Recensie: Hoe ik talent kreeg voor het leven Rodaan Al Galidi
Zo af en toe maak je het mee, zo’n boek dat je bij de
keel grijpt. Een boek dat je als lezer (en zeker als
jeugdarts) doet realiseren hoe moeilijk het kan zijn
om je compleet te kunnen verplaatsen in een ander.
Rodaan Al Galidi schreef met Hoe ik talent kreeg
voor het leven zo’n boek. En hoewel het maar een
enkele keer over kinderen gaat, is het een absolute
must voor iedere jeugdarts; niet alleen voor de collega’s die in asielzoekerscentra (AZC’s) werken!

Door: Els Jonker
Rodaan Al Galidi is geboren en getogen in Irak. Hij vluchtte
voor militaire dienst en zwierf jaren als vluchteling rond voordat hij in 1998 met een vals paspoort op Schiphol aankwam.
En toen duurde het nog tot 2007 tot hij een verblijfsvergunning
kreeg:
‘Dit verhaal zat mij dwars. Erover schrijven lukte nooit goed,
zelfs er openhartig over spreken vond ik moeilijk ... Ik wilde
verder. Ik begon het onderwerp te mijden, om niet weer meegesleurd te worden door herinneringen aan toen’, schrijft Al
Galidi in zijn voorwoord.
Uiteindelijk mailde hij gedurende tweeënhalf jaar vierentachtig
maandelijkse hoofdstukken aan de man die oprecht interesse
toonde in zijn levensverhaal. Zonder de steun van die enige
lezer was dat niet gelukt.
‘Hij is absoluut de verloskundige van elke bladzijde. Aan
hem draag ik dit boek op. Als dank dat hij mijn hoofd heeft
schoongeveegd van die zware jaren. In het boek vertelt fictieve
Semmier Kariem zijn wel en wee. Zo kon ik de schrijver
blijven, zonder hoofdpersoon te zijn …’
Vierentachtig hoofdstukken, soms hilarische, soms intens verdrietige en vaak benauwende sketches van bizarre jaren in het
AZC; van zichzelf en medebewoners, vrijwilligers en professionals; de procedures en organisaties; en van wachten, wachten,
wachten zonder enig uitzicht of invloed op een oplossing. Al
Galidi tekent ze in korte, beeldende zinnen uit.
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Zelf heb ik nooit als jeugdarts op het AZC gewerkt. Wel kwam
ik regelmatig in contact met ouders en kinderen die onlangs
een verblijfsvergunning hadden gekregen. Met hen sprak ik
slechts beperkt over hun tijd in het AZC, we waren vooral
gericht op hun toekomst in Nederland! Als trainster van een
hardloopactiviteit voor vrouwen op een AZC haalde ik mijn
deelneemsters vaak persoonlijk uit hun slaapkamers op.
De verhalen van Al Galidi doen me beseffen dat ook ik toen
slechts een oppervlakkig idee had van wat dat aanhoudend en

machteloze wachten met mensen doet. En waarom niet alleen
gebeurtenissen in het land van herkomst en tijdens de vlucht
ingrijpend en traumatisch zijn, maar dat dat ook geldt voor het
onvrije wachten in het ‘veilige’ AZC.
Hoe ik talent voor het leven kreeg leest zeer plezierig ondanks
het beklijvende onderwerp. Het is helder en met humor en
zelfspot geschreven. En geheel passend bij de absurditeit van
het boek: Rodaan Al Galidi ontving er in 2011 de Literatuurprijs van de Europese Unie voor en zakte kort daarna voor zijn
inburgeringstoets.
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