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Familie
‘Ik heb echt de ergste familie die er is,’ zei Jelger. Fouzia en Mi-
riam zaten naast hem op het grasveld. Ze hadden een tussenuur, 
hun rugzakken lagen naast hen in het gras. Verderop zat nog een 
groepje klasgenoten te kletsen. 
‘Hoezo?’ vroeg Fouzia.
‘Ik schaam me echt dood voor mijn vader. Ik wil nooit meer met 
hem gezien worden.’
‘Nou, zeg,’ zei Fouzia. 
‘Het is wel je vader,’ zei Miriam.
‘Nee, echt,’ zei Jelger. ‘Je weet niet hoe erg mijn familie is! Van 
het weekend had mijn moeder een tafel gereserveerd bij ‘Hosta-
ria,’ je weet wel dat restaurant op de Vliestraat.’
Miriam zat op een grassprietje te kauwen. 
‘Ze hebben daar een verrassingsmenu. We konden kiezen tussen 
vlees of vis als voorgerecht. Mijn vader koos vlees. Hij zat voort-
durend over zijn werk te praten, dus het gesprek aan tafel ging 
over te klein bestelde raamkozijnen, verkeerd gezaagde venster-
banken, scheef gemetselde muren. Supersaai! En dan praat hij 
met zo’n luide stem, dat iedereen in het restaurant steeds om 
zit te kijken om te zien waar dat geluid vandaan komt. Alleen 
daarom al, wilde ik mijn hoofd graag verstoppen achter de dran-
kenkaart.’
Miriam grinnikte.
‘Mijn moeder kijkt dan alsof ze heel geïnteresseerd is in die saaie 
prietpraat, maar echt, zo’n gesprek met mijn vader is booooring.’
‘Het lijkt mij wel leuk om daar te eten,’ merkte Miriam op. 
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‘Ja,’ zei Fouzia. ‘Jouw ouders nemen jou tenminste mee uit eten, 
dat doen de mijne nooit.’
‘Wees blij,’ zei Jelger, ‘want het was verschrikkelijk. Komt die 
vrouw van de bediening binnen met het voorgerecht. Het is een 
keurige vrouw, beetje bejaard, maar toch nog in staat om een 
paar borden te tillen. Ze zet de borden op de tafel neer en loopt 
weg. Mijn vader kijkt naar zijn bord, pakt zijn vork op, prikt in de 
salade die op zijn bord ligt en zegt dan veel te hard: “Ik had vlees 
besteld, maar ik krijg …. caviavoer!”
Fouzia keek afkeurend. 
‘De serveerster had twee stappen in de richting van de keuken 
gezet, maar op het moment dat mijn vader ‘caviavoer’ bazuinde, 
zag ik haar rug verstrakken. Ze liep gewoon door. Nou, dat liet 
mijn vader natuurlijk niet gebeuren, dus hij staat op en roept; 
“Serveerster! Kunt u even terugkomen?” Mijn moeder fluistert 
nog, “Marcel, doe dat nou niet.” Maar veel te zacht natuurlijk. 
Ondertussen kijkt dat mens om en ze komt naar onze tafel terug. 
Een zuur gezicht dat ze trekt!
“Wat is dit?” vraagt mijn vader. Jelger wees met zijn vinger naar 
een denkbeeldig bord op het gras.
‘Die vrouw kijkt naar het bord en zegt: “dat is ons verrassingsme-
nu met vlees, meneer.”
“Tachtig procent van dit gerecht bestaat uit caviavoer. Dat heb ik 
niet besteld. Ik heb vlees besteld!”
Die serveerster kreeg een vuurrood hoofd. Haar kaak verstrakte. 
Ze nam papa’s bord mee terug naar de keuken. Toen ze weer 
binnenkwam, loerde het hele restaurant naar haar. Ze hield het 
bord hoog in de lucht, maar je kon van een afstand al zien wat 
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erop lag.’
‘Wat lag erop dan?’ vroeg Miriam.
‘Een enorme berg vlees,’ zei Jelger. ‘Ze had de sla van het bord 
gekieperd en het bord volgestouwd met roze lapjes. Er lag wel 
een half varken op als je het mij vraagt. Mijn moeders hoofd ont-
plofte zowat en ik durfde niet meer om me heen te kijken. Maar 
die vrouw vertrok geen spier. Ze zei: “Eet smakelijk” en liep weg.’
‘Stoer van haar.’
‘Ja,’ beaamde Fouzia, ‘dat zou ik ook gedaan hebben.’
“Heerlijk! Vlees!” riep mijn vader uit, alsof hij nog niet genoeg de 
aandacht had getrokken. Vervolgens gaat hij als een wild zwijn 
zitten schrokken.’
‘Zo praat je toch niet over je vader,’ zei Miriam.
‘Hij heeft dat hele bord leeg zitten vreten. Daarna zijn we, nog 
voor het hoofdgerecht kwam, vertrokken. Mijn moeder wilde 
weg. Ik ook trouwens. Ik durf me daar nooit meer te vertonen. 
Vreselijk,’ zei Jelger, ‘om je zo te moeten schamen voor je eigen 
familie.’
‘Dat moet je ook nooit doen,’ zei Miriam.
‘Maar ik heb zulke vreselijke ouders,’ beweerde Jelger. 
‘Neem een voorbeeld aan mij en Fouzia,’ zei Miriam. ‘Wij scha-
men ons nooit voor onze familie.’
Fouzia keek verbaasd. ‘Hoezo?’ vroeg ze. 
‘Dat is toch zo?’ vroeg Miriam.
‘Ik schaam me ook wel eens, hoor.’
‘Ik hoor jou anders nooit zoiets vertellen,’ zei Miriam.
‘Nou, dan zal ik je wat vertellen. Je weet dat mijn moeder heel 
slecht Nederlands praat, he,’ zei Fouzia. ‘Vroeger moest ik altijd 
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met haar mee om de gesprekken te vertalen als ze iets moest re-
gelen met de gemeente of de woningbouw of zo. Een keer moes-
ten we naar zo’n instantie. Mijn moeder zat met haar plastic tas 
vol administratie op schoot te wachten tot we aan de beurt wa-
ren.
Op een gegeven moment worden we naar binnen geroepen. Dus 
wij dat kamertje in. Zit daar een meneer achter een wit bureau. 
Dat bureau is bijna zo groot als de hele kamer, er staat een com-
puterscherm op en er ligt een toetsenbord. En hij had er wat 
papieren liggen. Een man van in de veertig, denk ik. Hij zag er-
uit alsof hij deze ochtend al vijftig van dit soort gesprekken had 
gehad en liever naar huis toe wilde. Zo’n verschraalde koffiekop 
met druipranden stond naast hem op tafel. Niet zo fris.
“Goedemiddag. Jij bent mee om te tolken?” vroeg hij aan mij. 
Ik zei ja. “Dat is fijn,” zei hij. Hij had best een vriendelijk gezicht. 
Mijn moeder begon dus in het Arabisch te vertellen over onze 
problemen. Bij de eerste zinnen ging het vertalen nog wel goed. 
Ze sprak over dat de aardappelen in Nederland veel te duur wa-
ren. Dat ze vier kinderen had, dat de woningbouwvereniging niet 
goed zorgde voor het onderhoud. Maar ze sprak zo snel, dat ik 
moeite had het tempo bij te houden. 
Je zag aan die man dat hij dicht ging. Ken je dat? Je ziet dat aan 
iemands lichaamshouding, aan de manier waarop hij kijkt. Zijn 
ogen dwaalden af, hij begon een pluisje van zijn trui te trekken, 
dat soort dingen. Hij stond niet meer open voor het gesprek. Ken 
je dat?’
‘Ja,’ zei Miriam. 
‘Mijn moeder zag het ook en daardoor ging ze steeds sneller 
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praten. Om de aandacht vast te houden, weet je wel. Ik stopte 
op een gegeven moment met vertalen, omdat ik het echt niet 
meer kon volgen. Haar wangen waren rood en haar stem ging 
ook steeds hoger. En die man zat alleen maar wat te frutselen 
met zijn papieren. Ik kreeg het er benauwd van. En plotseling 
staat mijn moeder op, ze loopt op die man af, zet haar handen 
op het tafelblad en ze zegt in het Nederlands: ‘Ik kan die hoer 
niet betalen!’
Miriam schoot in de lach. 
Fouzia sloeg haar handen voor haar gezicht. ‘Ze bedoelde natuur-
lijk de huur, maar ik zweer het je, ze zei echt het woord ‘hoer’ in 
die kamer!’ 
‘Dat is echt een erg verhaal,’ lachte Miriam.
‘Hoe keek die man?’ vroeg Jelger.
‘Ik durfde niet meer naar zijn gezicht te kijken. Tegen die tijd was 
ik allang door de grond gezakt van schaamte,’ beweerde Fouzia.
Er kwam een bulderende lach uit Jelgers mond. ‘Ik kan die hoer 
niet betalen!’ herhaalde hij. 
‘Hoerrr,’ zei Fouzia. Ze liet de r nadrukkelijk rollen over haar tong.
Het volgende moment lagen ze met zijn drieën te gieren van het 
lachen. Aan de andere kant van het veld keken leerlingen ver-
baasd naar hen op.
Toen de bel ging, liepen ze samen over het grasveld terug naar 
het schoolgebouw. Hun schouders nog steeds schuddend van de 
lach.



• Heb jij je weleens geschaamd voor iemand uit je familie? Wat 
gebeurde er toen? Waaraan merk je dat je schaamte voelt? 
• In dit verhaal horen we twee personages vertellen over ge-
beurtenissen in hun leven. Jelger en Fouzia. Met wie leef je het 
meest mee en waarom?  
• Denk je dat de verhalen van Fouzia en Jelger waar gebeurd 
zijn? Waarom wel/niet?

In Familie vertellen Jelger en Fouzia allebei een verhaal over hun 
familie. Wat hebben hun verhalen met elkaar gemeen? Wat zijn 
de verschillen tussen Jelger en Fouzia? 

Schrijf een verhaal van een half A-viertje over een gebeurtenis 
waarbij jij je schaamde voor het gedrag van iemand anders. 



Natuurlijk ken je al het verschil tussen fictie en non-fictie. Fictie 
gaat over verzonnen verhalen. De gebeurtenissen in fictieve 
verhalen zijn niet echt gebeurd. Non-fictie gaat over informa-
tieve verhalen. Teksten die betrekking hebben op de werkelijk-
heid. Een tussenvorm zijn biografische verhalen. Dat zijn echte 
gebeurtenissen die gebruikt zijn om een verhaal mee te maken. 
Dat is een waargebeurd verhaal, maar het is opgeschreven als-
of het fictie is. Als je de schrijfopdracht bij het verhaal Familie 
hebt uitgevoerd, heb je zelf een biografisch verhaal geschreven. 
De verhalen van Jelger en Fouzia zijn verzonnen verhalen. Fictie 
dus. 

Maak op een blad twee kolommen. Een voor Jelgers verhaal en 
een voor het verhaal van Fouzia. Maak een lijstje met verschil-
len en overeenkomsten, waarbij je hun verhalen vergelijkt. Bij-
voorbeeld jongen/meisje; veel eten/ weinig eten; schaamt zich 
voor vader/ schaamt zich voor moeder etc.

Maak nu een poster over de personages Jelger en Fouzia. Deel 
de poster op in tweeën en maak op de ene helft het verhaal van 



Jelger zichtbaar, op de andere helft het verhaal van Fouzia. Zorg 
dat beide helften een eigen sfeer hebben. Gebruik daarbij de 
overeenkomsten en verschillen die je bedacht hebt. 
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