezen. In bed vertelde ze prachtige verhalen over het land 
waar ze vandaan kwam. Ons eten haalde ze bij een toko 
aan de andere kant van de stad. Halverwege de week was 
het geld op, ze had alleen een uitkering. Ik sprak met een 
heel plat Leids accent. 
 ‘Ik was een jaar of acht en stond met mijn moeder op 
het balkon. Het had gesneeuwd. Ik gooide een sneeuw-
bal naar beneden. Daarop ontstond een sneeuwballenge-
vecht tussen ons en de hele buurt. Het raam sneuvelde, 
mijn moeder kreeg een ijsbal in haar gezicht. Ze deed alle 
gordijnen dicht, trok de dekens over zich heen en wilde 
niets meer met de buitenwereld te maken hebben. Voor 
mij was het een traumatische ervaring. 
 ‘Ongeveer een jaar later kwam het circus in de stad. 
Dat vond ik interessant, ik ging er meteen op af en mocht 
meehelpen. De directeur van dat circus heette Rob Rober-
ti, hij zag wel iets in mijn moeder. Vier jaar lang was hij 
mijn stiefvader. Hij was ook veel bezig met discriminatie 
en uitsluiting. In het circus was het juist gewenst om an-
ders te zijn, om er afwijkend uit te zien. Het was een voor-
deel. Ik voelde me thuis in dat circus.
 ‘Toen ik dertien was, werd mijn moeder ziek en ging 
het circus failliet. Mijn moeder lag een halfjaar in het zie-
kenhuis, ze was stervend. Ik was alleen thuis, in die maan-
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den raakte ik verwaarloosd, ik kon helemaal niet voor 
mezelf zorgen. De buren klaagden over de stank, maar 
niemand is ooit een kopje soep komen brengen. In die 
periode heb ik gezien wat uitsluiting kan doen met een 
kind. De gevolgen zijn groot.
 ‘Mijn boeken gaan over wat ik in mijn jeugd heb mee-
gemaakt, alleen zien mensen dat niet altijd. In Het Muizen-
huis wilde ik een wereld maken waarin het veilig is voor 
kinderen, waar mensen zorg dragen voor elkaar. Waar het 
een verrijking is als je kennismaakt met buren die anders 
zijn. Het trappenhuis is een plek waar je elkaar ontmoet. 
Als kind vond ik het trappenhuis een ellende, daar durfde 
ik nauwelijks doorheen te lopen.’
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