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Soort boek/ziekte stijl: 
Merlijn Kamerling doet in dit boek verslag van een zoektocht: hij wil erachter komen 
wat voor persoon zijn vader was, Antonie Kamerling. Antonie Kamerling was een 
bekende Nederlandse acteur die suïcide pleegde in 2010. Hij was toen 44 jaar, 
Merlijn bijna 12. Merlijn huilde twee jaar en besloot daarna niet meer verdrietig te 
willen zijn en niet meer over zijn vader te spreken. Nu hij een twintiger is, wil hij 
meer over zijn vader te weten komen. Omdat hij in zijn eigen leven stil is blijven staan 
en denkt dat dat met zijn vader te maken kan hebben.  
Merlijn beschrijft de gesprekken met familieleden, acteurs en actrices en oude 
vrienden van zijn vader. Hij licht toe hoe het is om naar producties te kijken waarin 
zijn vader heeft gespeeld, en wat hij vindt van gehouden interviews. Een zoektocht 
van een zoon die zijn vader vroeg heeft verloren aan zelfdoding, op zoek naar 
antwoorden op vragen: onder andere over de vraag wie hij was, wat hem tot suïcide 
heeft gedreven, en in hoeverre Merlijn op hem lijkt.  
 
Flap en achterflapteksten: ‘Tien jaar na de dood van Antonie Kamerling gaat zijn 
zoon Merlijn op zoek naar een completer beeld van zijn vader, in alles wat hij 
achterliet. Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen 
in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn 
vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering van gtst bekeken, geen films 
van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het 
misschien ook wel niet. 
Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook zijn eigen 
leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn 
vader te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar 
wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit 
de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. 
Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan 
meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe 
klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in 
alles wat zijn vader heeft nagelaten. 
 
 
Over de schrijver:  
Merlijn Kamerling (1998) groeide op in het dorpje Zevenhoven, waar hij tot zijn 
tiende met zijn ouders Antonie Kamerling en Isa Hoes en zijn zusje Vlinder woonde. 
Na de tragische dood van zijn vader, verhuisden Merlijn, Vlinder en Isa terug naar 
Amsterdam. Nu ik je zie is zijn eerste boek. 
 
Wat viel op:  
Waarom Merlijn gaat zoeken naar wie zijn vader was. Welke inzichten hem dat 
oplevert en hoe dat zijn leven verrijkt. 
Welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen hem en zijn vader. 
Omdat Merlijn een bekende vader heeft, is er veel over hem te vinden. Niet iedere 
zoon waarbij de vader vroeg is overleden, zal zoveel kunnen vinden. Maar misschien 
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kan het lezen over een zoektocht als deze steun leveren en wellicht ook vragen die aan 
(minder) andere personen te stellen zijn.  
 
Citaten:  
Pag.9: ‘De naam Kamerling voelt soms niet eens als  mijn  eigen  naam.  Voor  veel  
mensen  heb  ik  een  langere  naam.  Niet Merlijn Kamerling, maar Merlijn de zoon 
van Antonie Kamerling. Het is niet dat ik dat heel erg vind, maar het is gek om 
voortdurend vergeleken te worden met iemand die ik niet zo goed ken. Of maar voor 
de helft ken. Daarom wil ik hem opnieuw leren kennen.’ 
 
Pag.14: ‘Er is niets wat ik zelf heb gepresteerd, waar ik trots op ben, wat simpelweg 
van mij is. En inmiddels ben ik ervan overtuigd dat het verdriet om mijn vader, of het 
niet toelaten van dat verdriet, me tegenhoudt om iets van mezelf te maken. Ook 
omdat dat niet kan als ik mezelf niet ken. En dat wil ik niet meer, ik wil wat gaan 
doen met mijn leven. Inmiddels ben ik eenentwintig, ik ben volwassen en ik ben 
benieuwd naar mijn vader. Naar papa. Niet alleen naar wie hij was, maar ook naar 
wie ik voor hem was. Want al vind ik mezelf nu niet de moeite waard, misschien vond 
mijn vader mij wel de moeite waard. Niet voldoende om voor te blijven leven, maar 
wel om van te houden.’ 
 
Pag.123: ‘Ik merk dat ik al wat meer ontspannen met mijn vader omga. Mijn adem 
stokt niet meer als ik hem zie of hoor en niet elk woord dat hij uitspreekt, is heilig 
voor me.’ 
 
Pag.184: ‘‘Pas sinds kort weet ik dat hij op mijn leeftijd ook maar wat aanklooide. Het 
lucht op, maar aan de andere kant maakt het me ook verdrietig. Omdat hij misschien 
de enige is die me zou snappen en zou kunnen helpen.’’ 
 
Pag. 255: ‘Ik schakel mijn gevoel altijd uit,’ zegt papa. 
‘Waarom schakel jij je gevoel uit?’ vraagt van Gogh. 
‘Omdat ik bang ben voor negatieve gevoelens. Dat werd een soort verslaving: alles 
moest leuk zijn. …. Papa beschrijft precies wat ik al jaren voel. Ik ging mijn verdriet 
uit de weg, ik wilde verhalen niet horen en herinneringen vergeten. Pas nu voel ik 
weer dingen, al is dat niet altijd even fijn.’ 
 
Inzien:  
https://www.boekerij.nl/producten/nu-ik-je-zie-9789022582343  
 
Recensies/Extra: 
https://www.kijk.nl/programmas/antonie-and-merlijn-10-jaar-
later/l79bRaQvO7N/seizoen/157265960443/afleveringen/video/empty_episode-
antonie-and-merlijn-10-jaar-later-s1-e1-2020-10-05/9WY03IZ1H0j   
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/in-zijn-documentaire-rouwt-merlijn-
kamerling-om-alle-gedaanten-van-vader-
antonie~b7b2e34a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
https://kijk.nl/programmas/antonie-and-merlijn-10-jaar-
later/l79bRaQvO7N/seizoen/157265960443/afleveringen/video/empty_episode-
antonie-and-merlijn-10-jaar-later-s1-e1-2020-10-05/9WY03IZ1H0j  
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/06/merlijn-kamerling-op-zoek-naar-zijn-
vader-a4014838  
https://www.youtube.com/watch?v=_Xjc4dcCKpo  
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‘Een openhartig en gedurfd verhaal.’ JAN  

‘Het is een ontroerend boek, mooi om te zien dat het je iets gebracht heeft.’ Op1  

‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf  

‘Echt indrukwekkend.’ RTL Boulevard 

 


