
Hallo allemaal! 

Leuk om hier iets te mogen vertellen over mijn kennismaking met Murat en zijn boek.  

Het begon met Twitter. In een aparte balk op je scherm beveelt Twitter je mensen aan van wie 

ze denken dat jij ze interessant vindt om te volgen. Daar zat Murat een keer bij, een paar 

maanden geleden. Twitter dacht waarschijnlijk: die Kooijman is geïnteresseerd in Turkije (dat 

staat in mijn twitterbio) en ze volgt allerlei mensen met Turkse namen. Dus die Murat Isik is 

wel wat voor haar. Dat was best slim gedacht van Twitter. Ik klikte zijn bio aan en las: ‘werkt 

aan zijn eerste roman, een epische familiegeschiedenis in Turkije’.  En ik was meteen heel 

nieuwsgierig.  Ik was benieuwd wat voor boek het zou zijn, of het een góed boek zou zijn, en 

wat voor iemand de schrijver was. Want schrijvers met een Turkse achtergrond, daar hebben 

we er niet veel van in Nederland. Gelukkig krijgen we er steeds meer juristen, artsen en 

bedrijfseconomen bij van wie de ouders of grootouders geboren zijn in Turkije, maar in de 

culturele elite zijn de Turkse Nederlanders toch wat ondervertegenwoordigd, als je die groep 

vergelijkt met bijvoorbeeld de Marokkanen. In het interview met Murat en Fidan Ekiz van de 

week in Met het Oog op Morgen kwam dit weer eens ter sprake. 

Ik klikte op de Follow-knop en stuurde Murat een DM (een berichtje) om te vragen of hij mij 

zijn manuscript wilde sturen als het af was, met het oog op een mogelijk interview in NRC 

Handelsblad en nrc.next. Eind februari lag ie ineens in de bus, de drukproef van Verloren 

grond. ‘Als het nu maar een goed boek is,’ dacht ik.” Ik maak human interest interviews,  ook 

wel ‘empathische interviews’ genoemd, waarbij ik probeer om me in te leven in de 

geïnterviewde en op die manier de lezer een mooi verhaal voor te schotelen over een 

bijzonder iemand. Maar… dan moet ik er zelf wel in geloven, ik moet zélf geboeid zijn door 

de persoon en wat hij doet. Dus als ik het geen goed boek zou vinden, zou een interview heel 

moeilijk worden. En het leek me juist zo leuk om als een van de eersten – dat is dan mijn 

beroepseer als journalist – een leuke nieuwe jonge frisse Turks-Nederlandse schrijver te 

kunnen introduceren. Plus dat ik het de Turkse Nederlanders van harte gunde dat een van hen 

het zou gaan maken in de Nederlandse literatuur. 

Ik was meteen verkocht. Het verhaal over de geboorte van de hoofdpersoon Miran - alias 

Mehmet - op de yayla, het bergplateau op tweeduizend meter hoogte, is filmisch, 

sprookjesachtig, en tegelijk voel je, wéét je als lezer dat het waarschijnlijk ook echt zo gegaan 

is, of in elk geval had kúnnen gaan.  

Ik ben geen recensent, ik ben een gewone lezer. Maar voor mij is Verloren grond alles wat 

een goed boek moet zijn: subtiel geschreven, met genuanceerde karakters - niet zwart-wit – 

(hoewel er wel een of twee echte slechteriken in voorkomen), spannend. En het laat me kennis 

maken met een onbekende wereld, die van het Oost-Turkse platteland in de jaren zestig en 

daarvoor.   

Mijn favoriete gedeelte uit Verloren grond is dat waarin meester Zengin plotseling verschijnt 

in het dorp om de Zaza-kinderen Turks te leren, met het idee dat zij dan later tot brave Turkse 

staatsburgers zullen uitgroeien. Ik vind het bijzonder knap hoe Murat hier laat zien dat niet 

alles is wat het lijkt in het leven. Dat mensen niet altijd zijn wie ze lijken. Het verhaal over de 



verplichte Turkse lessen begint als iets wat veel weg heeft van terreur, om niet te zeggen 

hersenspoeling, met lijfstraffen en het opdreunen van de nationalistische gelofte “Türküm, 

Dogruyum, Çaliskanim” (ik ben Turk, ik ben oprecht en vlijtig). De leraar is een bully en 

voert een schrikbewind. Miran verliest zelfs zijn naam! Voortaan moet hij Mehmet heten, om 

een goede Turk te kunnen worden.   

Maar dan blijkt dat er een mooie zon schijnt achter deze donkere wolken. De lessen Turks van 

meester Zengin openen een nieuwe wereld voor Mehmet, want hij leert voor het eerst lezen en 

schrijven en daarmee krijgt de meester een menselijk gezicht. Als de leraar op een dag met de 

noorderzon vertrokken is – naar later blijkt uit heimwee naar waar hij vandaan komt, het verre 

Trabzon aan de Zwarte Zee – zorgt dat bij Mehmet voor gemengde gevoelens. Ik citeer: “De 

man die mijn naam voorgoed had veranderd en mij het geschreven woord had geschonken, 

was teruggekeerd naar Trabzon zonder afscheid van ons te nemen. Er kwam geen vervanger 

voor hem. De gelofte hebben we nooit meer hardop uitgesproken. 

Een maand geleden, op 24 maart, vond in mijn woonplaats Haarlem een feestelijke 

manifestatie plaats om te vieren dat 50 jaar geleden de eerste Turkse gastarbeider naar 

Haarlem kwam. In de Philharmonie werd de hele dag baklava en börek gegeten, 

gediscussieerd, gespeecht, muziek gemaakt en gedanst. Ik was erbij en genoot, totdat de 

Turks-Haarlemse volksdansgroep op het toneel verscheen. Ik ken die dansgroep, het zijn lieve 

kinderen en jongeren die vaker optreden, bij de jaarlijkse open dag van de moskee en op 23 

april, het Turkse kinderfeest. Als ik ze bezig zie, moet ik altijd denken aan de Hollandse 

klompendans. Zoals je je kunt voorstellen dat Nederlandse emigranten in Canada hun wortels 

koesteren door de klompendans te dansen op Koninginnedag en daarmee denken dat ze een 

belangrijk cultuurgoed in ere houden. Niet wetend dat in Nederland niemand ooit nog de 

klompendans danst. Een beetje meewarig keek ik altijd naar die Haarlems-Turkse kinderen in 

hun zweterige, niet bepaald flatteuze kostuums. Hooggesloten en van dikke, glimmende stof 

gemaakte pakken en jurken, waarin je je niet echt soepel kunt bewegen. Dat is ook niet de 

bedoeling: de Anatolische dansen uit hun repertoire zijn over het algemeen traag en houterig.  

En toen gebeurde er iets wonderlijks. Terwijl ik keek naar de dansers op het podium en 

luisterde naar de soms melancholieke, soms opzwepende muziek kwamen er allemaal beelden 

uit Verloren grond op mijn netvlies. Het gevecht-op-leven-en-dood op de akker in Hemgin. 

De schaking van Mehmets grootmoeder. Een vrouw die brood bakt in een ondergrondse oven, 

een paardenwagen die langs dorre bomen trekt, vrouwen bij een waterput. Dit was de film die 

Murat in zijn hoofd zag toen hij Verloren grond schreef! Alsof ik er was ineens, in het 

Anatolië van vijftig jaar geleden. Dankzij Volksdansgroep Kervan uit Haarlem, die ik vanaf 

nu met heel andere ogen bekijk. Maar vooral natuurlijk dankzij Murat Isik uit Bos en 

Lommer.  


