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Recensie: Tine Bergen, Gaijin (2008) 

Hoe word je nu eigenlijk jezelf? Dat gaat vaak gepaard met emotionele worstelingen. De twee 

hoofdpersonen uit het boek Gaijin gaat het in ieder geval niet gemakkelijk af. Zij moeten ieder 

individueel met zichzelf in het reine komen. De eerste hoofdpersoon heet Bram. Hij is speciaal naar 

Japan afgereisd om een missie te voltooien. Er is hem duidelijk iets overkomen, maar wat? Wat heeft 

hij op zijn geweten? Waarom moet hij de berg Fuji-san te voet beklimmen, van het begin tot het 

eind? En waar komt zijn weerzin voor het Japanse eten en zijn afkeer voor vis vandaan? De tweede 

hoofdpersoon is Elise. Ook zij vertrekt naar Japan. Daar zal zij haar vader weerzien. Hoewel ze zich er 

enerzijds op verheugd, is ze tegelijkertijd ook heel boos op haar vader. Hij heeft namelijk 

trouwplannen met zijn Japanse vriendin. Elise voelt zich verraden en in de steek gelaten. En dat laat 

ze merken ook.  

De link tussen de hoofdpersonen is, dat zij zowel op de heen- als op de terugreis met hetzelfde 

vliegtuig mee gaan. Hoewel Bram vanaf het begin af aan al van plan was door Japan te trekken, gaat 

Elise, met een kwade kop, ook alleen op pad door het ‘Land van de Rijzende Zon’. Onderweg vangen 

zij af en toe een glimp van elkaar op. Het voorspelbare gebeurt echter niet. Ze spreken elkaar niet 

aan. Deels omdat Elise van luxe houdt en graag in goede hotels verblijft, terwijl Bram voor 

jeugdherbergen kiest. Het gebrek aan contact heeft ook te maken met het feit, dat beiden veel te 

geobsedeerd met zichzelf bezig zijn. Tegen de achtergrond van een geheel vreemd land lukt het hen 

beiden wel de confrontatie aan te gaan. Aan het eind van het boek raken Bram en Elise dan toch nog 

met elkaar in gesprek. 

De schrijfster Tine Bergen heeft heel bewust voor dit thema gekozen en dat geplaatst tegen de 

achtergrond van een vreemde cultuur. Het woord ‘gaijin’ is Japans voor vreemdeling. Hoewel niet 

heel diep ingegaan wordt op de verschillen in cultuur, komt het her en der in het boek wel ter sprake. 

In Japan is alles georganiseerd, tot aan de stoelnummers op de treinkaartjes aan toe. Verder wordt in 

de overvolle drukke steden absoluut niet gestolen. De Japanners buigen naar je bij elke ontmoeting. 

Wanneer je echter duidelijk overstuur bent, word je door de Japanners volledig genegeerd. Dit zet je 

aan tot nadenken over je eigen cultuur. En dat was ook de bedoeling van de auteur. Verder vertelt ze 

gedetailleerd over hun vreemde taalklanken, hun ingetogenheid enerzijds en luidruchtigheid 

anderzijds.  

Bergen is afkomstig uit België en dat lees je terug in het boek. Ik vond dat wel grappig. Het gaf het 

boek nog een extra dimensie van ‘anders’ zijn. Wat ik ook leuk vond, was dat Bram en Elise elkaar 

steeds tegenkwamen. Dat bouwde een spanning op. Verder heeft de schrijfster heel knap vooral de 

verhaallijn en het mysterie achter Bram intrigerend gehouden. Hoewel het qua tekst geen moeilijk 

verhaal is, denk ik wel dat het thema vooral geschikt is voor jongeren boven de veertien.  
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