We hebben iets leuks
voor in de trein!
Op ns.nl/publieksprijs
vind je miniboekjes van
alle 6 genomineerden voor
de NS Publieksprijs.

Deze boeken maken
dit jaar kans op
de NS Publieksprijs
voor Boek van het Jaar.

In dit miniboekje lees je het
eerste hoofdstuk van
Ik ga leven
van Lale Gül
Een cadeautje van ons, voor
als je onderweg bent met
de trein.
Veel leesplezier!
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In de bajes hebben ze meer leefruimte dan
bij ons thuis. Als er visite kwam, kon je
geen dwarsfluit meer spelen, dan moest
je in de lengte staan. Als scholier kreeg ik
een hoofd als een boei aan het begin van
het schooljaar, als de mentor aankondigde
bij elke leerling thuis te willen komen
om kennis te maken met de verwekkers,
alsof dat niet op school kon. Ik weet niet
of dat beleid op elke school gangbaar is,
vermoedelijk was het omdat onze school
een ‘zwarte’ school was, die uitsluitend
een allochtone (of biculturele, ook goed)
populatie had. Laat u niet misleiden door
het woord zwart, er waren nauwelijks
‘zwarte’ mensen. Het peloton bestond,
gebaseerd op mijn observering, maar
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daardoor niet minder betrouwbaar, uit
grofweg 70 procent Marokkanen en 30
procent Turken (of ‘Turkse Nederlanders’,
whatever), met hier en daar Surinamers
en een paar halve, verdunde Germaanse
Nederlanders en welgeteld twee hele.
		 De docenten poogden en beproefden
van alles om de voogden te betrekken in
het scholingsproces; die konden nogal
onverschillig zijn of verschenen niet op
het toneel op de ouderavonden, met
name de oudere generatie, die gebrekkig
tot geen Nederlands sprak. Daarom was
op een gegeven moment besloten, net
in het jaar dat ik daar op school kwam,
dat een huisbezoek een goed idee was
om dit probleem te verhelpen. Maar
goed, de docenten wilden stiekem ook
gewoon neuzen in ons huiselijk leven,
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dat weet ik zeker. Even kijken hoe het
huis van de exotische moslims eruitziet.
Hoe het ingericht is, of het er allemaal
heel anders aan toegaat, of de moeder
ook thuis een hoofddoekje opheeft, of de
vader de moeder af en toe een mep geeft,
of de vader meerdere vrouwen bezit, of er
explosieven en bomgordels aanwezig zijn
voor de heilige jihad, dat soort dingen. Er
was echter niet zo gek veel te bezichtigen,
misschien hooguit een dood schaap in de
douche als ze toevallig op het Offerfeest
langskwamen, maar dat was dan ook het
meest avontuurlijke.
		 Tot mijn verbazing was elke docent
(zowel die van mij als die van Halil)
geïmponeerd door onze tapijten. Ik had
nooit geweten dat handgemaakte tapijten
zo bijzonder waren, tot ik waarnam hoe

4
meneer Albers (en de rest van de docenten
die jaar na jaar volgden) daarvan glunderde.
Moeder had in haar jeugd veel geweven en
het zooitje naar Nederland vervoerd nadat
ze trouwde.
		 ‘Wat een sublieme kunstwerken! Ik
heb zelf ook een Perzisch tapijt thuis,
maar deze kleurencombinatie en deze
decoraties zijn toch echt enig! En zo uniek!
Weer heel anders dan die ik ken,’ zei hij
vol vervoering. Ik vertaalde het: ‘Hij vindt
je tapijten leuk, ma,’ waarna Moeder
onbedaarlijk trots was. ‘Zeg maar tegen
hem dat ik er nog een paar in de kelder
heb, hij mag er eentje uitzoeken als hij ze zo
mooi vindt!’
		 Typisch Moeder, zij was immer
genereus. Als men haar kleding prees,
schoot ze achter haar naaimachine om ook
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iets voor hen te maken, als men zei dat haar
eten lekker was, bracht ze de volgende dag
een pan eten bij diegene langs, als we zaten
te barbecueën in de tuin van Oom, bracht
ze een schotel vlees bij de Nederlandse
buren langs (waar zij heel erg van opkeken),
omdat die het vlees ook hadden geroken, en
het een grote zonde is als je niet van je eten
deelt. Dus als iemand haar tapijten prees,
moest ze er natuurlijk eentje prijsgeven.
Ze was allerminst hebzuchtig, altruïstisch
zelfs, en verkeerde in de overtuiging dat je
met een gulle hand in het gevlij komt bij de
Heer, dat had ze van haar eigen moeder,
die was net zo. Opa klaagde wel eens dat
zijn vrouw nog net niet hun keukengerei en
bestek uitdeelde in hun dorp in Turkije.
		 Alhoewel het in hun geval begrijpelijk
was, ze waren immers het vermogendst;
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hun zes kinderen waren allemaal naar
Nederland geëmigreerd en succesvolle
aannemers geworden (op Moeder na, zij
had een kut). En zo vroom als Oma was,
wilde ze haar welvaart gaarne delen, want
als de ene hand de andere wast, worden ze
beide schoon. Het was gewoon te veel geld
voor hun sobere levensstijl, waarschijnlijk
wisten ze niet eens wat ze er anders mee
moesten. Maar altruïsme is eigenlijk
gewoon het egoïsme van het collectief. Laat
u zich daarom niet vergissen. Goedheid
die om bewondering vraagt verloochent
zichzelf.
		 Enfin, omdat ik het gênant vond om een
fucking tapijt te geven aan een docent, en
ik op die leeftijd gewoon normaal wilde zijn
als alle anderen, vertaalde ik haar aanbod
als volgt: ‘Mijn moeder zegt dat de koffie
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al klaarstaat.’ Met de kennis van nu had ik
dat tapijt geschonken, maar als puber had
ik een buitengewone drang om vooral niet
anders of raar te zijn, wat dat ook mocht
zijn, een aandoening waar meer tieners aan
lijden. Straks zou die mafklapper nog in de
klas vertellen dat hij bij mij een tapijt had
gescoord en zou de klas misschien gaan
gniffelen, dat kon ik niet hebben. Ik wilde
normaal zijn, en normaliter gaf je je docent
geen tapijt bij een mentorgesprek.
Ik vond het allerminst bezwaarlijk dat de
docenten gezellig langs wilden komen,
ware het niet dat ik het uiterst gênant
vond. Vooral toen de docent binnenkwam
nadat hij of zij op vriendelijke commando
van Moeder de schoenen uitdeed en
ervan opkeek hoe klein ons huis wel niet
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was voor een gezin. Ze lieten het dan ook
allemaal stuk voor stuk nooit na om dat op
te merken. ‘Zo hé, is deze woning niet veel
te klein voor jullie?’ Ja goh, knap opgepikt
hoor, mevrouw Kusters, als u het niet zei
zouden wij er echt nóóit bij stilstaan dat het
misschien wel écht te klein is. Daarom zei
ik doorgaans: ‘Ja, maar gelukkig gaan wij
binnenkort daarom ook verhuizen.’ Liegen
in dit soort situaties vond ik geoorloofd, dat
begreep Allah vast wel. Gelukkig speelden
mijn verwekkers het spelletje mee. Of nou
ja, Moeder verstond (en verstaat) toch geen
woord en Vader hield zich stil.
		 De docenten konden de uitgebreid
gedekte tafel van Moeder en het
enthousiaste onthaal, ook wel aangeduid als
gastvrijheid, daar staan wij buitenlanders
bekend om, erg waarderen. Het gebrekkige
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Nederlands leidde af en toe tot moeizame
communicatie, maar we kwamen er wel uit
met z’n allen, want ik was de tolk.
		 Dat ging op de basisschool wel anders,
zowel Halil als ik zweette als een otter
tijdens het zo snel mogelijk vertalen van de
docent bij rapportgesprekken. Ons Turks
was niet of nauwelijks ontwikkeld, ik wist
niet hoe ik woorden als wereldoriëntatie,
kunstzinnige oriëntatie, social
vaardigheden of woordenschat zei. En al
zou ik de vertaling wel kennen, zou het de
verwekkers toch niets zeggen, zij spraken
geen ABT. Dezelfde problematiek trad op
als we brieven van de Belastingdienst of
de gemeente moesten vertalen. Ik wist
niet eens wat een kwijtschelding of een
belastingvrije voet in het Nederlands was.
Ik wist wel dat Vader zich beklaagde over
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dat de Belastingdienst hem de voet dwars
zette en dat hij straks een ridder te voet zou
zijn.
Halil had het een stuk zwaarder tijdens
het tolken; zijn rapporten waren
inhoudelijk beroerder als het aankwam
op taalvaardigheid. Ik had zelf excellente
resultaten door het consumeren van
significant meer boeken. Ik haalde met
gemak een vwo-advies, Halil kreeg een
vmbo-t-advies, ondanks zijn vwo-score op
de Cito, omdat de meester vond dat zelfs de
havo te hoog gegrepen was.
		 Halil was niet verbaal begaafd, kwam
zuchtend en puffend uit zijn woorden en
kon nog geen volzin Nederlands schrijven
met de juiste interpunctie. Desalniettemin
had hij wel die vwo weten te scoren, waar
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niemand iets van begreep. M’n verwekkers
waren inmiddels bekend met de scores
die je kon behalen bij de Cito en wat
dat dan zo ongeveer betekende voor je
toekomstperspectief door hun ervaring met
mij, waarbij ze van de ouders van de andere
leerlingen hadden vernomen dat ik écht een
uitzonderlijk hoge score had behaald en dat
ze daarom écht trots moesten zijn (ik had de
hoogste score die mijn basisschool ooit had
gehad, maar dat was vooral uitzonderlijk
omdat de rest het heel slecht deed).
Toen Moeder hoorde dat ik een hoge score
had, begon ze zich allereerst zorgen te
maken over het boze oog. Het idee van
een boos oog vindt zijn oorsprong in de
geloofsleer en houdt in dat als je succes
hebt behaald je als de dood moet zijn voor

12
afgunstige mensen en hun sinistere blikken;
dat zou de verdiensten vernietigen. En dit
is alom toepasbaar. Als je knap bent en
hierom geprezen wordt zonder dat iemand
mashallah (‘moge God u beschermen’)
zegt, kan het schone verleppen. Moslims
kunnen zich daarom erg opwinden als je ze
als medemoslim looft en daarbij verzuimt
dat sleutelwoord uit te spreken; dan zou je
in de luwte erop uit zijn om hun zegening
te verdelgen. Als vrouwen net bevallen
zijn en thuis bezoekers onthalen en de
baby tijdens die periode of een onbepaalde
periode hierna ziek wordt, verklaren ze dat
door te zeggen dat het komt door een boos
oog van een van de gasten. Als je haaruitval
krijgt, is dat omdat iemand afgunstig naar
je haren heeft gekeken. Als een recept op
de klippen loopt, is dat omdat iemand in
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je omgeving het jou niet gunde. Als je auto
het niet meer doet, is het omdat iemand
jaloers was op je auto, et cetera. Zo zijn alle
tegenvallers in het leven terug te voeren tot
een misgunnende mol in je omgeving en
is het enige wapen dat je hebt de Koran en
de speciale inspanning die je moet leveren
om alle verdiensten en zegeningen zoveel
mogelijk privé te houden, weg van de boze
ogen.
		 Het boze oog is de reden dat godzalige
moslims geen foto’s van zichzelf, hun kroost
of van hun eten op sociale media plaatsen.
De lokale imam Wawelaar debiteerde dat
er iemand was die zijn eten op Instagram
zette en daarna een acute hartaanval kreeg.
‘Dat is omdat er mensen naar zijn gerecht
hebben gekeken met een afgunstige blik,
zonder Allah daarvoor te prijzen. Dit kan
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jullie ook overkomen!’
		 Maar wat als ik tijdens het kijken van
zijn preek hem een boos oog gaf door hem
iets te misgunnen? Kon ik hem dan ook een
hartaanval bezorgen?
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