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Hun gezin is bijzonder en inspirerend, en allesbehalve huisje-boompje-beestje. Deze 
keer: de half Afrikaanse, half Belgische schrijfster en filmmaker Neske Beks (39) 
moeder van Nigel (15). Zij werd liefdevol opgenomen in een lelieblank Vlaams 
pleeggezin. Toen ze er achter kwam dat haar familie al jaren op een rechts-
extremistische partij stemden, probeerde ze hun beweegredenen te doorgronden in haar 
documentaire ‘Eigen volk’. 
 
 
Vreemde Eend 
‘Als ik over ‘mijn moeder’ spreek, heb ik het over Anny, mijn pleegmoeder. Zij had mij lief 
alsof ze mij zelf had gemaakt. Zo heb ik dat ook gevoeld: alsof ik haar bloedeigen kind was. 
Ik identificeerde me dan ook volledig met mijn witte pleeggezin. Ik had zelfs aangeleerd om 
mijn hoofd te bewegen alsof ik mijn haar naar achter schudde. Terwijl mijn kroeshaar 
helemaal niet bewoog, maar stijf rechtop stond. Op foto’s van vroeger ben ik de vreemde 
eend. Een zwart meisje met een woeste kroeskop tussen haar witte ouders, zus en kleine 
broertje. Maar zo heb ik dat niet gevoeld. Het eerste deel van mijn kindertijd was ik een van 
hen en ondanks dat ik anders was, hoorde ik er gewoon bij. Dat ‘anders zijn’ heeft mijn 
moeder mij ook nooit laten voelen. Ook al had ik een ander kleurtje en ontembaar kroeshaar. 
Dat ze overigens gewoon met Schwarzkopf waste of in de krullers zette, waardoor het een 
dorre pluizenbos werd. Wisten wij veel. Uiteindelijk knipte ze het maar af. Als ik nu witte 
ouders zie met een donker kindje met zo’n pluizenbos, moet ik altijd iets zeggen. ‘Heeft u al 
eens op www.kroeshaar.nl gekeken?’ Daar zit geen oordeel in hoor. Ik herken het alleen. 
 
Moeder 
Mijn biologische moeder is een Vlaamse. Zij ontmoette mijn vader, een Gambiaan die in 
Amsterdam woonde, tijdens het uitgaan. Zij hadden geen relatie en toen mijn moeder zwanger 
bleek, ontkende hij dat het van hem was. Ze besloot mij te houden, maar al na drie weken 
ontdekte ze dat haar moederschap geen succes zou worden. Ze kon amper voor zichzelf 
zorgen, laat staan voor een baby. Anny, mijn pleegmoeder, kende ze uit de winkel in de buurt. 
We woonden allemaal in het zelfde Vlaamse stadje: Mortsel, een voorstad van Antwerpen. Ze 
vroeg Anny of ze een paar weken op mij kon passen. Naar eigen zeggen koos ze haar ‘omdat 
ze zeker wist dat zij veel van mij zou gaan houden’. Ze bleek gelijk te hebben. Van Anny 
mocht ik komen en ik ben nooit meer weggegaan. Anny was getrouwd met Flor en ze hadden 
een dochter Simonne, die zeventien was toen ik kwam. En toen zij eenentwintig was en ik 
vijf, werd Andrew, het nakomertje, geboren. Anny zie ik als mijn echte moeder. En mijn 
biologische moeder als een tante, die af en toe op zondag op bezoek kwam en met wie ik 
weleens een milkshake ging drinken in de stad. Als mensen aan Anny vroegen: ‘Hoe komen 
jullie aan haar?’, zei ze trots: ‘Die hebben wij al vanaf drie weken in huis.’ Mijn vader maakte 
grapjes: ‘Ik heb chocolademelk gedronken!’ en dan wees hij naar mij.’ 
 
Geuren van vroeger 
 
‘Mijn Vlaamse jeugd heeft mij gevormd. Als een oude Turk met heimwee naar zijn thuisland, 
zo kan ik soms verlangen naar België. Ik ben ook dol op alles wat daar vandaan komt: de 
muziek, de kunst, het eten, ik was als kind zelfs lange tijd gefascineerd door de Katholieke 
Kerk. Dat theatrale en spirituele sprak me enorm aan. Dat kwam door mijn oma die altijd heel 
erg in de weer was met jezuskes en mariakes. Ik vond het geweldig als ze me meenam naar 
een dienst. Ook doe ik heel graag boodschappen in België en sla altijd een paar pakken 



pannenkoekenmeel in. Gewoon omdat ik die lekkerder vind. En wasmiddel neem ik ook altijd 
mee. Dat is de geur van mijn jeugd.  
 
Onveilig 
 
Volgens mijn familie kon ik heel snel praten.  Niks geen gebrabbel, maar hele volzinnen 
kwamen eruit. Ik was een heel oorspronkelijk kind. Die heel goed wist was wat ze wilde en 
dat ook zei. Geen pleaser. Ook hield ik van aandacht en van dansen en zingen. Volgens de 
overlevering moest iedereen stoppen met dansen als ik begon. Ik had graag alle ogen op mij 
gericht. Dat gevoel ben ik later totaal kwijt geraakt. Als puber wilde ik juist onzichtbaar zijn.  
Toen ik twaalf was kwam er een einde aan mijn min of meer veilige jeugd. Mijn moeder had 
het jaar daarvoor een hersenbloeding gekregen. Ze kwam in een rolstoel terecht en werd nooit 
meer de oude. Er speelden in die tijd nog meer nare dingen in het gezin waar ik niet over uit 
wil wijden, maar toen ik begon te puberen en vaak ruzie had met mijn vader, heeft hij mij 
letterlijk op straat gezet. Tijdens een ruzie riep hij dat ik mijn spullen moest pakken en 
opdonderen. En dat deed. Ik weet nog goed dat ik naar boven liep en een tas met kleren en 
mijn platenspeler meenam. Die bond ik achter op mijn groene fiets en ik reed naar mijn 
biologische oma, waarmee ik altijd contact had gehad en die in de buurt woonde. Vanaf dat 
moment heb ik, tot ik op mijn 19e  als au pair naar Nederland vertrok, bij haar in huis 
gewoond. Maar ik bleef nauw verbonden met mijn pleeggezin. Iedere middag na school 
lunchte ik nog thuis. Deze gebeurtenis heeft me gevormd. Vooral het feit dat niemand het 
voor me op heeft genomen. Mijn moeder vond het wel heel erg dat ik weg moest en had er 
veel verdriet van, maar het werd geaccepteerd. Niemand heeft me beschermd en daar heb ik 
nu soms nog last van. Als me onrecht word aangedaan heb ik nog steeds de neiging te denken: 
waarom neemt niemand het voor mij op? Dan reageer vanuit dat kind en vergeet ik soms dat 
ik inmiddels groot genoeg ben om voor mezelf te zorgen. 
 
Thuis 
‘Toen mijn zoon klein was en in de zandbak zat te spelen, vroeg een ander kindje aan hem: 
‘Waarom ben jij bruin?’ Die vraag riep bij mij direct een soort ongemak op, maar mijn 
zoontje antwoordde: ‘Omdat mijn papa en mama bruin zijn’. En toen dacht ik: ja zo simpel is 
het dus. Voor hem. Hij heeft gewoon een heel goede basis. Daar heb ik ook mijn best voor 
gedaan hoor. De onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders, is zijn fundament. En ik vind het 
ook belangrijk dat er aandacht is voor zijn roots. Zo zij we ook al eens samen naar Afrika 
geweest en ik vind dat hij later ook zeker naar Suriname, het geboorteland van zijn vader, 
moet. Ik heb dat allemaal zelf moeten uitzoeken. Op mijn 18e ben ik voor het eerst naar Afrika 
gegaan. Omdat ik hoopte daar een soort thuis te vinden. Eindelijk ergens bij te horen. Ik 
probeerde me aan te passen en hees me zelfs in Afrikaanse kleding, maar ook daar bleef ik 
bleef een buitenstaander. Ik ontmoette wel mensen bij wie ik me thuis voelde, zoals de 
moeder van mijn vader die ik waanzinnig bewonder, maar de plek zelf voelde vreemd. Dat 
zoeken naar een thuis is altijd een behoefte van mij geweest. In België was ik anders. In 
Nederland ben ik anders. Tot nu toe heb ik dat thuis altijd buiten mezelf gezocht. Maar 
inmiddels heb ik toch het vermoeden dat thuis iets is wat vanbinnen zit.’ 
 
Eigen volk eerst 
‘Eigen volk eerst’ is de leuze van het Vlaams Belang. Een politieke partij waar mijn vader en 
later ook mijn zus hun stem aan gaven. Ik was veertien toen ik er via mijn moeder achter 
kwam dat mijn vader op deze extreem rechtse partij stemden. En twintig jaar lang heb ik de 
pijn en het verdriet en het gevoel van afwijzing voor mezelf gehouden. Tot ik op een bepaald 
moment dacht; ik ga het hem gewoon vragen. Want dat had ik al die jaren niet gedurfd. Ik 



dacht; ik ga de man die ik als mijn vader zie, vragen waarom hij stemt op een partij die tegen 
‘vreemden’ is. Hoe je dat kunt doen terwijl je in zo’n veelkleurige familie zoals de onze hebt 
geleefd? En daar ga ik een film over maken. De openheid die mijn familie getoond heeft, vind 
ik fenomenaal. Het is uit liefde voor mij geweest, dat ze hebben meegewerkt aan mijn 
documentaire en zoveel hebben gedeeld. Het maken van deze film heeft mij hen doen 
begrijpen. Uiteindelijk heeft mijn vader het niet in de camera durven zeggen. Hij draaide er 
om heen. Mijn zus niet; die zei het gewoon. Ik begreep toch wel deze keuze niets met mij te 
maken had? En ik denk dat ik het wel begrijp. 	  
Het is angst. Voor het verlies van eigen terrein. En er is een overval geweest. Door 
‘buitenlanders’. Verloedering van de buurt. Ik begrijp het maar ik sta er niet achter. Mijn 
wereld is veel groter, ik kan over particuliere voorvallen heenkijken en reken daar niet een 
hele bevolkingsgroep op af. Maar daar in die stad onder de rook van Antwerpen werkt het 
toch anders.’	  
  
 
Klok 
‘Mijn ouders zijn inmiddels overleden. Toen mijn vader stierf en de inboedel onder de 
kinderen werd verdeeld, heb ik mijn zus gezegd dat ik de klok graag wilde hebben. De klok 
waarmee ik ben opgegroeid. Toen ik klein was torende hij boven mij uit, daar hoog bovenop 
het dressoir en langzaam groeide ik er naar toe. Het ding ging elk kwartier af. 
Dingdongdingdong. Het was een ijkpunt in mijn jeugd. Toen mijn zus mij de klok gaf, zag de 
dichter in mij daar natuurlijk gelijk die prachtige symboliek in. Ik heb de tijd gekregen. De 
tijd om steeds meer te worden wie ik ooit was.’ 
 
Haar Vlaamse jeugd speelt ook een grote rol in haar nieuwste roman ‘De Kleenex kronieken’ 
(Uitgeverij De Harmonie), die binnenkort zal verschijnen. 
  


