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Van oorlogskind tot Olympiër: het levensverhaal
van Solomon Bockarie
Dit is het indrukwekkende levensverhaal van topsporter Solomon Bockarie. Het is

een portret van een uniek mens met een uniek talent. In Solo vertelt Bockarie over

zijn jeugd in Sierra Leone, de burgeroorlog waardoor hij zijn ouders verloor en

hoe hij uiteindelijk op opmerkelijke wijze in Nederland terecht kwam en zijn

moeder terugvond. Solo is een verhaal over oorlog, vrede, hoop en de helende

kracht van sport.

Solomon Bockarie (1987) groeit op in Sierra Leone, een land dat in de jaren negentig wordt

verscheurd door een burgeroorlog. Als Solomon tien jaar is wordt zijn vader voor zijn ogen

doodgeschoten door rebellen en raakt hij – op de vlucht geslagen – zijn moeder in de

mensenmenigte kwijt. Solomon is ervan overtuigd dat ook zij om het leven is gekomen.

Aangekomen in de hoofdstad Freetown krabbelt Solomon langzaam weer op. Hij gaat

hardlopen, blijkt talent te hebben en mag in 2008 meedoen aan de Olympische Spelen.

Solomon denkt dat hij olympisch kampioen wordt, maar het loopt anders.
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Toch verandert zijn leven compleet, want niet veel later krijgt hij een telefoontje dat hij nooit

meer verwachtte. Zijn moeder belt en blijkt al jaren in Zwolle te wonen. Na hun hereniging wil

Solomon nog maar één ding: namens Nederland uitkomen op de Olympische Spelen in Tokio in

2020. Hoewel de weg naar de Spelen vol zit met hobbels, is stoppen voor Solomon nooit een

optie. Hij heeft een droom en daar moet alles voor wijken.

‘Rennen, Solomon. Rennen,’ hoor ik mijn vader zeggen. Mijn knieën liggen open, mijn handen

zitten onder de modder. Maar ik mag niet stoppen. In mijn dromen hoor ik mijn achtervolgers

nog.’ – uit Solo. Van oorlogskind tot olympiër

Solomon Bockarie behoort tot de beste sprinters van Nederland. Hij is gespecialiseerd in de 60,

100 en 200 meter en de 4 x 100 meter estafette. Zijn levensverhaal is opgetekend door

journalist en antropoloog Hugo Verkley, die onder meer werkte voor de NOS, Trouw, Nieuwe

Revu en AD. Zijn biografie Royston (2017), over voetbalinternational Royston Drenthe, werd

uitgeroepen tot Staantribune Voetbalboek van het Jaar en genomineerd voor de Nico

Scheepmaker Beker.
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