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Land wn afkomst KennyTete 

ARTIKEL welke rol apeeft afkomst In Nedeffa.nd? Robert VUIJeje onderzoekt het In een reeu 
intenriews. A,jax-wetballer Kenny Tete (19): 'Ik ben een trotse Afrikaan.' 
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In psprak 

Schr1jver Robert VUI]s}e (Alleen maar nette mensen, Beste vriend) lntarvlewt bekende en mlnder 
bekenóe Nederlanders CW« de rol die hun afkomst speelt In hun IIMlfl. HIJ spreekt onder 
anderen nog met zangeres Glovanca (Antilliaans> en W-fector magnH!eus vtno<l SWJramanlam 
OncUaas). 

Op zijn telefoon laat KeJmy Tete (19) een foto zien van zijn vader. Een grote zwarte man, 

langer en breder dan hij zelf is. '.Dl: ben 1 meter 82, ik vind mijn lengte goed. Mijn moeder 

is een klein vrouwtje, daarom ben ik wat korter dan hij.' 

Op zijnsdekwam Miguel Tete vanuit Mozambjque naar Nederland. Hij groeide op in 
Amsterdam.() ast. 

'Mijn vader praat plat Amsterdams, nog meer dan ik. Mozambikanen zie je hier niet vaak. 
maar er zijn wel veel Tetes. Mijn vader kwam uit een gezin met een stuk of acht kinderen. 
En die hebben allemaal weer kinderen gekregen.' 
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'' Ik denk niet dat er veel Mozambikaanse Indo's bij Ajax hebben 
gespeeld 

o R<ll*l de Puy 

We zitten in de bmine van De Toekomst, het traininp;omplex van Ajax. De moeder van 
Ke.nny Tete komt uit deze buurt, Amsterdam-Zuidoost '.Mensen vragen me altijd wat ik. 
ben. Danzeg ik: wat denk je? Ik wil ze laten raden. Alles heb ik gehoord: Bra.ûJiaans, 

Sw:inaams, .Anh1liaans, Moluks, Kaapverdiaans zelfs, maar we zijn hier niet in RotteJ:dam. 

'Mijn moeder is In dis"" Ik denk niet dat er veel MmAmbjkaense Indo's bij Ajax hebben 

gespeeld. Mijn moeder noemt mijn zussen en mij Afrindo's. Mijn vader deed ook aan 
topsport. Hij werd Europees bmpioen 'kickboksen, als zwaargewiclrt. Nu heeft hij een 
beveiliginf,llbedrijf en hij is portier bij The Bulldog op het Leidaeplein. In die wereld kent 
mijn vader iedereen. hij heeft een bekend gezicht. Als ik in de stad uitga. weet hij waar ik 
ben geweest. Ik krijg daar een veilig gevoel van.' 

IIIE liERDEN JE OUDERS B.KJ .. 1J IEIIEI1 
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Kenny Tete (Nederland, 1995) speelt vanaf zijn 9de bij Ajax. Sinds het einde van vorig seizoen 
heeft hij een basisplaats als rechtsback bij Ajax 1. Afgelopen maart debuteerde hij voor Jong 
oranje. 

'Op de Rozengracht, in een club. Mijn moeder had een vriendin die mijn vader leuk vond, 

misschien was ze verliefd op hem. Hij probeerde altijd met mijn moeder te praten, maar 

dat liet ze niet toe. Tot ze een keer ja zei.' 

HOE GROEIDE JE OP? 
'Amsterdam-Oost zou ik niet een achterstandswijk noemen, maar het was er niet 

makkelijk. Ik denk dat autochtone kinderen in de minderheid waren. Veel Marokkanen, 

Surinamers, Afrikanen.' 

WAAR HOORDE JIJ BIJ? 
'Met andere donkere jongens heb ik altijd een snelle klik, ik kan niet uitleggen wat het is. 

Ik ben een trotse Afrikaan, maar ik weet niet precies hoe het is om me Mozambikaans te 

voelen, ik ben nooit in dat land geweest. Mijn vader spreekt een beetje Portugees en hij 

praat het dialect van zijn stam. In Indonesië ben ik wel geweest, op Bali en in Jakarta, we 

komen vaak bij elkaar met de familie van mijn moeder. 

'Amsterdam-Oost was een voetbalbuurt Veel voetballers komen daar vandaan. Ik speelde 

met de gebroeders Narsingh, Luciano voetbalt nu bij PSV en Furdjel, die ook mijn zwager 

is, bij Cambuur. Het voelde alsof we familie van elkaar waren. Als er geen bal was, belde je 

bij elkaar aan om er een te halen. Of je vroeg aan een moeder of ze drinken naar beneden 

kon gooien. 

WOON JE NOG THUIS? 
'Ik zit in de overgangsfase, ik heb net een nieuw contract getekend bij Ajax. Mijn 

appartement in Amsterdam-Zuid moet worden ingericht, ik woon nog half thuis. Het is 

beter om te kopen, dat is een goede belegging.' 

BEN JE VRIJGEZEL? 
'Mijn vriendin heb ik ontmoet op de kermis in Diemen. De familie van haar vader is van 

Iraaks-Joodse afkomst. Via Israël zijn ze naar Nederland gekomen. Bij haar thuis is het 

ook niet zoals in een typisch Hollands gezin. Ze gaan niet om 6 uur 's avonds aan tafel.' 
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WAT VIIIR VIIIUWR IIN dE? 

OANP 

'Ik ben goed in de duels en ik ben snel. Bij Ajax een van de snelsten. Bij sprintoefeningen is 
denk ik alleen Mitehell Dijb sneller, die heeft heellange benen. Ik denk dat ik het lenige 
van mijn moeders lwrt heb, mijn opa. heeft badmiJlton op niveau gespeeld. En ik heb het 
hanle en taaie van een Afrikaan.' 

Hij laat de tatoeages zien op zijn rechterarm. 'Veel mensen hebben hun beide armen vol en 

hun borst. Ik wil ze alleen op mijn rechterarm, die is nog niet helemaat vaL Ik heb de naam 
van mijn vaderenmoeder en mijn znuen erop staan. Bnlotusbloemen, dievind ik mooi. 

Ze staan voor een nieuw begin. Toen ik de eerste liet zetten was ik 15- Achteraf mfV'.ht het 
niet van mijn moeder, maar toen stond het er al op. De man die de tatoeages voor me zette, 

dacht dat ik 16 was.' 

Nederlands 
'Ik ben een Nederlander, met ook nog andere roots. Bij de Nederlandse jeugdelftallen 
spelen ze het Wilhelmus, dat geeft me wel een boost. Ik leen niet de hele tekst, maar ik zing 
het mee.' 
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Mozambikaans 
'Als ik die afro-beats hoor, dan ga ik niet stilzitten.' 

Indo 
'Wanneer ik Indisch eten zie, de taal hoor en de sfeer proef. Indische mensen zijn vaak 

samen met hun familie, dat ben ik gewend.' 

Eten 
'De nasi goreng van mijn moeder.' 

Mohammed cartoons 
'Ik begrijp dat mensen daar boos om worden. Je moet het geloof respecteren. In de familie 

van mijn moeder heb je moslims en christenen, dat gaat prima samen.' 
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KOKEJII~f&arcs Last 
nutes 

liWig uitgeruste cottages, 
THEAT~n in de natuur. Nu van 

59,- voor € 249,- voor 4 
sonen. 

BOEK6N 

lN AFKOMST 49 ARTIKELEN 
LEVEN 

Boek nu bij Lulthansa 

München heen en terug al 
vanaf € 99,-. Boek direct uw 
vlucht! 

• 'Met donkere jongens heb ik altijd een snelle klik' 

0 'Ik zit in de laagste rangvan hoe gelovig je kunt zijn' 

0 Mijn moeder zei: 'Die naam gaat tegen je werken in dit land' 

0 Remy Bonjasky: 'In Nederlandblijflik altijd die Surinamer' 

0 'Een fuke kakker ben ik, geen hockeymeisje' 
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