
Rudie Kagie: ‘Hopman’ Een memoir. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2017 ISBN 
9789044630183 Zie ook www.uitgeverijprometheus.nl ( Kind en ouders/ Geestelijke 
gezondheidszorg/ Persoonlijke relaties/ Emoties/ED) 
en   
Rudie Kagie: ‘Schuurkaas’ Een relaas van een reünie. Uitgeverij Prometheus, 
Amsterdam 2011 ISBN 9789044614787 ( Kind en ouders/ Geestelijke 
gezondheidszorg/Mishandeling/ Kind en ouders/ Familieverhoudingen/ Lotgenoten/ 
Emoties/ Systeemdwang/ Zorginstellingen/ED) Zie ook www.uitgeverijprometheus.nl 
 

Soort boeken /Ziekte/Stijl: 
Over Schuifkaas: Schuifkaas is het autobiografische verhaal van Rudie Kagie die door 
een reünie pijnlijke confrontaties krijgt met een ontbrekende stuk in een puzzel die hij 
nu denkt te begrijpen. Boek van 160 pagina’s. 
In Schuifkaas beschrijft Rudie Kagie een reünie voor ex-bewoners van kindertehuis 
Nieuw Voordorp, een tehuis waar hij als kind zelf heeft gewoond. Deze reünie dreigt 
totaal uit de hand te lopen. Het was veertig jaar geleden en deze reünie  roept 
onvoorziene emoties op. De inmiddels bejaarde groepsleiding krijgt ruzie met de nu 
volwassen voogdijpupillen. Beide partijen vervallen in oude rolpatronen, waarbij de de 
opvoeders weer gaan betuttelen en bijdragen aan een reünieboek censureren. Dan 
zetten de oud pupillen  traumatische herinneringen aan kindermishandeling in Nieuw 
Voordorp op het internet. Sommigen werden daardoor voor hun leven psychisch 
beschadigd. 

Over Hopman: Covertekst: ‘Ik had me het verblijf in het pleeggezin Kraaijvanger 
anders voorgesteld. Vanwege mijn gespetter op de tegelwand mag ik thuis ik niet 
meer onder de douche en moet ik naar het badhuis. Ik slaap in een studeerkamer die 
ik niet mag gebruiken om mijn huiswerk te maken. Het meest teleurgesteld ben ik 
door het verraad van de man die ik ooit Hibbie noemde. De hopman die zijn arm om 
me heen sloeg en mij zijn zoon noemde. 

Hopman is het verbluffend openhartige relaas van Rudie Kagie, een ex-voogdijpupil 
die op zijn twaalfde een journalist ontmoet die zich opwerpt als zijn mentor, reddende 
engel en tweede vader. Er groeit een onconventionele vriendschap tussen de verstokte 
vrijgezel en het naar liefde hunkerende verschoppelingetje. Samen gaan ze op zoek 
naar de vrouw en moeder die het gezin compleet zal maken. Maar alles loopt anders. 
(…) ’ Boek van 280 pagina’s. 
 
In Hopman keert hij  terug naar het  weeshuis in Voorschoten. Als Rudie tijdens de 
zomer op het platteland logeert, leert hij bij toeval een plaatselijke journalist kennen, 
ook hopman. Zij raken bevriend, hij wil Kagie adopteren. Maar er zijn problemen en de  
de hopman krijgt ook fysieke belangstelling voor hem. Kagie schetst én een heftig beeld 
van de jeugdzorg, én een portret van de puber die hij was, die het vertrouwen in de 
mensen verliest. Eén ding houdt hem op de been: de droom om journalist te kunnen 
worden. 

 

http://www.uitgeverijprometheus.nl/
http://www.uitgeverijprometheus.nl/


Over de schrijver: 
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudie_Kagie Rudie Kagie (Den Haag, 1950) is een 
Nederlandse journalist. Kagie schrijft sinds 1972 voor Vrij Nederland, en publiceerde 
boeken over diverse maatschappelijke onderwerpen.  
Kagie woonde van 1960 tot 1965 in kindertehuis Nieuw Voordorp te Voorschoten. 
Over zijn verblijf in het kindertehuis schreef hij het autobiografische Schuifkaas 
(2011). 
 
Recensies/Extra: 
Over Schuifkaas: 
http://reinswart.blogspot.nl/2011/08/recensie-schuifkaas-2011-rudie-kagie.html  
http://www.moetjelezen.com/2011/05/op-zekere-dag-wordt-auteur-rudie-kagie.html  
https://www.youtube.com/watch?v=ojIYPSaQQ6U  
 
http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/rudie-kagie  
'Grote emoties van de ik-figuur worden via dit mooie, compacte verhaal voorzichtig via 
de band gespeeld. Ze komen harder aan dan eindeloos gelamenteer over trauma's. (...) 
Een klein meesterwerk.' de Volkskrant 
 
'Hartverscheurend mooi.' Trouw 
 
Over Hopman: 
http://www.nporadio1.nl/cultuur-media/2349-danielle-serdijn-recenseert-hopman-
van-rudie-kagie ‘Hopman leest als een roman, al is het dat niet. In kraakheldere 
zinnen, wars van het kleinste greintje pathetiek, drukt Kagie zijn lezers onverdroten 
met de neus op de feiten.’ 
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/journalist-rudie-kagie-presenteert-boek-in-
vlissingen-1.6719916  
https://www.facebook.com/events/237023296730061/  
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