Gerard Stout (1950) slaat het schoolschrift open. Hij onderzoekt
wat zijn missiewerk in Zambia heeft opgeleverd. De dromer en
denker plaatst Afrikaanse en Drentse herinneringen in wijder
perspectief. Een half leven heeft hij nodig gehad om extreme
ervaringen met mildheid en verbazing te kunnen bekijken.

ZAMBIA,
mu si ali fo
De schrijver spaart zichzelf niet en openbaart de meest barokke
kanten van zijn gedrag. Dood, drank, geweld, seks, liefde, haat,
hartstocht, eenzaamheid, verlangens, verwensingen, vaart,
traagheid, illusie en werkelijkheid krijgen met een lach
verteerbare vormen binnen het zwarte kaft van zijn schoolschrift.
Stout spreekt in tongen. Taal is zijn instrument; zijn zinnen zijn
slangen in een bitterzoet woordenparadijs. Stout leent bij de
klassieken en bij hedendaagse dichters. Hij geeft een eigen invulling
aan eeuwige waarden en laat op indringende wijze zien dat
omstandigheden het menselijk gedrag sterk bepalen.
Wie van woorden houdt, is uitgenodigd het schoolschrift te
openen en op zoek te gaan naar een blankbevlekte ziel tussen
zinnenprikkeling.
Een dromerig betoog in een boek om zwijgend van te genieten.
Een handvat om nooit meer naar het verleden te verlangen en
toch telkens te zeggen:

Afrikaanse herinneringen
Mu si ali fo. Mu si ali fo. Tot ziens, tot ziens.

Gerard Stout
ISBN-10: 908093987XX
ISBN-13: 978908093987XX

uitgeverij
ter verpoozing

Zambia, mu si ali fo
Afrikaanse herinneringen
Gerard Stout

NATIONAL ANTHEM
Stand and sing of Zambia, proud and free
Land of work and joy in unity,
Victors in the struggle for the right,
We've won freedom's fight.
All one, strong and free.
Africa is our own motherland.
Fashion'd with and blessed by God's good hand,
Let us all her people join as one,
Brothers under the sun.
All one, strong and free.
One land and one nation is our cry,
Dignity and peace ’neath Zambia's sky,
Like a noble eagle in its flight,
Zambia – Praise to thee.
All one, strong and free.
Praise be to God,
Praise be, Praise be, Praise be.
Bless our great nation,
Zambia, Zambia, Zambia.
Free men we stand,
Under the flag of our land.
Zambia – praise to thee
All one, strong and free.
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Ter Verpoozing

...................Is het nog mogelijk om geen fatalist te zijn, na al deze
gebeurtenissen? Maar wie weet zeker of hij ergens van overtuigd is
of niet? Hoe vaak houden wij niet voor een overtuiging wat alleen
maar een bedrog van gevoelens of een misvatting van het verstand
is..... Ik geef er de voorkeur aan overal aan te twijfelen, die neiging
behoeft een mens overigens niet minder resoluut te maken,
integendeel, -wat mijzelf betreft, ik ga altijd ergens met meer moed
op af als ik niet weet wat me te wachten staat, iets ergers dan de dood
kan er niet gebeuren- en de dood is onvermijdelijk.

Lermontow in De Fatalist, 1840
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Mei
Vandaag is het pinksteren. Ik probeer de eerste indrukken te
ordenen. Iedereen die dit leest wil ik op het hart, de gevoeligste
plaats voor de meeste mensen, drukken kritisch te blijven tegenover wat ik vertel. Veel dingen die ik gezien en gehoord heb,
bekijk ik nog erg eenzijdig. De indrukken kunnen nog vele keren
veranderen.
Zambia is 20 maal zo groot als Nederland en telt 4,5 miljoen
inwoners. De officiële taal is Engels; in het gebied waar ik zit
spreekt men Lozi, de president is Kenneth Kaunda, plaatselijk
bekend als K.K. De economie drijft voornamelijk op koper, dat
in grote hoeveelheden in de Copper-belt wordt gevonden. De
munteenheid is de kwacha, dat betekent zonsopkomst, een cent
heet hier ngwee.
De vliegreis ging via Londen naar Rome. In Rome was het
Europese weer er de oorzaak van dat we niet verder konden
vliegen. Van 22.00 tot 1.30 uur in het steeds warmer wordende
vliegtuig gewacht tot de mist zou optrekken, dat gebeurde niet.
Om 3.30 lag iedereen na een donkere tocht door de omgeving
van Rome in een hotelbed te slapen. Niet lang, want om 5.30 uur
werden we gewekt om verder te vliegen. Dat vertrek werd
uiteindelijk 7.30 uur, juist op tijd, 8.00 uur, ging het vliegveld
vanwege een staking dicht. (In welk land ligt Rome ook al weer?).
Het voordeel van het oponthoud was, dat we de Sahara konden
bekijken. Een grote zandbak. Om 16.30 uur kwamen we in
Lusaka aan. Ik had het gevoel een beetje thuis te komen. De
euforische indrukken van Kameroen, waar ik anderhalf jaar
geleden twee maanden was, kwamen boven.
Alle nieuwe ex-patriates, dat zijn de buitenlandse leraren in
Zambia, werden naar het Hubert Young Hostel in Lusaka
gebracht, een jeugdherberg van het ministerie van onderwijs.
Met z'n vieren op een kamer. In het hostel waren meer ex-pat's:
Britten, Ieren, Russen, Indiërs en Sri Lankanen.
7

Tweemaal per dag een warme maaltijd met een stuk vlees waar ik
gewoonlijk U tegen zeg. Het koloniale verleden was in het hostel
duidelijk waarneembaar. Ongeveer de helft van de servetten, de
eierdopjes, de lakens, de handdoeken, het bestek enz. draagt de
inscriptie N.R.G.(Northern Rhodesian Government). De andere
helft is aangepast met G.R.Z.(Government of the Republic of
Zambia).
De kelners hadden een te onderdanige houding, maar dat kan
zuiver persoonlijk zijn. Ik houd niet zo van negers in een
dienende rol; onafhankelijkheid is meer dan een verklaring.
Zambia is in naam onafhankelijk, maar in de praktijk nog sterk
van het westen afhankelijk. Dat weerspiegelt zich o.a. in de busjes
'suivere wit-peper' die overal op tafel stonden. Zuid-Afrika heeft
een grote vinger in de pap.
In de eerste week Zambia moesten allerlei formaliteiten vervuld
worden, veel invuloefeningen, werkvergunning, salarisuitbetaling
enz. Als laatste een lezing over het Zambiaans Humanisme (ZH),
de basisfilosofie waarop het land geregeerd wordt.
In het ZH staat de mens centraal. De mens is het belangrijkste.
Overal wordt propaganda gemaakt voor het ZH. Stickers met
I love a humanist, Be a good humanist, vind je overal, vooral in
regeringsgebouwen, postkantoren, maar ook op etalageruiten.
Tot nu toe heb ik twee wat grotere kranten gelezen, de Times of
Zambia en Daily Mail (of Zambia). Ik heb me verbaasd over de
felheid waarmee de overheid wordt aangevallen en waarmee
wantoestanden binnen de partij en regering worden gesignaleerd.
Een eenpartijsysteem hoeft blijkbaar niet direct het einde van de
democratie te betekenen.
Lusaka is een wijds opgezette stad, veel groen, veel ruimte, links
verkeer, zodat het oversteken van de straat, vooral in het begin
een gevaarlijke bezigheid is. In de vele winkels zijn de meest
elementaire dingen te koop. Suiker is soms uitverkocht. Voor wie
geld heeft, meestal de Britten, zijn alle elektrische apparaten te
krijgen als elektrische tandenborstels, broodroosters, de duurste
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stereo, wasmachines. De prijzen zijn ongeveer het viervoud van
de prijzen in Nederland.
Tegenover het Hubert Young Hostel staat het Ridgeway hotel
(beter Richway) waar je voor € 1,- een pilsje kunt kopen.
Voornamelijk blanken genieten van de service (ook rijke
zwarten), waar 's avonds Jim Reeves en andere heimweemuziek
gespeeld wordt, waar een echt zwembad is voor blanken, die
tussendoor van de barbecue smullen, waar negers serveren,
kortom waar je heerlijk koloniaal kunt doen.
De entree voor het bad is een halve kwacha. Het dagloon voor
een boy is ongeveer een kwacha per dag, meestal minder. lk
verdien bruto Kw 220,- per maand.
Na ruim een week ben ik met Robert naar Kalabo gevlogen.
Robert gaat aan dezelfde school lesgeven, we wonen in hetzelfde
huis. Het was een prachtige vlucht, ook al omdat dezelfde
wonderschone stewardess meevloog uit het vliegtuig LondenLusaka, via Livingstone met Victoriawatervallen, Sesheke,
Senanga en Mongu naar eindbestemming Kalabo in Western
Province, het vroegere Barotseland.
Vooral het gedeelte boven de Zambezi was geweldig. Een
aquarel, met mooie kleurencombinaties. Midden in de rivier op
eilandjes een paar huisjes. Mongu-Kalabo (20 min.) was een
kermistoer. De stewardess kondigde aan dat we op een hoogte
van 1000 m zouden gaan vliegen. De piloot dacht daar anders
over. Op een hoogte van 20 m, lager dan de boomtoppen, vlogen
we over de Zambezi, een rivier die veel weg heeft van een heel
breed moeras met hier en daar diepere geulen.
Vlak voor de landing een scherpe bocht, de ene vleugeltip die
slechts enkele meters boven de grond bleef.
Kalabo. Het dorp ligt op 22' 48" o.l. en 14' 55" z.b., ongeveer
60 km vanaf Mongu. Het enige asfalt ligt op de startbaan. Stenen
huizen naast strohutten.
Veel winkels waar weinig te koop is. Even buiten het dorp met
zo’n 3000 inwoners ligt de school. Witte stenen gebouwen met
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grote leslokalen. Het is een kostschool, als de meeste scholen in
Zambia, voor ongeveer 900 leerlingen, meisjes en jongens, en
ongeveer 26 leraren. In een klas zitten rond de veertig kinderen.
Zwart en bruin.
Het onderwijs in Zambia is gratis. Het aantal leraren en de
accommodatie bepaalt het aantal leerlingen dat tot de middelbare
school kan worden toegelaten. De kosten voor de reis naar
school en een schooluniform leveren soms problemen op.
Ik begin in het tweede trimester, dat tot 15 augustus loopt. Het is
vrijwel zeker dat ik agricultural science (landbouw) en maths
(wiskunde) ga geven. De head master wilde me ook Engels laten
geven. In een volgend trimester als er weer leraren vertrekken,
schuif ik door naar general en physical science, dan kan ik chemie
gaan doen.
Het huis bestaat uit een ruime woonkamer, twee slaapkamers, en
een logeerkamer, keuken, wc, badkamer met warm en koud
stromend water; warm als het houtfornuis in de keuken gestookt
wordt. Elektriciteit is er van 18.00 - 22.00 uur. De eerste nacht
tref ik het huis vol kakkerlakken; op jacht voordat het licht
uitvalt. RSA, Radio South Africa, is goed te ontvangen. Op
zondag een kerkdienst, baje geluk, baje veel heil voor Christus
onze Redder.
Al voordat we aankwamen, waren er mensen geweest voor een
baan, als house boy of garden boy. Ik heb daar veel moeite mee.
Mannen van achter in de dertig staan met een smekend gezicht
voor je. Ik ben 25 and still green. De sollicitanten antwoorden op
elke vraag met yes, omdat ze niet goed Engels spreken en omdat
ze beleefd willen blijven. We hebben nu een house boy, Albert en
een tuinman die Kennedy heet. Albert Walubita verdient
Kw. 25,= per maand, doet de was, haalt boodschappen, kookt
het eten en verzorgt het verdere huiswerk. Hij is achter in de
dertig. Kennedy verdient Kw. 16,= per maand. Hij is getrouwd
en heeft een kind van drie maanden verloren. In Zambia sterft
bijna de helft van alle kinderen voordat ze vijf zijn.
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Het weer is hier geweldig, alle dagen zon, de mensen hebben tijd
voor elkaar. Men groet elkaar zeer uitgebreid. Een lichte buiging
door de knieën, driemaal zachtjes met de handen klappen, handen
schudden, weer handjeklap, weer schudden, weer handenklappen
en dat enkel om elkaar te groeten. Eni sha, eni sha, mulemeleni
sha.
Het vliegveld wordt binnenkort gesloten, er komt een nieuwe
asfaltlaag op, de boot vaart straks niet meer, de rivier wordt te
ondiep in de droge tijd. Post komt daardoor wellicht onregelmatig.
Juni
Voor mij is een vol gemoed, wat dat ook mag zijn, meestal de
reden om achter de typemachine te gaan zitten. De eerste
onderwijservaring is binnen, Hoe zit een en ander in elkaar? Ik
kan dat nog maar heel oppervlakkig beoordelen, voortdurend
wordt er weer een tipje van de sluier opgelicht. Ik geef 28 periods
(van 40 minuten) les per week. Daarvan omvatten er 24 general
science en 4 agricultural science.
De uren general science zijn voor 1A, 1B, 1F en 2C, de uren
agricultural science voor 1F de klas waarvan ik ook klassenleraar
ben. De school begint ’s morgens om 5 voor 7 met de registratie
van de leerlingen. Elke ochtend 40 namen oplezen en kijken of
iedereen aanwezig is. Het zou me nu nog nauwelijks opvallen als
iemand tweemaal zijn hand zou opsteken. Om 7.15 uur begint de
eerste period. Tot 12.40 uur zijn er 7 periods met daartussen twee
pauzes van 15 en 30 minuten en 's middags van 14.20 uur tot
15.00 uur is de laatste period. De leerlingen worden wel uitgebuit
met 40 uur les per week. 's Avonds verplicht huiswerk maken en
tussen de lessen gedwongen verblijf op het schoolterrein. Het is
voor de leerlingen verboden om naar het dorp te gaan. Wie dat
waagt is out of bounds, een uitdrukking die iedere leerling op de
lippen ligt. In het weekend mogen de ene keer de jongens en de
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andere keer de meisjes naar buiten. Het ene weekend is een dansavond, het andere weekend een filmavond. De films voor dit
trimester zijn nog niet besteld, de leraren maken eerst een keuze.
Op het lijstje prijken op dit moment The magnificent seven,
Goldfinger, Met mijn tanden in jouw nek, die film is van Roman
Polanski. Ook deze Westerse cultuur dringt hier door.
De kwaaltjes onder de leerlingen zijn legio. Vrijwel niemand hier
draagt een bril; in Nederland draagt 50% van alle mensen een bril.
Ik heb twee leerlingen (van de 900) met een bril gezien. Toch
hebben veel leerlingen een bezoek aan de oogarts nodig. Een wit
vlekje (of vlek) in een van de ogen is geen uitzondering en
anderen kijken ontzettend scheel of slechts met een oog. Vorig
jaar zijn tenminste twee leerlingen overleden aan acute cerebrale
malaria. Toen ik hoorde dat een van de leerlingen uit 1E in het
ziekenhuis was opgenomen kreeg ik het wel even benauwd, maar
hij schijnt binnenkort terug te komen. Leven en dood staan hier
dichter bij elkaar dan ik gewend was. Vanmiddag maakte ik een
praatje met de lab. assistant (25 jaar). Ik vroeg Jones naar zijn
gezin, nadat hij verteld had, dat hij ook met zijn vrouw op de
school compound, het complex leraren- en personeelswoningen,
woont. Zijn eerste kind, een meisje, had het niet gehaald.
Gewoon doorgaan was zijn reactie. Op de compound loopt een
jongetje met polio, het ene been is flink langer dan het andere.
Weggelopen uit een missiefilm.
Het lesprogramma. General science omvat een introductie in de
wetenschap. Ik heb de indruk dat die introductie hier moeilijker
gaat dan in Nederland, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal
om die indruk te controleren. Hoe vertel je de kinderen van de
eerste klas wat ijs is, als ze dat nog nooit gezien hebben?
Wie geeft een consequente beschrijving van een spons? Ik vertel
dat water bij 100 °C kookt. Dat blijkt 96 graden te zijn. Kalabo
ligt 1000 meter boven zeeniveau. De lagere atmosferische druk
zorgt voor een lager kookpunt. Precies volgens de boekjes. In 2C
vertelde ik dat de luchtdruk 76 cm kwik is. Het blijkt 67 cm kwik
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te zijn. Geluid komt in de komende weken aan de beurt. De
meisjes leren, op huishoudkunde, hoe ze met een telefoon
moeten omgaan. Het apparaat werkt niet, er is hier geen telefoon,
slechts een nep-telefoon met een katoenen snoer.
De klassen zijn vol, meestal meer dan 40 leerlingen, jongens en
meisjes, de meisjes zijn in de minderheid. Soms is het erg moeilijk
iedereen bij de les te houden. Vooral de meisjes, dat durf ik
ondanks alle feministische stromingen toch wel te schrijven, zijn
snel geneigd naar buiten te kijken. Waar overigens niets te zien is,
hoogstens het volgende klaslokaal. In elke klas zitten een paar
donkerbruin gekleurde vrouwen met donkere ogen, die krijgen
van mij wat vaker een beurt.
De meisjes hebben een donkerblauwe uniformjurk. De pakken
van de jongens zijn onderweg. Lijfstraffen zijn niet ongewoon,
draai om de oren, tik met een liniaal. Als ik de klas binnenkom,
gaat iedereen staan, ze gaan pas zitten als ik zeg dat het mag. Na
elke vraag rammelt eerst een tafeltje, daarna een stoel of kruk en
dan wordt de vraag staande beantwoord. Van mij hoeft dat niet,
maar gezag is hier heilig. (Zou deze uitdrukking in een kerk
uitgevonden zijn?) Het is niet aan mij het gezag te ondermijnen.
Mijn klassen zijn vrij rumoerig.
Vandaag heb ik hartelijk gelachen in 1A, Vanaf een horlogeglas
liet ik boven een bunsenbrander een beetje zout water indampen,
om te laten zien dat water verontreinigd kan zijn zonder dat je het
ziet. Aan het eind van de les vroeg ik de leerlingen de branders
dicht te draaien. Eén draaide de gaskraan de verkeerde kant op,
dat had een steekvlam van een meter tot gevolg. Paniek: in drie
tellen lagen alle krukken ondersteboven en waren de 40 leerlingen
buiten. Eén van de verraste leerlingen 'ontsnapte' via het raam.
Kroeshaar is uitstekend geschikt als penhouder. Sommigen
hebben drie, vier ballpoints in hun krullenbosje gestoken. Zij
lachen om mijn behaarde blanke benen. Bij een thermometerdemonstratie ging mijn proef bijna mis. De temperatuur in het
lokaal was 28 °C en ik wilde demonstreren dat de lichaams13

temperatuur hoger is. Als ik de thermometer vastpakte, ging het
kwik snel naar 34 °C. Als de leerlingen, na mij de thermometer
vasthielden daalde het kwik tot 28-30 °C. Iedereen koude
handen. Dan maar onder de tong of onder de oksel, of in
omgekeerde volgorde, dan lukt de proef wel. Verbazing dat het
kwik omhoog ging.
Drie weken geleden zijn er kratten met nieuw laboratoriummateriaal aangekomen. Veel materiaal waar volgens mij geen
directe behoefte aan is. De luxe incubator en de koelkast worden
voorlopig opgeborgen tot er 24 uur elektriciteit per dag is. Tijdens
het trimester is er stroom gedurende de meest noodzakelijk uren.
's Morgens van 5-7 uur, tijd genoeg om een bord mealy meal, dat
is maïspap, te koken.
Ik ben benoemd tot assistent production unit, assistent young
farmers club (YFC) en assistent house master. Dat eerste
betekent twee middagen per week in de schooltuin toezicht
houden op het planten en wieden. Wat assistent YFC inhoudt
hoop ik binnenkort achter te komen. Assistent house master
omvat toezicht op de slaapzalen. In de boarding staat een schier
oneindige rij bedden naast elkaar. Vier bedden, archiefkast, weer
vier bedden. De bedden naast elkaar betekent ook echt naast
elkaar, dus zonder tussenruimte. Aan een enkele kastdeur een
eenzame, blanke, blote vrouw, nog niet door de head master
opgemerkt.
De head master houdt elke maandag- en vrijdagochtend een
toespraak voor alle verzamelde leerlingen. De assembly hall is dan
zwart van de mensen. De head master begint steevast met; 'good
morning school', waarop als een grote zucht het ’good morning
sir’ door de ruimte golft. Daarna volgt een preek, waarin vooral
zaken die verkeerd zijn gegaan aan de orde worden gesteld. De
toestand op de slaapzalen, de toiletten, de klaslokalen. Teveel
afkeurend voor mijn gevoel en mijn verstand. Rokken maximaal
vier cm boven de knie en niet vier inches, tot op de enkels is ook
niet goed. Geen ringen, of armbanden tenzij je verloofd of
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getrouwd bent en dan hoor je hier niet meer op school. Iedereen
lacht wat voor zich uit; de Europese en Aziatische leraren kijken
omhoog, de Zambiaanse leraren glimlachen en de leerlingen
maken hun ongenoegen duidelijk door en masse te kuchen en te
hoesten.
Als meisjes zwanger raken, worden ze van school verwijderd, als
de vader bekend wordt, moet ook hij verdwijnen, tenzij hij zoon
is van een UNIP- of BOMA-coryfee.
(De UNIP = United National Independence Party; de enige
politieke partij en BOMA = Batoe Overseas Military
Administration; de lokale overheid)
Agricultural science lijkt op biologie en wordt op deze school
alleen aan de jongens gegeven; hier zijn meer zwarte dan
feministisch rooie vrouwen. Op andere scholen, waar meer
leraren zijn, krijgen ook meisjes landbouwonderwijs. Alle
leerlingen moeten trouwens bij toerbeurt in de tuin werken. Ik
heb de laatste les agricultural science over de cel gepraat, de
celkern en het feit dat die de erfelijke eigenschappen in zich
draagt. Een en al oor. Na lestijd ontstond enige opwinding. De
meisjes die van huishoudkunde terugkwamen, wilden hun
schriften terugbrengen in hun bureaus. De jongens deden hun
best ze buiten te houden, ze verwachtten op z’n minst nog een
stukje seksuele voorlichting.
Een half uur na lestijd kon ik gaan, nadat ik beloofd had in een
volgende les op dit onderwerp terug te komen. In de biologieboeken staan ook de voortplantingsorganen van de mens
afgebeeld en niet alleen plaatjes van de bijtjes en de bloemetjes.
Niet iedereen heeft een boek.
Juli
Gisteren ben ik in de junior jongensslaapzaal geweest. In een
grote zaal slapen honderd leerlingen in tegen elkaar geschoven
éénpersoons-stapelbedden. Ze kunnen er alleen via het voeten-
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eind inkomen. Oud en versleten, dat geldt niet alleen voor de
bedden, maar ook voor de matrassen. Strozakken of zakken
gevuld met houtwol, waar de vulling aan alle kanten naar buiten
komt. Het metalen draadwerk van het bed houdt het geheel bij
elkaar. Van één van de jongens was het matras gestolen, hij had
een goed matras gehad. Nu slaapt hij samen met een vriend in de
bovenste helft van een stapelbed.
Afgelopen vrijdag heb ik toezicht gehouden op de afstraffing van
de jongens uit mijn klas. Vorige week was er met stenen gegooid.
Daar waren zo’n 150 jongens bij betrokken. De oorzaken zijn
niet bekend, maar je kunt er zelf wel een paar verzinnen als je ziet
hoe de leerlingen hier leven. Ze kunnen geen kant uit en mogen
vrijwel niets. Van enige privacy is geen sprake. Ze zijn nooit
alleen. Al hun energie mogen ze in de studie steken. Van de
meisjes afblijven is het motto voor de jongens, voor de meisjes
geldt het omgekeerde. Elke avond studie tot 20.30 uur voor de
lagere en tot 21.00 uur voor de hogere klassen. Om 21.30 uur
gaat het licht uit, omdat de generator een niet zo lang leven meer
beschoren is en omdat iedereen op tijd moet slapen. Is het
verbazingwekkend dat elke week wel iemand, overigens vrijwel
altijd een meisje, hysterisch naar de slaapzaal wordt afgevoerd?
De eerste keer dat ik dat zag, wilde ik iets doen, maar ik was de
enige. De andere leraren wisten al hoe dat ging. De meisjes uit de
klas losten dat zelf wel op. 's Middags werkte ik in de tuin achter
mijn huis en zaaide duizendschonen en afrikaantjes; wat is de zin
met al die duizend schonen om me heen? Kennedy, de tuinman
zag me en zei: ”What’s the use of flowers?"
Augustus
Zondag ben ik met een banana-boat, een groot uitgevallen kano,
van Kalabo naar Mongu gegaan. De vakantie is begonnen. Het is
half zes geweest en ik ben moe. Ik zou willen huilen, maar als je
alleen bent heeft dat geen zin.
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‘Vreemd,’ zei ik tegen Robert, hij liep met me mee naar de haven.
‘Het is als het ware op vakantie op vakantie.’
Alsof mijn verblijf in Zambia niet meer is dan een warme zonnige
vakantie waarin ik de dingen doe die ik graag wil doen. Is mijn
hele bestaan een levenslange vakantie, een aaneenschakeling van
gebeurtenissen die zo moeten gebeuren omdat ze zo gebeuren?
Even kreeg ik een waas van voorbestemming voor ogen, een
waas die als een ochtendmist oploste in de tropenzon. Ik weet
niet meer wat Roberts reactie was. Misschien luisterde ik enkel
naar mezelf toen ik die opmerking maakte. Dat overkomt me wel
vaker; ik zeg hardop wat ik mezelf vertellen wil.
Ik begreep me niet.
Om kwart voor acht vertrok ik. Het was koud. Als mukuwa
–blanke Europeaan- kreeg ik een van de beste plaatsen, helemaal
voorin de boot. Een Evinrunde buitenboord-motor duwde
vijftien mensen met bagage in de vergrote kano langzaam maar
zeker naar Mongu. Af en toe water binnenboord. Spatten.
Als je goed oplet is er veel te zien; rietstengels die boven water
met de wind meewijzen en onder water de stroming van het
water aangeven. Een buigpunt op de scheiding van lucht en
water. Grote bladeren van de waterlelie die groen van boven zijn
en als het hard waait af en toe de bruine onderkant naar boven
laten kijken. Veel lelies in de knop, of al met een geel bloempje.
Veel vogels; met korte kop, gele snavel, zwartwit gevederd,
sommige met meer wit op de vleugels dan op het lijf. Zwarte en
witte ooievaars, visarends en andere vissende vogels, met
vogelende vissen die door mijn hoofd zwemmen en af en toe
boven ogenwater uitspringen.
Het steeds wisselende oeverzand en vegetatie; mangrove, bomen
met de voeten in het water, een ideale schuilplaats voor snelle
krokodillen. Uitgestrekte rietvelden, met koeien die tot hun buik
in het water staan en trots met de grote horens naar de voorbijvarende boot zwaaien; of angstig op de vlucht slaan, maar niet
snel vooruit kunnen. De boeggolven van de boot lopen dood
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in het mee-golvende riet. Vogels klampen zich aan rietstengels
vast. Afgekalfde oevers waarin de verschillende aardlagen
duidelijk zichtbaar zijn schuiven voorbij. Soms zand met
daarboven een kleiafzetting, vaker alleen maar zand met vlak aan
het water een roodbruine laag, ijzeroer; roest. IJzer(III)oxide.
Redoxreacties zijn alom tegenwoordig.
Steile zandoevers met onregelmatige gaten door vogels in het
harde zand uitgehouwen; ze hebben er hun nest in gemaakt. Dug
outs, kano’s gemaakt van uitgeholde boomstammen met daarin
één, twee, soms drie mensen staande die met lange peddels de
boot voortbewegen.
Het zijn geen mannen op een rij, geen Venetiaanse gondeliers,
maar vader en moeder aan de roeispaan. De kinderen tussen
zakken mealy meal en brandhout. Mukuwa, mukuwa. Verbazing
galmt over het water. Niemand lacht. Ik kijk. Ik kijk. Ik kijk.
De grashutten langs de oevers lijken vanuit de verte op de eens
zo vertrouwde Drentse korenbulten. Ze zijn nog nieuw. Het gras
is frisgeel. Hier en daar staat een geraamte van takken; een huis in
aanbouw. Mensen nemen een bad, doen de afwas, vissen met
hengel en snoer; een blikje of stokje is de dobber, soms alleen een
snoer. Regelmatig wordt vis boven water gehaald. Verder naar
Mongu worden netten gebruikt en korven. Vrouwen en kinderen
vissen met korven. Mannen werpen netten uit. Vrouwen met
ontbloot bovenlichaam. De borsten hangen er als dode lichaamsdelen bij. De kinderen hebben de moeders letterlijk opgegeten.
Als ze zien dat er een mukuwa in de boot zit houden ze de
korven voor hun bovenlichaam. Woordenscheppend warm, koud
zinnenprikkelend, de mensen maken zinnen en woorden in me
los.
In het riet, in de modder, overal wordt gevist. De vrouwen met
de korven vangen kleine visjes, veel, maar klein. Ze houden een
schaal op hun hoofd, terwijl ze de korf langzaam door het water
trekken. Mongu komt dichterbij. De buitenboordmotor hapert zo
nu en dan, maar geeft niet op. Dikke rookwolken verduisteren de
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hemel. Gras- en rietvelden worden afgebrand. Mijn bananen deel
ik met het meisje dat naast me zit. Ze heeft het koud. Ze is niet
de enige.
Om drie uur in de namiddag kunnen we de benen strekken. De
haven. Ik pak mijn rugzak; de tent in de nek en een plastic tas in
m’n hand. De heuvel op. Mijn pet zover mogelijk boven mijn
ogen, een oude groene pet die ik uit de staff room meegenomen
heb. Voor ik halverwege de heuvel ben krijg ik een lift van een
Zambiaan. Hij brengt me tot aan St. Johns secondary school.
Niemand te zien. Ik loop wat heen en weer en vind de Landrover,
die ik in juni achterliet, toen ik voor het eerst de oversteek over
de Zambezi flood plain maakte, geparkeerd vlak bij het hek. Alles
lijkt er nog op en aan te zitten. De linker achterband staat er wat
slapjes bij. Bij de staff room van de school kom ik een broeder
tegen.
‘Ik ben…’
Voor ik verder praten kan, valt hij me in de rede.
‘Ik weet er alles van, komt u maar mee.’
Ik krijg een envelop in mijn hand gestopt met de sleuteltjes van
de auto, waarmee ik in juni naar Mongu was gereden. Het schoolhoofd is er inmiddels bij gekomen.
‘En nu maar opkrassen,’ leken beide broeders te denken.
Dat moet ik niet hebben. Ik wil wel graag ergens overnachten. Ik
vroeg. Het hoofd liep met me mee naar een lerarenhuis.
Brood gehaald, ruim een half uur lopen naar de bakkerij. Ik kon
de wagen niet op gang krijgen. Gegeten en tegen zevenen in bed.
Maandagochtend werd ik tegen zessen wakker; druk op de blaas.
Het gereedschap opgehaald; ik dacht dat het uit de auto gestolen
was, maar het stond bij de broeders. Met de Jerry can naar de
Shell pomp, langs de bank die ’s middags dicht blijkt te zijn, en
terug met 6 l. benzine en een blik EP90 gear oil van 5 l. Ik sjouw
en leid mijn gedachten af met de Jerry can, en Tommy en Jerry,
de Engelsman tegen de Duitser en de eeuwige oorlog tussen
mensen onderling. Slechts twee mogelijke verhoudingen: oorlog
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of vrede, argwaan en bewapening zichtbaar in benzinevaten en
stripfiguren.
Vlak bij St John trof ik Munalula Lubasi en Lufunda Kabita uit
1B. Ze probeerden naar huis te liften, maar met weinig succes.
Of ik hen niet even kon brengen, het was maar 20 km.
Met de zwengel de auto aan de gang geholpen. De accu’s waren
leeg.
'Waarvoor heeft die auto een zwengel, vroeg de klant aan de
verkoper. Als die auto zo goed is als u beweert, is een zwengel
overbodig.'
Mijn vader wacht en wil het antwoord van me weten. Ik voel aan
mijn jongenskindertepels en had naar de zin ervan gevraagd.
Mijn vader in de rol van verkoper.
‘Waarvoor heeft een man tepels, ook overbodig, maar voor het
allerzeldzaamste geval dat…’
Meer benzine. Ik nam Lubasi mee en gaf hem 50 ngwee om
brood te kopen. Lubasi en Lufunda hadden de hele dag niet
gegeten, op een paar zuurtjes na. Geen geld. Ik beloofde min of
meer hen te zullen brengen, maar ik voelde er niet zoveel voor;
20 km is niet ver, maar het was al half vijf en de achterlichten van
de auto zijn nog defect. Daarbij kwam dat ik liever eerst de olie
wilde vervangen. Tegen kwart na vijven liep ik terug om nog wat
mondvoorraad te kopen. Er stond juist een bus. Lubasi en
Lufunda zaten er in. Ik hoefde niet meer mee. Op de terugweg
kreeg ik een lift van een pater. Brood gegeten en na een koud bad
in bed. Goed geslapen, maar last van diarree. Malaria?
Vanmorgen tegen half acht aan de slag. Auto uitgeveegd. Alle
ramen gewassen. Tegen negenen naar de bank waar ik een
rekening geopend heb. Wonderwel ging alles vlot. Ik heb nu een
chequeboek waarmee ik geld kan halen en waarmee ik betalen
kan. Daar heb ik koffie op gedronken in het hotel; 24 ngwee voor
een kannetje waar drie koppen in zaten. De rest van de dag heb ik
horizontaal onder de auto doorgebracht. Olieverversen; eerst
vooraan bij de draaipunten van de voorwielen. Linksvoor was
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vooral water en dikke bruine drab. Rechtsvoor geen water, alleen
drab. De wagen stuurt vreemd, trekt naar links. Soms lijkt het
alsof de stuurkolom los zit. Het leertje dat ik tussen de klep van
de carburateur geprutst heb is in de benzine opgelost. Starten gaat
moeilijk en door de ‘reparatie’ van de carburateur blijft het gas te
hoog staan bij stationair draaien. Het geluid van de motor klinkt
me vreemd in de oren en het lijkt alsof er iets met het linker
voorwiel aan de hand is. Ik hoop er geen last mee te krijgen.
Drie dagen met niemand een woord gewisseld. Ik begin dat
vervelend te vinden. Donderdagmiddag haal ik collega's Mr &
Mrs Matthews en Richard en Wilva Davies van het vliegveld. We
rijden vrijdagochtend naar Livingstone waar Elisabeth, een zuster
van Mr Matthews, woont. Daar kunnen we de waterval in
ogenschouw nemen. Ik ben de naam vergeten, zijn het de
Victoria Falls? Een paar dagen oponthoud in Livingstone en dan
naar Lusaka. Een en ander hangt af van het feit of Maureen
Brennan van Holy Cross secondary al dan niet de trip meemaakt.
Ik heb haar twee weken geleden uitgenodigd, wellicht voelt ze er
nog voor. Ik dacht trouwens dat ik haar gisteren zag in een
voorbijrijdende Landrover. Hormonen beïnvloeden soms mijn
gezichtsvermogen.
Ik schrijf voorlopig geen brieven. Woorden zeggen nooit wat de
bedoeling is, elk leest er zijn eigen waarheid uit. Het is als in een
gesprek. Uit de zee van woorden blijft een enkel woord haken en
vormt een vertrekpunt voor een gedachte. Verheldering is niets
anders dan dat een gesprekspartner een woord treft dat lag te
wachten. Een woord dat de ander wellicht achteloos heeft laten
glippen. Zo kan een goed gesprek een heel eenzijdige beleving
zijn. Hoe groter de honger naar een volgend woord hoe
eenvoudiger het is om een goed gesprek te voelen. Elk woord
brengt het verlossende dichterbij. Alle verhalen die niet bijdragen
aan een volgende stap, die geen antwoord geven op vragen die
aanstaande zijn, glijden langs het hoofd en beroeren slechts de
buitenkant van het trommelvlies.
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Brieven met feiten; met wie wat waar en wanneer, die brieven
lijken eenduidiger en hebben een langere bewaartijd. Het duurt
langer voor de geschiedenis die feiten hertekent.
De dromerige brieven, de brieven met de vragen, de brieven met
de zoekende woorden richt ik vooral aan mezelf, maar dat vergeet
ik af en toe. Alleen een ontvanger die mijn alter-ego zou kunnen
zijn, of er een klein deel van in bruikleen heeft, zou me kunnen
volgen. Door brieven te versturen, en reacties op hun waarde te
schatten, selecteer ik mijn alter-ego’s. Zijn die binnenmannen, die
kleine mannen in me, eenmaal bevredigd, is het antwoord
gehoord en begrepen, dan blijft dat deel in me rustig; alsof het
door de bevestiging een plaats heeft gekregen, een rustplaats in de
schemerkamer van mijn ziel. Ik bekijk de wereld en hoef geen
zeggenschap meer. Zwijgen is voldoende. Zolang het duurt.
Vanmorgen om acht uur uit de veren, gegeten; koude stroperige
blikmelk van de Friesche Vlag en boterhammen met Chinees
blikvlees en potjespindakaas. Even na achten onder de auto;
doorsmeren van transfer en gear box, motorolie ververst. De
versnellingsbak ging lastig, de schroef zat moervast. In jaren niet
ververst. Ik meen aan het soepele schakelen te merken dat de
versnellingsbak gesmeerd is. Verbeelding en werkelijkheid lopen
door elkaar? M’n horloge was stil blijven staan op precies 12 uur.
Na m’n gesleutel en gesmeer heb ik een bad genomen en ben ik
naar Holy Cross gereden.
‘Ik zoek Maureen Brennan’
Voor Maureen moest ik op Community Development zijn,
enkele honderden meters verder. Ik herkende haar direct. Ze leek
ouder. Zo blijft een vrouw, een man, interessant met een belofte
van een volgende verschijning. Wellicht is zij vandaag een spiegel
om mijn eigen innerlijk te kunnen ontdekken; in die vrouw met
een steeds wisselend uiterlijk.
Koffie gedronken. Maureen, nog geen dertig, woont in het
community development huis, een pand van twee verdiepingen,
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een zeldzaamheid in Mongu. Een lange hal met daar haaks op
verschillende kamers. Een stukje Europa, heel westers ingericht,
ondanks de Afrikaanse versierselen aan de muren. Grote ramen
met luxaflex en ‘gordijnen’ van stukjes hout aan een draad
geregen. Platte rafiaschalen aan het plafond, ansichtkaarten met
Ierse taferelen aan de muur met groeten van moeder. Kastelen,
rivieren, heuvels en dalen, groen, Eire. Ik werd hartelijk onthaald.
Ik kon blijven slapen als ik met een plaatsje op de vloer genoegen
nam. Maureen moest even weg. Het voelde ongemakkelijk, en
opwindend tegelijk in de intimiteit van haar huishouden, een
intimiteit waar zij zichzelf wellicht niet van bewust was, maar die
in mij doorwoekerde en een uitweg zocht in hardnekkige
dromerijen.
Met drie anderen, een echtpaar uit Senanga dat op doorreis naar
Lusaka was en een parochiepriester uit Mongu, heerlijk gegeten;
steak, rijst, sperziebonen, worteltjes en papaja na, een pilsje
vooraf. Ik had de schalen wel leeg willen eten, maar ik dacht dat
Maureen nog moest eten. De volgende dag verdween de rijst in
de afvalbak; ongekende luxe in Kalabo.
Om tien uur naar bed, mijn slaapzak op de vloer, hard. Ik kon
moeilijk in slaap komen. Om drie uur werd ik wakker van
geschuifel in de hal. Het echtpaar uit Senanga vertrok naar de
bus.
Het ontbijt keurig verzorgd: ei koffie, sinasappelsap, geroosterd
brood, het laatste sneetje in de prullenbak.
De wagen startte moeilijk. Lifters meegenomen. De tank en het
Duitse blik vol benzine (Kw. 19,15). Naar de bank, nog eens
Kw. 150,= gehaald. In de bank trof ik Robert. Koffie in het hotel.
Ik vond het niet gezellig. Ik houd niet van gezelligheid.
Gezellig; volgen van een onafgesproken patroon, gaan volgens
gewoontes en dat aangenaam vinden, praten over standaardonderwerpen en stokpaarden berijden, geen racepaard of furie
toelaten, tenzij die telkens van stal wordt gehaald en teruggezet.
Wie niet in dat ritme past, heeft zich te schikken, of valt buiten de
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gezelligheid. Robert had geen nieuws. Na de koffie ben ik op
zoek gegaan naar een garage om een tweedehands band, tweedevelgs band zou James Joyce zeggen, te kopen voor de start van
mijn Ulysses.
Robert ging met me mee naar Maureen, die we niet thuis troffen.
We wachtten op de stoep en spraken over allerlei diepzinnige
dingen. Waarom en hoe in Zambia, enzovoort. Ik had het gevoel
alsof ik in een film meespeelde. Links in beeld de Landrover,
midden in beeld de ondergaande tropenzon, de roodgekleurde
hemel met de sterk afstekende bomen en hutjes. Die bomen ken
ik van Ameland, vanaf de vuurtoren, langs de weg naar Nes,
scheef, een stuk of wat. Het zijn er niet veel. Ze schragen
herinneringen; of zijn het oerbeelden die houvast vinden aan
scheve bomen die, met gestrekte arm, gemakkelijk tussen duim en
wijsvinger passen. In de verte de Zambezi-vlakte met, nog net
zichtbaar, hier en daar een bomengroep, een rookkolom van
brandend gras. Prevent grass fires, die oproep wordt met rooksignalen doorgegeven. Het werd later en kouder.
Maureen kwam niet opdagen. We besloten bij de zusters aan te
kloppen. Na enig zoeken vonden we via de kloostertuin zuster
Kilian. Ze riep voortdurend: ‘Dear me.’ Vijf minuten later zaten
we achter de sandwiches en thee met melk. Pew pew, de papaja
uit het Indianenspel van Winnetoe, als toetje. Opkrassen, de
wigwam was vol met zusters op retraite, we konden niet blijven.
Ik besloot in de wagen te slapen, de volgende ochtend zouden we
immers vroeg vertrekken. Robert liep terug naar St Johns, een uur
gaans. Even na negen uur lag ik op de voorbank. De maan scheen
door de voorruit. Volle maan. Een half uur later scheen de nachtwaker met zijn lamp naar binnen; voluit. Hij zei niets en liep
door. Om middernacht schrok ik wakker. Maureen stond buiten
en keek naar binnen.
Ik staarde haar slaapdronken aan.
‘Wil je niet binnenkomen?’
Nuchter werd ik niet.
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Ze bracht koffie en biscuits met kaas. Maureen in een lange
nachtpon; ik in mijn trainingsbroek en Afrikaans boehoe-shirt
zoals alleen Europeanen die dragen. Ik kwam op de praatstoel
terecht. Ik overdreef mijn ervaringen in Kameroen met Lydiëne,
Aurore, Theresa. Ik liet mijn viriliteit zien, zonder dat ik me op
dat moment realiseerde wat ik deed. Ik liet me zien als haan met
een bont verenkleed. Tegen enen vond Maureen het welletjes,
bedtijd. Ik sliep in de woonkamer. Ik hoorde gekraak van bedspiralen.
‘Is dat Maureen die niet in slaap kan komen en ligt te woelen?’
Mijn gevoelens gingen verder dan mijn afgewogen gedachten.
Mijn verlangens veranderden in de bedspiralen onder een Ierse
vrouw die de kuisheid van de katholieken hoog in haar vaandel
had staan, met de zuiverheid van een onbevlekt lichaam, slechts
toegedekt door de katoenen nachtpon. Groen als Eire op de
ansichten.
De volgende ochtend zag ik het licht. Het aanhoudend kraken
werd veroorzaakt door een gordijnstang. Steeds als de wind door
het open klapraampje blies, verschoven de ringen. Dat waren
spiralen om mijn roede. Net als elke ademtocht tussen de lippen
een onderdruk veroorzaakt, zoals de snellere luchtstroom langs
de bovenkant van een vliegtuigvleugel onderdruk veroorzaakt en
ruimte biedt voor een hoge vlucht. De winderige onderdruk liet
een raampje klepperen.
Zes uur uit de veren. Maureen serveerde een gekookt ei. We aten
geroosterd brood. Ik vond haar zorgzaamheid niet bezwaarlijk en
kon me eraan overgeven. De dromerijen hadden mijn weerstand
weggenomen. Tevreden met kruimels van wat nachtelijk brood
had kunnen zijn. Een mens leeft niet bij brood alleen.
Mongu-Senanga was een redelijke weg. Veel kuilen, deep sand,
gravel, scherpe stenen. Een saai leeg land; weinig bos, bestofte
grijze bomen en struiken dicht langs de weg. De bomen verderaf
deden me aan herfstkleuren denken. Om tien uur in Senanga.
Daarna een heel stuk door de Zambezi-vlakte, gras, hier en daar
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koeien. Het pont. Nog 200 km naar Sesheke. De motor maakte
een fijn geluid.
In Sesheke bleek het cilinderhoofd gescheurd. Veel gesleutel
volgens het handboek Landrover. Emoties, spanningen van
nieuwe indrukken en ervaringen die me soms boven het hoofd
dreigden te groeien. Ik had nog nooit een auto ontleed.
Livingstone. Juist voor donker over. Twee grote olifanten op de
weg, een aapje. Voeten vegen bij de mond-en-klauwzeercontroleposten.
Rest House vol, camping, gezwommen, krokodil, nijlpaard, lekker
eten, palmen, postzegeloerwoud naast de falls, hutjes, douche.
Vermoeidheid, het zware in het hoofd, druk op de ogen, speelt
me parten. Opnieuw speel ik de rol in mijn eigen toneelspel en
voel ik de confrontatie met de illusoire wereld om me heen. Een
illusie die ik waarheid kan maken door mijn hand uit te steken en
de droom vast te pakken. Ik heb moeite de buitenwereld vorm te
geven. Mijn vermijdingsgedrag heeft lang genoeg geduurd. Het
wordt tijd dat ik meedoe.
Ik voel de broze glimlach als ik dit schrijf, de zaligmakende
kinderlijke bevrediging in het woordspel. Dit is wat ik wil, is dit
wat ik wil? Taalspel met zinnen. Elk antwoord verandert in een
nieuwe vraag; een omkering van het antwoord is al voldoende. Ik
geef mezelf geen uitsluitsel. ‘Geert Vraogezaod,’ zei mijn vader.
Elk verhaal is een worsteling om een gebeurtenis te verdichten en
aan te laten sluiten op een situatie die zich eerder en elders heeft
afgespeeld. Op zoek naar houvast in het bekende als de bomenrij
op Ameland; een knutselpoging met indrukken die nog niet
bevrijd zijn van de rafelranden van de verse ervaring. Het gevoel
is aanwezig, maar nog niet vertaald in woorden en zinnen. Ik ken
de wereld enkel door mijn zinnen. Ik ken de wereld als taal over
mijn tong gaat.
Uit Livingstone vertrokken. Tegen vier uur in Kalomo. Het Rest
House was boven een bar. Geen plek voor een vrijgezel. Ik werd
zwaarmoedig. Wilde wel en wilde niet in de wagen slapen.
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Ik realiseerde me te laat dat ik de barman had moeten omkopen
voor een bed.
Kwart na vijf auto geparkeerd in de berm. Vuur gemaakt.
Onrustig geslapen. Om acht uur aan de poort van Ndunga,
natural park. Everzwijnen, warthogs die mij aan oorlog doen
denken, vogels zonder vleugels, herten, olifanten- en buffelpoep
zonder eigenaren. Een game ward een lift gegeven. ‘Please
bwana.’ Geweer naast hem, zwart snorretje, slecht gebit. Hij las
alle kranten die in de wagen lagen. Om elf uur was ik in Ngoma.
Geen plaats voor vrijgezellen.
Aan de bar zit ik voor 25 ngwee biscuits te eten en veel koffie te
drinken. Buiten is een zwembad, lichtblauw water, ovaal, met een
ovaalronde Duitse vrouw die niet kan zwemmen. Een aapje
speelt onder de rokersstoel. Een Zambiaan wacht tot hij muziek
kan maken op een xylofoon met trommels eronder. Andere
negers repareren strohutjes en zonnestrodaken op paaltjes. De
Duitsers spelen volleybal. Een Afrikaantje doet mee. Du brauner
Bursche.
De kok, in het wit, kijkt toe hoe bwana’s zich vermaken.
Het gras is geelgroen, niet voldoende gesproeid.
Duits meisje in gründlich zwemkostuum.
De tantes doen de bloesjes weer aan, de zon wordt te fel. Paars
steken de benen uit gladgeschoren badbroekjes. Pig skin, zeggen
de leerlingen.
Evers, okapi’s, impala’s, waterbokken, apen, olifanten groot en
klein. Geen leeuwen, geen giraffen. Je kunt niet alles hebben.
Ik zou alles willen hebben, maar ik heb geen idee wat het
voorwerp van mijn verlangen is. Alles wat me op het pad komt,
raak ik even aan. Ik voel genot of afkeer, ik voel angst, verdriet en
dan laat ik de emotie weer los. Of laat de emotie mij weer los? Ik
zoek een volgende prikkel, laat de volgende prikkel mijn lichaam
passeren. Niets blijft als het is.
Ik sta op de camping van Chunga. Een paar kampvuren. Praatje
met Folko uit Birdaard.
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‘Hoe is het om alleen hier te zijn?’
Apen en reeën om de tent. Geen beren.
‘Vrij, geen gelazer. Geen rekening houden met iemand anders.
Het gesleutel aan de auto, niemand die om mijnentwille moet
blijven.’
Bedoel ik dat? Verlang ik naar Xandra? Waarom naar Xandra?
Jeugdliefde als epigoon van verlangen naar houvast?
Zelfmedelijden? Angst een ander nodig te hebben?
Het zeurende, alomaanwezige, het oververtegenwoordigde gevoel
teveel te zijn en als onwelkome gast op aarde te bivakkeren. Dit
uiterst moderne gevoel dat de knagende werking van de tijd
moeiteloos doorstaat en overeind blijft, generatie na generatie; in
mij in elk geval. Dit gedachtenspinsel, in combinatie met
onvermogen gebeurtenissen langs me af te laten glijden, houdt
me vast. Ik kan moeilijk een ander in zijn eigenaardigheden laten
en me daar afzijdig van houden. Door me zo weinig mogelijk met
anderen te bemoeien vermijd ik die confrontatie. Ik blijf anderen
uit de weg. Wat is die behoefte tot inslikken van de beelden en
wanen van een ander? Ik heb blijkbaar aan mijn eigen niet
voldoende.
Xandra heeft weinig, zegt ze. Net als elke man, elke vrouw weinig
heeft, die geen oog heeft voor zijn of haar kwaliteiten, en telkens
bevrediging buiten zichzelf zoekt. Xandra's moeder die dra sterft,
net als alle moeders dra sterven. Gelukkig maar. Xandra heeft
geen vrienden. Ze heeft smart, veel smart. Ze wil mij.
‘Waarom kom je niet hier naar toe?’ heb ik vaak gedacht.
‘Laat ons gewoon samen wonen, samen maar niet geklonken.’
Dat was ruim voor ik gewoon uit mijn vocabulaire schrapte en
verving door bijzonder.
Als ze het zelf voorstelt, zal ik gewoon ja zeggen.
Dat is bijzonder.
Ik lieg.
Angst is niet erg, als ze gedeeld kan worden. Dat dacht ik
gisteravond. Toen was ik bang. Voor mezelf.
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Als pa en ma tijdens een vakantie sterven, merk ik er niets van.
Pas als ik terug ben.
Ik ruik lijkenlucht.
Oud genoeg om met de schaar in de linkerhand de nagels van de
vingers van de rechterhand te knippen. Dat past in de
beschrijving van Piaget. Pré-operationeel. Ik verkeer bij vlagen
nog in het kiekeboe-stadium. Wat ik niet zie, dat bestaat niet.
September
Op een eilandje in de Kafue-rivier. Een restaurant van gras.
Kleine vogeltjes die zo weer in een kippenei no 2 gepakt zouden
kunnen worden.
Het presidentiele bezoek. Donderdag, de laatste donderdag van
het trimester, kwam hij, KK. Het schoolterrein was schoongemaakt, alles in de verf, gebroken ramen opnieuw van glas
voorzien, althans de assembly hall. Voor de klaslokalen was geen
glas beschikbaar.
Kalabo stonk naar verf. De stenen om de rotonde waren wit
geschilderd, bomen besmeurd in de kleuren van de Zambiaanse
vlag. De fontein bij de BOMA speelde weer met regenboogjes,
voor het eerst sinds het vorige presidentiële bezoek. Een vrachtwagen ramde een vers geschilderde muur bij de Rural Council.
Nog twee dagen. De verf droogde gelijk met de cement.
Half tien. Het volk was warm gemaakt door Makishi-dansers,
door de militaire kapel en een aanvuurder: One Zambia, one
Nation. Het had wel wat enthousiaster gekund. KK, een
vriendelijke man. Zijn eerste woorden tot het publiek: ‘Ik wil de
head master van de secondary school laten weten dat ik zeer
ontstemd ben over het feit dat de leerlingen op de laadbak van de
lorries hoog verheven staan, terwijl hun ouders hier voor mij op
de grond staan.’ Heel Zambia hoorde deze woorden via de radio.
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Daar zat Steve Manengu niet mee. Eerst had de head master, net
als alle andere leraren en de leerlingen drie kwartier moeten lopen
om het vliegveld te bereiken. De BOMA-Landrovers en de
UNIP-Landrovers van de United National Independence Party
hadden geen plaats voor hem, ook niet op de terugweg. Steve
Manengu stond niet toe dat UNIP- en BOMA-personeel
’s avonds om 11 uur meisjes afhaalden van de slaapzalen. Hij kon
niet op een lift rekenen. Daardoor kon de president op school
informeren waar de head master was. Deze liep nog steeds de
weg terug van vliegveld naar school. Een lange redevoering over
uitbuiting, neo-kolonialisme, Zambiaans humanisme, vertrouwen
op eigen kracht. Voortdurend: One Zambia, One Nation en
tussendoor gezang en handenklappen om op te warmen.
Vrijdagochtend assembly en daarna boeken innemen. Chaos.
’s Middags een speech en vragenuur. Veel vragen over de
agrarische revolutie, over het ontbreken van voorzieningen als
elektra, transport, water, met min of meer bevredigende
antwoorden. Het klinkt goed. Om half zes vroeg iemand of het
licht aankon in de assembly hall. Dat kon niet. Zeer snel
repareerden enkele army guys een generator en om kwart over
zes was er licht, dat pas laat weer uitging.
Kemston stelde een vraag over het belachelijk maken van leraren
die naar het platteland gestuurd werden. Eerst een lang antwoord
van een minister, daarna van KK die duidelijk onder de indruk
was, een brok in de keel.
‘Iedereen die mensen, die naar de rural areas gaan, belachelijk
maakt of laatdunkend over ze doet, wordt op staande voet
ontslagen,’ KK. Kom daar eens om in Nederland.
Boeken innemen en om tien uur een praatje van de permanent
secretary van het Ministerie van Onderwijs over de agrarische
revolutie. Leerlingen kwamen met veel vragen: waarom geen
tractoren, ploegen, … vragen over National Service, school
leavers problems.
‘You are a tough guy. Stand up, turn around. Show your muscles.’
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Tot twee uur een praatje voor de staff; vragen over huishuur,
loon, vragen naar extra mankracht en materiaal. Elke school moet
een production unit worden, en dat alles zonder government
help. Iedereen moet het zelf doen, zichzelf onderhouden. In de
regentijd ga ik ga maïs planten in de koeienkraal. Dat wordt een
agricultural science project voor de tweede klas. Leerlingen een
diepe put laten graven om steeds water te hebben, ook tijdens de
droge tijd. Een handpomp? En koeien temmen en die voor een
ploeg spannen om de schooltuin en de kraal te ploegen.
Ik weet niet van ophouden en geef de controle over mijn
handelen uit handen. De wildebras gaat met me aan de haal.
Ik ken die enthousiasteling nog niet voldoende om hem in banen
te leiden. Haast en controle zijn tweelingbroers, net zoals
overgave en overwinning aan elkaar zijn gekoppeld: overgave als
de grootste overwinning. Ze strijden in me om de eerste plaats.
Bij toerbeurt proeven ze de overwinning.
Ideeën zijn mooi, maar ze moeten ook uitgevoerd kunnen
worden. Het werk moet gedaan worden en hoe krijg ik het volk
enthousiast? Hoe krijg ik de staff enthousiast?
Al schrijvende krijg ik meer ideeën. Dat is een van de leuke
dingen van schrijven. Maar wat betekent leuk? En wat zijn andere
leuke dingen? Realiteitsbesef dat ontwaakt, ordening, structuur in
mijn denken? Ik wissel van perspectief. Ik zet wat gebeuren kan
verder van me vandaan.
Wat me van mezelf opvalt is, dat ik tijdens deze vakantie wel aan
thuis denk; ik houd niet zo van dat woord. Ik associeer het met:
bemoedering, bevadering, klein-houden, geremd worden/ klein
voelen/ klein zijn/enzovoort. Ik hoop op een huis voor mezelf.
Om alleen te zijn, alleen bang te zijn, alleen blij te zijn. Alleen
voel ik me vrijer. In eenzaamheid stel ik juistere vragen, ze raken
niet bedolven onder beelden en woorden van anderen.
Zelf tuinieren, kippen houden, koken. Geen verantwoording voor
mijn doen afleggen aan wie dan ook, alleen aan mezelf.
Ik ga handelingen en gebeurtenissen relatiever zien. Ik ga andere
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dingen belangrijk vinden, andere accenten leggen. Niet meer dat
super-emotionele. Tammer. Niet meer uit m’n tenen.
De emoties houd ik hier, omdat ik hier leef. Ik geloof mezelf als
ik dit zeg. Vandaag.
Xandra is een archetype van een vrouw die bij me zou kunnen
passen. Ik kan me een samenleven voorstellen zonder getrouwd
te zijn, langs elkaar en toch met elkaar. Elkaar voldoende vrij
laten en toch niet alles alleen doen. Slechts enkele dagen met
iemand anders en voor de rest m’n eigen leven leiden. Ik wil mijn
neiging anderen te overheersen en te sturen kwijtraken. Ik ben
aan een zelfanalyse bezig. Dat is zo. Prima. Ik heb de psycholoog
aan huis.
Vrijheid, elkaar vrij laten op die punten waar je jezelf wilt blijven,
waarin je gerespecteerd wilt worden, de dukdalven van je denken.
Dat klinkt mooi, maar wat betekent dat? De kapstokken waaraan
mijn moraal is opgehangen, die wil ik houden. Daarin voel ik me
bedreigd in relaties. Die dreiging bestaat, zolang ik die dreiging
toelaat. Die dreiging is over als ik de strijd staak en mijn eigen
zaken regel.
Ik ben bang dat ik in mijn eigenheid aangetast word, dat de poten
onder mijn principes, wat die ook mogen zijn, weggezaagd
worden. Een verkramptes idee, conservatisme, behoudzucht, een
sterven in het eigen gelijk? Hoe kwetsbaar zijn mijn dukdalven
van zekerheid? Wat een geklets!
Wie gekwetst wordt, is of bang, of schuldig.
Is dit inflexibiliteit, onaanpasbaarheid? Heeft dit te maken met
het mezelf zijn? Ik ben bereid dingen voor anderen te doen, veel
zelfs, maar ik heb er moeite mee om dat als opoffering te zien. Ik
heb me nog nergens, voorzover ik dat kan nagaan, voor
opgeofferd. Opofferen in de zin van lijden ondergaan omwille
van een ander. Dat deed ik nog niet. Ik schaam me niet. Schaamte
is een onvruchtbare emotie. Ik vertel steeds hetzelfde. Ik trek
geen conclusie. Het is zondag, vandaag schreef ik mijn eigen
kerkdienst, mijn eigen preek. Ik ben mijn eigen heilige geest.
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Hoe onbenullig lijkt zoiets over een paar jaar, maar misschien
vergis ik me daar in. Je hebt gelijk.
M’n gedachten leer ik het beste kennen door ze op te schrijven en
er een waardeoordeel over te vellen en weer een oordeel over dat
waardeoordeel. De cirkels voortdurend ronder makend.
Even verder over het presidentiele bezoek. Vrijdagavond;
afscheids- en welkomstfeestje voor en van de staff. Steve
Manengu was moe, heel moe, de hele dag al. Hij had gedronken.
‘My time is over.’ Voor de schoolpoort was een meisje uit Kalabo
in elkaar getremd door een paar jongens, waarschijnlijk jongens
van de school. Ze was met bloedend hoofd in het ziekenhuis
opgenomen.
‘A girl is dying in hospital.’
Zo erg was het gelukkig niet. In het vervolg van die sterke
overdrijving zou de politie die KK escorteerde een onderzoek
instellen. Alle jongens zouden gescreend worden.
Zaterdagochtend. Het enige dat zaterdagochtend gebeurde was
dat iedereen naar het vliegveld ging om KK uit te zwaaien, bij
wijze van excuus voor hun ‘misdaad’ van donderdag. Deze keer
met blote voeten op de grond.
Zaterdagmiddag geprobeerd om m’n open cheque te innen bij
Jerimiah Konga. Hij was telkens niet aanwezig. Ik had eerst
moeten inkopen, dan pas geld innen. Ik ken de mores nog niet.
Ik kampeer aan de Kafue rivier in Chunga. Geen winkel, geen
eten; wel wild, apen en antilopen om de tent, kleine krokodillen
en het geluid van nijlpaarden als van een defecte automotor.
Kinderen lopen heen en weer, spelen met een leeg doosje en met
ranjarietjes die verspreid over de betonvloer liggen. Aan de
overkant lopen de impala’s en antilopen; antilopen wandelen, die
zijn tegen lopen.
Lopen de antilopen, paraderen de impala’s
De tam tam voor het eten weerklinkt; wildschotel.
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Herten lopen in grote getale (ik telde meer dan twintig) om de
tent. Schitterende ogen als ik met de zaklantaarn in hun richting
schijn. Ze blijven staan; rennen niet weg.
Krekels krekelen.
Gevist en niets gevangen.
Terug uit het park. Via Kaoma. De auto vol lifters, bijna enkel
vrouwen. In Mongu naar Maureen Brennan.
‘Hoe heb je het gehad?’ vroeg ik. ‘Veel aanloop?’
Ik was de enige aanloop. Ik voelde me bezwaard, wilde weg. Die
nacht bij haar geslapen. Het bovenlicht was dicht. Kort gesprek
over kerk en moraal. Ze had conservatiever ideeën dan ik
verwacht had. Ze is goed Iers en niet bereid katholieke normen
ter discussie te stellen. Tegen middernacht kwam een vriend
langs. Ik excuseerde me en ging naar bed.
Aan de wagen gesleuteld, olie bijgevuld. Vies. De garage werd
verbouwd, er werd geen service verleend. De technicus was
overigens ook afwezig. Collega Ann Goodwin opgezocht. Ze was
spraakzaam, vriendelijker dan ze gewoonlijk in Kalabo is, opener.
Mongu zat me tot waar de strot ophoudt, ik wilde weg. Het
vliegtuig was vol. Met de auto terug door de Zambezi flood plain.
Het was al laat. Na vijven. In Limilunga kon ik de weg naar de
flood plain niet vinden.
Ik wilde niet weer bij Maureen aankomen. In Limilunga bij Father
Bernard gelogeerd. Stereo, geen goede platen, bier, boeken en een
luie stoel. Goed ontbijt. Een gezellige prater.
De volgende ochtend eerst de tuin bekeken en toen klaargemaakt
voor het vertrek. De linkerachterband stond half leeg.
‘Als ik hier maar geen moeilijkheden mee krijg onderweg,’ merkte
ik op.
‘Misschien brengt juist deze je wel naar de overkant,’ merkte
father Bernard op. De katholieke truc.
Na beginmoeilijkheden, ik kon weer de weg niet vinden en bij de
eerste plas sloeg de motor af, schoot het redelijk op. Ik herkende
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veel van de plaatsen waar we moeilijkheden gehad hadden bij de
eerste oversteek van Kalabo naar Mongu. Het water was niet
overal gezakt. Soms werd het door dijkjes kunstmatig hoog
gehouden.
Af en toe water in de wagen. Natte voeten. Zo diep. De
jongensdroom.
Een paar keer raakte ik vast, maar een truck met veel mensen
erop was mijn voortdurende redding. Zolang ik hen voor bleef,
kon ik niet definitief vast komen. Ik raakte het spoor bijster. Waar
was de weg? Over akkertjes, langs moerassen, cross country, ik
hoefde niet zonodig.
In Libonda trof ik de UNIP-Landrover, met collega’s Kemston
Gondwe en Gustav Chimba. Ik volgde hen om de weg weer te
vinden. Met wat mazzel zou ik op tijd het pont bereiken. Die
mazzel ontbrak. Midden op een uitgestrekte grasvlakte stopte de
wagen en de motor. De motor kreeg ik wel weer aan de gang,
maar zodra ik op wilde trekken, sloeg de motor af. Geen
beweging in te krijgen. Wat was mis?
Ik herinnerde me dat John Gifford eens gezegd had dat van zijn
Landrover de achterwielaandrijving ooit blokkeerde. Wellicht was
dat ook met de mijne het geval. De achteraandrijving loskoppelen
en op de voorwielaandrijving verder rijden. Ik sleutelde. De
voorwielaandrijving kreeg geen beweging in de wagen. Was het
het linker achterwiel? Daarvan was immers de remleiding van
doorgeknipt en van het circuit afgesneden. Wellicht blokkeerden
de andere remmen.
‘Misschien brengt dit wiel je wel over de vlakte naar de overkant.’
Ik begon in een wonder te geloven. Was dit bedoeld om me terug
naar het Christendom te leiden? Dit zou een te groot toeval zijn
om waar te zijn. Het wonder ontwikkelde zich in mijn gedachten.
Ik was al bijna bekeerd. Wonderolie bestaat.
De zon zakte snel, kleurde de hemel rood. De horizon werd aan
alle kanten begrensd door brandend gras, roodgeel omzoomd
met mijn wagen midden in een eindeloze, grasgebrande vlakte.
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Het werd kouder. Twintig meter van de wagen poepte ik angstig
in het zwarte roetgras. Bang voor de slang in dit tropisch paradijs.
Snel terug in de slaapzak; opgevouwen op de voorbank.
Een ontbijt van droog brood met pindakaas en een spaarzame
slok water. Om het roomsche ‘wonder’ op waarde te testen krikte
ik, onder de opkomende zon, het wonderlijke wiel op. Het werd
een anti-wonder. Vrij van de grond en toch geen beweging, ook
niet dan nadat ik de as eruitgeschroefd had. De rem was
geblokkeerd van het enige wiel dat niet op het remcircuit was aangesloten.
‘Dit is wellicht het wiel dat je in K. zal brengen.’
Juist dit wiel was het dat verhinderd had dat ik op vrijdag thuis
zou komen.
Inmiddels waren twee mannen aan komen lopen. Eén met een
diplomatentas met een keurig pak en de andere in een witte
laboratoriumjas met een labjournaal in een van de zakken.
‘How are you?’
‘Fine.’
‘How are you?’
‘I am all right.’
‘Ok. Thank you.’
De remonderdelen vielen op de grond toen ik de trommel
verwijderde.
Ik sloopte alle vastzittende remonderdelen. De krik naar beneden.
De twee mannen sloegen met volle aandacht mijn verrichtingen
gade.
‘Waar willen jullie naar toe?’
‘Ja, dat weten we eigenlijk niet, maar als U naar Kalabo gaat,
rijden we graag mee.’
Hun Landrover stond drie kilometer verder.
De motor was in staking gegaan.
The engine killed.
‘De accu is leeg.’
We probeerden de accu uit mijn auto. Geen geluid.
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De chauffeur, die voortdurend op de auto gepast had, bleef
achter en de andere twee, de diplomaat van water affairs en de
labjasser van de veterinaire dienst in Kalabo, gingen met me mee.
Ik was terug. Vies, maar terug. Mijn lifters afgezet en naar huis.
Kennedy keek verbaasd. Hij zag er stralend uit met de sleutel van
de achterdeur aan een touwtje op zijn nek. De echte huisbaas.
Het speet hem dat hij weg moest.
Koffie, geroosterd brood, gewassen, thuis. Post.
Albert Walubita, de kok, kwam vanmorgen langs en zag dat ik
thuis was.
‘Eni sha. Eni sha.’
Brood gebakken, huis aangeveegd, afgewassen, de was gedaan.
Hij leek in zijn element.
Albert heeft mijn haar geknipt. Het was zijn eerste keer als kapper
van een blanke. Ik hoorde hem voortdurend slikken.
Ik zit buiten op de stoep en word lastig gevallen door vliegen en
andere vliegende en springende beesten. Ruisen van het riet.
Krimpen van het dak. Stemmen uit het donker. Krekels, een
blaffende hond, een horde slapende honden wakker. Alles is
rustig.
Leeg, opnieuw beginnen. Zin. Lust.
In vijf maanden reactionair. Titel voor een verhaal. Ik kan het
schrijven.
Na een lange vergaderzondagmiddag is het trimester vorige week
begonnen. Elke middag van 15.00 –16.00 uur study supervisie
door de klassenleraren. Naast mijn 32 periods van 40 minuten
elk, telt dat lekker mee. Production Unit Committee, agricultural
science 2D, kippen, poultry, etc.
Robert woont sinds donderdagavond in John Giffords huis,
tegenover mij. Sinds Gifford vertrok stond het huis leeg. Een
protestbrief van de head master en een kopie daarvan naar de
CEO (Central Education Officer). Er gebeurt niets. Robert blijft
in zijn gekraakt huis wonen. Dit trimester twee nieuwe leraren,
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drie met de vrouw van de tandarts erbij, John en Alphia Morris
uit het Verenigd Koninkrijk.
Gisteravond kabaal in de boarding. Vanavond weer rumoer. Het
is volle maan. Kwart over acht, ik lig in bed; bereid om te gaan
slapen. Diarree.
Hoe handhaaf je discipline onder bijna 1000 pubers? Keihard?
Dat wil ik niet, maar wat is het alternatief? Er is geen consequent
en krachtig gezag. Ik wanhoop niet, maar het is moeilijk. Geen
tijd om bij te komen.
Een mug in de koffie. A coffee mug.
Te vroeg wakker. De hele ochtend aan de Honda handtractor
gesleuteld. De tractor, om mee te ploegen en te wieden, loopt,
rijdt, werkt, maar regelmatig in het onregelmatige. Net als ik.
Toezicht bij het avondeten. Lunch was ik opzettelijk vergeten. Ik
zat onder de olie- en vetvlekken van het gesleutel. Het eten is
beter dan de vorige term. Dezelfde bohobo (maïspap), maar nu
relish met vlees en kool, ook al zijn de meeste voedingsstoffen er
wel uitgekookt.
Avondfilm. The blind man. Een Western met gekaapte vrouwen
die af en toe bloot in beeld verschenen, veel geschiet en
gevechten. Geen plot, geen verhaal. De leerlingen vonden het
prachtig. Actie. Ze hebben wellicht niet begrepen waar het om
ging, als het al ergens over ging. Hun reacties zijn meer film dan
wat op de muur geprojecteerd wordt. Het ene stopcontact altijd
in beeld. Bij groot beeld de eeuwige zwarte schaduwstreep van de
stiep in de muur.
Ik heb tweemaal vijf buckets black soil uitgedeeld aan Konga (1B)
omdat hij na een aanmaning zijn uniform niet droeg en Julliet
Mwiga (2C) omdat ze d’r mond weer opendeed nadat ik voor de
derde keer gezegd had dat iedereen moest zwijgen en luisteren.
Het is een straf kilometers in de hete zon te lopen met een
emmer zwart zand op je hoofd. Ik weet geen alternatief.
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Het zijn echte pubers. Overhemden uittrekken of dikke knopen
in de punten leggen. Via sluipwegen geven ze zichzelf een eigen
identiteit en ontsnappen ze aan het gelijkschakelende
schooluniform. Sommigen tornen de naad van de broekspijpen
tot aan de knie open. Als 40 leerlingen zachtjes praten is het een
kabaal. Stilte! Lang en veel praten over volwassen zijn, grootmens worden, redelijk zijn. Dat kost tijd. Tijd die er niet is. Tijd
die ik niet neem. Emmers zwart zand boven kroeskoppen.
Ik word reactionair. Machtswellustig. Macht om de leerlingen weg
te sturen. Ze te laten doen wat ik wil. Ik moet daar nog aan
wennen, of moet dat niet? Mijn diarree is over. Ik leg mijn pen
neer.
Uitzonderingen worden eerst apart behandeld, voordat ze als
normaal geaccepteerd worden.
Er moet morgen veel gebeuren; een strepentrekker maken voor
de tuin. Graag alles en iedereen op de juiste afstand de grond in.
Warme tijden. Het is 21.45 uur en 30 °C in huis. Buiten is het
frisser, daar zijn muggen. Het zweet staat me op de rug. Veel te
vertellen, waar zijn de woorden?
Pumolo Monde drie emmers black soil; noise maker evening
study.
Nyambe Nalukui, Akombelwa, Musole Kabindama; noise makers
tijdens les van Alphia
Lufunda Kabita wilde er niet voor uitkomen dat hij form captain
is; vijf emmers black soil. Nyambe was volledig leeg vanavond.
Hopelijk hoeft het niet weer, want ik vind het niet leuk.
Integendeel. Ik houd niet van straffen, ik weet geen alternatief. Ik
ben niet de enige. Deze vraag houdt niemand bezig.
Enoch Chitya gaf vanavond een 1C-leerling met de liniaal tikken
op de billen en handen. De knaap was door het raam van het
leslokaal naar buiten gesprongen om naar de dorms (slaapzaal) te
gaan en betrapt. Morgen een 2F-leerling aan de beurt om slaag
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met de tuinslang te krijgen. Garden snake, ja maak maar grapjes.
Hij bedreigde een prefect. Zwarte bladzijden in het schoonschrift.
Ik ben moe, neerslachtig, zwaarmoedig, prikkelbaar, schreeuw
snel dat het rustig moet zijn in de klas, al een 2C meisje voor vijf
emmers gestuurd; Julliet Mwiga. Morgen volgen meer.
Het went wel.
Ruim een meter boven de vloer zit een sprinkhaan tegen de muur
geplakt, beweegt zich langzaam voort. Klimt tot 1,50 m en valt op
de vloer. Ik zet mijn blote voet op het insect. Klein geluk.
Oktober
In 2D over de voortplanting gepraat. Jeugdpuistjes betekenen een
tekort aan seksuele geneugten; te weinig geneukt. Als een vrouw
begint te menstrueren als je gemeenschap hebt, krijg je lepra.
Ruggenmergtering als je zaad in je verrot omdat je niet neukt, van
masturberen word je kaal. Meisjes drinken surf-water (zeepsop)
om zwangerschap te voorkomen. Ik heb een diagram van de
mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen in 1B
opgeprikt. Opwinding. Voor wie?
Een leuke lesdag; voor het eerst sinds een week.
Afgelopen nacht onweer, regen!
Het water tikte heel voorzichtig op het dak en drupte wat harder
in de goot, drupte wat harder een goot in het zand. Alleen de
bovenlaag was vochtig.
Vandaag een ei gebakken tijdens agricultural science les.
Denaturatie van de quarternaire eiwitstructuur.
Muggen branden zich aan het hete glas van de lamp.
2B heeft mijn potlood zoek gemaakt. Straf voor verduistering van
mijn schrijforgaan.
Vandaag een blaar in mijn handpalm opgelopen door het hoeën
met de landbouwhak. Dat is een schep met het blad onder een
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haakse hoek aan de steel. Een krat bier gewonnen in de loterij
voor de production unit. Vanmiddag het kippenhok uitgemeten
en het eendenhok. Morgen begint het werk. Trots dat ik de
uitvoerder en aannemer van een eenden- en kippenhok ben.
Ik bereid mijn lessen niet voor. Ik speel liever met de Honda
hand-tractor.
‘Ieder mens die nadenkt, die waarneemt, weet dat leven lijden is. Hij praat
er misschien liever niet over, hij probeert de gedachte weg te drukken, maar hij
weet dat het leven moeilijk is, een lijdensweg die zal voortduren tot de dood
erop volgt. De gedachte wordt verdrongen door te drinken, door hard te
werken, door tijd aan hobby’s te besteden, maar de gedachte komt steeds
terug. Het is mogelijk tijdelijke troost in boeken te vinden of in gesprekken
met vrienden, maar de boeken gaan vervelen en de vrienden weten het ook
niet. De twijfel blijft, al worden zekerheden bedacht die later weer door
andere zekerheden worden vervangen. En dan komt de twijfel weer. Als het
leven lijden is, en als de dood iedere dag nader komt, waar is het leven dan
goed voor?
(eerste waarheid van het Boeddhisme)
Het leven is goed voor verhalen schrijven.
Terugblik op het tweede trimester. Een heet trimester. De
precieze data weet ik niet meer, maar het zal zo ongeveer in de
vijfde week van het tweede trimester geweest zijn. Voor het eerst
was ik op duty. Degenen, die op duty zijn – telkens drie, leraren
per week– houden toezicht op de avondstudie van 19.00 tot
21.00 uur, terwijl ze bij toerbeurt het middag- en avondeten
controleren. Ook bij toerbeurt schakelt een van de leraren om
21.30 uur de lichten in de slaapzalen uit. Alles was nieuw, voor
het eerst zag ik hoe de leerlingen hun, in vierkante brokken
gesneden, bohobe naar binnen werkten. Zoals vissers hun deeg
kneden en over het aas spugen alvorens het aan de haak te doen,
zo kneedden de leerlingen een bolletje bohobe dipten het in de
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saus en werkten het, stiekem als een vis, naar binnen. Eten
zonder emotie. Maïsmeel en vis, vlees en maïsmeel, vis en
maïsmeel, vis…
Een menu ontbrak. Iedereen wist wat er de volgende dag in de
grote schalen, de emmers en de teilen te vinden zou zijn.
De leerlingen waren onrustig. Er waren redenen genoeg om
ontevreden te zijn. De uniformen voor de jongens waren nog
steeds niet aangekomen, ondanks dat deze al maanden tevoren
betaald waren. Tweeënveertig kwacha (€ 100,-), een rib uit het lijf
van de meeste leerlingen en hun familie. Geen variatie in het eten,
geen film, geen suiker in de cacao, geen rijst, geen brood.
De gedaalde koperprijzen op de wereldmarkt zijn de voornaamste
oorzaak van deze ellende. Bloem voor brood moet ingevoerd
worden en dat kost buitenlandse deviezen, die niet meer voor het
opscheppen liggen. Het aantal oorlogen in de wereld is minder
geworden, er wordt minder koper verschoten.
De duty-week begon goed, of slecht al naar gelang de normen die
je aanlegt. Leerlingen van de 1e en 2e klassen, die een half uur
later met avondstudie beginnen dan de 3e, 4e en 5e klassen,
weigerden hun lokaal in te gaan. Ik vroeg hen naar binnen te gaan
en aan hun "huiswerk" te beginnen. But sir ...
"Kom nou, beginnen“. Zodra ze binnen waren, gingen alle
lichten in het eerste-klasblok uit. Iemand had een tussenschakelaar omgezet. Iedereen naar buiten, het licht ging weer aan.
Het spelletje werd opnieuw gespeeld.
Het licht bleef uit. Ik stuurde de leerlingen naar de slaapzalen
terug. De eerste stenen vielen. Gekletter op de aluminium daken
en doffe ploffen in het zand.
"We durven niet terug".
Ik liep met hen mee. Vanachteren werd er opnieuw gegooid. Ik
kreeg een steen op m’n hak. Ik schold de leerlingen die voor me
stonden uit voor lafaards. Ze konden er niets aan doen. Bijna
naakte, in het donker rondrennende, stenengooiende negers
herken je niet zo gemakkelijk. Op dat moment ging overal het
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licht uit. De hoofdschakelaar bij de generator was omgezet. Met
een handvol leerlingen en gewapend met zaklampen gingen we
(twee masters on duty) er op af. De leerlingen waren bang en
wilden vooral bij de leraren in de buurt blijven. Om veilig te zijn,
wat ze juist niet waren, om er zeker van te zijn niet als schuldigen
aangewezen te worden.
Met een handbeweging werd de stroom weer ingeschakeld. De
‘nachtwacht’ werd er naast gezet, samen met enkele leerlingen en
de zatte generator-bediende, die voortdurend ‘my machine’ riep.
Af en toe viel een steen op het dak. Langzaam koelde de avond
af. Iedereen ging naar bed.
De waterpomp begaf het. Niemand kan de pomp repareren. Alle
maaltijden laat.
De buitenkeuken werd schoongemaakt en in gebruik genomen.
Wat heet buitenkeuken? Vijf petroleumvaten op een rij,
ingemetseld in beton, met aan de onderkant ruimte voor een
houtvuur. Jaren niet als keuken gebruikt, wel als toilet door de
leerlingen van de lagere school. Verroeste vaten; de nshima en
bohobe kwamen bruin op tafel. De leerlingen weigerden te eten.
Na de boilerpomp laat de generator het afweten. In allerijl een
generator van het ziekenhuis geleend, deze spanningsbron deed
het slechts een dag. Kaarsen en petroleumlampen werden de
voornaamste lichtbronnen. Avondstudie bij Tilleylampen,
waarvan als langetermijninvestering twaalf nieuwe werden
aangeschaft; de eerste nieuwe viel diezelfde avond in diggels.
Van alle voorzieningen werkte alleen de waterpomp nog. Nog.
Deze pomp viel een paar weken na de generator uit. Het water
voor de keuken werd met handpompen naar boven gehaald,
helaas staan deze pompen op nog geen 30 meter van de rioolbassins.
Het hete seizoen. Op de wc-bril gaan zitten en elke keer het idee
hebben dat er juist iemand anders opgestaan is.
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Het is heet, een beetje drukkend. De radio speelt pianomuziek
van Beethoven. Ik heb alles toebereid om een koffie te nemen.
Nog opgewonden.
Om drie uur kwam een leerling, zware bakkebaarden, vijfde klas,
langs. Een meisje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis.
Heb je een briefje?
De schoolmeester.
Geen briefje. De wagen gestart. Mijn Landrover is het enige
schoolvervoer. De Landrover van school is chronisch defect. Bij
de meisjesslaapzaal veel vrouwen heen en weer. Het rook naar
wasgoed. Op struiken hingen uniformen te drogen, veelkleurige
shirts, rokken.
Inonge Muyunda had al een week niet gegeten en maakte
voortdurend braakbewegingen. Zes jongens (mannen) hielden
haar vast. Haar buik ging krampachtig op en neer. Haar bruinzwarte tepels stonden spits naar voren. Opgewonden jongemeisjesborsten. Ze had het schuim op de mond. De overige
meisjes stonden gelaten te kijken. De jongens voelden zich alsof
ze de Mount Everest beklommen, leek het. Inonge wrong zich in
alle bochten. Tevergeefs probeerden de jongens haar het witte
uniformshirt aan te trekken. Een van de jongens hield zijn volle
hand om haar rechterborst geklemd, de tepel vrij tussen zijn ringen middelvinger, terwijl ze haar naar de auto brachten. Een halfvolle jonge meisjesborst met puntige, gerimpelde, gegroefde
tepels. Veel gas, snel over de hobbelige zandweg. Droge tranen.
Achterin hielden de jongens Inonge vast, gestrekt, rustiger door
het schokken van de wagen. In het ziekenhuis gelijk de zaal op;
tussen andere patiënten door. Een bed werd rechtgetrokken, deze
maar. De patiënten keken toe, onverwachte opwinding.
Alle zieken in uniform, nachthemd met strepen in de lengte.
Zwangere vrouwen. Lisimba 1B ‘Hello Mister Stout.’
Waar bleef de dokter? Een van de zusters knapte het op. Inonge
draaide en woelde. Een bil bloot.
Haar omslagdoek aan de binnenkant drijfnat.
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De geur van chloroform. CHCl3.
Bloeddruk 190-200. Kwik kwik slow. De polsslag.
De spuit.
‘She will be OK.’
Niemand maakte aanstalten.
Een vrouw met een gespikkelde hoofddoek zat op de rand van
haar bed voor zich uit te staren. Een eindje verder kroop een
oude vrouw over de vloer, weer een ander liep met een kind op
de rug, in een blauwe doek, rond te wandelen.
‘She will be OK. Thank you very much for bringing her.’
Inonge lag al rustiger onder de GRZ-deken (Government
Republic of Zambia), het GRZ-laken. In de gang werden de
jongens spraakzaam.
Kennedy ontslagen, weggestuurd.
Ik had de buik vol van Kennedy.
Hij deed niet meer dan tuinsproeien, geen wieden, geen planten,
niets.
Een loopbaan als tuinier bij een witte is niet alles.
Op straat.
Het zand, diep zand.
Het is zes uur. Ik zit in de tuin en drink pils. Het kippenhok op
hoogte uitgemeten. Er wordt redelijk hard gewerkt. Blaren in
mijn rechterhand, prikkelende voeten; ontprikkelde zinnen.
De zon schijnt nog net over de schutting. Het wordt koeler. De
namiddagles overgeslagen. 1B kwam niet naar het lab. Ik ben hen
niet gaan halen. Geen belangstelling, dan ik ook niet.
Chromatografie door henzelf uit te voeren. Ik had een en ander
klaargezet, maar had geen zin toen ze niet kwamen. Met sommige
lessen ga ik te snel.
Niet iedereen houdt mijn tempo bij. Toch gaat het redelijk. Af en
toe wil ik te snel, te veel. Van voorbereiden komt niet veel.
De eerste slokken bier zijn lekker, de laatste vies.
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Warm. Gisteren weer een meisje naar het ziekenhuis gebracht.
Wat minder erg dan zondag. Inonge Muyunda zat al rechtop in
bed en lachte.
De thermometer wijst 31-32 °C. Buiten is het frisser, maar met
meer muggen.
Ik ben te klam om me te kunnen scheren. Een vleermuisje in bad.
I had a bat in the bath.
De Ierse aardappelen in de schooltuin doen het redelijk, komen al
boven.
Het onweert, regent. Het ruikt naar slootwater, stinkt. Kindertijd.
Eind van de week. Gelukkig. Vandaag kwaad op 2C. Peter Dukes
kwam langs om een mededeling te doen. 2C floot en toen ik weer
de klas in kwam zat Raphael met een kraan te knoeien. Een paar
jongens riepen ‘anymore’. Mijn stopwoord. Ik werd giftig,
probeerde de knaap een nat pak te bezorgen. Een hele worsteling.
Ik speelde het niet voor elkaar. Fifteen buckets black soil for the
black man. Hij kwam niet opdagen. Er achterheen.
‘My father is a witch doctor.’
‘No use for mukuwa’s.’
'Twenty five buckets.'
Ik vertelde 2C dat ze zich als volwassenen moesten gedragen. Zo
niet uit vrije wil, dan zou ik hen er wel een handje bij helpen.
Iemand riep colonialism. Een tweede keer weer. Dat was voor mij
voldoende om de rest van de period aan colonialism en postcolonialism te besteden. Waarom is Europa rijk, waarom is Afrika
arm? Ik werd emotioneel en fel. Ik ging Europees discussiëren,.
Ik vond niet de Afrikaanse denkpatronen. Ik was niet op zoek.
Ik vertel dat Europa Afrika nog besteelt. Ze geloven me niet.
‘We verkopen immers koper en de kolonialisten zijn verdwenen.
Over twee jaar zijn er geen mukuwa-teachers meer. Weet u wat
zambianisering betekent? Kijk eens wat we allemaal al gedaan
hebben.’
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Gvd waarom zien jullie niet dat dit belangrijk is.
‘You are supposed to teach, sir.’
Alex Akafumba. De grootste ordeverstoorder!
‘You are not supposed to talk about politics.’
Ze vinden van zichzelf dat ze hard werken, veel presteren. Ze
denken dat ze god himself zijn.
‘We are students.’
‘Sir: Were you a cowboy?
'Je bent een koe-navvel,' zei mijn vader, als ik iets onbehouwens
had gedaan.
Vanwaar deze notities? Ik weet het niet. Ik probeer erachter te
komen door het aan te gaan. Wat is er veranderd, wat is hetzelfde
gebleven?
Ik voel boosheid, verdriet, vreugde, opwinding. Ik zie karaktertrekken die ik liever niet zou zien, de drift in de klassen. Ik zie
mezelf stokpaardjes, steelhorses berijden. Ik doe wat ik wil, niet
altijd wat van me wordt gevraagd. Ik filosofeer veel. Ik ben veel
moe.
Moe is angst, is verdriet, is ingehouden daadkracht zonder vorm.
Ik ben veel alleen. Ik redeneer veel. Ik schrijf veel, soms schrijf ik
een onbezonnen brief, dan wil ik later mijn woorden intrekken. Ik
doe wat ik doe. Ik heb veel gedaan. Was ik erbij toen ik deed wat
ik deed? Veel ging vanzelf. Het ene roept het volgende op. Er is
geen systeem. De gebeurtenissen zijn opmerkelijk.
(Toevallig = Opmerkelijk)
Er is geen waarheid; er is. Er is, meer niet. Ik hoef niet in te
vullen, ik hoef geen betekenis aan de gebeurtenissen te hechten.
De gebeurtenissen zijn. Ze lijken op zichzelf te staan, ook zonder
mij, zonder mijn bemoeienis, zonder mijn interpretatie zijn ze er.
Ik ben overbodig, en noodzakelijk, als waarnemer, deelnemer,
uitvoerder tegelijk. Ik weet niet waartoe. Ik doe. De tekst laat me
zien waar ik terechtkom. Dit is mijn verhaal.
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Goed dat ik alleen ben. Ik verdraag geen gezelschap. Ik verdraag
slechts individuen voor korte tijd.
Voor de vakantie schreef ik een erotische brief naar Xandra. Vlak
voordat ik wegging kreeg ik een antwoord van haar met als
opening: ‘Ik schrok wel toen ik je brief las.’ Na de vakantie heb ik
een briefje geschreven. ‘Vergeet wat ik schreef. Het was vlak voor
de vakantie in een drukke tijd, etc.. ‘
Afgelopen week ontving ik van haar een brief waarin ze schrijft
dat ze het erg fijn vond… ‘Een zalige brief die me in extase bracht en
waarna (na het lezen) ik me lekker heb laten gaan. Ook in en aan mij
veranderen dingen als ik dergelijke fijne woorden lees. Mijn broekje wordt nat
en een kleine handeling daarbij maken mij vlot in verrukking. Dank je. Je
snapt nu precies wat ik bedoel en daarom is het niet nodig naar mijn idee om
dat intieme gevoel met keiharde woorden uit te leggen … ‘
Behoefte aan seksueel contact? Niet uitgesproken. Ik ben geen
neuker pur sang. Wat ben ik wel?
Toch had ik het wel prettig gevonden als Xandra wel de intieme
dingen bij naam genoemd had. Ik ben gevoelig voor taal, ook in
erotiek, meer in taal dan in afbeelding. Ik lees liever een erotisch
verhaal, dan dat ik ‘blote’ plaatjes bekijk.
Ik schrijf om helderheid te krijgen. Ik houd de ‘oude Drent’ nog
vast, in plaats van hem buiten te zetten. Af en toe gaat dat buitenzetten wat barok. Dan kies ik vormen die vreemd overkomen. Ik
verplaats me moeizaam en op vreemde manieren naar een ander
speelveld. Ik vind mezelf heel normaal.
Het waait hard, veel, heel veel stof in de lucht. De horizon is
grijsbruin gekleurd. Het dondert, dichterbij. Een gat in de hemel
geeft een vreemd, science fictionachtig, licht. Het lange gras ruist.
Alles lijkt al groener geworden. De natuur had zich op de regen
ingesteld. Von Fuβ bis Kopf auf Liebe eingestelt. Hoe was dat
ook al weer?
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De geur van Drenthe, de lucht, de stank, laat ik node los. Ik walg.
Jachtige wolken drijven langzaam naar het westen, pakken zich
samen, er is geen aparte wolk te onderscheiden. Het omgekeerde
van een half uur geleden. Bladstil beneden, een heel snel dichtpakkende hemel. Stratus. Ik proef zand als zout in zeewind.
Grijsbruin drabbige maisbier waar koolzuurbelletjes langzaam uit
opstijgen. Sepiso.
Het gisten gaat door.
Mannen en vrouwen lopen hier niet naast, maar achter elkaar. De
vrouw achter de man.
Het leerlingengeschreeuw wordt met generatorgegrom op de
stormwind meegenomen. Flitsen en donder, steeds vaker en
steeds dichterbij. Droog; hoe lang nog? Een deur slaat dicht. Zal
er regen vallen of wachten de weergoden op independence day?
De draden voor de elektriciteit steken zwart af tegen de grijswitte
hemel. Minstens elke minuut een lichtflits. Nog zit de hemel niet
helemaal dicht. Een harde wind, koel. Onweer in het noordoosten, op weg naar Mongu. Lange scheuren langs de hemel en
dan weer loodrecht naar beneden. Het stof zakt.
Het regent, stamelend, heviger.
De lucht hangt zwaar in mijn hoofd en wacht op een verlossende
bui. Wolken zijn gereed en vol. Ze mogen uitregenen, dat gaat
met donder en bliksem gepaard en neemt tijd in beslag. Een
droog en heet seizoen, en dan de verlossende regen.
Koolzuurbellen worstelen door bierdrab.
November
Dochter van Brian naar ziekenhuis. Koliek. Goed afgelopen.
Ziekenhuis. Twee Tilleylampen, een slapende nachtwaker.
Moeders op de vloer naast het bed van slapende kinderen. Rose
krijgt een bed aangeboden. Godverdomme. Het kind was stijf en
stram en huilde.
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Onverwacht bezoek Cabinet Minister. Ma Nkanza met een
speech over hard werken en discipline. Iedereen zingen en
klappen.
Steeds beter contact met de Rus Victor Sevodin. Chemicus en
wiskundige. Over Sovjetsocialisme & communisme gepraat. Hoe
Zambia moet ontwikkelen, enzovoort. Wij weten alles.
Vanochtend een zwangere vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Ik
dacht eerst dat het om een leerlinge ging. Toen ik bij de school
aankwam, met de auto, was de vrouw van de workers compound
al bijna bij het ziekenhuis. Ik had kalm aan gedaan, omdat het
meestal meevalt. Een paar sterke kerels hadden haar op een bed
naar het ziekenhuis gedragen. De head master vroeg me toch te
gaan. Er was een complicatie een stuitligging, misschien moesten
ze door naar Yuka vijf kilometer verderop, een beter ziekenhuis,
voor blanken, volgens Albert.
Ik wachtte in de hal. Leerlingen kwamen aangelopen, meisjes met
kleurige paraplu’s. Ze hadden het voor elkaar. Akakula, de
boarding master, had hen geloofd. Vandaag mochten zij er
tussenuit. Schoolziek.
‘Gaat u met de auto terug, meneer?’
Net aankomen lopen, en graag mee terugrijden ook al schoot het
bezoek aan de dokter erbij in.
‘Het kind is niet meer.’
‘We kunnen het bed wel weer mee terug nemen.’
In de kraamkliniek stond het standaard GRZ-bed. Een groot stuk
schuimplastic en wat dekens op een hoopje. Een zuster ging naar
een zijkamertje en kwam terug met een bekken en een zilveren
kroezentang, een kroeshaarontsluitingstang.
Ze sloeg de dekens terug en daar lag in een hoopje, het kleine
mensje. Niet zwart, niet wit. Grauw, de kleur ben ik vergeten, het
was te nieuw. Ze pakte het kindje met de tang aan een beentje op
en legde het in het bekken. Na het kindje de nageboorte. Net
zoals het in de boekjes getekend is.
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Bloed op de dekens en het matras. De zuster liep met het bekken
met inhoud, door een deur waarop sluice stond; sluis dus.
De mannen vouwden de dekens en het schuimrubber dicht. Het
bloed werd aan het oog onttrokken. Met Nyambe tilde ik het bed
de zaal af. Op de gang kwamen we een zuster tegen die een
karretje vol met pillen van allerlei kleur rammelend voor zich
uitduwde. Het bed in de auto en terug naar school. Het bed bij
het huis van de nu-niet-moeder afgezet en terug naar de laatste
helft van het dubbele uur voor 2B. Een boeiende les over celdeling en groei.
Panta rei kai ouden menei.
Heracleito.
‘I have failed.’
Vanochtend een dramatische speech van Steve.
Waar is de discipline, waar zijn de samenwerkende leraren?
Waarom gaat het peil naar beneden?
‘Ik zou best overgeplaatst willen worden. Sinds drie jaar run ik
deze school, ik ben dus ervaren. Hoe kan het nu dat het zo
beroerd gaat? Wie legt mij dat uit?’
Steve Manengu kijkt geëmotioneerd, zielig.
Iedereen zwijgt.
Enoch: ‘U moet strenger optreden. We weten dat u ons niet straft
als we verkeerd doen, en daar profiteren we van. Pak ons aan.
Doe iets.’
‘Dank je wel.’
Er lopen mieren over de vloer.
Het is warm, heet. Geen regen.
Alle leraren en leerlingen slikken pillen tegen de meningitis
(hersenvliesontsteking) 6 pillen/dag, hele grote witte.
Totaal 30 pillen.
Ik vertel in de eerste en tweede klassen hetzelfde verhaal. Op naar
een climax, geslachtelijke reproductie, papierwerk.
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Ik zit buiten op de stoep, te schrijven. Ik schrijf niet op de stoep,
maar …
Vandaag vrijaf. Dat wil zeggen; vanochtend eerst naar het
vliegveld. Kippen halen (slechts 50 eendagskuikens). Mr Pandya
wachtte weer tevergeefs op zijn vrouw die uit Tanzania terug
moet komen.
Gisteravond fles wijn leeggemaakt (Kw. 2,45) Aangeschoten.
Bezoek van CEO, Chief Education Officer uit Mongu. Dat
kwam goed uit, ik was door mijn lesvoorbereiding heen. Om
negen uur toespraak in de assembly hall.
‘Can you hear me in the back of the hell?'
‘No … ‘
‘So you heard my question, so you hear me.’
Hard werken, discipline, waarom er aangepakt moet worden.
Dezelfde strekking als wat ik af en toe in de klassen vertel, een
trots gevoel en een tevredenheidslachje komt boven. Ik kon wel
grienen.
De CEO stal de show door de expulsion van Muyunda Muyunda
uit klas 4 aan te kondigen. Wegens dronkenschap de school uit.
Iedereen was stil. Het werkte uren na.
Vervolgens een aparte toespraak voor de vijfde klassen en de
leraren, daarna alleen voor de leraren. Het bekende verhaal over
huren, loon, enz. De CEO bezocht alle boardings, de garden
across the road, de legkippen, het kippenhok in aanbouw en hij
gebruikte de lunch met de leerlingen.
Ik heb 2B de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen laten
kopiëren. Opwinding.
Mukongo = kittelaar en Memba = pik.
Veel vragen, niet preuts, soms weer wel. Sexuele voorlichting in
het Engels gaat makkelijker dan in het Nederlands.
Alle palen voor het kippenhok staan rechtop. Nu nog metselen,
dan het dak.
De sterren staan er weer mooi bij.
Wassende maan.
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De generator bromt. Krekels en kikkers concerteren in de verte
en dichtbij. Muggen plagen me.
In de tuin pissen. Garden hose, pik hozen.
Ik heb vaak aandrang om te wateren. Ik heb niet alle meningitis
pillen (30) geslikt. Mijn nieren protesteren. Het zal wel goed gaan.
Faults in English
Pubic bone = public bone
Nuclear bomb = new clean bomb
Vandaag Angola onafhankelijk.
Pumulo Monde is langzaamaan gek aan het worden.
‘Waar is je uniformshirt?’
Hij lachte en zei niets, liep de klas in en glimlachte voortdurend.
Pumulo keek stralend uit zijn ogen. Reageerde niet toen ik hem
vroeg te gaan zitten.
Iedereen lachte wat, ook al omdat ik grijnsde. Ik zal Konga Mizhi
of Kebby Mwanangombe vragen wat er met Pumulo aan de hand
is. Pumulo is drie weken ziek weggeweest en pas een paar dagen
terug. Verward, psychotisch, het is van alle tijden en plaatsen.
Ik geef in 2C en 2B seksuele voorlichting. Hoe diep is de diepste
vrouw, wie geniet er het meest van en meer van die flauwekulvragen. Echte vragen. Ik weet de antwoorden niet.
De tijd van end of year exams nadert. Het kippenhok schiet al
aardig op, ik ben met het dak begonnen
Hoogspanning, kortaf, snel met straffen. Kalukango, Simenda en
Kalye elk vijftien buckets black soil voor out of bounds.
Nosiku Paul had straf; vijf bbs, omdat hij op het bord had
geschreven: Savimbi will be the ruler of Angola. De form teacher
had dat gezien en dan ben je de zak. De seksuele voorlichting was
vandaag heel wat gezelliger. Is dat mijn obsessie?
Kippenhokdak is klaar.
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Vanochtend double period 1B, geen les voorbereid. Ik heb over
eenheden gepraat en verder iedereen zijn/haar lengte laten meten.
Met brandglazen gespeeld (vier holle lenzen gestolen/zoek) en de
les was om. 1A was voor de helft op punishment omdat ze de
klas niet geveegd hadden, ook maar laten meten. Met Lucy Wabei
over geloof, god enz… gepraat.
‘Stop sir. I get tired. I don’t want to discuss anymore.’
2C dubbel uur, zwangerschap, enz.
Hoe belangrijk neuken is. Daniël gestraft.
Praatjes maken, 1x borstel gegooid, ik word agressiever, weer
kletsen.
‘En nu schuif je naar het andere eind van de bank.’
‘Wie? Ik?’ en maar lachen.
‘Schiet op.’
Ik gooide de borstel, hoger en harder.
‘Godverdomme, schiet op lul.’
‘Eruit en nu ga je op de bon. Ik schrijf je in je file en je brengt
tien emmers zand!’
Hij had het nog niet door, geloofde het niet. Wellicht dat laatste
met recht.
Wat gebeurt er met me? Zoon van de Vader, zonder Heilige
Geest. In de namiddag heb ik Daniël een kopie gegeven van het
briefje dat ik in zijn file deed.
‘Excuse me, sir.’
‘Geen gelul.’
En hier de vijftien emmers zand. Toen ik vroeg waar hij was, zat
hij achter iemand anders verscholen, iemand riep dat hij ziek was,
vijf emmers extra.
IK HAAT DIT.
Naar Jeremiah Konga. Geen bier.
Drie man in de tuin en Patrick, de schoolpostbode, aan de deur.
Korte witte broek, koloniaal shirt en duidelijk onder invloed van
sepiso.
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‘Op de compound is een vrouw aan het sterven… of je, ... de
head master...’
Ik dacht aan de moeder van Kenneth die vanmiddag over het
schoolterrein liep, of beter gezegd, zweefde. Ze was gek aan het
worden, vertelde Kenneth. Het was alsof ze een balletuitvoering
gaf, los van het hete zand.
De radiator bijgevuld en olie gechecked. Uitstel van confrontatie.
De radiator lekt chronisch. Gestart. Het was een andere vrouw.
Oud, borsten waar al generaties aan gezoogd waren. In een rode
doek naast het huis. Tientallen mensen, vijftallen honden die
voortdurend in de weg liepen. Een petroleumlamp met half
beroet glas. Mukuwa, good night, kinderen. Een lach op mijn
gezicht. Verschillige klotenstemming.
Heen en weer geloop. Vrouwen met kinderen op de rug. Een
paar mannen tilden de zieke vrouw in de wagen. Zou ze in de
auto sterven? Andere ‘vrijwilligers’ hebben altijd geboortes in de
auto.
Naast de zieke vrouw acht anderen mee. Kleine kinderen op de
rug mee. Stervensbegeleiding. Voorzichtig, maar snel naar het
ziekenhuis. De wagen krijgt kuren, slappe banden en wonderoliegebrek. Ik ook.
Tilleylampen in de gang.
‘Daarheen.’ Dat was de nachtwaker die aanvankelijk op zijn stoel
was blijven zitten.
‘Daar is een bed.’ Dat was ik.
Ze wilden de vrouw op de grond leggen.
Langzaam kwam een zustertje op badslippers aansjokken. Geen
haast. Een andere zuster, een wat snellere blankere en met witter
uniform.
‘Naar de delivery.’
Inmiddels was de rest van de familie aangekomen en nog steeds
kwamen er meer. Meer dan 30 mensen, minstens twee honden,
die na een fikse trap verder weg op de vloer bleven liggen.
Stervensbegeleiding. Kinderen, oudere mannen en vrouwen.
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Patiënten om een meegebrachte stormlantaarn. De familie op de
vloer om de beroete lamp. De langzame korte zuster haalt een
zeiltje voor de zieke, even later een handdoek. De deur van de
delivery is dicht.
De Indische dokter, enigszins pinkend, het ene been langer dan
het andere, hier naar toegekomen op een advertentie; gevraagd
arts voor ziekenhuis voor gebied met 100.000 mensen, zwaait wat
met zijn lamp.
‘Jullie kunnen wel gaan.’
Terug in de auto, iedereen wil rijdend terug. Met zijn vijftienen.
De maan is bijna halverwege, honden blaffen voortdurend,
honden janken. Krekels. Muggen vliegen zich te pletter in de
hitte.
In John Howards Compound blaffen de honden weer anders.
Grotere afstand?
Wie kan ik dit vertellen?
Je kunt niet alles hebben.
What’s the use of everything?
Lesgeven, kippenhok bouwen, metselen. Het gaat snel, heerlijk.
Muti, Mwala, Mubita. Als het zo doorgaat, wordt het nog wel wat,
komt het hok voor het eind van de term af.
Het is kwart voor tien ’s ochtends. Ik schrijf tijdens een double
period agricultural science 1B. Ik heb iedereen een boek gegeven
en aan de revision gezet. Met een boek is iedereen direct rustig.
Misschien had ik wel bb-notes moeten geven (black board), maar
eens komt een einde aan mijn energie. Gedonder met Nyooka.
Hij is de care taker, het hoofd van de huishoudelijke dienst. Hij
wilde werklui aan het kippenhok zetten.
‘Om de fouten te corrigeren,' zegt Nyooka.
‘Ik ben een gediplomeerd timmerman,' bluf ik.
Ik ben het kippenhok begonnen en ik wil het afmaken.
Ik heb toegezegd Nyooka’s adviezen te overwegen. Hij blijft van
‘mijn’ kippenhok af.
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Gustav Chimba ligt in het ziekenhuis. Hij had met Enoch
gestoeid en daarbij was zijn rechterarm uit de kom geschoten.
Onder narcose gebracht en weer rechtgezet. Enoch kwam vragen
of ik naar Yuka wilde rijden, daar was zuurstof beschikbaar. Toen
ik aankwam was Gustav al geholpen. Een kwartier later werd hij
uit de operatiekamer gereden de zaal op. Nog steeds buiten
bewustzijn; een pijpje in de mond om zijn tong tegen te houden
zodat die niet in zijn keel zou zakken.
De anesthesist zat te zweten. Gustav had al bij moeten komen!
‘Hallo bwana, hallo bwana’, hij tikte Gustav op zijn nog gevoelloze wangen. Twintig minuten ongeveer; de oogleden gingen
langzaam op en neer, weer dicht. Na een half uur herkende hij
mensen om zijn bed.
'Mr Stout'.
De generator jankte. De ventilatorriem was aan de slappe kant.
Het licht ging op en neer. Die maakt het niet lang meer. De
reserve-generator is al tijden in Lusaka for repair.
Terug naar de school. Kemston was de eerste die opmerkte dat
alles donker was. De generator was gestopt. De leerlingen hingen
rond tussen boarding en generatorhuis. Volle maan.
Gisteren maïs gepoot met 2D-ers. Ze willen me volgend jaar weer
als leraar. Kasawi van 2B kwam gisteren vragen of hij mee mocht
doen met het bouwen van het kippenhok. Natuurlijk, iedereen is
welkom. ‘How much?’ Hoeveel kwacha’s per uur? Vraag dat de
anderen maar. Ik heb ze een loonsverhoging van 100% gegeven.
De 2D-ers lachten, ze zeiden niets.
Toen bleek dat ze voor noppes werkten, was Kasawi toch bereid
om mee te doen.
Als ik moe ben verlang ik vaker naar een luie stoel en een glas
bier, een bakje pinda’s en een paar cultuurgenoten.
Even slapen zou geen kwaad idee zijn. Vanmiddag weer bouwen.
Proberen de fundering vrijdag af te krijgen en dan zaterdag
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omhoog bouwen, de muur er omheen en daarna gaas en het dak.
In de eerste decemberweek examens nakijken in Mongu en dan
vrij tot eind januari.
Inonge B. wordt steeds mooier, het is prachtig om te zien hoe ze
in een vrouw verandert. Een heerlijke lach. Ik heb straks iedereen
in 1B leuk en aardig gevonden. Eerst lichtbruine Shita Namushi
en Muyinda Muyunda, die ik beiden aantrekkelijke en onbereikbare dellen ga vinden. Nyambe Nalukui die erg haar best doet,
hard werkt en er leuk uitziet. Ik sta graag dichtbij haar. Mijn grote
liefde is op dit moment 1A. Iedereen, de hele sfeer. En een paar
1F meisjes, echte kinderen, heerlijk om daar mee om te gaan,
praten.
‘You look very happy today Etambuyu.’
Als ze me al enkele meters voorbij is, hoor ik haar fluisteren.
‘He knows my name.’
Een prachtige wilde meid. Wat herken ik in haar?
Vandaag voor het eerst een rit naar het vliegveld geweigerd. Mrs
Kakamba kwam vijf minuten nadat ik Mr Pandya gezegd had niet
te gaan. Ik had geen zin. Bijna elke zaterdag verlummelen op het
vliegveld. Om even na zeven (duty) een samenscholing. Ik er snel
op af. Iedereen stoof uit elkaar. Er werd gevochten tussen twee
meisjes. Jongens die wegrenden probeerde ik beentje te wippen.
Ik lijk wel gestoord.
Een jongen ziek, afgebekt en terug naar de klas gestuurd.
Ik had wel zin aan pinda’s en/of aan een heerlijke vrouw bij me
in bed. Neuken? Pinda’s of een neukvrouw? Grappig, welke
behoefte staat hier beschreven?
Spieren maken hier meer indruk dan hersenen.
December
Einde van het trimester, doorzetten. De radio afgezet, muggen en
vliegen en andere vliegende insecten maken de kamer onveilig.
Het tafelkleed ligt besmeurd met suiker. Naast me staat een bord
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loeihete rijstepap met stroop. De wekker staat voor me te tikken.
Het glas heb ik gisteravond gebroken tijdens de ‘jacht’ op een
vermeende vleermuis. De vleermuis bleek een piepend insect te
zijn; een grote kever. Door de glasbarsten wijst het 21.23 uur.
Vanuit de school klinkt kabaal. Vandaag de laatste examens. De
koudere avondlucht draagt het geschreeuw.
Geen duty.
Voorzichtig lepel ik de rijstepap naar binnen.
Mijn nagels schoongemaakt. De pap is op. Ik laat wat koude thee
naar binnen glijden om de stroopsmaak weg te krijgen.
Morgenvroeg naar het vliegveld. De autobanden oppompen; alles
onder controle, netjes, opgeruimd, afgerond.
Ik zweet lekker.
De nagels van de tenen. Rustgevend om nagels te knippen. Ik
wou wel een dozijn vingers aan elke hand, toch wel lastig; zo veel.
Tandenpoetsen, van de stoep pissen, slapen.
Irish aardappelen verkocht 50 ngwee/kg, veel te duur, maar
liefhebbers letten niet op de prijs. Ze gingen grif van de hand.
(Kw. 24.=) evenveel teruggewonnen als gepoot. Alle begin is
moeilijk.
Vanochtend assembly en afsluitende staff meeting. Production
Unit Committee vergadering, veel koffie. Kip gegeten met Paul
Newton Nosiku, die op mijn huis past tijdens mijn verblijf in
Mongu. Naar Namboard [National Agricultural Marketing Board]
geweest, nog steeds geen katoenzaad, wel zaairijst.
Op het vliegveld nog steeds geen formulieren voor versturen van
pakjes, daar kwamen ze op Namboard ook achter. Vorige week
konden de examens niet naar Mongu gestuurd worden omdat de
formulieren op waren.
Afronden schoolwerk. Het invullen van rapporten, de bruine
kaarten, de dossiers in de kaartenbakken. Elke leerling heeft dode
broertjes en zusjes. Optellen en aftrekken. Om een scheet huilen.
Een paar dagen met Paul Nosiku (2B) in mijn huis. Hij is
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bewaker, annex oppasser. Gezellig. Een boom van een vent die
zich Newton noemt, zoals andere leerlingen Kennedy of Hitler
heten en de groten van de aarde voort laten leven. Na donderdag
voelde ik me steeds vrijer, verheugd keek ik uit naar de tien
minuten durende vlucht in de zilveren vogel onder de grijze lucht.
Een vlucht als cliché, een vlucht als vette letters boven een krant,
net zo snel vergrijzend.
Vrijdagnacht als afscheidsgebaar in mijn slaapkamer een vleermuisje doodgeslagen; het was drie uur in de ochtend. Enge vieze
beestjes. Het diertje hing aan het laken van mijn bed. Ik schrok.
Misschien wen ik er nooit aan, zoals ik niet wen aan beesten en
mensen die ik niet begrijp en waar ik geen contact mee leggen
kan.
De laatste schoolweek heb ik nog snel een paar are land gefreesd
met de handhonda, en maïs gepoot. Het was opgespaarde en
samengebalde boosheid die een uitweg zocht in handwerk en
lawaai achter een tractor met tientallen paardekrachten.
Moeten de Zambianen dat niet zelf doen? Waarom maak ik me
hier zo druk? Zelfbevrediging die, gemengd met scheppingsdrang, ongericht een uitweg zoekt.
Ik heb de kleine man in me, de binnenman, nog niet in het vizier.
Mijn binnenman speelt een spel met me. Ik vind dat nog niet
grappig.
Eerste marking day in Mongu. Examens nakijken. Zaterdag bij
druilerig weer uit Kalabo weggevlogen. In mijn tas een brief van
Xandra, ongeopend.
Ik kan me niet goed concentreren hier tussen drie vale muren en
achter het gordijn; de boarding van het Teachers Training College
Centre in Mongu. Marking agricultural science exams. Veel
mensen lopen heen en weer, roepen, schreeuwen, schuifelen,
zingen, galmen in de badkamer.
Zaterdag: de maag van streek, wachten op eten, deuren dicht en
open. Mijn lichaam probeerde me iets duidelijk te maken, ik wist
niet wat, ik kreeg de melodie niet te pakken.
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Ik floot niet. Ik kon geen ritme vinden.
Ik sprak met Chinoya, die agricultural science geeft, over sex,
trouwen, relaties, tradities. Waar zou ik het anders over hebben?
Chinoya: ‘Als ik geld genoeg heb gespaard, ga ik naar Zambezi
om mijn vrouw te halen.’
Zijn vader had haar voor hem uitgezocht met de verlangens van
zijn zoon in zijn achterhoofd. Wat die verlangens waren vertelde
Chinoya niet. Eerst had hij zelf geprobeerd een vrouw te vinden.
Hij had zijn vader drie namen genoemd. Ze waren niet goed
genoeg. Chinoya had eigenlijk nog niet willen trouwen, maar de
sociale druk was groot. De laatste keer dat hij in Zambezi was,
was hij met zijn aanstaande zwager in een kamer gestuurd, daarna
kwam zijn aanstaande vrouw binnen. Zijn zwager was getuige van
het gesprek.
Chinoya: ‘Ik heb gehoord dat je veel informatie over mij gekregen
hebt. Hier zit ik nu. Ik heb ook informatie over jou gehoord. Ik
vraag je: ‘wil je mijn vrouw worden?’
Zij: ‘Ik wil wel met je in zee gaan.’
Ze gingen daarop met z’n drieën naar buiten. De zwager deed
verslag aan de wederzijdse ouders. De ouders vroegen de
aanstaande echtgenoten naar het verloop van het gesprek. De
onderlinge weergaves klopten, de zaak was beklonken.
Chinoya gaf zijn schoonvader een bijl en een speer en wat
handgeld. De bruidschat zou nog verrekend worden.
Terug in Kalabo schreef Chinoya een brief naar zijn aanstaande
vrouw en vroeg haar of het allemaal echt is. Zij schreef terug:
‘Deels heb ik ja gezegd om onze ouders niet teleur te stellen. Ik
wil het wel met je proberen, maar ik wil niet na drie dagen weer
op straat gezet worden.’
Het leven is hardnekkig in het vasthouden van gewoonten. Ik
vroeg de leerlingen die met emmers zwart zand op hun hoofd
liepen hoe zij als leraar les zouden geven. ‘Punishment and
buckets black soil,‘ was hun antwoord. Voorbeeld doet volgen,
alsof er geen andere weg is. Er is een andere weg, een moeizamer,
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pad voor wie ontsnappen wil. Het leven laat zich met tradities
van zijn eenvoudige kanten zien. De beslissing over het
onvermijdelijke ligt even niet in de handen van de deelnemers. De
voeten wijzen de weg.
Bij het avondeten trof ik in de tweede vis, een breem, een worm
van bijna acht centimeter, een hele dunne. Ik legde de worm op
de rand van het GRZ-bord. De vis heb ik opgegeten.
Verval ik in herhaling? Is de hele leven een herhaling?
‘Als je goed kunt kijken,’ zegt mijn binnenman, ‘is het bestaan een
déjà vu.’
Ik geloof hem niet.
De Chief Education Officer was gisterochtend op school. Hij is
met onmiddellijke ingang overgeplaatst naar Lusaka. Een groot
verlies voor Western Province. Een pracht man.
Ik huilde.
Hij kan op een heel eenvoudige manier zaken relativeren en tot
onbelangrijke dingen terugbrengen. Dat overkomt me vaker; ik
heb een ander nodig om te horen dat alles waar ik me druk over
maak eigenlijk niets voorstelt.
‘Alles is even belangrijk.’
Het belang lijkt te liggen in de beleving, beter wellicht de doorleving op het moment zelf. Eenmaal van A tot B in het lijf, eenmaal gevoeld en ervaren kan de beleving verdwijnen en wegzakken tot achtergrondruis om plaats te maken voor een nieuwe
ervaring, de oude lost op in tranen en verdwijnt uit het hoofd en
uit het lijf. Een schaduw van de beleving blijft achter, soms als
litteken.
Ik zat op het verlossende woord van de CEO te wachten en toen
ik het gehoord had, was het weg. Met het ene woord, stapte ik
over een drempel een nieuwe kamer binnen, met ander behang.
Aan de overkant van de rivier, dichter bij de beschaafde wereld,
relativeer ik ook zijn bestaan.
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En na de schaduw van de inspecteur meldt zich de schaduw van
Xandra.
‘Ik wil met je trouwen.’
‘Maar ik ga naar Afrika.’
‘Zelfs in Afrika.’
Ik hoor de dialoog als ik opnieuw haar brief lees. Ze heeft van
haar therapeut het advies gekregen zo snel mogelijk te trouwen en
dat gaat ze doen. Ze kent wel een paar leuke jongens.
Ik weet niet wat ik moet denken, doen, vragen. Kortom; ben ik
de partij?
Xandra denkt alle dagen aan me, schrijft ze. Ik denk aan haar en
aan de worm in de vis. Ik denk aan haar, maar ik vind geen
woorden om mijn gedachten vorm te geven. Maureen Brennan,
ze woont een paar kilometer verderop, enkele mijlen. Vormeloze
Ierse vrouw, ik kan me haar gezicht en haar lijf niet voor de geest
halen. Het klepperende, mild kabbelende raam klinkt in me door,
de ringen zingen om mijn roede. Ik glijd van de ene gedachte in
de andere.
Gisteravond ben ik met collega-leraren naar een Mongu-bar
geweest. Much to do about nothing, zelfs geen schaduw van een
gedachtewisseling is overgebleven. Bier, westerse muziek, zwarte
vrouwen, klamme warmte, hete atmosfeer, ammoniak, NH3(g), in
de wc, luxe uitgezakte leunstoelen, lichtblauwe kale muren met
een kleurenposter van de Keukenhof, aangeschoten negers,
wazige mukuwa’s. Neukenhof.
Heen en weer reizen in de vrije weken tussen twee trimesters;
zonder bestemming. Trekken is een surrogaat, het leidt de
aandacht af van eenzaamheid en alleenzijn, van gevoelens die
willen spreken maar een zwijgplicht schijnen te hebben, een zelfopgelegd spreekverbod, een uitgaansverbod, een avondklok.
Opgesloten in mezelf. Ik ben in Kasama bij Johan en Margriet en
zoontje Driekus.
Ik realiseer me dat ik doppen in mijn oren heb. Ik heb niet leren
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luisteren naar wat in me bovenkomt. Ik wil niet horen wat mijn
innerlijke stem te zeggen heeft. Soms heb ik er moeite mee me te
realiseren dat ik hier ben, in een zwart droog land. Ik heb een
toeschouwer in mijn hoofd, een observant die zich achter het oor
krabt, en lijkt te zeggen:
‘Wat doe je daar? Heb ik je deze boodschap gegeven? Was ik niet
duidelijk genoeg in mijn berichtgeving? Wat doe je op het
zuidelijk halfrond?’
De binnenman peinst; ik zie jongeman dat je wilt uithuilen en
opnieuw wilt beginnen: kalm aan, huil gerust, en bedenk dat je
bagage nodig hebt om verder te komen. Een deel van die bagage
verzamel je hier. Kijk en snuffel in het nest van een ander, maak
je eigen plek. Ik weet dat je gehoord wilt worden. Je vraagt je af
‘door wie?’ Door jezelf natuurlijk, maar dat weet je nog niet.
Schrijf, schrijf net zo lang tot je gehoor vindt, tot je leert luisteren
en je verdriet te verdedigen leert tegen de woekering waaruit het
is voortgekomen.
De koekoeksklok in dit Hollandse interieur, bij Johan en Margriet
en het slapende kind, slaat negen uur.
Ik zit op de laadbak van een ‘kopertrailer’ en ik rijd van Kapiri
Mposhi naar Mpika. Ik tel; elke zeven-acht kilometer ligt er een
gekantelde truck in de berm, sommige wrakken zijn in ontbinding
tot schroot, andere zijn nog vers. De wc bij de Mobil-pomp is nat
van witte verf, het porselein is bruin, drooggeklonterde negerpoep. De schilder bergt zijn verfspullen op. Geen bordje ‘nat’ aan
de deur. Op het station van Mpika slaap ik zittend op mijn reistas.
Achter het nieuwe station het Chinese dorp. Geen Chinees te
zien. Chinezen laten sporen achter.
Ik heb geen bilharzia, de dokter moet het nog vaststellen. Het zijn
mijn gedachten die me uitputten en die mijn lichaam naar bed
sturen. Ik pleeg roofbouw. Ik weet geen andere weg.
Xandra zingt door mijn lijf, draait cirkels om mijn hartspier.
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Ze wil wel en ze wil niet trouwen. Ze wil niet trouwen, ze wil een
kind. Ik geef haar dat kind, ik wil haar niet als vrouw. Ik schrijf en
denk enkel in archaïsche termen aan haar, in verheven taal met
veel schenken, levenspartner en met overpeinzingen die ik
koester en met vervulde verlangens. Niets aards is er aan de taal
in mijn hoofd als ik aan haar denk, niets hemels ook. Het zijn
woordenloze gedachten,zonder waarde.
Midden in de bush met vragen, bang om hardop te horen wat in
me schreeuwt.
De meisjes en vrouwen met wie ik een nacht deelde gaan door
mijn hoofd. Zou ik, terug op vaderlandse bodem, weer een nacht
met ze willen slapen, zou ik dat kunnen? Dag- en nachtdromen in
eindeloze herhaling. Alles is anders dan we ooit samen onder een
glas bier vermoed hadden, hoor ik mijn binnenman zeggen. Oh
dood die waarheid zijt. Nader tot U. Mijn moeder zwijgt.
Een blanke gaat voor een zwarte als het om een vitamine Binjectie gaat; 2 ml in mijn bil. Tien pillen in een doosje.
Dacht ik gedurende de dag voortdurend aan Xandra, vanavond
na het eten was ze opeens verdwenen. Ik had er met Johan en
Margriet over willen praten, maar Xandra werd steeds vager voor
me. De CEO kwam langs; zei me te relativeren en al het
bestaande een andere naam te geven. Ik ging naar de wc, liet alles
wat in me was verteerd en overbodig geworden van me afdalen.
Januari
Het nieuwe jaar is een uur oud. Het begint hier een uur eerder
dan in Nederland. Mijn kinderwens: een baan als buschauffeur
met feestdagendienst. Weg van gekus, weg van klamme handen.
Met mijn gastgevers en twee andere landgenoten gewacht tot na
middernacht. Een fles rosé en oliebollen. Niemand wenst me
kracht. Ik roep mijn binnenman en hoor licht cynisme in zijn
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stem. Hij wenst me veel sterkte, veel plezier, een prettige tijd,
goed contact met collega’s en met vrienden en vriendinnen
overzee aan de andere kant van de woestijn, met de leerlingen,
een prettige briefwisseling met Xandra. De reeks lijkt eindeloos
en als ik hem wil onderbreken praat hij met treurnis in zijn stem
over wat ik niet wil horen.
Met mijn gastgevers bekeek ik de Kalombo-waterval en het
Tanganyikameer. De waterval is maar twee meter breed, daarentegen valt ze zeker 200 meter diep. Steile rotswanden, waar paden
en uitzichtpunten akelig dicht naast zijn aangelegd. Van het hutje
op de rand was het dak aan de afgrondkant slechter afgewerkt
dan aan de andere kant.
De rotswanden geven een keurig profiel van de ‘aardkorst’.
Roodgrijs gestreept over bijna de hele lengte. Aan de onderkant
zwart. Het is verbazingwekkend hoe bomen het voor elkaar
spelen om op zo’n steile wand te groeien, zonder angst voor de
diepte.
Het stroompje in het dal was vanzelf ook klein. Verderop was
duidelijk te zien hoe het dal zich vult met puin en grond dat van
boven geërodeerd was. Dat puin vond ik minstens zo indrukwekkend als de waterval. Een waterval is niet meer dan vallend
water. Het uitzicht op het Tanganyikameer is de moeite waard.
Het ligt veel dieper dan ik gedacht had. Eigenlijk had ik niet
gedacht dat ik het zou zien, volgens de kaart klopt het ook niet.
Tot ik me realiseer dat ik werkelijkheid en kaart verwissel.
Geen boot te zien, wel een regenboog, wel een regenbui die zich
leegde in het water. Veel donkere wolkenformaties in grijs.
Margriet voelde zich niet goed. Ze wilde naar huis. Ze is niet
zwanger, dat denk ik. Ik weet het niet. Veel Nederlanders willen
een kind verwekken in de tropen en het exotische mee naar huis
nemen. Ik ben blij als we terugrijden. In de auto hangt benzinelucht. De Jerry can sluit niet goed af. Duitsers ruik ik overal.
Ik zit bij petroleumlicht en met een kop rode wijn binnen bereik

66

mijn belevenissen te ordenen en van een andere lading te
voorzien. Ik start de leugentocht naar het recente verleden en
verteken wat ooit werkelijkheid was. De ene mythe vervang ik
door de andere; zo groeit de herinnering aan wat ik deed en
voelde. Mijn voeten rusten op de zitting van de andere keukenstoel. Ze gloeien na van het snelle bad, ze gloeien nog van de
lange wandeling. Ik begin bij het begin dat ik zelf construeer.
Na de busreis naar Mongu vond ik geen boot naar Kalabo en was
ik nummer zes op de wachtlijst van het vliegtuig. Ik sliep een
nacht in Kambule secondary school en vertrok alsnog op
donderdag in een banana-boat, 25 pk, 35 personen, 10 x 1,25 m,
uit Mongu. Stroomopwaarts, het ging heel traag. Half acht, het
was al donker toen we in Mapungu aanlegden. Rustin Musweu zat
ook in de boot, een grote fles rode Bianco Martini met zich meeslepend, het standsverschil tussen gewone en ongewone mensen
benadrukkend.
Het regende in Mapungu. Via een lerares van de lagere school,
een bekende van Rustin, kwamen we in het zevende klaslokaal
terecht en sliepen op een rieten matje op de vloer. Er waren geen
dekens, ik had mijn windjack. Op het schoolbord stond in bloemrijke taal de slag om Quebec vermeld.
Vrijdagochtend zo mogelijk nog trager de boottocht voortgezet.
Na een kilometer weer aangelegd. De motor werd gedemonteerd.
Een bougie, met de contactpunten aan elkaar, werd in benzine
gespoeld en weer gemonteerd. De motor deed het niet. Drie uur
gewandeld door deep sand om thuis te komen.
Paul Newton Nosiku paste op het huis. Zaterdag reed ik hem
naar Konga, het dorp waar zijn ouders wonen. Het was al in de
namiddag. Een snelle tocht over smalle en zeer smalle wegen die
grotendeels door struikgewas gingen en af en toe langs de
regenvlakte. Ituwa primary school voorbij.
Konga is een reeks hutten rond een ovaal plein onder mango- en
sinaasappelbomen. Aan alle randen bananenbomen op een kluit
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bij elkaar en verderop maïsvelden. Even buiten het dorp
voorraadschuren op palen. Veel handengeschud en handengeklap; zo vaak komen er geen blanken in Konga.
Robert en ik kregen klapstoeltjes aangeboden. We aten en
dronken, kregen sinasappels en suikerriet mee. Veel kinderen en
pijprokende oude vrouwen met gerimpelde hangborsten, de
benen gestrekt vooruit op het zand. Nauwelijks oude mannen,
zouden die vroeger sterven, of worden vrouwen eerder oud?
Na een regenbui was het dorp een modderpoel. Terug om half
zes. Lifters, een echtpaar en twee honden die een Chinees zelfs
niet wil inblikken. Ik liet Robert rijden. Ik had te vurig gereden,
zei hij. Robert heeft geen rijbewijs en had er moeite mee de
wagen in het spoor te houden. Boompje links, boompje rechts,
boompje links en rechts, hoog gras tussen de twee sporen. Waar
is het pad?
De motor sloeg af. Een hond poepte op de zitting, de poep had
de kleur van zijn vel. Het werd avond, de muskieten werden
actief. Ik droeg shorts en een T-shirt. De passagiers gingen weg.
We besloten te blijven waar we waren, aten de eerste sinasappels.
Voor een kwacha had ik honderd gekocht. De muskieten staken
en staken en joegen Robert naar huis. Hij kende de sterrenhemel,
hij wist de weg in het donker. Ik bleef, ik wandel liever in het
licht.
Wakker. Onweer, regen, muskieten, vloeken, het werd dag.
Vijf minuten verder was een dorpje. Ik kreeg een hartelijk
onthaal. Water, mango’s. Een paar kinderen brachten me naar
Ituwa primary school. Om vier uur zou ik lopend naar Kalabo
gaan, als er geen hulp was.
Kinderen brachten vuur in een grasomwikkeld conservenblik en
roosterden een maïskolf voor me. Bijna vier uur. Meer dan tien
kinderen droegen spullen uit de Landrover naar Ituwa. Vijf
minuten gaans ontmoetten we twee mannen. Aan de boomstam,
die op hun schouders rustte, droegen ze een accu.

68

‘Komen jullie helemaal van Kalabo lopen?’
‘Yes sir.’
Tranen sprongen in mijn ogen; zoveel moeite.
Kalabo bleek slechts vijf honderd meter verder te liggen, daar
stond de schoollandrover met een lekke band. Robert had brood
en koffie.
Niets hielp om de auto te starten. De accu was niet het probleem.
Er was geen reservewiel voor de schoollandrover. De sleutels om
een wiel van mijn auto te halen waren van een verkeerde maat.
We liepen in een draf terug naar school. Dat duurde vier uur. Een
dag later sleepte de schoollandrover mijn auto uit de bush. De
startmotor was defect. The engine killed.
Na vele dagen onrust kom ik weer tot mezelf. Mijn levensangst
verdwijnt. Ik kom er langzaam weer bovenop. Ik durf weer onder
ogen te zien dat ik besta.
Xandra is verliefd, ik kreeg een brief, en niet op mij. Het kippenhok is bijna af. Hoe komen de woorden bij elkaar om Xandra aan
een hoenderhok te koppelen!
Als het kippenhok geruimd was, dan wist de goede verstaander
van die mededeling aan de etenstafel, dat de eierstokken en de
baarmoeder verwijderd waren. Een vrouw was geen vrouw meer.
Kinderen hoorden niet tot de goede verstaanders. Ik niet, pas
later wist ik dat. Xandra kan een kindje krijgen. Het kippenhok,
de eierstok is klaar.
Ik geef scheikunde in 3C, vooral de jongens zijn enthousiast, ze
willen veel weten, ik wil ze veel vertellen. Ik houd ook van de
meisjes, nog niet in uniform, die af en toe dicht naast me staan. Ik
gluur stiekem in een bloes naar nog prille borstjes met zwarte of
donkerbruine tepels. Ik zeg mezelf dat ze niet weten wat ze doen
als ze zo dicht bij me staan. Ik weet wat ik doe.
Shita Namushi is mooi om te zien.
Nyambe Nalukui is mooier.
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Nyambe betekent God, ze heeft iets goddelijks. Ik drink pils en
eet een pak biscuits leeg.
Xandra heeft mijn souvenir-olifantje ontvangen. Wat een dracht,
een olifant met een grote snuit.
Ik huil om een onbenulligheid, een vertederende scène uit een
boek, een onrechtvaardigheid, een kwaad, iets goeds.
De binnenman heeft het goed met me voor.
Pillow talk met Ankie in Stad, de oliekachel ruiken, het glaasje
Bokma voorzichtig weg-nippen, mijn lippen branden, mijn keel
schrapen, over de houten vloer schuifelen, haar sigaretten ruiken,
het bakje met peuken opzijschuiven, de vaas met de verdroogde
bloemen op de vloer zetten, het zeilachtige laken op het bed heen
en weer schuiven, uit mijn nek kletsen, de piano bestuderen –ze
speelde slechts eenmaal voor me-, de witte kalkmuren met zwartgrijze cementvlekken groeten, de gordijnen dichtschuiven. Ankie
die heen en weer drentelt, nu eens met thee en koekjes, dan weer
met pinda’s en jenever.
Haar kleine mond, de fijne lippen die naar halfzware jongens
smaken. De sweater over de witte blouse, zodat ik niet kan zien
of ze een beha draagt. Ik voel me lichtgewicht.
‘Warm genoeg?’
‘Jazeker.’
Ze zet de kachel in een hogere stand. We weten wat komen gaat
en nemen nog een handvol pinda’s. Zoute.
Ann Goodwin laat haar Shandy voor de laatste keer uit. De zaklamp beweegt met schokken op en neer. Ann kijkt nooit opzij.
De radio kraakt een popzender. Ankie zet hem af. We praten en
emanciperen. We herhalen verhalen, we vertellen anekdotes van
eerdere avonden. Wat heb je in je krullen? Wat deed je in je haar?
Ik proef tabak. De dochter van de weduwe. Haar tong zwemt in
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mijn mond, een sidderaal. Mijn heftige handen in haar krullen,
haar kroes. Ik sta onhandig over haar gebogen. Ik til haar uit de
stoel. Haar lichaam schurkt het mijne. Ik voel mijn lijf en dat van
haar. Schurk. Haar witte blouse is omzoomd, ik voel de naad. Ik
voel haar zweterige rug.
De bel gaat vier keer over. Ankie is niet thuis. Wij zijn er.
Geen beha. Die heeft ze niet nodig. Hangborsten krijgt ze nooit,
koningin voor middernacht. Ze bijt in mijn straffe tepels, een
voor een. Geen reserve.
En dan het kroeshaar en haar kutje, en mijn stijve in haar lijve,...
Ann Goodwin komt terug. Het zaklamplicht zwabbert. Haar
hond zwabbert. Ik doe mee. Het bad loopt vol.
Februari
Ze hield haar benen tegen elkaar geklemd, te vroeg ontmoetten
de dijen elkaar. Zag ze dat ik voortdurend naar dat ontmoetingspunt keek, …
Nu het bad volloopt denk ik er weer aan. Ze zat recht tegenover
me. Ze was als laatste bij me thuis binnengekomen en had
genoegen moeten nemen met de rechte keukenstoel. Ze scheen er
niet gebukt onder te gaan. Stralend keek ze in het rond. Dit huis
was nieuw voor haar, leerlingen kwamen niet bij leraren huis. Af
en toe glimlachte ze in mijn richting. Wist ze dat m’n ogen verder
onder haar rok probeerden te kijken dan ze toestond, en Chinoya,
die naast me op de tweezitsbank voortdurend dezelfde kant op
keek. Nasilele uit 4C. Ik maakte notulen voor de vergadering van
het Production Unit Committee. Strikt vertrouwelijk: de YFC.
Beethoven, vioolconcert. De wekker tikt er strak doorheen. Ik
schrijf. Ik wil alles onthouden, geen detail mag ongemerkt
voorbijgaan. Ik wil niet vergeten hoe ik dacht en wat ik deed toen
ik in Kalabo leraar was. Ik wil wat er gebeurde voor de toekomst
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vastleggen, bang in de toekomst het verleden kwijt te raken. Ik
schrijf alsof het heden al voorbij is.
Alphia en John komen van een wandeling terug; zij met een
oranje plastic vliegenmepper, zo een als ik op mijn afstudeerfeestje kreeg, en John met een harige kwast die hij voortdurend
langs zijn benen zwiept.
Hoeveel meter film heeft Ingmar Bergmann nodig voor zo’n
scène uit een huwelijk?
In de staff room hangt een briefje van Steve Manengu op het
notice board. De head master laat weten dat Mulita Sitali is
suspended for fornication.
Wegens neuken drie weken naar huis gestuurd. In de staff room
wandelt het verhaal voorbij dat een meisje uit 4C van school is
vertrokken omdat ze ziek is; een ziekte die hier niet genezen kan
worden, de gezonde ziekte, zoals mijn moeder die noemde, maar
wel ziek.
Steve stuurde een telegram naar de CEO in Mongu en vroeg de
inspecteur het meisje in Mongu-haven of op het vliegveld op te
wachten en gelijk voor de kikkertest naar het ziekenhuis te sturen.
Albert Walubita is van slag. Ik vroeg hem hoe het kwam dat het
geld zo snel op was. Ik vertrouw hem volledig, het was enkel dat
ik wilde weten wat hij gekocht had. We hebben in overleg een
kasboek aangelegd tegen vergeetachtigheid.
Mijn gedachtenwereld over Zambia, lesgeven, leven hier, is aan
het veranderen, ik moet weer aan mezelf wennen.
De veranderingen hebben zich al voltrokken, ik voel het aan de
binnenkant van mijn lijf, mijn hoofd weet het nog niet en is op
zoek naar de contouren van de nieuwe man. Het zit me dwars dat
ik de vingers niet op mezelf kan leggen.
Ik vind geen spiegel om mezelf te zien. De spiegel in de
badkamer hangt te hoog.
Ik kan mezelf niet zien als ik in bad lig en me in lichtbruin
rivierwater onderdompel.
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Ik ben op zoek naar een woordenwaterval. Wat er gezegd wordt
lijkt me niet zo belangrijk, minder belangrijk dan dát er iets
gezegd wordt. De woordenstroom gaat door en zoals een dichter
uit de duizenden zinnen die ene tevoorschijn haalt, zo zoek ik in
die woordenstroom naar die enkele die me spiegelt, die de snaar
in me raakt die gespannen op de strijkstok wachtte, zoals de cello
in het concert van Beethoven. De strijkstok gaat van rechts naar
links, van rechts naar links en plots blijkt dat de strijkstok de
snaren niet hoeft te verlaten en heen en weer kan gaan om
muziek te maken.
Een dialoog in een brief is niet wat ik zoek, het is een aanvulling,
maar het blijft een surrogaat. Als ik na een maand een antwoord
krijg, en meestal is dat niet het geval, een briefschrijver schrijft
immers zijn eigen verhaal en pakt enkel de dingen die hem of
haar raken, is mijn vraag vaak niet meer aan de orde, of heeft de
gedachte een gedaanteverandering ondergaan. Ik heb dan weer
een ander gezichtspunt nodig. Ik schrijf enkel brieven aan mezelf,
af en toe vergis ik me nog in het adres op de envelop en stuur ik
wartaal door de lucht.
Ik geef toe; mijn meeste brieven gaan over mooi weer en lange
dagen. Ik ben nog geconditioneerd en schrijf verhalen waarvan ik
vermoed dat de ander ze verwacht. Ik schrijf niet wat me bezighoudt, niet anders dan tussen de regels, voor wie het lezen kan.
In cynisme en indianenverhalen over Afrikanen zoekt de onvrede
een uitweg. Ik handhaaf mij door mij af te zetten tegen de negers
die knullig hun zaken aanpakken, dom, in westerse ogen, hun
leven vorm geven. Het is mijn gemis dat ik vorm geef in
superioriteitsgevoel dat niet meer is als eenzaamheid aan de
huidige grens van mijn besef. Het zijn de zaken die enkel in bed
onder woorden zijn te brengen, met pillow talk, die enkel
zwijgend onder de lakens doorgegeven kunnen worden.
Gevoelens die geen woorden kennen. Fornication; ontucht
volgens het woordenboek. Neuken volgens de plaatselijke
normen. Ik mis niet het neuken, ik mis de entourage van het
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geslachtelijke, de entourage van de gewaagdheid, het vertrouwen,
de warmte, het vernieuwende, de overgave als grootste
overwinning.
Ankie komt me opnieuw voor ogen. Ik ben nog niet met haar
uitgepraat. Mijn binnenman weet de kamer, het bed, de oogopslag, de dunne stem vol onzekerheid. Ik verlang niet naar haar.
Ik verlang naar ontspanning, naar het ontwapenende, naar de
spanning. Albert wast de lakens. Ik neem de wereld in, vergeet de
ervaringen weer buiten te zetten, niet uit onwil, eerder uit gebrek
aan een vorm, geen andere vorm dan zwart zaad en een verhaal in
een zwart kaft van een schoolschrift.
Ik liep langs 3D naar de staff room.
‘Sir, excuse me.’
Een leerling wil weten waarom ik hen geen agricultural science
meer geef. Hij is de oneindige in de reeks van vragenstellers. Ik
geef het ongepast antwoord.
‘Dat ligt boven mijn macht. Ik heb gevraagd of ik jullie leraar
mocht blijven. De head master heeft anders beslist.’
‘Van Chinoya steken we niets op. Hij praat maar en schiet niet
op. We praten nog steeds over konijnen.’
Ik voelde me gestreeld.
Victor Sevodin herricht het gesprek: ‘but Mr. Stout is a chemist.’
Ik ben een alchemist, ik meng en roer en probeer goud te maken.
Zambianisering gleed over mijn lippen. Het werd me niet in dank
afgenomen. Ze willen hun form III certificate, liever via mij dan
via hun landgenoten. De jongens en meisjes vliegen liever met
een blanke piloot aan de knuppel.
Sinds enkel dagen is er geen water. De waterpomp is stuk. Het
onderdeel dat gebroken was, is inmiddels gelast, maar kan niet
geschuurd worden; de slijptol is zoek.
In 2A zit Matauka, een halfvolwassen vrouw met dure kleren aan,
schoenen met blokhakken, een witte klokjurk. Ze schrijdt als een
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vorstin met haar door Ambi, glorixpasta, gebleekte huid. Het haar
keurig verzorgd, het hoofd in de wind, grote ogen, maar niet zo
groot als de schrikogen van Monde Monde. Verborgen verleiders.
Ik heb vandaag heel sterk gelet op de borsten van de meiden, of
ze in een beha gevangen waren of niet, of ik de tepels kon onderscheiden ja dan nee. Velen zitten trouwens tijdens de les met
boezem in eigen hand. Het bloesje of de uniformjurk ver genoeg
open om de handen te warmen aan het eigen lijf. Negerkinderen
hebben koude handen en warme lijven.
Onkunde, gebrek aan inzicht en een onmogelijkheid om keuzes te
kunnen maken, waar niet duidelijk is waar de keuzes uit bestaan,
vreten aan het lichaam, tot het op is en aan de aarde teruggegeven
wordt. Hoe taai is mijn lijf?
Ik laat de afwas staan voor Albert. Hij doet de was en de afwas.
Ik maakte een wandeling tot even achter Kalenga en maakte
foto’s van millet, dat is sorghum. Ik legde dorpjes en hutjes vast,
voor later. Ik probeer de gedachten en ideeën vast te leggen, de
foto’s interesseren me niet echt. Misschien vormen ze een mager
houvast als ik over jaren terugkijk op wat ik zag en wat me opviel.
Ik hecht meer aan woorden. Woorden en taal, lichaamstaal, de zin
en de zinnen zijn voor mij vollediger dan de deelfacetten van een
enkele klinker. Begrip en warmte gaan sex te boven. Maar laat ik
eerlijk zijn: de school kan me de pot op. 'Terug in de bomen,' om
een verboden uitdrukking te gebruiken. Back to the trees. Al kan
ik die zin gemakkelijk vertalen naar het aards paradijs, terug naar
de bomen van goed en van kwaad. Maak een nieuwe start. Maak
een nieuwe start met de collectieve waanzin van geloof in een
opperwezen dat het bestaan regelt en via de binnenman en
binnenvrouw de levensloop bepaalt.
Elk gevoel is tijdelijk; ook heimweegevoel dat in me boven komt,
ook mijn opspringend verlangen naar het kwade en het goede. Ze
gaan voorbij. Ik neig ernaar die tijdelijkheid te vergeten, dan
verlang ik naar Ankie om even mee te praten, zoute pinda's mee
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te eten, te vrijen, te slapen. Ik stuurde haar een ansicht met aan de
voorkant een neger in folklore-kostuum, aan de achterkant enkel
een vraagteken. De post was weg voor ik de kaart terug kon
halen. Mijn waan neemt soms een hoge vlucht.
Klas 3C heeft niet gewerkt; ik corrigeerde de proefwerken.
Morgen krijgen ze een preek. Ik hoop dat het helpt als ik ze toespreek, ik heb mijn twijfels. Een preek ervaar ik als een brief, aan
mezelf gericht. Ik luister niet graag naar vermaningen. Ik doe wat
ik kan, ook al is dat niet best. Het is goed.
Ik stond een projectlijst van 3C bij te werken. Leerlingen om me
heen. Een vrouw kwam dichtbij me staan. Mijn elleboog rustte op
de tafel, minder dan vijf centimeter van haar kruis. Ik voelde mijn
elleboog warmer worden. Het was Monde Sepiso. Ze heeft een
vignet op haar borstzakje genaaid. Het schreeuwt: respect
yourself. Haar gezicht past bij die woorden; stoer, rechtuit.
‘Do whatever you want, but respect yourself.’ Ik trok mijn arm
niet terug. Dat ging vanzelf. Ik wachtte tot ze over mijn schouder
mee zou lezen. Ik wachtte op haar koude handen in mijn nek.
Feel free, respect yourself.
Dinsdag haalde iedereen een meningitisspuit. Een lange rij voor
het ziekenhuis. De jongens waren bang impotent te worden door
de spuit. ‘Five years, sir.’
Geruststellen helpt niet. Ik lees: meningitusspuit een spuit tegen
een eigen mening. Daar zou ik nekkramp van krijgen.
‘Are you living just like that!’
Een man kan niet alleen leven, niet zonder een vrouw. Ik ben het
met ze eens. Wie zijn huis op orde heeft moet een vrouw vrijen.
Ik ben nog met de schoonmaak bezig.
Ik kocht een fles Old Tree whiskey voor Kw. 7,25, een half
maandloon van Albert. Ik eet een broodje banaan, just like that.
Oog- en oorgetuige van een lerarenvergadering. Het onderwerp
van discussie is discipline. Er zijn vijf punten; ongehoorzaamheid,
roken, dronkenschap, out of bounds –dat is zonder toestemming
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het schoolterrein verlaten- en nog een, waarschijnlijk neuken. Ik
weet het niet meer. Tientallen manieren om de symptomen te
bestrijden vliegen over de tafel. Sommige blijven haken in de
stapels papier en gescheurde boeken. Steve Manengu laat de
vergadering zijn gang gaan. Wie de moed ontbreekt, of de
middelen, om besluiten te nemen en uit te laten voeren vermeit
zich gemakkelijk in trivialiteiten. De leraren spelen het spel mee,
zonder dat tot ze doordringt hoe ze de tijd voorbij laten gaan.
‘This is not my country,’ antwoord ik de leerlingen als ze naar
oplossingen vragen.
Het volgende onderwerp is recreatie: hoeveel tafeltennistafels zijn
er nodig voor 950 leerlingen en hoeveel damborden?
Musa Siachingili komt met een verhandeling over de huidige
economische situatie. Hij geeft een snelle oplossing voor alle
problemen. Hij stelt voor om nog een voetbalclub op te richten.
‘C’est le mieux on peut faire, n’est ce pas?’
Musa kijkt mij aan.
‘Je te comprend,’ zeg ik, ‘c’est vrai.’
Musa is op school de enige neger die een woordje Frans spreekt.
Dat wilde hij laten horen. Chinoya begint een verhaal, maar weet
niet meer waar hij het kan eindigen. Hij wordt afgekapt. Hij kijkt
opgelucht.
Het volgende probleem: wat te doen om te voorkomen dat de
damborden verdwijnen, gestolen worden bedoelt de spreker. Ann
Goodwin noemt de leraren, en met name hun gedrag als oorzaak
van de problemen op school. Steve vraagt wie het beheer van de
damborden op zich wil nemen.
Musa stelt voor om de CEO uit te nodigen.
Chimba brengt de honden van Kemston Gondwe ter sprake. De
honden blaffen te veel. Chimba woont naast Kemston. Kemston
verplaatst het onderwerp met het voorstel entree voor de film te
gaan heffen. Het lerarentekort wordt overgeslagen.
De vergadering sluit af met de traditionele nabeschouwing van
het presidentiële bezoek in het vorige trimester.
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Ik ga naar huis. Mijn lesrooster telt 36 periods per week. Vier
vrije uren, gelukkig één namiddaguur vrij. Ik schroef de dop van
Old Tree, het is de boom van het goede, ik weet het zeker.
‘Je wou toch zo graag naar Afrika, nou daar ben je dan.’
Mijn binnenman meldt zich.
Muzungu Muzungu uit 2A, met een kwadraatnaam als zoveel
leerlingen, heeft volgens mij alleen maar bloesjes en jurken met
diep uitgesneden V-halzen. Ik vind het prettig naar haar tepels te
gluren. Ze heeft zwarte en dat is niet zo verwonderlijk. Zou ze
het er om doen? Zou ze weten dat ik kijk?
Ik schenk een klein oud boompje in en breek er af en toe een tak
van af. De vruchten branden in mijn mond en maken mijn hoofd
lichter.
Er schijnt bier in het dorp te zijn. Morgen stuur ik Albert op pad.
Die 36 periods moeten wel gecompenseerd worden.
‘Die zwarte tepels in je ogen, die zijn je zeker niet genoeg?!’
De binnenman die kent mij wel, maar verklapt het geheim nog
niet. Ik wil alles nog niet weten. Hij laat me mezelf ontdekken in
mijn tempo. Dat is mijn redding.
Vandaag zijn voor het eerst form one’s binnengestapt.
Halverwege de period kwam een knaap de eerste klas binnen in
korte afgetrapte khakibroek en dito shirt, gemaakt in Kitwe stond
erop geschreven, net als de jakjes uit de jaren vijftig met Sluis
kippenvoer. Hij was op blote voeten. Nasilele heet hij. Iedereen
doodstil. Had hij straf verwacht voor z’n armoede?
In 1C dat meisje in de vermaakte jurk van haar moeder, zonder
veiligheidsspeld om haar jurkje gesloten te houden. Ze liet haar
piepkleine borsten aan Neerlands volk zien, door mij waargenomen.
Een armoedig zooitje, met permissie, en ik droom en zweef
verscholen achter een oude boom van het kwaad.
Buiten lichten vuurvliegjes op. De drankboom is omgehakt. Het
paradijs tintelt na op mijn tong. Met mijn taalslang koester ik de
woorden, mijn zinnenliefde, onvervreemdbaar en eeuwig trouw.
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Elke maand is er wel een leerling die verward naar huis gaat.
‘Muyinda Muyunda is confused, sir.’
Overal en altijd worden mensen gek van elkaar in goede en in
kwade zin. Het evenwicht raakt zoek. Ik maak me niet meer
ongerust. De natuur heeft voor alles een oplossing. Een mens
hoeft niet op zoek te gaan. Ik blijf.
De CEO is geweest en heeft onze problemen aangehoord. Hij is
vertrokken. Hij zal zijn best voor ons doen.
Donderdag is een Rus met het vliegtuig meegekomen. Een boom
van een kerel, een typische Rus lijkt me, maar zoveel Russen heb
ik niet gezien. Misschien lijkt hij op een van de ruimtevaarders.
Hij heet Alexander en spreekt slecht Engels. Hij gaat wiskunde
geven, talenkennis is niet nodig. Zijn vrouw, die in mei een kleine
Rus verwacht, komt over een maand. Alexander is chemicus.
Vandaag het kippenhok afgebouwd, op de betonvloer in de
opslagruimte en de buitendeur na. Ik ben blij dat het hok vrijwel
af is.
Vanmorgen stond Sitali Nyambe uit 2D heel dicht tegen me
aangedrukt met haar zachte, maar toch stevige borsten. Ik
vermoed dat ze zich wel realiseerde wat ze deed en het ook wel
prettig vond. Ik vond het aangenaam. Mijn kinderhand is nog
steeds snel gevuld.
Onder het mom van Zambiaans Humanisme heb ik vanmiddag
2B aan het kippenhok laten werken in plaats van het huiswerkuur.
Pumulo Monde ontdekte een zandslang van bijna twee meter
lang. Ik was verbaasd over de snelheid van het beest. Ontsnappen
was niet mogelijk. Ieder begon met stenen te gooien. Ik bleef op
afstand. Sitali Nyambe bleef naast me staan, of ik naast haar.
Nyambe Nalukui was er niet. Is ze ziek, ongesteld misschien?
Ik was de enige master on duty. Kekana liet verstek gaan. Ik had
de smoor in. Wat doe ik hier eigenlijk? De witten werken, de
zwarten zwijmelen.
Kebby Mwanangombe Mwanangombe uit 2B vroeg zich af hoe

79

het kon dat Europeanen altijd zoveel meer weten dan Zambianen
die toch dezelfde opleiding hebben gehad. Ik heb hem verteld dat
Europeanen in nummers, getallen denken en gewoonlijk de
dingen exact aangeven in plaats van globaal zoals me in Zambia is
opgevallen. Het eeuwig Europees vragen naar het waarom van de
dingen. Kebby wordt witty als hij door blijft vragen.
Ik gebruik deze overwegingen als aanloop naar wat me bezighoudt en wat nog te groot lijkt om vast te pakken.
Ik wil hier weg.
Angola is nu vrij. De MPLA heeft gewonnen. Neto is met hulp
van Russen en Cubanen de baas geworden. Ik ben blij dat de
MPLA de zege heeft behaald. Ik vermoed dat de MPLA de
ontwikkeling van hun land op dezelfde manier gaat aanpakken als
Frelimo in Mozambique en als Nyerere in Tanzania heeft gedaan.
Ik wil naar Angola als ze me daar willen hebben. Ik heb het idee
dat ik me daar nuttiger kan maken dan hier en meer welkom ben
dan hier. Ik wil mijn contract wel verbreken en zestig kilometer
naar het westen reizen om daar de grens over te steken. Ik leer
Portugees. Terug naar Nederland hoef ik niet.
Angola is mijn grootste gedachtenbinder. En nu ik dit verwoord
heb, vermoed ik dat ik weer aan het begin van een proces zit, dat
eenmaal op gang gebracht, zichzelf onderhoudt, als een kernreactie. Ik krijg radioactieve straling binnen die me leven of dood
brengt. De kanker wordt gesmoord of de zaadcellen gaan naar de
knoppen.
Mozambique zou me trouwens ook wel aanstaan. Het oerwoud is
daar dichter.
‘Je bent op zoek, meer is er niet van te zeggen. Proficiat met je
omzwervingen. Je vindt wel een uitweg. Dat dichte en geïsoleerde
oerwoud zou ik maar vergeten. De weg naar het isolement is niet
de beste voor jou.’

80

Mijn binnenman roept me tot de orde.
Ik ben wezen poepen. Dat ging gemakkelijk na deze woordentroom. Ik hoefde niets meer op te houden.
De wc-deur laat ik open staan, dan kan ik door de buitendeur
door een verticale streep de tuin zien. Ik zie sprinkhanen en
vliegen door het kapotte raam naar binnen vliegen. Op zoek naar
het licht vinden ze de opening of kiezen ze voor het resterende
glas. Vaak bekruipt me een angst als ik ’s nachts alleen door het
huis loop. Ik houd niet van de achtervolgende schaduwen op
muren en deuren. Ik houd niet van de brommende bromvliegen,
de stekende muskieten, het knerpend krimpen van het dak. Ik
ben het zelf die in het licht van de stormlantaarn over de wanden
zwiept.
Maart
Na twee periods was ik al doodop, een ware slag. Zal ik nog een
pils nemen? De maag van streek. De hele dag al geen slok water
gedronken. De lamp lager gehangen, gezelliger zo, met meer licht
op tafel. Als ik alleen ben, houd ik wel van gezelligheid.
Voor de statistiek; er zijn tien vluchten Kalabo-Mongu uitgevoerd
om Angolese vluchtelingen te evacueren.
Een hond slaat aan. Sla af. Neerlands Hoop uit de cassetterecorder. Ik verbind ervaringen associatief met liedjes. Ik zing de
regel, ik reciteer een gedicht. Dat gaat vanzelf.
Wat doe ik in Zambia? Land van sepiso en honger. Hoe kan ik
mijn twijfels verwoorden als ik voortdurend door muggen en
muskieten wordt lastiggevallen en de melk in de gaten moet
houden die ik zo pas op het kookplaatje gezet heb? Meer dan me
lief is word ik met mijn neus steeds verder op de werkelijke
situatie gedrukt.
Wat zijn de feiten? Angola is bevrijd en ik zit hier in Zambia,
waar niet alles rozengeur en maneschijn is. De watervoorziening
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stagneert. De oorzaak ligt bij de beroerde toestand van de pomp
en bij de bureaucratie. Public Water Development heeft de pomp
onder handen gehad. PWD is niet geïnteresseerd in de watervoorziening van de school. De head master stuurt ze ’s avonds
weg als ze in hun Landrovers naast de boarding van de meisjes
wachten om een vriendin voor een nacht af te halen. De wraak
van PWD is droog. Een toevoerbuis naar de watertank was losgeschoten. Twee dagen stroomde water weg dat in de tank had
moeten komen, water om te koken, water om de plees door te
spoelen. Niemand kwam. Robert en Victor Sevodin schroefden
de buizen aan elkaar.
De pomp gaat steeds moeizamer. Na sluitingstijd wordt er niet
gewerkt, al staat de hele school droog. Ik heb zin aan pils.
Leerlingen laten de nagels aan hun vingers groeien. Ik zag ze tot
vijf centimeter lang. De trots van de bezitter: ik doe geen handwerk, ik ben intellectueel.
Socialisme, samenwerking, opbouw en als tegenpolen angst,
afgunst, gebrek aan werklust, bier drinken.
Ik begrijp nog steeds niet waar de lokale bevolking van leeft.
Alleen van sipeso, dat kan bijna niet, toch ruik ik op elke willekeurige dag dat ik naar Noah’s shop voor brood ga, de geur van
bitter en scherp bier. Op een zondagochtend telde ik in Kashitu
wel 60 mensen rond een olievat met sipeso, ginnegappers naar
een blanke die voorbijliep. Mulimeleni sha, eni sha, eni. Iedereen
zatjes en wazig van de alcoholische Brinta, jong en oud, goed en
kwaad onder een boom.
‘En als zij daar gelukkig mee zijn? Jij bent alleen verantwoordelijk
voor je eigen geluk.’
Ik luister niet.
Vandaag was er cross country. De meiden hebben zich totaal
leeggelopen. Een aantal knapte af direct na de finish. Op de
EHBO-post was koud water. Bloesjes uit, was de remedie. Een
werd op een bed open en bloot weggedragen. Ik heb haar toe-
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gedekt, ze had nog prille borstjes, ik weet niet meer hoe pril of
vol. Er is geen erotiek bij meisjes die zich buiten bewustzijn
hebben gerend. Victor Sevodin had ogen op stelen, net als ik, bij
de inkijk in het 1C-lokaal waar de meisjes van hun bloesjes
werden ontdaan en op een deken op de betonvloer werden
gelegd. De ehbo-jongens masseerden er lustig op los. Wat doet
het er toe. Het belangrijkste is dat Etambuyu gewonnen heeft. Ze
wordt trouwens wel steeds dommer en ook wat tammer, vooral
dat laatste is jammer.
‘Why are you so excited?’
Met meer kabaal dan anders vond 2B hun plaats.
‘This one is pregnant.’
Victor Sikamona tilde de deksel op van het tafeltje recht voor me,
eerste rij. De bak was leeg op een kladpapiertje na. Iedereen
lachte. Nalukui Nyambe.
Godverdomme. Laat Nyambe dan God betekenen, maar hier
vloek ik.
‘Who is the father?’ grap ik.
Ik haatte mijn eigen stem. Ik draaide me om en liep weg met
zware ogen, de opgewonden leerlingen achterlatend. Waarom zij:
het aardigste meisje van de klas? Waarom niet een van de
dommere meiden? Waarom niet Shita of Muyinda?
Ik schreef huiswerk op het bord en liep de klas uit. Buiten trof ik
Mike, hij vroeg of ik nog een leeg tafeltje over had.
Nu wel.
Ik haatte de volgende double period voor 2B.
Ik hield van haar. Zij was een vrouw, geen del, geen puber meer,
een volwassen vrouw.
Mijn binnenman praat over projectie en meer van die onzin.
Ik luister niet. Ik ben kwaad.
Albert heeft zojuist heet water voor koffie gebracht.
Zeventien en zwanger, het is ook een manier om van school te
komen als je niet langer les wilt. Een ongewenste schande.
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Misschien houd ik daar straks wel een preek over; beter van niet.
Met mijn westerse gedachtegang meen ik zeker te weten dat ze
dat kind niet gewild heeft. Het is niet met liefde gemaakt. Ik zie
nu ook waardoor ze zich onrustig en toch ook stil gedroeg. Nog
pas eergisteren heb ik haar willen vragen wat er aan de hand was.
Ze lachte niet meer zoals weleer. Toen was er een voorval dat
haar wat opbeurde, deed glimlachen, ik vergat mijn vraag. Ik heb
het gevoel alsof er iemand is doodgegaan. Zwanger worden is een
beetje sterven.
In mijn hoofd heb ik een preek klaar voor 2B. Waag het niet te
lachen. Ik kan beter de les uitgaan; geen emoties in de klas. Ik
zucht diep. Ik heb geitenwollen sokken aan. Het is zwaarbewolkt
en herfstachtig. Het voelt frisjes.
Nyambe staat met een kleine kroeskop in een omslagdoek op
haar rug op het land. Ze heeft een hak en wroet ermee in de
grond. Wat een voorrecht dat ik haar heb gekend en aardig vond.
Als ik een dochter krijg, noem ik haar Nyambe.
Gisteren vroeg een leerling, ik was in het kippenhok, welke
chemicaliën in het kippenvoer gedaan werden zodat de kippen
eieren konden maken. Ik vertelde hem dat er af en toe een
leerling werd gemalen en dat die door het voer gemengd werd.
Hij zei niets, maar kwam even later terug, nadat hij het voer in de
bakken had bekeken.
‘Sir, ik kan geen stukjes bot ontdekken.’
‘Natuurlijk niet,’ zei ik ‘het is heel fijn gemalen. Je vindt het niet
terug.’
Hij wachtte.
‘Maar ik mis nooit iemand van mijn vrienden.’
‘Wat dacht je dat er gebeurt met de mensen die van school
worden gestuurd?’
De tweedeklasser zweeg en ging weg.
Mike vertoonde dia’s. Op een plaatje was een ruigbehaarde man
op een rots te zien.
‘Dat is Jezus,’ zei ik.
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Kalimukwa Kalimukwa stond een paar tellen later voor me.
‘Is dat toen hij verleid werd?’ fluisterde hij.
‘Precies, dat was het,’ antwoordde ik.
Even later kwam Mike langs.
‘Je hebt het wel gemaakt.’
Een leerling had Mike gevraagd hoe en waar hij de foto had
gemaakt.
Zelfs deze grappen doen me Lady Martha Nyambe Nalukui niet
vergeten. Ik heb niemand nog verteld dat ze zwanger is. Ze is nog
even van mij.
Grappen en grollen, woordspelingen groeien op een andere
manier in Afrikaanse grond dan in westerse aarde. En ook in
Europese bodem wortelen mijn associaties en verbeeldingen op
een gevarieerde manier. Vaker dan eens bemerk ik in mijn ogen
‘vreemde’ reacties om mijn taal. Mijn tong proeft de woorden op
een eigen wijze en die is vaker dan eens verschillend van de taal
van mijn toehoorders. De culturele kloof kan diep zijn. Bijgeloof
kan diep zijn. Hekserij en bijgeloof heeft in Zambia een andere
voedingsbodem. Horoscopen tellen niet, maar een mens kan hier
wel half leeuw half mens zijn. Zelf gezien. Met mijn naïeve
onschuld voed ik wat ik wil bestrijden: domheid, vermeende
domheid. Met mijn eigen slimheid roep ik onschuldige onmacht
tevoorschijn.
Kan ik in Nederland zijn en tegelijkertijd in Zambia? Kan ik met
Nyambe getrouwd zijn en vrijgezel? Kan Jezus op het water
lopen en droge voeten houden? Alles is mogelijk. De levensmogelijkheden zijn onbeperkt. Wie beperkingen voelt, doet z’n
ogen dicht. Grenzen vervagen en illusies worden werkelijkheid.
Niets staat me in de weg. Ik denk aan Xandra en ik ben bij haar.
Ik doe mijn ogen open en ik ben in Kalabo. Met m’n ogen open
denk ik aan Nyambe en ik ben aan beide zijden van de Zambezi.
Zonder met m’n ogen te knipperen, kan ik dat. Alles kan.
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Beste mensen,
Vanaf deze plaats, deze stoel, uit dit verre land, uit dit diepe zwarte gat een
onverwachte brief. Ik ga trouwen….
Ik heb hersenspinsels over hoe het toch nog goed afliep.
Mijn binnenman roept: ‘niet met jou, maar met Nyambe. Ik ken
dat wel van je, je wilt het zelf nog niet weten. Ga je gang en blaas
je verhaal naar buiten.’
Ik heb vandaag veel aan haar gedacht en vaak gevloekt,
geschreeuwd, me woedend gemaakt om haar. Nyambe, waarom
heb je dat gedaan? N.N. zwanger, maar niet van mij!
Wat zijn mijn plannen voor de toekomst, alsof ik plannen voor
het verleden zou kunnen maken. Ik schrijf ze op om ze buiten te
zetten en er naar te kunnen kijken.
N.N. is zwanger, daardoor was ze de laatste weken triest, lachte
ze niet meer. De plotselinge breuk in onze –kan ik onze zeggen?relatie is veel te snel gegaan, te abrupt. Ik wil dat niet en daarom
speel ik met mijn gedachten. Als ik eens contact met haar zoek?
En hoe en wat? Hoe spreek ik haar onder vier ogen? Wat wil ik
van haar weten? Of het uit liefde was, uit geilheid, per ongeluk, of
het droogneuken was, of er hartstocht speelde?
Waar maak ik me druk over? Een paar weken verder en alle
emoties zijn bedaard. Gevoelens duren maar kort en maken
telkens plek voor nieuwe gevoelens. Nyambe is de zoveelste
vrouw voor wie ik warm loop. Platonisch, opnieuw.
Ik ben een lopend stroovuur dat oplaait als er een aardige
onbereikbare vrouw in de buurt komt. Medelijden voor de
onderste hond drijft me als een windvlaag een kippenveer. Ik
trouw met elke vertrapte vrouw en ben de redder in nood. INRI,
in nood red ik, tot de kruisdood erop volgt en ik impotent word.
Ik strijd met mijn binnenman om mijn identiteit.
De wedstrijd is nog onbeslist.
‘Die strijd blijft onbeslist tot je besluit er geen wedstrijd meer van
je maken.’

86

Ik hoor niet wat mijn Jezus zegt en laat me nog overvallen door
elke windvlaag, door regen en onverwachte zonneschijn.
Los van alle opwinding heeft een kip vandaag een eerste ei
gelegd. De dagelijkse dingen blijven voortgaan.
Mijn lessen zitten er bijna op. Ik heb er vandaag niet zoveel van
terechtgebracht. Gisteren wisselde ik mijn cheque in Konga’s
store. Op de terugweg werd ik aangehouden door Joe Frazer.
Smoking Joe werkt voor Frankipile, de maatschappij die
waterputten slaat naast de school. Bore holes tot een diepte van
40 meter. Een vlotte en gezellige Ier. Ik had een paar dagen
eerder kennis met hem gemaakt. Hij is belezen, weet van politiek
en werkt al twintig jaar in Zambia.
In de stroo-bar, de Mukumbi-bar, naast zijn caravan dronken we
een biertje. We kletsten over Jeruzalem en over school, Zambia,
levenservaringen, ideeën, over alle dingen waar mannen en
kinderen over praten.
Het werd donker, de drank maakte lichter. We vertelden zwarte
bladzijden over Zambia, over de school, de overheid, de
generatoren, de domme leerlingen die niet weten wat een asfaltweg is, of een telefoon of…
We namen pauzes om te pissen. De generator was stopgezet, de
maan scheen helder op het kale zand. Mijn blik werd getrokken
door een Amelander boom die als een paraplu de kleine huizen
markeerde: een eenling en toch onderdak.
Ik vertelde over Nyambe. Onderuit in een tuinstoel, mijn voeten
tegen de paal die het dak schraagde, de maan en wolkenflarden
boven me. Hoe langer ik sprak, hoe hoger het vuur oplaaide.
Gisteren hield ik een toespraak in 2B over zwanger worden en
over Nyambe.
‘I was shocked when I…’
Ik ging na afloop buiten de klas, een brok in mijn keel. Ik hoestte
en blafte als een getrapte hond. Ik wist niet wat me uit balans
bracht. Een vrouw van zestien. In haar dossier staat haar adres,
de naam van de vader, de dochter, de dolende geesten.
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‘Waarom doe je er niet wat aan?’ vroeg Smoking Joe.
Hij is al jaren met een Bemba getrouwd, een Zambiaanse.
‘Probeer met haar in contact te komen.’
Ik zegde toe, maar wist niet hoe dat te doen.
Tijdens mijn toespraakje in 2B lette ik op de meisjes. Hun reacties
verrieden dat ze meer geluk hadden gehad dan Nyambe. Vooral
Sitali Nyambe keek erg beteuterd en aangedaan.
Ik had gezegd wat ik wilde.
Ik wil een vrouw om me heen, iemand om te voelen, een
aanwezigheid. Ik ben de onhandigheid in persoon.
Ik werd om vijf uur wakker. Het was aardedonker, de maan was
verdwenen en het waaide hard. De nachtwaker van Frankipile
had me naar huis gebracht. Ik voelde me fris, uitgelaten,
euforisch. Ik zette de recorder aan. Here comes the sun, de
Beatles. De zon wachtte nog drie kwartier. Ik schreeuwde me
schor, sloeg met de vuisten op tafel, zette de muziek keihard en
zong. Ik was gelukkig. Ik hield van de zon, van Afrika, de hitte,
de leerlingen van mijn klas. Ik was buiten mezelf en binnen
tegelijk. Ik herkende mezelf niet, of herkende ik mezelf juist wel?
De eerste twee lessen gingen redelijk. De volgende twee zweeg ik
veel. Na de short break was ik total loss en na een reeks fouten
stopte ik ermee.
Mijn binnenman glimlacht. ‘Dat was een explosie van gevoelens.
Zie je wel dat je dat kunt.’
Ik slaap.
Smoking Joe zat naast me tijdens de film. Trinity is still my name.
Hij stootte me af en toe aan. Ik vond dat heel aangenaam. Ik
werd geraakt.
Die leraar op de Dutch Farm in Lusaka. Hij wil niet langer voor
de klas omdat hij zich teveel aan leerlingen hecht.
Vandaag pew pews geplant met 2B. Met Kebby Mwanangombe
Mwanangombe over Nyambe gepraat. Ze woont in Sefula bij
Mongu, net als in haar schooldossier stond. Niet ver van Sefula
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secondary school. Kebby is een van de slimmere jongens die ook
belangstelling heeft voor mijn doen en laten. Hij informeert vaak
naar leefgewoonten in mijn land. Gelukkig was Simenda bij het
gesprek, dat remde mij in mijn vragen over Nyambe. Overigens
zakt mijn emotionele bui wat af. In mijn vermoeidheid en met de
drank heb ik me door Smoking Joe mijn kop gek laten maken.
Heerlijk ook dat doordraven, de balans slaat door en maakt de
noodzaak van tegenwicht steeds groter. Gelukkig komt dat tegenwicht dan ook.
Het loopt tegen achten. Ik wil met iemand praten met wie ik een
beetje vertrouwd ben. Ik kan naar Joe gaan, maar ik kan ook met
mezelf praten, tenslotte ben ik redelijk vertrouwd met mezelf,
ook al voel ik me nog niet altijd thuis in mijn lichaam. Uiteindelijk
ben ik de enige van wie ik een beetje verstand heb.
Twee of drie dagen geleden had ik in een verliefddronken bui een
vreemde gewaarwording. Ik stond voor de spiegel en keek naar
mijn vriend achter het zilveren glas. Ik kende hem en noemde zijn
naam: Adonis. Ik bedoel Narcissus. Ik moest mezelf beheersen
om niet tegen het glas te leunen en zijn koude ongeschoren wang
tegen de mijne te voelen. Een paar minuten was ik verliefd op
mezelf en blij. Ik naderde hem van de overkant, hij naderde mij,
maar het contact kwam niet tot stand. Ik durfde niet, door
schaamte overvallen.
Nyambe woont bij Sefula, een reden om de school en de nabije
omgeving eens te verkennen.
Het hete seizoen: als de wc-bril voortdurend op lichaamstemperatuur is.
Richard vroeg een discussieonderwerp. Ann Goodwin: “What
about: why are there so many ex-patriate teachers around?’
Ongesneden stilte. Ann’s snijdende grijns. Niemand pakte een
mes.
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Op tafel ligt een rol anijsblokjes; voor na het schaatsen.
Für Elise.
Ik huil en weet niet waarom.
Kapala Malasa in het dunne nylon bloesje, met kleine tepels.
Lulanda Matauka, dellerig, puber.
Om negen uur komt er water uit de keukenkoudwaterkraan.
Vrijdagmiddag heb ik de 1E klas gaten laten graven voor de
cashewnotenbomen. Smoking Joe was in zijn schik. Ik had de
meisjes ’s ochtends al eens water bij hem laten halen. Een
zoekgeraakte veiligheidsspeld was voldoende voor een lange
discussie. Ze waren verlegen, zou hij later opmerken. Zelf was hij
al in de olie. Het werk aan de waterputten ging niet naar wens.
Een boorput die niet diep genoeg was, moest verlaten worden,
inclusief het roestvrijstalen well screen. Het hele project kost
Kw. 250.000
Joe vroeg me een pilsje te komen drinken op vrijdagmiddag,
beter: ik introduceerde mezelf. Er waren meisjes uit 3B met
belangstelling voor de waterwinning. Joe legde met dubbele tong
uit wat hij deed. Ik dronk met Mike bier in de stroo-bar. De
vrouwen wilden ook het kippenhok in. Ik ging met ze mee en liet
hen voelen hoe ver de botten van de kippen al apart waren, en of
er al een ei tussendoor kon. Ik houd wel van die 3B vrouwen, al
wind ik mezelf meer op, dan dat zij zich opwinden. Ik had de
knopen van mijn hemd los en mijn harige borst maakte indruk.
‘Dat speelt zich in je hoofd af. Wat die meisjes denken en voelen,
daar heb je geen weet van.’ Mijn binnenman is wakker en neemt
me mijn droom af. Met mijn binnenman sta ik weer alleen.
Rijker.
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Na de kippenhokexcursie ging Robert, die aan de eendenkooi
werkte, mee naar Joe. We dronken en discussieerden tot
middernacht tot het bier en de guave-wijn op waren. De bijslaap
van Joe dronk in tempo mee. Ze is een forse knappe vrouw. Naar
eigen zeggen een jaar of achttien, maar ze leek mij ouder. Af en
toe werd over haar gesproken alsof ze er niet bij was, af en toe
ging het gesprek over onderwerpen waar ze weinig van wist; de
tweede wereldoorlog leeft hier niet zo. We lieten Joe met Febby
achter. Bij Mike at ik nog een boterham Ik werd om half zes
wakker. Er was stroom; ik maakte gelijk ontbijt. Vanavond neemt
Febby vriendinnen mee, dan kan iedereen warm slapen.
Ik raak in verwarring. Wil ik de nacht met een Zambiaanse
doorbrengen? Kan ik met een onbekende neuken tegen betaling?
Ik kan alle pro’s en contra’s opschrijven en dan later tot de
ontdekking komen dat ik er toch omheen ben gegaan.
Es geht um die Erfahrung der Fülle des Seins (Jung).
Waarvoor zit ik me hier druk over te maken? Ik doe dat omdat ik
ik ben en nu eenmaal de gewoonte heb me van tevoren op de
dingen te oriënteren. Ik probeer argumenten te verzamelen die
me een vrijbrief geven om de dingen te doen die op mijn weg
komen.
Mijn binnenman zegt: ‘Die redeneringen beroven je juist van je
vrijheid.’
Ik begrijp hem niet.
Als vannacht een paar kwacha’s van eigenaar verwisselen als dank
voor geleverde warmte, wat dan nog. Ik betaal ook stookkosten
met wederzijdse instemming.
Wat me weerhoudt is de mogelijkheid van geslachtsziekte, dat is
zeker niet denkbeeldig, eerder zeer waarschijnlijk. Dan is er nog
de mogelijkheid een kind te verwekken. In die volgorde.
Schuldbesef, dat ik een paar weken tors voor het een last wordt
die me op aarde houdt en er mee voor zorgt dat ik niet langer in
een droomwereld zweef, ook dat weerhoudt me. Misbruik of lustbeleving, al dan niet wederzijds. Waar gaat het eigenlijk over?
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Zoals die knul op het schellinkje zei och zoveel drukte als dat alles is wat we
hier in dit tranendal voor kwaads gedaan hebben God weet dat het niet veel
is iedereen doet het al houden ze het wel stil daar dient een vrouw toch voor
anders zou Hij ons niet zo gemaakt hebben en zo aantrekkelijk voor
mannen....
James Joyce wist het wel.
Joe, wat voor knaap is Joe eigenlijk? Hij is 37 en te oud voor
Jezus, het uiterlijk van de schepper heeft hij wel met zijn lange
krullen, de zenuwachtige mond waar steeds een sigaret in hangt,
de rossige baard en de dunne snor. Hij heeft geen gaaf gezicht.
Joe is korter dan ik ben. Overdag draagt hij een cowboyhoed met
omgevouwen randen, een stuk bont om de bol van de hoed.
Hij ziet in mij de meest complete figuur die hij ooit heeft ontmoet
in Zambia, iemand die volledig is klaargekomen met het leven en
wel weet hoe een en ander in elkaar steekt.
Joe is rechts liberaal en in lichte mate een communistenhater. Hij
heeft twee kinderen van acht en elf. Zijn moeder woont in
Rhodesië en stuurde hem een envelop met gefrankeerde
ansichten, met het verzoek eens een terug te sturen.
Beste Gerard,
“Hartelijk dank voor de brief die ik vorige week vrijdag van je ontving. Wat
later dan in mijn bedoeling lag reageer ik, met hopelijk minder clichés dan in
deze openingregels, op jouw laatste ervaringen.
Als ik je goed begrepen heb, ben je op het ogenblik in een stemming waarin je
elk moment tot je oren verliefd kan worden. Het doet me plezier te horen dat
je die toch wel uitbundige karakteristiek nog niet verloren bent, toch wil ik je
wel wat adviezen geven, die je kunnen helpen te voorkomen om in zeven
sloten tegelijk te lopen.
Eerst je verhalen over de vriendinnen van Joe’s vriendin. Het lijkt erop alsof
steeds dezelfde geschiedenis gespeeld wordt; op het kritieke moment is altijd
een hoofdpersoon ziek, of door onvoorziene gebeurtenissen opgehouden, al is
zo’n onvoorziene gebeurtenis een zegen. Zou je inderdaad met een van die
vriendinnen gaan slapen, al had je haar niet eerder ontmoet?

92

Het lijkt me momenteel meer terzake om je nieuwste (waan)idee aan te
snijden. In je vorige brieven ademde het werk dat je voor de production unit
doet een geest die enigszins naar frustratie zweemt; je vindt dat je niet genoeg
voldoening put uit het vele werk dat je verzet, toch voel ik ook een maar….
tussen de regels door. Dat maar komt met je laatste ervaring heel fijntjes uit
de verf. Op een dinsdagmiddag na een volle dagtaak toch nog mangoboompjes
gaan poten, ondanks je bezwaren tegen derdeklassers wat het werktempo en
de werklust betreft. Je vindt het dan een ware beloning als een van de meisjes,
of zoals ik uit je schrijven opmaak, beter een van de al jonge vrouwen, wat
meer aandacht aan je besteedt. Jou kennende, althans je geaardheid een beetje
aanvoelend, kan ik me goed indenken dat zo’n bescheiden en toch weer pittige
vrouw indruk op je maakt. Het is dan helemaal fijn als ze wat belangstelling
aan de dag legt over je vader- en moederland als je bereid bent een ‘snap-andgive foto’ te maken, hoewel ik zelf tegenover dit soort belangstelling altijd een
(gezond) stukje wantrouwen heb; in hoeverre heiligt het doel het middel? Ik
geef toe dat mijn leeftijd me wat cynisch heeft gemaakt, maar dat is een
onderwerp voor een volgende keer. Je vraagt wel erg weinig voor jezelf.
Je verbazing op de woensdag na die mango-dag, toen ze langskwam om de
beloofde foto’s te bekijken, zie ik een beetje als een teken van aangepastheid
aan de leefwijze in je nieuwe woonoord. Als een afspraak eens wel
nagekomen wordt, na al die keren niet, is dat alleen maar verheugend.
Onverwacht was dus heel welkom. Hoe ver gingen je gedachten op hol nadat
je haar op een wat onhandige manier had afgescheept, omdat je het te druk
had met je projects, of zijn je gedachten over haar schuchtere 'Nou dan kom
ik morgen wel weer.' pas later door je hoofd gaan spoken? Overigens vind ik
het niet eerlijk dat je me in onzekerheid laat over de afloop van deze
gebeurtenis. Ik hoop daar binnenkort meer over te horen.”
Je binnenman.
2A heeft een proefwerk gemaakt over elektriciteit. Monde
Mwangala gaf de onderdelen van de lamp de namen van bloemdelen en enkele 2F meisjes aten hun proefwerkpapiertje op,
breeduit kauwend. Ik kon mijn lachen nauwelijks beheersen,
terwijl ik het vervelend vond ginnegappend voor het bord te
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staan; lachend om hun ‘domheid’.
Na 15.00 uur form III projects. Zes groepjes die elk een windsnelheidsmeter maken. Bijna enkel meiden, jonge vrouwen.
‘Sir, ik sta niet op uw lijst, maar ik hoor er ook bij.’
Zelfvleiend krijg ik de indruk dat die vrouwen het project deels
gekozen hebben om door een vrijgezelle leraar begeleid te
worden, ik kan dat onmogelijk bewijzen; het tegendeel ook niet.
Thuis. Het was even na half vier. De Matthews hadden me weer
eens om eieren gevraagd, leerlingen haalden geld dat ik in beheer
had om hun nog niet afbetaalde uniform mee te betalen. Ik was
net terug in het natuurkundelokaal; met mijn gedachten ver weg,
zo ver dat ik ze niet meer voor de geest kan halen, met mijn ogen
af en toe de ronde, ovale en vierkante hoofden en andere
lichaamsdelen van de meisjes in me opnemend.
Albert Walubita: ‘Meneer er is iemand voor U aan de deur.’
De Matthews voor eieren?
Zij was het. De mango-plantster.
‘Ik zie dat U nog bezig bent.’
‘Nog tien minuten hier en daarna in het kippenhok.’
Ik keek haar nauwelijks aan. Ik weet niet hoe ze reageerde op
mijn niet-kijken. Ik voelde me vereerd en verlegen. De beloofde
foto’s had ik in mijn tas, de beelden in mijn hoofd, maar voor ik
dat had kunnen zeggen, liep ze weer weg, nauwelijks hoorbaar
fluisterend.
‘Nou, dan kom ik morgen wel weer.’
‘Voor mekaar,’ riep ik, harder dan nodig.
Pas later besefte ik dat ze had gezegd ‘morgen’.
Ik had in eerste opwelling gehoord dat ze naar het kippenhok zou
komen. Ik was wel vijf minuten oprecht blij en liep plotseling
druk heen en weer naar het magazijn en door het lokaal, zoekend
naar iets wat niet te vinden was, iets waarvan ik alleen het gevoel
kende, maar waar ik me verder nog geen voorstelling van kon
maken.
Wel een vent, geen vorm.
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Ik wilde het iedereen vertellen. Dat meisje, daar in de blauwe jurk
die nu weer wegloopt naar de boarding of naar een klaslokaal, zij
met haar volle gezicht, volwassen postuur, zij toonde openlijk
belangstelling voor me, kwam zelfs direct na afloop van het
huiswerkuur naar me toe. Toe maar!
‘Zie je wel,’ zegt mijn binnenman, ‘met niets ben je al tevreden. Je
leeft op illusies.’
De kippen raken aan me gewend. Ik kon de eieren naast een hen
uit een nest wegpakken zonder de hen te storen. Van de twaalf
eendjes zijn vannacht acht door honden doodgebeten. Vijfmaal
daags vliegen Angolese vluchtelingen over. Vanaf vandaag eet ik
niet meer met Robert samen. Het was mijn eenzijdige beslissing.
Ik wil alleen zijn, ik wil rust. Ook wil ik het gezelschap van Mike
Cherry niet meer. Hij eet regelmatig mee. Sommige raakvlakken
tussen hem en mij lijken op schuurpapier. Wrijvingen over de
production unit. Ik begon er mee. Hij neemt het over. Terecht,
het hoort bij zijn takenpakket. Hij houdt er aristocratisch gedrag
op na. Met de tuinman van de school stond ik met Mike te
praten. Zegt Mike:
‘Deze man, hier –de tuinman- die kunnen we wel nuttig maken;
wat voor werk zullen we deze knaap laten doen?’
Ik stond perplex.
‘Deze man,’ had ik willen schreeuwen, ‘deze man staat naast je,
hij is niet ver weg, maar staat naast je.’
Ik mompelde slechts. Een half uur later zag ik de tuinman riet
tegen het gaas van het eendenhok vlechten.
Gisteren hebben we bij Mike gegeten. Ik vroeg hem tweemaal
waar het boek Papillon over ging; hij hoorde me niet, maar begon
over een ander onderwerp met Robert te praten. Ik was ook
uitgenodigd, niet uit gastvrijheid maar uit ‘burenplicht’. Ik wil dat
niet. Later, vlak na het eten zat hij te wachten op mijn vertrek, dat
voelde ik, zodat hij met Robert een partij schaak kon spelen.
Misschien wek ik de indruk dat ik Mike niet mag, niet lust, dat is
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onjuist. Ik zie Mike als nieuw, als iemand die nog aan de mensen
moet wennen, meer dan ik dat moet. Teveel vanuit een Brits
heersers ‘ik weet het, maar waarom doen jullie niet zoals ik het
graag wil’-visie.
Veel heb ik gezondigd tegen de hier gebruikelijke leefwijze.
(Mea culpa)2, mea maxima culpa.
Ik voel me een kind in grote-mensengedaante. Ik vecht nog
steeds tegen de illusie die volwassenheid heet.
Es geht um die Erfahrung der Fülle des Seins.
Ik begrijp niet wat dat betekent, het klinkt wel mooi.
Het meisje is niet op komen dagen. Ik wachtte op haar, na vieren,
in de schaduw, met mijn voeten in de goot die langs het
laboratoriumblok loopt. Shita en Muyunda hingen daar wat rond,
naar bleek om een praatje te kunnen maken met de vijfdeklassers
die in het natuurkundelab proefjes aan het doen waren. De fancy
knaap had overigens weinig belangstelling voor het modieuze
tweetal. In mijn hoofd echoot een ontsnapte dicteezin.
Ik had weer ‘mango-planters’ begeleid; deze maal minder
opwindend dan de vorige keer, ook al omdat ik haast had naar
het natuurkundelab te komen. Soms slaat verslaving al na één
shot toe.
De zambianisering schrijdt langzaam voort. Vandaag schijnt een
nieuwe Zambiaanse leraar aangekomen te zijn voor general
science en maths, daarnaast geeft Jones, de lab assistent, bijles aan
derdeklassers. Na vier uur stromen bijna 40 leerlingen het general
science lab binnen. Jones neemt plaats op de kruk en is de leraar
die elk willekeurig onderwerp behandelt, vooral geography en
science. Hij geeft proefwerken die hij samenstelt door van een
tekening alle aanduidingen weg te laten, om ze er vervolgens door
studenten bij te laten zoeken. Hij is streng, bits tegen de
leerlingen. Robert merkte op dat dit precies is wat de leerlingen
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willen; niet nadenken, enkel geheugenwerk. Soms ben ik jaloers
op zo’n luxe.
Jones wil leraar lagere school worden en geen lab assistent meer
zijn. Gelijk heeft hij.
Ik geef weer seksuele voorlichting in de tweede klas. Ik weet nog
steeds niet van de hoed en de rand, niet van de rok en de zoom;
van illusie en droom, daar weet ik van…
Robert heeft met pijl en boog een knoerd van een blanke kip
geschoten, daar hebben we morgen nog een maal aan.
Barnevelders komen hier niet op de slachtlijst voor. Geen zwarte
kippen in de advocaat. Vandaag voor het eerst 30 eieren, bruine.
Vandaag begint de lente, hier maakt dat niets uit. Lente of geen
lente, er is geen verschil. Ik ben bijna dertig, maar ik heb nog
geen weet van seizoenen. De jaren des onderscheids zijn nog niet
in me gegleden. Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn; soms
word ik er treurig van. Wat meer helderheid zou me dierbaar zijn.
Ik slaag er niet in brieven te schrijven. Wat ik zeggen wil, krijg ik
niet in een envelop, niet de lucht in.
N.N. trok, zonder het te weten, de la open waarin ik mijn emoties
onvoelbaar opberg. Ineens stroomden ze eruit, en eenmaal vrij
werden ze aangemoedigd door de drinkavonden met Smoking
Joe. Mijn fysieke conditie huppelde achteruit, mijn geestelijke
gezondheid werd in snel tempo aangetast. N.N. deed me beseffen
dat ik toch van dit land, van de mensen houd, meer dan ik wil
bekennen. Ondanks dit besef blijf ik kapitein op een onderzeeboot met de luiken dicht. Die grote woorden, houden van, die
ons zo ongelukkig maken. Ach laat ik ze niet meer gebruiken.
‘Ga door jongen, ga door, je weet niet waar je eindigt met je
redeneringen, maar dat geeft niks. Je komt ergens waar je jezelf
nooit gedroomd had.’
Gradaties in liefde aangeven is moeilijk, daar durf ik me niet aan
te wagen. Wel voel ik een zekere waarheid in de woorden die ik
uit de luchtpost kreeg: ‘Misschien heb je wel meer heimwee naar
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Zambia als je weer terug bent, dan je nu verlangen naar Nederland hebt.’
Dat als, dat misschien, dat speculeren over wat er niet is. Hoe
onvruchtbaar. Elk heimwee is op een mythe gebaseerd, een
droombeeld dat steviger standhoudt naarmate de behoefte aan
dat houvast sterker is. Naar Nederland verlang ik een beetje, het
is geen dweperig heimwee. Ik verlang naar een stapel oude
kranten, naar mijn studentenkamer, naar de stad, naar een stukje
oude tijd, een avond met Ankie; verlangen naar wat voorbij is en
wat me toen niet altijd plezierde, maar wel helderheid gaf;
vertrouwd met onvervuld verlangen. Ik voel raakvlakken aan
masochisme.
Gisteren las ik Keep the aspidistra flying van George Orwell. Het gaat
over een ‘linkse’ jongeman die zijn geloof, in de gedaante van
strijd tegen het geld, opgeeft zodra een kind van hem in aantocht
is. Het is niet zozeer de plot die me aanspreekt, als wel het idee
achter het verhaal, of is dat hetzelfde? Principes worden opzij
gezet, althans zachter gemaakt, zodra andere wegen gesloten
worden. En na dat boek zie ik elke pot met vrouwentongen in
vensterbanken staan. Overal en altijd is Orwell bij me, met een
hospita die achter die bloempotten de regels stelt, ook als later
blijkt dat de Aspidistra lurida geen sanseveria is.
Ik weet eigenlijk niet hoe ik over deze zaken moet praten, ik
bedoel: hoe ik over het leven en de dooltocht die ik voel, kan
praten. Het is alsof een mist van onbehagen door mijn hoofd
zweeft. Toch is het niet direct onbehagen, dat woord klinkt te
negatief. Het is een voortdurend bezigzijn met een onnauwkeurig
gedefinieerde vraagstelling. Een vraag die te maken heeft met de
basisgedachten, de basisideeën van menszijn. Misschien wordt
een en ander duidelijk door het volgende onderwerp. Dit onderwerp is angst.
Angst heeft me altijd gefascineerd en deels ook beheerst. Angst
als woord boeit me vanwege de aanwezigheid van slechts één
klinker en van vier medeklinkers; net als angstschreeuw en
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ernstschreeuw me fascineren. Dat is de taalkundige kant. Een
klinker die gehoord wordt en wegdooft in de klanken van
omstanders. Vier medeklinkers laten de klinker verzuipen als
toeschouwers die een drenkeling in een gracht onder zien gaan en
zich vervolgens omdraaien. De letters en de woorden verklappen
mij meer dan wat ze letterlijk weergeven. Ik leer raadsels kennen
van kruiswoordpuzzels. Al ervaar ik mijn leven vaker als een
cryptogram.
Angst als levensverschijnsel. Ik ben bang voor honden. Ik heb
angst om ’s avonds in het donker door de bush te wandelen. Ik
voel me niet altijd op mijn gemak in mijn eigen huis, een
prikkeling overvalt me vaak. Een prikkeling die vanuit een bron
komt waarvan ik de diepte niet kan peilen.
Ik heb mezelf voorgenomen geen angst meer te hebben, mezelf
te oefenen in blij en gelukkig zijn. In Het schot van Pushkin – ik
hoor: push kin = duw je verwanten - komt ook iemand voor met
angst. Aan het eind van het verhaal zegt hij: ‘Iets ergers dan de
dood bestaat er niet en doodgaan doen we allemaal, waarom zou
ik het leven dan nog vrezen?’
Het eerste gedeelte van deze uitspraak kun je in twijfel trekken,
bestaat er inderdaad niets ergers dan de dood? Een levenlang
ongelukkig is misschien wel erger, en de dood als verlossing uit
het leven getuigt nu niet direct van dat de dood het ergste is.
Het is dom angst voor de dood te hebben als vanwege die angst
het leven moeilijker wordt. Ik ben nog nooit door een hond
gebeten, toch voel ik bij het blaffen van een hond koude rillingen
over mijn rug lopen en voel ik mijn haren rechtop gaan staan,
word ik koud van klam zweet dat me uitbreekt. Hoe kan dat? Of
beter: hoe kan dat niet meer? Mijn verstand weet dat de angst niet
nodig is, mijn lichaam weet het niet.
Door oefenen kan ik leren aan vrees te wennen, ermee leren te
leven, in plaats van telkens een stukje dood te gaan. Feiten
incorporeren, een deel van mezelf maken. Te weinig vind ik de
openingen naar mijn lijf. Ik laat niemand toe, houd alles binnen.
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Angst in het donker, de vrees voor een slang, een slag met een
bijl, een scherpe speer, waanideeën over feiten die, als ze in
waarheden mochten veranderen, even onvermijdelijk zijn als de
zonsopkomst in de ochtend.
Nu ik deze gedachten opschrijf, krijg ik het gevoel dat ik over
symptomen praat, niet over oorzaken. Door dit te schrijven
probeer ik die diepere gronden te pakken te krijgen.
Misschien is het wel zo dat ik wil proberen de diepere zin van het
leven te doorgronden, een vraag die ik verpak in uiterlijkheden, in
bijzaken die ik naar boven haal om de werkelijke vraag te
verdoezelen. Wie zal het zeggen? Misschien zit ik mezelf wijs te
maken dat ik zo’n diepgraver ben, iemand die nadenkt over de zin
van het leven en zich daardoor belangrijk(er) voelt, een soort
psychische zelfbevrediging. Wat maakt het ook uit. Als ik
schrijver wil zijn en dit verhaal een vingeroefening is, voor wat
komt, als ik me daar blij mee voel en denk werkelijk iets
belangrijks te doen, wil ik daar best gelukkig in zijn.
Als het leven een illusie is, waarom aanvaard ik dat dan niet,
waarom wil ik elke dag meer, elke dag verder, elke dag iets anders,
waarom zoek ik steeds wat achter de horizon ligt?
‘De waaromvraag is steeds minder interessant. Waarom is voor
religies. Je kunt je hoogstens effectiever bezighouden met de
waardoorvraag. Waardoor belooft een antwoord, een antwoord dat
mist bij waarom. Neem van mij aan, als je dat wilt: Het leven is
zinloos, en dat hoort zo.’
Mijn binnenman houdt me bij de les. Ik ben een hardnekkige
leerling. Ik leer door te ervaren. Ik leer door mijn voeten te
volgen, ook als die voeten me in zeven sloten laten lopen.
‘Ja, en jij maar peinzen over leerstijlen van kinderen; visueel,
auditief, sociaal, manueel. En dat terwijl je je eigen dromerige
leerstijl nog nauwelijks in kaart hebt gebracht. Fantastisch. Door
de kinderen leer je jezelf ontdekken. Je bent mooi op weg je
gereedschap voor zelfontplooiing te smeden. Ga door. Laat je
niet weeerhouden door je verrassende gedrag.’
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Vanmiddag heeft 1A onder mijn toezicht gaten gegraven voor
cashewnootbomen, zaailingen die uit mijn tuin komen. Zelf heb
ik een hek gemaakt van dikke palen en prikkeldraad (prikkeldraad
is geen ongekamd schaamhaar, het heeft niets met prikkelen te
maken). Zo leert de hovenier met zorg creëren, het gebied dat
voor geen onkruid zwicht, zegt de dichter.
Mike kwam emmers lenen om de bananenbomen van water te
voorzien. Ik deed bokkig en was niet behulpzaam.
‘Vraag die kinderen zelf maar om een emmer; het zijn mijn
emmers immers niet!’ bitste ik.
Waarom ik dat in herhaling deed is me niet helemaal duidelijk.
Een Nyooka-trekje, even vervelend doen, zoals de care taker dat
doet, die een antagonist is van zijn beroepsnaam. Ik zal mezelf
toch beter in de gaten moeten houden om die heerlijkheid in me
naar de achtergrond te krijgen.
Het meisje dat ik vorige week foto’s had laten zien, bracht een
van de geleende emmers terug. Ze lachte ondeugend. Ik deed
mijn best om even ondeugend terug te lachen. Ze is mooi; als ze
maar niet dom is. Ze heeft een klein pittig mondje.
De hele middag heb ik in de tuin, achter het kippenhok, doorgebracht. Ik houd daar momenteel meer van dan van lessen
voorbereiden; buiten, in de regen met een spa in de grond
wroeten. Verbouwen, groeien, groene revolutie. Mijn gedachten
dwalen in het rond en verlaten me zolang ik buiten ben.
Steve Manengu is overgeplaatst naar Luwingu in Luapula
Province. Hij had er volgens de ontvangen brief gisteren al
moeten zijn. Er is hier op school geen deputy sinds Abdul naar
Kaoma is vertrokken. Toch heeft Steve opdracht gekregen om zo
snel mogelijk naar zijn nieuwe bestemming te vertrekken.
Vanmiddag heb ik hem even gesproken. Hij is blij overgeplaatst
te worden, ofschoon de plaats hem niet zo aantrekt. In Luwingu
zijn alle leraren over het land verspreid door moeilijkheden op
school. Het is de school waar de leraren een sleutelclub hadden
en hun eega’s uitwisselden.
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Ik kreeg een brief van Marieke, een verpleegster uit de buurt van
Kasama, met foto o.e.r. Brede heupen, smalle belangstelling. Ik
word altijd verliefd op mensen die ver weg zijn, onbereikbaar.
Nyambe bijvoorbeeld. Soms heb ik het idee dat ik haar (N.N.)
naam alleen opschrijf om later mezelf te bewijzen dat ik echt van
haar gehouden heb en die liefde ook nog lang heb volgehouden.
Ik leef in de toekomst; het heden is te dichtbij; enkel beheersbaar
met initialen.
Hoe moeilijk is het leven hier?
Niet zo moeilijk. Alles is er op een paar dingen na. Ik woon in
een groter huis dan ooit, heb de luxe van een personal servant,
stromend water, elektra op zijn tijd, een tandenborstel en scheermesjes die me tot de vakantie zullen brengen. Emoties met
wisselende frequentie en intensiteit. Wat wil ik nog meer! Ik ben
bevoorrecht, en zo voel ik me ook.
Ik werk hard, uit vrije wil en vind het vrij/redelijk/erg leuk*.
Het onweert buiten en het spettert.
Binnenkort maar weer eens dichten. Mijn hoofd heeft daar al een
voorschot opgenomen; kurk in mijn schedel.
Dit trimester heb ik vrijwel geen enkele les voorbereid en me er
gemiddeld genomen toch aardig doorgeslagen. Ik word steeds
trotser op mezelf: nou jongeman, dat heb je toch maar even
gedaan.
Voortdurend dooreikelen over het kippenhok, mezelf belangrijk
maken door de eierenverkoop ter hand te nemen en daardoor bij
iedereen gewild.
Als Narcissus praat ik elke avond tegen mezelf, niet omdat er
geen gezelschap is –dat is er ook niet- maar meer omdat ik het
leuk vind met mezelf te praten. Adonis wordt Narcissus.
Ik voel me gelukkig met zoveel kinderlijke vreugde.
Hoe graag zou ik Nyambe hier bij me hebben, de rest van haar
zwangerschap van dichtbij meemaken.
‘Eén sha, eni sha.’
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Ik drijf mezelf tot de uiterste illusiegrens, en klap in mijn handen.
‘Eni sha.’
Ik ben illusoir gelukkig, blij, vreugdevol. Ik geloof niet dat zoiets
blijvends kan zijn.
Ik luister met een brok in de keel naar Ierse liederen van Liesbeth
List, met tranen in mijn ogen van geluk, van geluk in seniliteit.
Biologisch dynamisch gelukkig. Dementerende Drent.
Aan de vooravond van mijn 26e verjaardag enkele noodzakelijke
overpeinzingen. Dit is een redelijk succesvol jaar geweest, voor
mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ik werk me leeg tot
op de draad.
Vandaag heb ik de helft van mijn condoomvoorraad aan Robert
overgedaan. Ik kan vooruit.
Albert bakt een verjaardagstaart.
Zesentwintig.
Geen film vanavond. Kuomboka in Limilunga. Ik was de enige
witte van de school die er niet naar toe was. Dat doe ik vaker. Ik
laat me niet zien bij speciale zaken. Ik heb genoeg aan mezelf. Ik
val in het niet bij zoveel feestgedruis. Wonderbaarlijk hoe snel ik
me verveel als ik op een grote manifestatie verzeild raak. De Lozikoning viert prinsjesdag. Mijn wereld is al een feestterrein.
Gespit, gezaaid, de houthakker die geen hout kwam brengen
omdat zijn vrouw een miskraam had; een vrucht van vier
maanden. Zaterdag geen stroom, een dode kip, een brief van
Xandra. Ze gaat trouwen. Geen lessen voorbereid. Ik heb een
baard van vijf dagen en vraag me af of ik die morgenvroeg scheer.
Als ik de baard niet scheer, ben ik moreel verplicht om hem de
komende maanden te laten staan.
Ik doe het.
De brief van Jo Windser.
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Beste Gerard en Robert,
Het was zaterdagmorgen toen ik jullie twee brieven ontving. Normaal pleeg
ik op zo’n dag redelijk lang in bed te blijven liggen. Jullie brieven werden me
echter op bed gebracht en na het lezen van die brieven werd ik zo aan het
denken gezet, dat ik geen minuut langer in bed kon blijven liggen. Ik was
ontzettend ondersteboven van het feit dat er twee jongemannen, die ik nog
nooit van mijn leven gezien heb, die een dikke tienduizend kilometer van me
vandaan waren, heel scherp nadachten over de dingen die ik meegemaakt had
en over de dingen die ik nu meemaak. Daarnaast komt het feit dat ik in
jullie gedachten zo ontzettend veel mijn eigen gedachten herken dat ik jullie
liefst nog vanavond bij een pilsje en wat schemerlicht zou willen ontmoeten.
Laat ik beginnen Gerard om jou hartstikke te bedanken voor de girobetaalkaart. Gelukkig kan ik je meedelen dat ik vanaf 14 januari voor een half
jaar ben aangenomen aan de TH in Eindhoven en dat ik per maand aardig
wat overhoud om mijn financiële achterstanden te betalen. Vlak voordat ik
Zambia verliet ontving ik van de TH een telegram dat ze een baan als
wetenschappelijk ambtenaar voor me hadden. Zodoende was de terugreis
minder hard dan ik had verwacht, aangezien ik wist dat ik in Nederland
tenminste iets kon gaan doen, al had ik het toch liever gezien dat mijn
verwachtingen wat betreft Zambia en ontwikkelingshulp iets meer waren
beantwoord dan het geval was geweest. Het valt inderdaad niet mee, zoals jij,
Robert, al zei om op je besluit om ruim twee jaar een bepaald soort werk te
gaan doen terug te komen. Ik heb er dan ook lang en intensief over nagedacht
en alle consequenties onder ogen proberen te zien.
En als je dan nog steeds voor jezelf tot het besluit komt ermee te kappen en
alle kritiek onder ogen te zien dan is het kopen van een vliegticket voor de
terugreis niet meer zo’n hele zware opgave. Aanvankelijk dacht ik dat ik een
hoop van mijn zelfrespect zou verliezen en dat het lang zou duren voor ik dat
weer redelijk op peil zou hebben gebracht. Maar dat is gelukkig anders
verlopen. Ik heb inderdaad ervaren dat er nogal wat mensen zijn die me nu
met het etiket mislukt beplakken, maar omdat ik dat zelf totaal niet zo zie
kan ik alle stekende opmerkingen meestal goed verwerken en heb ik mijn
antwoord wel klaar. Bovendien heb ik geleerd dat het onmogelijk is om bij
alle mensen in de smaak te vallen. Ik concentreer me nu zoveel mogelijk op de
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mensen die laten merken dat ze begrip voor mijn handelen hebben en met
deze mensen heb ik nu een veel fijnere relatie dan voorheen en ik weet nu wat
echte vrienden zijn.
Ik kan nu onderscheid maken tussen de mensen die mij uitsluitend als vriend
beschouwden omdat ik op feestjes aardige grapjes kon vertellen en de mensen
zo goed kon onderhouden, en de mensen die mij als vriend beschouwden om
mij als persoon met alles erop en eraan en met al mijn beperkingen en mijn
negatieve eigenschappen. Dat is een van de enorm positieve dingen die ik aan
mijn vier maanden durend verblijf in Zambia verbind. Ik ben daardoor hier
sterker in mijn schoenen komen te staan en van een hele hoop dingen geniet
ik nu intenser en ik maak ze veel bewuster mee, alhoewel mijn idealisme een
enorme deuk heeft gekregen. Maar dat verhoogt in elk geval mijn
realiteitszin. Het is voor mij bijna ongelooflijk dat jullie uit mijn tweede
rondzendbrief de dingen die ik denk en deed zo goed hebben kunnen
destilleren en zo scherp op papier hebben kunnen zetten. Vandaar dat pilsje
en dat schemerlicht.
Jouw zienswijze, Gerard, om Zambia het zelf te laten opknappen en door het
diep dal te laten gaan, is precies mijn eigen zienswijze op dit moment.
Vroeger dacht ik daar heel anders over en ik dacht dat elke blanke bijdrage
zonder meer een goede bijdrage was. Ik heb nu echter zelf gezien wat de
invloed van de blanken in Zambia is geweest. Ik heb gezien dat de meeste
blanken primair uit eigen belang in Zambia verblijven. Ik kan geen Brit
meer zien, het is een complete obsessie af en toe.
‘Mijn binnenman: een Brit kreeg een dubbel salaris; in Zambia en thuis.
Maar een Hollandse jongen zocht ook eigenbelang, de bevrediging van de
missionaris, of niet soms?’
Dat het contact met de leerlingen jullie zo’n enorme voldoening geeft kan ik
me helemaal voorstellen. Ook ik had met de leerlingen een enorm fijn contact
en was erg blij dat die iets van mijn aanwezigheid waardeerden. Ik zal nooit
die jongen vergeten die me in de lerarenkamer een boek bracht, Moby Dick,
dat in het Afrikaans geschreven was. Hij dacht dat het Nederlands was en
deed me het boek cadeau. En dat terwijl dit helemaal geen eigen leerling van
me was, maar zo maar een jongen uit zo maar een klas.
En dan die twee vrouwelijke leerlingen die een pasfotootje van me kwamen
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vragen, of de leerlinge die beloofde me te schrijven als ik weer in Nederland
was, of de leerlingen die heel stilletjes om me heen liepen toen op de laatste
assembly bekend was gemaakt dat Mr. Windser naar Holland terug ging,
terwijl ik duidelijk voelde dat we elkaar nog iets wilden zeggen. Als je dan
weet dat ik voor dit soort dingen ontzettend gevoelig ben en dan toch naar
Nederland ben teruggegaan, dan weten jullie dat al het andere, buiten de
klas, me diep geschokt heeft en zelfs zo diep dat ik nog geen seconde spijt heb
gehad van mijn zo vroege terugkeer.
Ik vraag me af waarom jullie in de bush ook tot de overtuiging zijn gekomen
dat Zambia het misschien beter zelf kan doen, aangezien ik dacht dat het
idee bij mij was opgekomen vanwege de specifieke toestanden in de
Copperbelt, die me tienmaal zo kolonialistisch lijken dan in de bush.
Met Dienst Over Grenzen heb ik nauwelijks nog contacten gehad. Mijn
tweede rondzendbrief hebben ze heel lang in hun bezit gehouden en pas
verstuurd toen ik weer in Nederland was. Ze hadden waarschijnlijk gehoopt
dat ik nog op mijn besluit zou terugkomen en dan hadden ze die brief niet
rond hoeven sturen. Dat onderstreept weer eens hoe primitief die organisatie is
en ontwikkelingshulp nog erg vastknoopt aan religie en zieltjeswinnerij. Ook
zij hebben nog de primitieve gedachte dat mensen jaren naar warme landen
gaan, waar hun hulp hard nodig is en aan deze regel kritiekloos blijven
vasthouden, onafhankelijk van de ontwikkelingen die over de gehele wereld
gaande zijn.
Door de telefoon kwam de secretaresse nogal teleurgesteld over toen ze hoorde
dat ik inmiddels een baan had. Over het feit dat ik geen salaris heb gehad,
maken ze zich totaal niet druk (ik trouwens ook niet meer). Jammer dat het
salaris waarschijnlijk weer in de zak terechtkomt van iemand van het
Ministerie van Onderwijs in Zambia.
Denk alsjeblieft niet dat ik hier ketterijen rondstrooi over alles wat in
Afrika gebeurt. Ik probeer zoveel mogelijk objectieve informatie over te
brengen, ook als ik merk dat mensen hun gedachten in feite al lang hebben
geformuleerd en daar niet meer op terug willen komen. Nogmaals hartstikke
bedankt voor jullie steunende brieven. Klamp jullie in moeilijkere dagen
vooral vast aan de positieve dingen die jullie meemaken.
Jouw betaalkaart Gerard bewaar ik tot je terugkomt en ik hoop jullie dan
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financieel, maar ook geestelijk bij te kunnen staan. Laat nog eens gauw iets
van jullie horen en doe ook de groeten aan Piter van Stekelen, als jullie die
weer ontmoeten. Ik denk dat jullie die knapen waren die het
transistorradiootje zouden komen halen in Lusaka. Hartstikke veel
welgemeende groeten. Jo.
Vanochtend een double period in 2B. Na een paar revisionvragen
raakte ik in de ban van een paar leerlingen. Shita Namushi zat
mooi te wezen, Muyunda zat schaapachtig te kijken en Sitali was
stralend. Vooral nadat ik Lubasi eruit had gestuurd, kreeg ik het
volle zicht op haar. Ze is mooi. Ze deed me sterk aan Nyambe
Nalukui denken. Ik lachte en bij elke vraag lachte ik meer. Ik heb
na vijf minuten de les stopgezet en ben al lachend buiten op de
stoep gaan zitten; gelukkig met deze kinderen. Ik was gelukkig
met hen, ik begreep het zelf nog niet helemaal en dat hoefde ik
ook niet.
‘Dat was een heldere boodschap van je lijf. Je luisterde niet, je liet
enkel het dier in je aan het woord. Wat jammer dat je niet verder
keek dan die geile kinderlach.’
De latere lessen heb ik de klassen Orbits laten lezen; iedereen
rustig met het populair wetenschappelijke tijdschrift.
Ik was leeg.
Vandaag voor de eerste keer 100 eieren.
Met Kalimukwa Kalimukwa Jones, Martin Mukelabai, Fredrich
Chilesha, Akokwa en Samuel uit 2A een eendenvijver gemaakt.
De cement droogt.
Robert was vanmiddag bijna aan het afknappen. Ik ben niet
alleen. Ik heb met hem gewed dat Shita zwanger raakt voor ze de
derde klas af heeft.
Ik kreeg drie sinasappelen van Alphia mee, die eet ik nu achter
elkaar op, daarvoor al drie uit mijn eigen voorraad.
De mogelijkheid om met Nyambe Nalukui te gaan samenwonen
komt steeds verder op de achtergrond, misschien is dat wel beter.
Beter dan wat?
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‘That ’s why I love mankind,’ zingt Randy Newman uit de zwarte
doos op mijn keukentafel.
De batterijen zijn bijna leeg. Hij zingzeurt.
Het is bijna middernacht. De slaap kan mij niet te pakken krijgen.
Ik heb te hard gewerkt vandaag, niet zozeer geestelijk, als wel
lichamelijk. Fysische inspanning heeft echter steeds geestelijke
inspanning tot gevolg, onvermijdelijk, lijkt het.
De 2A-jongens hebben goed gewerkt, zo zie ik het graag. Wat
blijft is gebrek aan medewerking van de Zambiaanse staf. Dit
gebrek aan medewerking sterk me in het idee dat de ex-pats weg
moeten.
Vanmiddag met Robert over deze zaken gesproken. Ook hij is
van mening dat onze invloed op de leerlingen, buiten in de tuin,
maximaal is. Langzaam onvrede bijbrengen. Het lijkt wel een
communistisch systeem, merkte Robert op. Toch werkt het, al
klinkt het wat overdreven dat hier de revolutie op het platteland
wordt gemaakt. Graag vertel ik de leerlingen dat een en ander op
school niet daverend georganiseerd is. ‘Het materiaal voor het
kippenhok lag al drie jaar te wachten, enz.’
Er wordt over doorgepraat, langzaam druppelt het de zwarte
krullenkoppen binnen en dat geeft moed. Wat de leerlingen nodig
hebben, is onvrede met de gang van zaken, want alleen vanuit
onvrede kunnen veranderingen bewerkstelligd worden.
‘Je wilt niet zien hoe naïef die gedachte is, de macht der gewoonte
is veel sterker dan de groene revolutie uit blanke kelen.’
Ik schrijf bij het licht van een zaklantaarn, kleine vliegjes vliegen
telkens naar de lamp; ik ben in mijn rechtervoet gebeten toen ik
zoëven op de stoep stond om het gras opgeloste zouten toe te
dienen. De zaklantaarn wierp een enorme schaduw van mijn
penis op de muur.
Een paar weken geleden hebben Muyunda en Shita het
kippenhok aangeharkt. Ze kwamen hun beloning halen: een ei.

108

Al drie dagen probeerden ze dat ei van me te krijgen, maar steeds
waren er teveel getuigen: potentiële ei-vragers. Ik heb hen drie
gekneusde eieren meegegeven. Hoeveel zin heb ik om eens een of
meerdere van die meiden in de kont te knijpen, te voelen hoeveel
ruimte er is om een kind door te laten, of ze bij de borsten te
pakken, mijn arm om hun schouders te slaan.
We zaten met zijn allen op de stoep, op de hurken. Geduldig
probeerden we een stuk ijzerdraad in de vorm van een windmeter
te buigen. Form III-meisjes hadden kleurige broekjes aan. Ik had
alle tijd. Eén meter wind, twee meter wind…
April
Er is een spook op school. Rond 14.00 uur ging het gerucht dat
William, een van de koks, was flauwgevallen. Hij zou een spook
hebben gezien. Het bleek niet waar te zijn.
Geen les gegeven; ik was te moe.
Mrs Somayayi vertrekt met haar man naar Mongu. Hij is tandarts.
In Mongu krijgt hij de beschikking over een tandartsstoel en een
boor, hier had hij enkel een tang. Jammer dat die mooie vrouw
weggaat. Jammer van de 24 periods die niet meer gegeven
worden, naast de vele uren die al voorbijgaan zonder dat een
leraar komt opdagen. Steeds vaker zie ik klassen zonder blanke of
zwarte voorganger.
Ik zweet de thee net zo snel uit als ik ze drink. Ik pis door mijn
poriën.
Soms ben ik bang, nu bijvoorbeeld, dan schrik ik van ruisend
gras, van een vlieg die op mijn hand landt, het krimpen van de
golfplaten op het dak; de koelende nacht.
Er gebeurt zoveel dat ik tijd nodig heb emoties te verwoorden en
deel van mezelf te maken of weer buiten te zetten. Ik ben een
doorgangshuis. Niet elke gast mag blijven. Niet elke kleur wil ik in
mijn binnenkamer, niet elk schilderij of portret. Met zorg leer ik
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het gebied te omheinen, het gebied dat voor geen onkruid zwicht,
en dat zijn eigenheid ontleent aan een vreemde nog te ontdekken
drang.
Ik wil niet langer zien dat zaken mis gaan waar ik zelf iets aan
denk te kunnen doen. Afbraak, verwatering, verslonzing van wat
ik met eigen handen, met eigen ziel, met betrokkenheid en inzet,
opbouwde.
‘Maak je niet druk om de feiten. De feiten lachen je uit.’
Half tien in de ochtend. Ik zit met rokerige ogen achter het
ontbijt: twee gebakken eieren met tomaat en ui en een kruidenthee die in een bus verborgen bleek te zitten. Mijn hoofd is zwaar
van het bier van gisteravond. Ik ben op duty; plicht roept voortdurend en ik luister nog.
Gisteravond was er dans in de assembly hall. De grammofoon
werkte niet naar behoren. Telkens als de arm halverwege de plaat
was, sprong hij terug. In de verre hoek, onder het muurvullend
portret van Kaunda werd muziek gemaakt met een meegebrachte
pick up. In het begin van de avond waren er enkel jongens op de
vloer, de meisjes zaten aan de verre kant, bij de keuken, te kijken.
Tegen achten kwam Victor Sevodin de grammofoon repareren.
Ik kwam terug van het kippenhok, waar ik een draadtang had
gehaald, toen ik op dertig meter van de hal aan mijn rechterhand
plots vuurwerk de lucht in zag gaan, een witte vonkenstraal tegen
de donkere hemel. Gelijk was de hele school in het donker.
Ik rende naar het generatorhuisje om te zien of de een of andere
onverlaat de schakelaar had omgezet. De bediende wilde me er
niet in laten, ondertussen renden de meiden in paniek naar de
slaapzalen; een spook?
Voor de tweede keer had iemand een stuk ijzerdraad tegen de
leidingen gegooid en kortsluiting veroorzaakt. De automatische
beveiliging had grotere schade voorkomen.
Ik kreeg een droge keel. Ik werd kwaad. Zou deze duty weer
worden als vorig jaar? De bediende zette de schakelaar weer om
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en het was licht. Mijn lust om te dansen was verdwenen.
Aan het slot van de avond ging ik naar het eind van de hal dat het
dichtst bij de meisjes slaapzalen is. Tabo (2A) kwam een praatje
maken. Tabo betekent vrolijk in het Lozi. Haar vriendin Ivey
Kekelwa uit 2D droeg een donkere jurk met gele stippen. Ivey
probeerde me aan te raken. Ik ging haar pogingen niet uit de weg.
Sitali Nyambe lachte naar me, Alice Wamulume, al bijna
onzichtbaar in het donker, wenste me goede nacht.
De diesel is bijna op.
Vanochtend kwamen Johns Kalimukwa en Martin Mukelabai.
‘In het kippenhok zijn vier dode kippen. Er is een slang binnen
geweest.’
In het zand waren sporen te zien. De slang was over de muur van
1,40 meter gekropen.
Kalye en Simenda doen piece work, peace work, brokkenpiloten.
Ik laat mijn baard staan.
Volle maan. De hemel is wolkenloos, nadat het eerder op de
avond nog regende, de nacht wordt kouder.
Mijn bad loopt murmelend vol, buiten ruist angstgras. Het is
kwart over negen. De generator staat al af. Er is nog diesel voor
een ontbijt.
Ik tremde vanavond bijna een leerling in elkaar. Ik had mijn
rechterhand al opgeheven, mijn linkervoet balanceerde in het
losse zand, terwijl mijn rechter op kniehoogte in zijn beweging
bleef steken. Er werd teveel heen en weer gelopen; oudere
leerlingen die allemaal hun jongere zusters welterusten wilden
zeggen.
Waarom ook study op de laatste schooldag? Er valt niets meer te
studeren in de lokalen. Iedereen is leeg, op, en wil naar huis, weg
van de school.
De laatste weken wordt er nauwelijks nog les gegeven, veel
klassen zonder leraar, veel absenten. Niemand is nog in orde
geïnteresseerd, niemand is nog in school geïnteresseerd.
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In het begin van de week viel ik uit tegen 2B. Alice merkte op dat
ik moe was. Ze vroeg of ik volgend trimester wel hun klassenleraar wou zijn. Ze willen me niet kwijt.
Ik ben leeg. Ik verlang naar een avond praten.
Ik ben een prater, meer een prater dan een neuker, meer een
pater, dat is leuker.
Om acht uur de bel geluid, drie slagen tegen een meter spoorstaaf
die aan een boom hangt. Een half uur te vroeg. De leerlingen
waren te onrustig. Ik was de enige van de drie masters-on-duty
die aanwezig was.
Leerlingen die jennen, treiteren omdat ze weten dat ik hun naam
niet ken. Ik had bijna geslagen.
Vrijdag naar Mongu. Weg.
Ik voel me een vreemdeling in mijn eigen vel. Ik zoek mijn
eigenheid. Nooit houdt dat op. Ik zag mijn agressieve kant, mijn
veiligheidskleppen zaten klem. Het wordt winter.
Ik heb mijn pyjama aan, voor het eerst sinds lang.
Dear Nyambe,
I think that you will be very much surprised by this letter, but even an
unexpected letter can bring joy.
This letter is to let you know that I regret very much that you are no longer
here in the school, 2B gives me less pleasure because of your empty desk.
Because I enjoyed you being there, I would like to meet you once more.
The first days of the holidays I will spend with friends at Sefula Secondary
School. When Kebby Mwanangombe will give you this letter I will already be
there. You will do me a great pleasure when you will visit me there, to say
good bye. If you would prefer a different place to meet, then you can give a
message to Kebby.
If it is completely impossible for you to come and see me, which I do not hope,
please write to me how your life is going now. Remember even teachers are
ordinary human beings.
With very best wishes.
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‘Is dat niet schitterend, alle frustraties in één brief aan Nyambe
Nalukui; de roep om contact, de roep van de haan.’
Ik heb de brief aan Kebby gegeven en daarna lang gepraat met
Tabo en met Charity Mutti van 2A.
'Waarom ben je niet getrouwd?'
Eerst was ik lacherig, daarna werd ik studentikoos.
Ze zijn nog pubers. Tabo meer nog dan Mutti. En ik?
‘Jij houdt je universele leeftijd. Die ligt tussen de 15 en 20 jaar,
schat ik. Je hebt een groot kind aan boord. Je hoeft dat kind niet
te ontkennen. Je kunt proberen het te begeleiden. Af en toe sla je
naast de plank. Dat zorgt voor een hoorbaar en zichtbaar effect.
Ook dat is deel van je eigenheid. Niets om bezorgd over te zijn.’
En de leerlingen?
‘Their minds are not yet settled.’
Jeugdpuistjes.
‘Het beste paard haal je op stal, meiden in een bar zijn om in te
knijpen.’
Mutti en Charity waren het met me eens.
Mijn strohalmen veranderden in rietstengels, ik hoopte op
bomen.
‘Vrouwen zijn geen neukdieren, ze zijn gesprekspartners.’
Ze mogen me wel. Ze houden wel een beetje van me. Ik houd
ook wel een beetje van hen. Ze zijn rijp. Een mens moet zijn
nood klagen waar hij toevallig is.
‘Of staat jou onze kleur niet aan?’ Tabo wilde het weten.
‘Laten we bij mij thuis verder praten,’ dacht ik.
‘Nee, het wordt niet rondverteld. Niemand weet het. Iedereen,
doet het.’
Ik geloof hen niet. Ik heb mijn twijfels. Ik weet niet hoe dik en
glad tropisch ijs is.
‘Kijk uit, pas op,’ zei ik tegen Tabo en Mutti, ‘jullie weten wat er
met die andere twaalf meisjes is gebeurd.’
En ik? Ik ken het onderscheid tussen droom en daad.
‘Dat denk je, je weet het niet. Af en toe maak je een vergissing.’
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Vorige week vrijdag vertrok ik na zevenen uit Kalabo, een laatste
scone in mijn jaszak en snel hete thee naar binnen. Paul Nosiku
had de kachel aangemaakt, hij voelde haarscherp dat een slotontbijt welkom was.
Bij de haven trof ik, naast veel anderen, Musa Sinbala en zijn
vriend uit de eerste klas. Beiden waren om reisgeld geweest de
dag tevoren. De boot vertrok gelijk en door de hoge waterstand
waren we vijfenhalf uur later al aan de overkant. Ik heb niet eens
gemerkt dat we de Zambezi overstaken, hoewel de flood plain
geen binnenzee is, zoals ik had gedacht. Het water was al aan het
zakken. Veel land was er niet te zien, wel veel gras dat net boven
het water uitstak. De hoge zandruggen waar je in het droge
seizoen onderlangs vaart, waren veranderd in topjes van
ijsbergen. Ik vraag me af hoe de bomen in leven blijven, met hun
wortels volledig verzopen. Misschien doordat het maar tijdelijk is,
net als mensen soms tijdelijk onder water verdwijnen en na jaren
gelouterd hun hoofd boven water uitsteken; de voeten steviger in
de aarde verankerd.
Ik zag minder vogels dan de vorige keer. Wel visarenden en rode
kleine vogeltjes, wellicht weaver birds. Reigers en ooievaars
ontbraken.
Op de boot speelde een Philips grammofoon. ‘Namoli will you
please come back to me.’ De jongen die de muziek verzorgde
kreeg 50 ngwee reductie op de overtochtprijs, daar kan hij nieuwe
batterijen voor kopen.
Ik liftte naar Sefula Secondary School en was erg welkom bij
Annie en John, die op mijn golflengte zitten. Ze hadden lange tijd
niemand ontmoet om tegenaan en tegenin te praten. Er kwam
een woordenvloed. Ik kwam voor N.N.
N.N. noch Kebby, die ik de brief had meegegeven, kwam langs.
Met John liep ik stroomopwaarts langs de Zambezi, in de hoop
haar te treffen. Tevergeefs.
John en Annie namen me mee tot het busstation waar een
Ghandiri bus stond te wachten. Ik was te laat. De comfortabele
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UBZ-bus was al vertrokken. Het woei hard. In de verte kwam
een dikke onweersbui aandrijven met een knoert van een regenboog, in de breedte, niet in de lengte. Dichtbij de evenaar lijkt de
wereld op een andere manier aan natuurkundige wetten te
gehoorzamen. Ik weet dat het schijn is, maar ik ontdek slechts
met moeite de onderliggende systematiek in de dagelijkse
verschijnselen.
Sikamona kwam me gedag zeggen en een meisje uit 2C, toen
opeens een forse meid recht naar me toe kwam lopen; is ze een
leerling of niet? Vroeg ik me af, ondertussen met veel interesse
haar decolleté en de inhoud ervan in me opnemend.
‘How are you? Where are you going?’
Langzaam werd me duidelijk dat deze forse meid dezelfde was als
het meisje in de blauw met gele stippenjurk van een week eerder.
Ivey Kekelwa. Ze stond met kippenvel over haar hele lichaam in
de frisse avondwind, dicht bij me, maar ook niet te dicht. Ze ging
naar Lusaka. Het gesprek liep stroef, vaak wisten we niets te
zeggen. Haar uitgebalanceerde borsten deden me ook wel wat
sprakeloos staan; de stomme decolletékijker met de blik op
oneindig overheerste me. Ik kon me niet aan die lustenaar
onttrekken.
Tegen 19.00 uur kwam een andere bus aangereden.
‘Lusaka, Lusaka.’
Ik wilde naast Ivey zitten, en dat kwam goed uit, want zij wilde
ook naast de mukuwa. De vader van Monde Prudence, leerlinge
uit 1B, zat schuin voor me en sprak aan een stuk door. Op de op
één na achterste bank had ik veel meer belangstelling voor de
warme knieën van Ivey. Het duurde tot na negenen voor we
vertrokken. Het licht in de bus ging uit.
Een kwartier verder stopte de bus. De chauffeur haalde nshima.
Ik kocht meelkoekjes in een winkel. Ivey met me mee en terug
naar de bus.
Het licht ging uit. Ik hield mijn arm om haar schouder; om
gemakkelijker te zitten. We groeiden naar elkaar, ik meer naar
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haar dan zij naar mij. De geneugten van een korte broek en
warme dijen. Af en toe deed de chauffeur de binnenverlichting
aan, dan zaten we weer ‘gewoon’. Non-verbale communicatie. Ik
hield haar hand vast en ik zong ‘Manuela, Manuela’.
De bus zat vol zwetende negers en negerinnen, niemand stoorde
zich aan hitte en aan geuren. Rust na opwinding, ontlading na
spanning, verstand na gevoeld te zijn.
Is ze verliefd op me, dacht het kind in me, hoe zijn negerinnen
verliefd? Vast anders dan ik gewend ben, en dat kan gemakkelijk
met mijn ervaringen. Een knipoog van een negerin, een mild
schouderklopje van een negerin, de warme dij, de koele hand van
een negerin, ik weet niet wat dat met haar doet, ik ken haar
gevoelens niet, haar gedachten zijn duister voor me. Ik weet niet
wat ze voor me voelt. Ze voelt me overal.
Op de Kafuebrug, midden in het wild park, inspectie door vier
soldaten met bajonet op geweer. Mijn lijf plakte, ik trok mijn
natte hemd recht.
Alles uitpakken.
Niemand mopperde. Ik vond het zelfs leuk. In de koffers van de
reizigers zag ik dekens en linnengoed. Een soldaat trok aan Ivey’s
bloesje.
‘Wat verberg je daar?’
Ivey zweeg en keek naar beneden. Ik wist het antwoord. Mij werd
niets gevraagd.
Aan de overkant van de rivier haperde de motor. Lawaai van
onder de motorkap. Starten, vaart maken, motor afzetten en
uitvieren en dat tot in het oneindige herhaald. Met horten en
stoten haalden we Mumbwa. Voor de andere bus moesten we
opnieuw betalen. Ik nam de kosten voor Ivey voor mijn rekening.
Nu zat ze een bank voor me, naast haar broer. Ze heeft kleine
nijlpaardenoortjes met zand in de schelp. Het haar geplaited, het
zwarte naaigaren raakte los. Ze keek niet blij uit haar grote bruine
ogen. Ze probeerde me aan te raken door tegen mijn hand te
gaan zitten. Ik voelde me meer vader van een dochter dan

116

minnaar van een vrouw. Ze is geen dochter, ze is geen minnares,
ze is…
Ecce homo...
Onder de hete douche op de Dutch Farm in Lusaka kreeg ik een
déjà vu-gevoel, alsof ik de hele toestand in de bus al eens had
beleefd en had gezien. Ik was toeschouwer, meer toeschouwer
dan deelnemer..
Op het NRDC, het National Resources and Development
Centre, neem ik deel aan een congres over production units. Ik
deel mijn kamer met een leraar uit Serenje, dat ligt tussen Mpika
en Kapiri Mposhi. Hij ligt al in bed. Ik hoop dat hij kan slapen;
het licht van de bureaulamp schijnt verder dan ik wel zou willen.
Ik zou de ruimte om me heen kleiner willen maken, mijn hoofd is
groot en geeft uitzicht op wat gebeurde. Als ik aan de busrit denk,
komt Ivey bij me boven. Ik lach, in mijn hoofd klinkt een
schaterlach, een kindervraag om herhaling. Het onmogelijke
gebeurt. In de tropen gelden andere universele wetten.
Ik vroeg haar niets. Vertel mij niets.
Mijn baard groeit aardig. Redelijk toonbaar na veertien dagen,
pikzwart. Ik voel me prettig met groeiend zelfvertrouwen.
‘Merk je dat het onvermoede en onverwachte sterk de route van
je voeten bepaalt? Wat was je eigen inbreng? Wat heb je jezelf
laten overkomen? Aardige stoeivragen.’
Op de gang gepraat met Sitima Clemens Kalimukwa. Kalimukwa
betekent; ik ben de enige, het enige overgebleven kind, de
anderen zijn dood.
Ik gun mezelf geen tijd mezelf terug te vinden. Het is alsof ik
voortdurend met mijn armen zwaai om niet van het koord te
vallen. Ik ga terug naar Kalabo. Thuis, tuinieren, uitblazen,
schrijven, Lozi leren, die repeterende lettergrepentaal, koken en
verder niets, helemaal niets. Eigen sop.
Ik deed mijn woord op de conferentie. Ik liet van me horen. Het
wordt tijd om te zwijgen. Nuttig om weg te blijven van plekken
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waar ik me kan manifesteren. De gelegenheid maakt de aandachtdief. Ik wordt graag gezien en gehoord. Ik weet niet steeds of ik
wel iets zinvols te melden heb.
In mijn hoofd klinkt de busrit in herhaling. Ik raak de belevenis
niet kwijt. Ik weet niet hoe ik het passend maken kan, zodat de
ervaring niet langer woelt en mijn lijf in beslag blijft nemen.
Er is in mij een dieper gevoel losgetrild. Ik weet niet hoe dat
gevoel eruitziet, de ongrijpbaarheid maakt me onrustig.
Na de onzichtbare en onvoelbare N.N. kwam Ivey, Poison Ivy.
De giftige plant. De nachtschade.
Ze was mooi als een aardappel, al vond ik haar mooier in haar
blauwe jurk met gele noppen.
Soms twijfel ik eraan of zij het wel is.
Ik twijfel en dat is niet nieuw.
‘Na ku lata.’
‘Ik houd van jou.’ Ik hoor een vertrouwde stem.
Mei
Thuis.
Ik werd ziek. Ik sliep op de Dutch Farm in Lusaka. Rillend onder
vier dekens, koud en een loeiheethoofd. Koorts.
‘Waarom blijf je niet uitzieken?’ De beheerster bracht me naar het
busstation. Het duurde tot de avond voor de bus vertrok. Ik zat
voorin, naast niemand.
Ver na middernacht in Kaoma. Blue barking dogs. Alle honden
blaften op de teacher’s compound. Ik kreeg een koele plek op een
eenpersoons matras in een kamer.
Thee, slapen, naviquine.
‘Ga niet staan,’ zeiden mijn benen.
Mijn hoofd werd zwaarder.
‘I am dying.’
Cerebrale malaria? Ik zou niet de laatste zijn.
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Kippenvoer gekocht, broodjes gegeten, oude kranten gelezen.
Enervering; wat betekent dat woord?
Als ik Ivey weer ontmoet zal ik wel vreemd kijken, of zal ik
gewoon lachen en iets aardigs zeggen? Voel ik me schuldig?
Wat is schuldgevoel meer dan angst of domheid?
‘Schuldgevoel levert niets op. Schuld belijden is effectief in een
rechtbank, of bij een biecht. Het levert soms strafvermindering.
Schuld belijden is met spijt omkijken en het is geen omkijken in
verwondering. Schuld is as, as, as. In Drenthe heet dat: as komp
in de meuln te pas. Verwondering en verbazing leveren
openingen naar de toekomst, en dat is, na het heden, het enige
wat beschikbaar is.’
Ik haal mijn schouders op en voel een vragende blik in mijn
kinderogen. De duivel ziet en voelt alles. Hij wordt milder.
‘De vraag naar het waarom van de dingen is een vraag naar het
verleden. Die vraag leidt nergens toe. Het is onwil of onmacht,
beide misschien, om het heden te aanvaarden met alles wat er
bijhoort. De hel wacht op je als je niet gehoorzaamt aan de
wetten van het bestaan. Je kunt het leven enkel beheersen door te
gehoorzamen. Leun mee met wat op je pad komt.’
Ik vraag geen advies, zelfs niet aan de duivel. Ik wil enkel gezegd
hebben wat me bezighoudt.
‘Met woorden verlaten ervaringen mijn lijf, de herinnering blijft
en wat eenmaal is gezegd raakt vaker dan eens zoek in
vergetelheid.’
Mijn baard en snor groeien aardig, mijn snor knip ik bij om mijn
bovenlip vrij te houden.
Ze had nijlpaardenoortjes, een kleine mond, de vorm van haar
neus ben ik vergeten, ze lachte bolle wangen.
Bloesemtak van Bordewijk.
Pianomuziek van Mozart.
Fool on the hill.
Eiercake gebakken.
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Gisteravond. Het licht was al uit. Plots viel de lampenkap –een
oud boodschappenkorfje- naar beneden. Ik schrok, trilde op mijn
benen.
‘Don’t mix up with girls. Find yourself a woman in Kashitu.’
De head master over moraal en goede zeden. Donderpreek in de
lerarenvergadering.
De eerste schooldag van het tweede trimester. Was ik bij het
begin van het eerste trimester nog opgewonden om de leerlingen
van 2B terug te zien, deze keer had ik me er al op voorbereid dat
er maar enkelen terug zouden zijn. Zes jongens en drie meisjes
telde ik. Transport problems.
Ik beweeg me behoedzaam door de school; behoedzaamheid zo
noem ik mijn angst. Mijn gedachten zijn elders en elders is niet zo
ver weg; de meisjes boarding. Ik koos een ander pad naar de
lerarenkamer, naar het kippenhok, naar het leslokaal. Ik
verkleinde in gedachten de kans om Ivey tegen te komen. Ik keek
opzettelijk in een andere richting, niet naar de meiden die in de
vakantie volwassener waren geworden.
‘Je maakt je zorgen: heeft ze gepraat? Heeft je vriendinnetje
verteld over de vlekken op de busbank, over de weeïge geur
boven de negerzweetlucht, over je zwervende handen? Weet de
hele school van je kinderavontuur?’
Charles Sitali, het nieuwe hoofd, wist wel weg met de leerlingen.
‘Jullie moeten je haren kammen, vertrek anders maar naar
Mozambique en word daar gorilla freedom fighter.’
Hier kan alleen een zwarte zoiets hardop zeggen.
‘Back to the trees.’
Het klonk prachtig.
Uit de linzen die ik vanavond at, kropen wormpjes. Dat zag ik
nadat ik ervan had gegeten. Ik zal er niet dood aan gaan.
Mike Cherry is aan de Honda tractor verslingerd geraakt. Ik liet
hem de machine zien. Ik neem meer afstand van de production
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unit. Mijn grote liefde is, naast die andere, het mededelingenbord
en de informatie die ik daar kwijt kan. Ik ben iemand met een
moraliserende boodschap. Ik wil voorzichtig politiek bedrijven,
humanisme in een verstaanbare vorm. Het gaat me steeds beter af
allerlei semi-politieke stukjes te schrijven. Ik zal meisjes uit 3C
vragen de informatie in het Lozi te vertalen, dan kan ook het
gemene volk er kennis van nemen.
‘Daar zitten ze op te wachten.’
Mijn snor en baard zijn nu goed toonbaar. Ann Goodwin vindt
het een vooruitgang. Ik ben een beetje onzichtbaar geworden.
Dat past me wel.
Mr Siv, hij heet Sivastananparanathan, sprak met me over
vrouwen en trouwen, over hoe knap, slim, handig en veelzijdig ik
wel was. Ik heb hem gelijk gegeven en geprobeerd een god van
mezelf te maken. Ik weet niet of hij voelde dat ik hem op die
manier voor de gek probeerde te houden.
‘Je houdt jezelf voor de gek. Je gelooft zelf dat je god bent en je
haalt tegelijkertijd dat beeld onderuit. Misschien ben je een
Griekse god, zo een die achter de vrouwen aanjaagt en ze
probeert te verschalken om ze daarna achter te laten.’
Siv vertelde dat er in Lusaka een paar meisjes naar me hadden
gevraagd. Dat kan natuurlijk best niet waar zijn.
Siv is rondbuikig, hij snoept.
Sitali Nyambe is terug. Verder is 2B maar voor de helft gevuld.
Van Alice Wamulume lag er een brief in mijn duiventil, zo heet
het postvakje in de lerarenkamer. Ze komt later op school, ze
heeft last van haar ogen en is in Lusaka naar een oogarts geweest.
Haar geschreven Engels is matig, maar wat wil je ook als je
Pandya als leraar hebt. Pandya is overigens doof. Lastig voor een
talenleraar.
Aan het poststempel, Sefula, dacht ik eerst dat het een brief van
N.N. was. Ik liet de brief drie uur dicht.
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De production unit draait weer; grotendeels op blanke steenkool.
Vandaag, voor de derde keer ooit, voor elke leerling een ei; mede
dank zij mijn inzet is dat mogelijk geworden. Deze Lieve Heer en
Almachtige Opschepper heeft ook 300 mestkuikens besteld.
De groeten van Nyambe Nalukui. Alice bracht ze me. Kebby
bracht me de brief terug die ik hem voor Nyambe had meegegeven. Hij had haar niet getroffen.
‘Alles is altijd anders.’
Ik durf geen brief aan Nyambe te schrijven. Ik ben te emotioneel
en sta niet voor mezelf in. Ik heb niet veel te zeggen; ik heb veel
te vertellen.
Vanochtend heb ik gezongen, vanmiddag weer. Tuinsproeien,.
Nyambe heeft al een dikke baarmoeder, vertelde Alice, ze wist het
woord voor buik niet. Graag zou ik met Nyambe praten, echt
praten. Non-verbaal.
Ik deel mijn huis met David Clocker. Britse leraar uit Liverpool.
Not my cup of tea.
Vandaag was een feestdag, Africa Freedom Day, volgens rooster.
Er is een vergissing gemaakt. Morgen is de vrije dag. Albert dacht
zeker dat het vandaag was. Hij had geen lunch gemaakt, kwam
niet opdagen.
Ivey gezien. Ze zit in 3A en ze heet geen Ivey. Hoe ze wel heet,
dat weet ik niet. Daar kom ik wel achter; ze is ingeroosterd bij het
bananen poten. Ik maak een plantage met 120 bananenbomen,
achter het kippenhok.
Ik knikte. Ze lachte nauwelijks. We zeiden niets. In haar ogen
stond niets te lezen.
Misschien is ze alles vergeten. Ik niet. Ik heb zaterdag op zondag
de klok rondgeslapen. Dat deed ze met me.
‘Zeg eens dat denken geen werken is. Verdringen en vergeten is
ook werken, hard werken. Wil je daar je energie aan besteden?’
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Ik wil contact. Ik heb een voortdurende glimlach om mijn mond.
Ik ruik talkpoeder, talking powder heet dat hier, dat naar Durexcondooms geurt.
‘De Griekse god bereidt zich voor op een Grieks drama. Het zal
verkeerd gaan, ieder ziet het aankomen, ieder op die ene ware god
na. Niemand is in staat het lot te wijzigen.’
‘I put her under the soil.’
Terwijl ik gisteren op mijn lunch wachtte en mopperde heeft
Albert zijn dochtertje begraven. Er was iets mis met haar hart. Hij
was nog met haar naar een witch doctor geweest. Het had niet
geholpen, niet voor dit zwarte kind. De radio die David voor hem
uit Mongu had meegebracht was een slecht surrogaat. Gek dat ik
daaraan dacht: dan heb je een radio in plaats van een meisje. Je
hebt een radio en een dood kind.
David kwam om zeven uur binnen. Ik heb geen zin met hem te
praten. Soms versta ik hem maar half; hij slikt zijn woorden in en
wat zijn mond verlaat wil ik niet tegen mijn trommelvliezen.
Alice Wamulume stelde na de les nog een vraag: wat betekent
uptake? Het ging over planten die mineralen nodig hebben. Ik
voelde dat het haar niet om het antwoord ging. Ze wilde dichtbij
me staan en met me praten. Ik dacht: als je ouder was meid….
‘Die projecties zijn eindeloos. Je eigen behoeften wil je in het
gedrag van die ander, in elk woord, in elke vraag beantwoord en
bevestigd zien. Blinde vlekken, te veel voor twee ogen. Het duurt
nog lang voor je dat hebt ontdekt, ik vrees het ergste voor je.
Uptake, dat zijn alle indrukken die je opneemt, alle waarnemingen
die je binnenlaat, onbegrensd, totdat je leert je oren en ogen te
sluiten en genoegen te nemen met wat je hebt.’
Ik heb die rotvlieg eindelijk gevangen. Hij zoemt zich dood onder
het glas. Hij krijgt van mij alle tijd. Ik heb geen haast.
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‘Totdat je leert je oren en ogen te sluiten en genoegen te nemen
met wat je hebt.’
Morgen les over koolhydraten en vitamines en over schakelingen
in serie en parallel. De kinderen weten en begrijpen minder dan ik
had verwacht.
‘Totdat je leert je oren en ogen te sluiten en genoegen te nemen
met wat je hebt.’
Kashawa uit 2E is tegen het planten van bananenbomen omdat
hij er zelf niet van zal eten. Later betaalt hij genoeg belasting om
het eten wat hij nu in de eetzaal verorbert terug te betalen. Hij
ziet de production unit niet zitten. Hij is niet de enige. Kalimukwa
is de enige.
Elke maand wordt hier wel een leerling confused. Verwardheid is
een prima verdediging tegen gebeurtenissen die de macht om te
veranderen te boven gaan, gebeurtenissen die niet passen en
onvermijdelijk lijken.
Ivey heet geen Ivey. Ze is geen klimop, geen Rhus radicans, geen
toxicodendron, geen Hedera helix, geen poison ivy.
We hebben elkaar weer gevonden; Kaminala en ik. Ik trof haar op
weg naar mijn tweede grote liefde: de bananenplantage, daar waar
de twee betonpaden overgaan in één, oh heerlijke symboliek, liep
ze ineens naast me.
‘Ga je je banaan poten?’
Ik begreep mijn eigen vraag niet.
‘Nee, ik heb mijn voet bezeerd.’
Haar rechtervoet zat in wit verband. Ze kon ondanks de wond
gewoon lopen.
‘Het was nep, die wond aan de voet, zegt mijn binnenman, ‘dat
weet je wel. Ze kan niet vooruitkomen in het leven, ze heeft –jehulp nodig. Jij begint over bananen, dat gaat ook zonder
nadenken. Je lichaam regelt zijn behoeften en verlangens wel. Zie
je wel dat je je niet ongerust hoeft te maken. Je lijf weet wel welk
pad gereed ligt. Je begrijpt de signalen nog niet steeds, dat komt
met de jaren. Dat begrip gaat een beetje sneller als je alert bent.
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Zo onderscheiden de leerlingen zich van elkaar. Zo raken ze niet
confused. Net als die anderen die de naad uit de broekspijp
tornen en een losser leven willen. Net als die ander die op
klompen in de klas staat en liedjes zingt en Nederlandse woorden
op bord schrijft en vorm geeft aan wat in hem woelt. Er is meer
taal dan gesproken woorden. Non-verbaliteit heeft een eigen
grammatica en een eigen zinnenbouw. Het leven leert je die
banaliteiten; die basisbegrippen die op straat liggen, maar vaak uit
valse schaamte over het hoofd worden gezien.’
Ik liet haar foto’s zien; ansichten van turf jenever en achterdocht.
Ze kwam dicht tegen me aan staan. Ik voelde haar linkerborst
langs mijn rechterelleboog wrijven als een paard dat jeuk heeft en
de hals langs een boom schurkt. Ik bleef als een boom staan en
voelde mijn bast dunner worden.
‘Je bent nu een klein kind, zelfs geen groot kind. Ik zou je willen
waarschuwen. Ik weet dat je pad voor je ligt. Ik waarschuw enkel
bij redelijke kans op succes.
Het is als met houden van en toegeven aan de hormoonspiegel in
je bloed. Heel kort is er een weg terug. Binnen enkele minuten
kun je besluiten nee te zeggen tegen het lichaam van een ander en
kun je een andere kant op te kijken. Aarzel je, dan is het te laat en
gaat je lichaam met je op de loop. Honderden echtelieden hebben
dat moment voorbij laten gaan en zijn in een opwelling van hun
partner vertrokken. Te laat. Op tijd!’
‘Er zijn twee meisjes voor je,’ zei David.
Ik sproeide de tuin. Meisjes die geld van me hadden geleend en
het terug kwamen brengen, dat had ik gedacht.
‘Zo, jullie zijn out of bounds,’ zei ik.
Kaminala en haar vriendin wilden weten waar ze haar banaan op
de plantage moest poten.
Op de plantage, die nauwelijks die naam mag hebben was hun
enthousiasme voor het handwerk een stuk minder.
‘What about your camera?’
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Kaminala keek zwoel. Zo wilde ik een foto voor het archief.
De bananenboom sopte in een drab van zwarte aarde en
koeienpoep.
‘Tja, de beeldtaal is je specialiteit, maar kan het niet een beetje
subtieler?’ Mijn binnenman grinnikt om zoveel spel met taal en
zinnen.
‘Snap and give?’
Ik ging naar huis en haalde het fototoestel. Kaminala had het haar
geborsteld en droeg een dunne halfdoorzichtige katoenen jurk.
Geel slipje, gele beha, gebloemd. Diepzwarte huid.
Ik maakte een foto en nog een.
Ik vertelde dat er risico’s aan onze ontmoetingen vast zaten.
‘Elke vermaning, elke waarschuwing is een vraag aan een ander.
De woorden verlaten je mond, je zet je emoties buiten je lijf in
een vlaag van bezorgdheid, boosheid, belangstelling. Maar de
enige tot wie je je woorden richt ben je zelf. Je weet dat nog niet.
Je luistert niet naar je eigen woorden, je kent er zin en betekenis
niet van. Jouw woorden dringen niet tot je door; je ziet dat
weerspiegelt in de vrouw door wie je je laat verblinden, uit
noodzaak.
Ik ga je niet waarschuwen. Je bent doof.'
Ik sloeg haar met mijn platte hand op haar billen, zachtjes. Ik
krabde mijn buik en lachte. Dit had niets met haar te maken, alles.
Juni
‘Your girl friend.’ Dat is David bij het ontbijt.
Mijn huisgenoot ligt me niet zo. Dat is wederzijds. Op donderdag
gaat hij naar de bijbelclub van Plymouth brotheren. Grace en
Monica, zusters uit het ziekenhuis in Yuka doen mee. David praat
en herhaalt als er bezoek komt de helft van wat ik heb gezegd. Hij
zou alles verder vertellen, maar hij luistert slecht en mist de
andere helft. Hij praat door, zelfs vanaf de wc, en als ik poep,
roept hij over de ruisende stortbak heen. Ik heb nog niet geleerd
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te zwijgen, ik weet ik geen uitweg. Kaminala; mijn weg, mijn
waarheid en mijn beven.
Albert heeft mijn schoenen gepoetst; hij was me voor. Albert
weet wat me in leven houdt. Albert weet hoe hij een bwana kan
laten glimmen.
Drie leerlingen de les uitgestuurd.
Tijdens de les met Tabo uit 2A gepraat. Ze verdiept zich graag in
mijn huwelijksproblemen. Voor de vakantie had ik haar beloofd
met een zwarte vrouw terug te komen, in haar ogen ben ik daar
niet in geslaagd.
‘You failed.’
‘Als jij vijf jaar ouder was,’ zei ik, ‘I could propose you.’
Tabo lachte, schudde haar hoofd en wees op haar arm; maar jij
bent wit en ik ben zwart.
Een negro, uit Amerika, dat zou kunnen, maar black uit Africa,
nee, toch maar niet.
De bel verloste me.
Met David kan ik niet praten. Hij leest de bijbel, geeft R.K. –dat
is Religious Knowledge-, houdt niet van bier, vindt dronkenschap
vulgair, vergelijkt alles met good old England, vertelt verder wat
hij hoort, drinkt geen ongekookt water, lust geen bohobe, eet
geen ongekookte kool, vindt na drie weken de leerlingen al lui,
beantwoordt vragen over seks met een christelijke saus.
Ik herinner me de seksuele voorlichting op de voorbereidingsdagen van de zesde-klassers van de lagere school. Uiteindelijk had
iemand de moed opgebracht om de vraag op een papiertje te
schrijven: ‘Hoe gebeurt het nu eigenlijk?’
‘Ik kan me niet voorstellen dat het fietsend gebeurt,’ antwoordde
de pastoor. ‘Volgende vraag.’
Met zulke antwoorden kom je hier de klas niet uit.
‘Hoe komt het dat een jongen een stijve pik heeft? vroeg een
meisje uit 2F.
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Ik praat over pompend bloed in een puberpenis.
‘Loopt een jongen dan de hele dag met een stijve?’
Ik stel haar gerust. Ze strijkt met haar zachte hand over mijn
blote knieën en laat me verbouwereerd achter.
Op de foto is duidelijk te zien dat Kaminala nog een meisje is. Ik
weet niet wat ze in me ziet, wat ze van me verwacht, of het zou
een bustrip moeten zijn. Ik weet niet of ik nog zo’n kaartje wil.
‘You got yourself a wife, sir.’ Een meisje uit 2E.
‘I still choose myself.’
Ik was niet verbaasd. Komt wat komt.
Ik heb een likdoorn aan mijn rechtervoet.
Naweeën van de booze. Tien kwacha om naar meiden te kijken
op de lerarenpartij. Langs de muur in Konga’s bar zaten zes
vrouwen voor zich uit te staren, vlak bij de deur tegen de muur
een paar vrouwen met kind op de rug.
Ik voelde me als op een hbs-fuif. Kijken, maar niet meedoen.
Catharina van night school sprak me aan.
‘I like this record too much. I like fanta too much. I like this
dance too much.’
Ze was mooi en vlot en hield van dansen.
Kalabo is een gat. Alle vertier is welkom. Ik kan me
langzamerhand goed voorstellen waarom neuken hier zo
belangrijk wordt geacht. Naast kinderen verwekken heeft het de
functie van ontspanning en vertier, want ver weg van de stad is er
weinig meer te beleven dan bierdrinken en neuken in het donker.
Robert heeft een ontstoken teen. Hij ligt al drie dagen plat. Hij
noemt Kaminala ‘a hard woman.’
Ik hoor hem wel, maar begrijp hem niet.
‘Ze wil een witte aan de haak slaan om zo status en luxe te
krijgen.’
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Ik geloof hem niet.
Hoe krijg ik mijn hormoonspiegel naar beneden?
Een brief van mijn afstudeerhoogleraar.
“Tussen de regels door merk ik toch wel dat je het soms moeilijk hebt. En
dat is geen schande. Maar wat houdt je zo fenomenaal op de been? Uit de
tekst op de cassettebandjes die je stuurde, proef ik een soort humor die ik
voorheen eigenlijk niet zo van je kende; een relativerende, scherpe observatie
van alle problemen en een geweldig stuk distantie van zelfbeklag. Kende ik
jou in Groningen niet goed genoeg, of heb je dit speciaal in Zambia
ontwikkeld? Voor mij een vraag, voor jou…
Afgezien van alle feitelijke informatie, bewonder ik je woordenspel en
improvisatietalent. Maar bovenal waait er bij mij iets over van een geestelijke
vrijheid, een ongebondenheid die weldadig aandoet bij alle verkramping in dit
kikkerland.”
‘Dat is erkenning kerel. Houd dit vast en bouw hier op verder.
Het zijn deze elementen, om de chemie erbij te halen, die een
synthese kunnen bewerkstelligen tussen de buitenwereld en je
binnenbeleving. Op dit soort funderingen bouw je in harmonie.
Hoe vrees ik dat je niet doorvoelt wat je in een alinea krijgt
aangereikt. Het lot van het beperkte zicht dat bij een adolescent
hoort en tegelijkertijd zo vertederend is.’
Mijn prof heeft een raam in mijn taalkamer getimmerd, en me
uitzicht gegeven. Beter; hij laat me zien dat er ramen in kamers
voorkomen, niet alle kamers zijn cellen.
Ik moet uitkijken, uit dat raam, zodat me de arrogantie niet naar
het hoofd gaat stijgen en dalen, van de leien gaat glijen in de
valleien.
Hoeveel inzicht kan een mens verdragen?
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‘Ik kan wel verder gaan om je te vertellen hoe de levensloop in
grote contouren over je heen trekt. Ik ken je zachtmoedige en
heftige binnenkant enigszins, omdat ik zelf die binnenkant ben en
me maar langzaam aan je meedeel. Ik weet niet hoeveel inzicht je
kunt verdragen. Ik vermoed dat er nog veel water door de
Zambezi en andere rivieren naar zee zal stromen. Water dat af en
toe, als de rook die dondert, stomend een weg zoekt.
Jij, en daar ben je niet uniek in, zoekt naar je eigenheden. Als je er
lang genoeg bij stil staat en af en toe stappen zet, zul je je
eigenheden ontdekken. Dat gaat niet eenvoudig. Er zijn veel
zijsporen die je niet als zodanig herkent tot je aan het eind van die
doodlopende weg bent. Terug is dan de enige oplossing, of een
grote sprong naar de hoofdweg, met negatie van tussenliggende
gebieden. Zo’n sprong vereist spankracht en ook durf die niet
altijd aanwezig is en ondersneeuwt in booze en in de bloesjes van
de schoolmeiden.
Na verloop van jaren zul je ontdekken wat je kwaliteiten zijn.
Soms worden ze je aangereikt door een briefschrijver of door een
passant in een bus of trein. Dan weer herken je jezelf in een
schilderij of een krantenkop. Het zicht op je kwaliteiten neemt
langzaam en soms schoksgewijs toe. Je zult verrast worden door
jezelf, dat gaat beter naarmate je je instelt op verbazing en
verwondering. Zeker weten remt je in je ontdekkingstocht; twijfel
brengt je verder.
Heb je eenmaal een eigenheid ontdekt, dan ga je op zoek naar
bevestiging door je omgeving. Je vent je ontdekking uit als een
klein kind dat voor het eerst de paardensprong heeft geleerd en
het bezoek, tot ergernis van de ouders, tot laat in de avond
demonstreert hoe het over de divan kan springen. Gelukkig is het
kind zich niet steeds van die ergernis bewust, dat zou het maar
remmen om verder te gaan en om een hoek te kijken.
De herhaling bevestigt je in je kwaliteiten, net zo lang tot je je zelf
van je inhoud overtuigd hebt, dan glijdt de noodzaak van
voortdurende bevestiging van je af. Je kwaliteit is je eigen
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geworden, net zo eigen als de vorm van je neus en de kleuren in
je ogen. Ze zijn er, je staat er niet dagelijks bij stil, maar je
gebruikt ze voortdurend. Het maakt je niet meer uit of ze aan het
schoonheidsideaal beantwoorden. Ze zijn je eigen.
Af en toe kom je iemand tegen die je in je eigenheid bevestigt, dat
geeft een plezierig gevoel. Het is een stimulans om verder te gaan
op de speurtocht. Het duurt even voor je onderscheid kunt
maken tussen prikkels die je verder helpen je eigenheid te
ontdekken en prikkels die je remmen en je in je gewoonten vastklemmen.
Als je na jaren op voldoende punten je eigenheid hebt ontdekt en
vastgelegd, dan pas is er ruimte voor een vrouw en kind, voor
jou. Je laat je niet meer onderuit halen door de minste of
geringste aanraking waardoor je je nu nog in die ander laat
vervloeien. Je hebt nog teveel honger naar die ander. Ik ken je
van binnenuit; het duurt nog even voor je dit bereikt. Ik vertel je
niet hoe lang dat duurt en niet hoe dat pad eruit gaat zien. Ik weet
het niet, ik heb enkele vermoedens van binnenuit. Ik ben
benieuwd, soms ben ik bezorgd.’
Genieten is heel veel nieten in een loterij?
Dit taalspel en de woorden van mijn prof houden me op de been.
Vrouwen die dit aanraken halen me onderuit en kunnen me
beheersen.
Het zijn gevoelige kanten van me, ik ben er kwetsbaar.
Als ik ooit schrijver word, ik sluit dat niet uit, als ik ooit publiceer,
dan is mijn pseudoniem Herbert Stroovuur, omdat stroovuurtjes
al heel oud zijn en omdat ze snel uitdoven, even heet en dan is er
enkel as.
Liefde uit een opzwelling geboren.
Kaminala is in 1959 geboren, ik vond het jaar in het register. Ze
heeft dode broertjes en zusjes, net als iedereen hier op school.
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De District Governor heeft op sportdag een toespraak gehouden.
Radio erbij. “Kalabo-leerlingen breken ramen, vernielen
overheidseigendommen, beschadigen de school, er is geen
discipline.’
Laat het gemene volk dat weten, doe ze er kond van.
Ik heb de hele dag tegen de kinderen aangeschreeuwd; de klootzak.
De D.G. zat de hele dag sjacherijnig te kijken naar de sportende
leerlingen. Briefje met toespraak in zijn binnenzak, wachtend tot
hij aan de beurt was en uit kon halen; papiertje, voorlezen, de lul,
stijve.
Een klap in mijn nek.
Vanwaar weer
Dat verre verlangen
In mijn voelen te vlooien
Naar buiten te krabben
Wat kriebelt van binnen.
Laat ik de dichter een andere keer maar naar buiten laten kijken.
Ik weet niet hoe het komt, maar mijn humeur en mijn energie zijn
de laatste weken niet stuk te krijgen. Mijn vermoeidheid door
lichamelijke en geestelijke inspanningen zouden me allang van de
benen gehaald moeten hebben, maar het gaat steeds maar door.
Ik houd van het idee dat Kaminala voortdurend op me wacht, dat
Nyambe een brief naar me stuurt, dat de production unit goed
draait. Ik ben met mijn kont in de roomboter gevallen. Andere
vrijwilligers hebben altijd pech, bereiken nooit iets, en hier gaat
het goed, al wil ik altijd sneller, verder, hoger.
Kaminala betekent: ik geef niet om geld.
Gisteren heb ik na de korte pauze afgehaakt. Tijdens de lessen in
2B hoorde ik de kippen tekeer gaan; blijf rustig, ik kom zo terug.
Alle emmers waren uit het hok verdwenen, de hennen stonden
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op een droogje. Ik vloekte; had op slag de schurft aan de
kinderen. Ik zet jullie in je file, ik neem ontslag, ik ben het zat, al
dat gesjouw achter jullie aan. Dan maar een strikt plichtenprogramma. Wanneer leren jullie op jezelf te passen?
Ik ging naar huis. Trof, -god speelt met me,- de inspecteur op
mijn pad. Hij wilde een les van me bijwonen. Ik zei dat ik naar
bed ging, me niet goed voelde.
Sinds eergisteren is er een tuc-shop, een winkeltje waar eieren en
scones worden verkocht. Albert kookt de eieren op de wood
stove.
Rond vier uur klopte Albert op mijn slaapkamerdeur.
‘Bezoek voor u.’
Ze zat met een vriendin in de woonkamer. Lange rok, witte
blouse waarvan ze de onderkant onder haar beha had gestopt.
Eerst dacht ik dat ze een brede bruine band om haar buik had. Ze
was daar bloot. Het haar hoog opgeborsteld, met plek voor wel
een dozijn ball points.
Ze hadden gehoord dat ik ziek was. Ze waren al in het ziekenhuis
geweest en het gerucht deed de ronde dat ik was opgenomen. Na
zachte aandrang vertrokken ze.
Een half uur later kwam Mwanda Mwanda uit 3A het geld van de
tuc-shop brengen. We praatten over Jeruzalem en Bethlehem,
over Sodom en Gomorrah. Ik viste de sleutel van de tuc-shop uit
haar borstzak. Kom je binnen voor thee?
Toen Mike kwam vertrok Mwanda Mwanda.
‘Linke soep,’ zei Mike, ‘als je doet wat je wilt.’
Vanavond proberen Robert en hij op een nette manier van hun
local woman af te komen. Hoe langer de band, hoe moeilijker te
verbreken, en enkel voor het neuken, dat is na een paar weken
over.
Assez. Ascese.
David irriteert me. Ik had liever een ander als huisgenoot. David
begint zijn broek los te knopen als hij de wc nog niet heeft
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bereikt en als ik na hem ga, vind ik drie druppen op de bril en
drie druppen op de vloer voor de pot. Geriffermeerd als kippenstront, zo fijn. Hij heeft de enige waarheid in pacht en vervalt in
anderen te misprijzen, te veroordelen. Overal waar hij de bijbel
noemt zou hij ik moeten zeggen en zelf de verantwoordelijkheid
nemen voor zijn opvattingen.
Vreemd dat ik me zo aan hem stoor. Hij polariseert me, maakt
me extremer in mijn gedachten en uitspraken, ik laat me tergen.
‘Je zoekt grenzen. Je wilt opschuiven naar de randen van het
weten. Je bent nieuwsgierig en leergierig. Ga door. Zoek een
passende vorm.’
David zit in de woonkamer. Hij praat met Gustav Chimba over
geld en vakantie en geld. Gustav heeft geen geld en ook geen
vakantie en krijgt ook geen 200 pond sterling per maand op een
Britse bankrekening omdat hij negerkindertjes helpt. David zegt
dat het zondig is om op zondag koeien te trainen om een ploeg te
trekken. Honger lijden op zondag is wel toegestaan.
De generator wordt gestart. Ik heb licht en muziek in mijn slaapkamer. Ik ben bevrijd van het gekakel achter de deur.
Sitali Nyambe heeft pijn in haar borst. Ze moet regelmatig een
spuitje gaan halen.
‘Wat scheelt er precies aan Sitali?’
‘Pijn in mijn borst meneer.’
‘Heeft de dokter nog iets gezegd?’
‘T.B., sir.’
‘Too bad, Sitali, too bad.’
Ze lacht vriendelijk met een zuur ondertoontje. Ze is mooi, ook
met T.B.
Vanochtend stopte de generator vijf minuten vroeger dan
gewoonlijk; duidelijker bewijs voor het lengen van de dagen is er
niet. Het eerste lesuur was ik vrij, vrij om de volgende uren voor
te bereiden. Ik hoopte op veel inspiratie, want ver had ik me niet
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in de stof verdiept. De kippen kakelden 100 meter verderop om
water en voer. Ik ging kijken en verstoorde het meisje uit 2E dat
met haar taak bezig was.
Met de bel van het tweede uur kwam de inspiratie. Spiegeltje,
spiegeltje, wie geeft de mooiste reflectie, waar is je hoek van inval,
waar is je hoek van terugkaatsing? De laatste tien minuten tot de
pauze werden rumoerig; iedereen was uitgekeken op zichzelf en
ook op mij. Ik schreef alvast aantekeningen op het bord voor 3C
die na de pauze zou komen.
De bel ging opnieuw. Ik zag niemand komen. Iedereen liep naar
de assembly hall
–‘ass hall,’ zei het hoofd-.
Wat was er loos? Een meisje?
Alexander Petrov kwam naar me toe.
‘Er is vanochtend een meisje overleden.’
Ik voelde onbehagen langs mijn rug omhoogkruipen tot achter
mijn ogen. Sitali Nyambe was vanochtend wel op registratie
geweest, maar niet in mijn les.
Langzaam liep ik naar het kantoorgebouw, de meeste leerlingen
waren er al, stonden rond de versgesproeide christusdoorns die
om de paden geplant zijn. Niet naast de andere leraren, maar op
een ver hoekje vond ik een staanplek, ver genoeg om weg te
kunnen lopen als het nieuws heel slecht zou zijn, als er een stukje
van mezelf gestorven zou zijn. Kaminala kwam dichtbij me staan.
Ze weet me overal te vinden.
De head master loodste de laatste meisjes over de paden. Er werd
nauwelijks gesproken.
‘Wij zijn hier bijeengekomen.’
Een meisje uit 1B was vanochtend naar het ziekenhuis gebracht
en na een half uur was ze overleden: passed away.
Ik beet mijn tong stuk. Zo mooi als die woorden klinken: passed
away. Het was Sitali Nyambe niet. Ze leefde nog in me en buiten
me.
‘Zij is de tweede leerling die we dit jaar verloren hebben.’
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Op 1 mei was in de vakantie een vierdeklasser overleden.
‘We zullen haar de laatste eer bewijzen door naar het mortuarium
te gaan.’
Enkele meisjes snikten.
Samen liepen we naar het ziekenhuis. Ik hoorde hoe Peter tegen
John en Alphia opmerkte: ‘Vorig jaar hadden we ook zoiets, een
begrafenis, dat kostte de hele zaterdagochtend.’
Ik wist niet of ik deze Engelsen moest haten of ze met de lof der
onaangepastheid moest beminnen.
Kaminala liep telkens binnen armafstand.
‘Nee, ik ken haar niet, ze is van 1B.’
Tweeduizend sloffende voeten door het losse zand.
Bij het ziekenhuis zat ik tussen de leerlingen op het gras.
Chakopo kwam naast me zitten, alsof hij zeggen wou: we
begrijpen elkaar wel. Zijn broek werd met veiligheidsspelden bij
elkaar gehouden. Kaminala zat tien meter verder tussen andere
meisjes. Als ik scheef hing, kon ik een stukje van haar schouder
en van de vierkantjes in haar haar zien. Het werd steeds warmer,
zelfs geen hagedissen op de muur. Aan de overkant van de weg
zag ik het groene bordje met het opschrift: het kerkhof is voor
alle diensten gesloten. Ik zag grafzerken in de wc-hutjes die daar
stonden. In de schaduw van de boom stonden John en Alphia te
praten en te gebaren.
‘Jammer dat we de camera niet meegebracht hebben.’
Ik hoorde in mijn hoofd de sonore stem van John.
‘Dat zou een mooi plaatje geweest zijn.’ Alphia.
Op de weg dreef een jongen een paar koeien voorbij. Een
landrover toeterde, vrouwen met brandhout op het hoofd sjokten
naar Kashitu. Achter me krijste een kindje dat naar een moederborst verlangde, een man fietste voorbij. Hij hield de pedalen een
ogenblik stil en reed verder. In de verte echode de bel voor het
middageten. Hoek van terugkaatsing. Iedereen bleef zwijgend
zitten tot Aongola, de head boy, ging staan en met handgebaren
zijn klasgenoten uitnodigde te gaan vertrekken.
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‘Did you cry, sir?’
'I bit my tongue not to cry.’
‘Would you have cried, when it had been me?’
‘I would, yes I would.’
Ze keek me aan. Ik keek niet weg van haar lachende ogen met
ongekende diepte. Ze liet me meer zeggen dan ik wou.
‘It would be better for me to dy, not you; anyway I am already
older than you are. You may have more years to go.’
Ik houd van haar, met haar nijlpaardoortjes en haar X-benen;
vitamine zus-of-zo-gebrek, toen ze nog jonger was en in de groei.
Mwanda Mwanda zorgt voor de tuc-shop.
David kookt de eieren.
Juli
Kaminala stuurde me een briefje met Franse woorden die iets
met erotiek te maken hebben. Ik leerde ze haar tijdens de Franse
les die ik aan een hobbyclub geef. Zestig leerlingen doen na lestijd
mee.
Op de agricultural show, naast de BOMA, draalde ze om me
heen. ‘Zal ik een afspraak maken,’ dacht ik telkens. Ik vroeg het
Robert. Hij gaf geen rechtstreeks antwoord. Ik hoorde: ‘Waarom
niet?’
‘Kom vanmiddag om 14.00 uur thee drinken,’ zei ik. ‘let op, als
mijn vriend –ik bedoelde David- er is, ga dan terug.’
Ik drentel en wacht. Het is twee uur. Het wordt drie uur. Het
wordt half vier. De tijd verstrijkt. Ik doe mijn ogen dicht. Ik ben
aan weerszijden van de Zambezi.
Ik leid haar naar mijn slaapkamer. Ik maak thee. We zitten op veilige
afstand naast elkaar op mijn bed. We zwijgen. Af en toe bedenk ik een
vraag. Ze antwoordt:
‘I don’t know.’
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Ik vraag me af; wat zit er in jouw hoofd? Wat zie je met je mooie ogen?
‘Herinner je je nog wat je in je brief schreef?’
Ze weet het niet. Ze wil niet dat ik de brief pak.
Ik pak haar hand vast. Haar buik gaat op en neer. Ze ademt.
Buikademhaling.
Ik proef het puntje van haar tong. Ik voel haar borst stijgen en dalen.
‘Mag ik?’
Ze kust met open ogen.
‘Geniet je?’
‘Niet helemaal.’
‘Alles is nieuw.’
Haar tepels worden stijf. Ze sluit haar ogen. Af en toe.
‘Waarom trekken we onze blouses niet uit?’
Ze schort haar lange gele rok op. Ze spreidt haar benen.
Ik leid haar naar mijn opwinding.
‘Ik wil nu weg.’
Natte vlekken op haar gele rok.
Ik geef haar twee ongekookte eieren mee. Zonder omkijken verdwijnt ze in de
bush achter mijn huis.
De avond schrijdt voort. Ik houd mijn ogen dicht.
Kaminala wil wel thee bij me drinken, zegt ze. Ik weet niet of ik
wel thee met haar wil drinken. Mijn lichaam wil dat wel, mijn ziel
heeft aarzelingen. Ik wil er niet bij stil staan. Ik wil mijn mond
niet branden aan koude thee.
Vrijdagochtend een lange redevoering van de head master.
Onderwerp: fornication.
Charles Sitali had ontdekt dat sommige meisjes de nacht niet in
de slaapzalen, maar in de slaapkamers van leraren doorbrengen.
Na drie kwartier noemt hij de namen van twee derdeklassers die
hij van school gestuurd heeft; ’s nachts getrouwd en overdag
leerling, dat kan niet.
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Ik lachte wat. Ik was onschuldig. Mijn avontuur heeft zich met
gesloten ogen afgespeeld bij daglicht onder een kop lauwe thee,
terwijl de tijd voorbijging.
‘Daar is tijd voor, om voorbij te gaan.’
Een vijfdeklasser werd ter plekke de wacht aangezegd.
‘Er wordt op je gelet Sililo Kabandela. We hebben sterke
aanwijzingen en er is geen rook zonder vuur.’
De leerlingen verlieten opgewonden de ass hall.
In de lange pauze een preek voor de leraren. Er werden geen
namen genoemd. Sitali ging uitgebreid in op moraal, neuken, en
schoolmeiden.
De ‘schuldigen’ zwegen en de ‘onschuldigen’ deden suggesties die
grotendeels nergens op sloegen.
‘Zet hekken om de slaapzalen,’ zei John. Alphia knikte.
Zij weet wat hekken zijn.
‘Mijn uien worden uit mijn tuin gestolen als ik op school ben,’
repliceerde Kemston Gondwe.
Freude, freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium.
Dochters uit de hemel die de helden van hier beneden komen
halen en naar het walhalla geleiden, alleen helden zijn welkom.
Lafaards branden in de hel, zolang de diabolische generator voor
spanning en stroom zorgt.
Musa en Kalonga zijn geschorst. Ze worden vervangen door Mrs
Oomman, een Indiase lerares, en door een Zambiaan. Opnieuw
een leerlinge dood. Robert vaak ziek en drie dagen in het
ziekenhuis. Donderpreken. Ruzie met Richard Davies over de
production unit.
In april volgend jaar ga ik weg, dan heb ik het wel bekeken.
Oververmoeid, woorden met David, zeg maar Dai, die ik af en
toe door een hel laat gaan. Ik kan zijn denkwereld niet aanvoelen,
ik heb de voortdurende neiging tegen hem in te gaan. Met hem in
de buurt raak ik de puber in me niet kwijt. Hij haalt zaken in me
boven waar ik niet blij mee ben. Van deze boer geen eieren meer.
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Muti Charity uit 2A had in haar schoolschrift geschreven: Tender
and warm greetings of Muti Charity, the girl that is hated by
everybody.
Ik citeer uit mijn hoofd.
Dat sprak me aan. Veel leerlingen schrijven dergelijke zinnen in
hun schrift, Etambuyu bijvoorbeeld; de wilde, die kan er ook wat
van. Ze is bijna een vent in haar onstuimig gedrag.
Ik schreef in het schrift van Muti; Warm greetings from the
teacher that is loved by nobody.
Het eerste wat Muti opviel was dat ik een randje uit haar schrift
had geknipt, ze keek me vragend aan. Ik lachte terug en vroeg of
ze zich herinnerde wat ze daar geschreven had. Dat deed ze niet.
Doorbladerend vond ze mijn woorden; verbazing. Ze haalde haar
vriendinnen erbij, velen lazen het. Ik begon me opgelaten te
voelen. Muti scheurde de bladzijde uit haar boek en begon me
steeds ongelukkiger aan te kijken. Ze at de bladzijde op. Haar
antwoord was een kauwend zwijgen dat tot op heden voortduurt.
Ze zegt niets meer tegen me. Ik ben ontwapend.
Gisteren sprak ik met Muti. Ze wist niet wat ze van mijn
verhaaltje moest denken. Ze wist niet meer wat ze geschreven
had. Ik weet het nog wel. In kapitalen:
TENDER AND WARM GREETS FROM CHARITY WHO
WAS BORN TO BE HATED BY EVERY BODY
Straks zal ik haar het strookje dat ik uit haar schrift knipte terug
geven. Ik kreeg de indruk dat ze mijn woorden had opgevat als
zijnde een voorstel om met haar het bed te delen, en zo was het
zeker niet bedoeld. Muti is nog een kind.
Ik ben lijfelijk in de lokalen aanwezig. Lesgeven doe ik niet; ik vul
de tijd en wacht op het trimestereind.
Kaminala schuift naar de achtergrond. Musa en Kalonga zijn
goede voorbeelden geweest.
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Hoe gaat het hier in huis?
Niet te gek moet ik zeggen. David en ik praten weinig met elkaar,
zodat we ook nauwelijks overhoop liggen. Ik benader hem met
meer takt en meer menselijkheid dan ik wel heb gedaan. Het
zwijgen werkt daaraan mee; geen politiek, religie of seks meer
over tafel, dan blijft de vrede gehandhaafd. Vindicat atque polit.
Ik probeer me minder te laten verleiden tot uitbarstingen en de
gebeurtenissen te verinnerlijken. Dat valt me niet mee. Ik zoek
een tegenwicht. Grappig dat mijn dialect me dat woord aanreikt.
De tegenvrouw. Zonder weerwoord ga ik zweven en na zweven
komt vliegen. Ik raak los van de aarde door gebrek aan weerwoord. Ballast zou me aan de grond kunnen houden.
Ik vind hier niet steeds tegendruk, ik laat me gemakkelijk door
mijn onderbuik meeslepen en laat het beest in me los.
David raakt aan mijn gevoeligheden met zijn verkeerde gespreksonderwerpen, met zijn pisdruppen op de wc-rand. Hij lokt mijn
beest naar buiten. De schoolmeisjes raken me in mijn puberkruis.
Ik word een leeghoofd met een stijve roede.
‘Hoe word je piloot?’ die kindervraag schiet me te binnen. ‘Hang
een stuk lood aan de piele.’
In één vraag en één antwoord de beschrijving en remedie. Niet
vliegen, niet de geilheid achterna. Ik speel het niet klaar. Ik ben al
blij als er een paar rustige dagen zijn. Ik krijg onvoldoende zicht
op de mechanismen die me wegvoeren van rede en evenwicht.
Toenadering schrikt me af. Komt mijn onstuimig gedrag uit
jeugdervaringen, zoals in de boeken staat? Ik ken mijn eigen spel
tussen nurture en nature onvoldoende. Omstandigheden bepalen
sterk mijn gedrag. Hoe kom ik op plek van bestemming?
Wanneer beslis ik om op reis te gaan?
Hoe maak ik mijn onbewuste bewust zodat ik een handvat vind
om een ander pad in te slaan? Of is dat de laatste illusie?
Nog even, en ik verhef mezelf met deze vragenstellerij tot patiënt.
Hoe verhef ik me, zodat ik naast, en niet langer beneden al de
andere gekken sta, die deze kloot bewonen?
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Er is de hele dag al geen water. Ik voel me plakkerig aan de
binnenkant en aan de buitenkant. Vies.
Head master Charles Sitali is vandaag met een grote schaar de
klassen langs geweest. Van iedereen die zijn haar niet had
gekamd, heeft hij een flinke lok weggeknipt. Ik was in 2E.
Hilariteit, vooral toen het hoofd knipte; daarna ook tranen.
‘Ja, ik ken je wel. Als jij je haar knipt verandert je gedrag. Soms
laat je je haar knippen om je gedrag te veranderen, dan weer gaat
het in de omgekeerde volgorde. Andere koers, dan naar de
kapper. Wonderbaarlijk taal van het lichaam. De grammatica van
het lijf.’
Kaminala blijft weg. Ook zij kent de geschiedenis van Musa en
Kalonga. Gisteren circuleerde in de staff room een brief van Alex
Muleya, met als globale inhoud: wij, de staf en het staf comitee,
hebben het volste vertrouwen in Mr Musa Siachingili en vinden
dat hij moet blijven, we geloven niet dat de beweringen juist zijn,
als zou hij schoolmeiden geneukt hebben, enz, enz.
Tijdens de lange pauze ging Charles Sitali op de brief in. Veel
leraren hoorden voor het eerst van de brief. Ze waren het niet
met Alex eens.
Later bleek de reden van Alex’ brief. Musa is naar de CEO in
Mongu, met in zijn achterhoofd: ‘I will not dy alone.’
Alex zit in het nauw en probeert te redden wat al verloren is. Hij
was niet op school vandaag.
Sitali hield zijn rug recht. Mijn waardering voor hem groeit. Ik
mijd tegenwind. Het valt me stoer mijn rug te rechten en recht te
houden als ik word uitgedaagd trouw aan mijn overtuigingen te
blijven. Mijn lafaard leunt al te graag mee, en veert als een
zwieptak snijdend, tergend en verwondend terug als ik tot het
uiterste ben meegegaan.
Ik kom juist terug van een film in de assembly hall; Dracula. Ik
moest er even heen, ik wilde Kaminala zien. Het werd wachten
tot de projector niet meer soepel liep en het licht aanging. Drie
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TL-lampen boven duizend zwarte kinderen en een blonde Rus
die aan de spoelen draaide. Na voorzichtig rondkijken zag ik haar
in een vensterbank. Ze merkte me nauwelijks op. Haar vriendin
lachte breed en keerde het witte van haar ogen naar het donker.
Kaminala zag er niet op haar voordeligst uit. Het is voorbij. Haar
zwakte voor mij is verleden tijd.
Ik weet geen raad met mezelf. Ik weet nu waar mijn permanente
keelpijn vandaan komt. Ik voel een drukkende pijn op mijn
strottenhoofd, een sterke neiging tot slikken. Nu het voorbij is,
nu de liefde over is, voel ik hoeveel het avontuur met haar voor
me heeft betekend, hoezeer ik dit trimester op haar heb gedreven.
Wat als een grapje, een spelletje begon, eindigt in een Draculafilm. Ik slik weg wat ik node kan verteren.
‘Alles is even belangrijk.’
Augustus
Een krat bier gekocht. Ik sprak met Gustav over ruilen van
huisdeler. Hij bij mij en David bij Kapasa. Ik blijk de helft niet te
weten van wat op school gebeurt.
Kapasa is alcoholicus. Ik wist dat hij af en toe dronken voor de
klas staat; op de een of andere manier zie ik niet dat hij dronken
is; dat schijnt hij dag en nacht te zijn. Kemston beheert zijn salaris
en geeft hem voldoende om eten te kopen. Kapasa krijgt de helft
van zijn loon om hem er toe te bewegen zijn ongewenste gedrag
te verbeteren. Zambia kan zich een AA niet veroorloven. Gustav
is zo ongeveer de enige die de situatie kan hanteren.
Kapasa is onlangs uit het troebele stroompje bij de John Howard
compound gevist, onder ‘eendenkroos’, gewassen door een paar
vrouwen. Leerlingen, meisjes, hadden zijn jasje opgevist en meegenomen. Vanmiddag zag ik hoe Kemston hem naar zijn huis
terugsleepte, nog steeds dronken.
Waar klaag ik over met David in huis: geheelonthouder, rookt
niet, neukt niet,...
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Ik zag haar vanochtend; ze had het haar niet gekamd.
Ik schold tegen 2A.
Kaminala kwam ik bij de lerarenkamer tegen, gekleed in ‘lompen’.
Ze zag er slecht verzorgd uit; haar niet geborsteld, haar bloes half
open, een oude gescheurde of losgetornde rok.
‘Hoe gaan de examens?’
‘Ze gaan niet, ik doe niet meer mee. Ik ben expelled.’
Haar vriendin knikte. Zij was ook geschorst.
‘Wat? Waarom dat dan wel?’
Ze had, met enkele tientallen anderen, niet meegedaan aan het
wiskunde-examen omdat het toch op niets uit zou lopen. Sitali
heeft hen daarop van de rest van de examens uitgesloten. Alle
weigeraars moeten naar huis om een brief van de ouders te halen,
waarin deze om verder onderwijs voor hun zoon of dochter
vragen.
‘We are expelled,’ zei Kaminala. ‘Daarom komen we straks naar je
huis om je tot ziens te wensen. We zijn nu geen studenten meer.
Nu mogen we overal komen.’
‘Dat kunnen jullie beter niet doen. Vanmiddag ben ik in de tuin,
daar kun je me vinden.’
Ik surveilleer bij R.K. examens in 2B.
Vanochtend zag ik Kaminala met haar vriendin naar de haven
lopen. Ze aarzelde, hield haar pas in. Ook haar vriendin bleef
staan. Ze liepen verder.
Ze hadden geen bagage bij zich.
Ik wil haar adres in Lusaka.
Sitali Nyambe zit wat moeilijk boven haar papier te kijken. Ze kan
het antwoord op de vraag blijkbaar niet vinden. Het is ook wat
om het verschil tussen een apostel en een discipel uit te leggen.
Vergeten is regel, onthouding is uitzondering.
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Een politieagent heeft een vrouw doodgereden. Hij is bijna
gelyncht.
David intrigeert me met al zijn eigenaardigheden, zijn roestvast
levenspatroon, zijn eenzaamheid en zijn praatziekte. Ik zal niet
veel anders zijn. Ik ben hetzelfde op een andere manier.
’s Ochtends sta ik eerder op dan hij, hoewel hij me de laatste
dagen voor is geweest. Ik ga vóór hem naar de wc. David spoelt
niet door als hij enkel pist; daarom wil ik eerst. Ik durf hem niet
te vertellen dat doorspoelen beter, hygiënischer, schoner is. Ik
vrees de weerwoorden en de aanval.
‘Laf, dat ben je ook. Of zeg je liever: het gereedschap voor
verandering ontbreekt je nog.’ Mijn binnenman steunt me.
Hij komt af en toe in zijn flanel de slaapkamer uit, mompelt iets
onverstaanbaars, loopt naar de pot. Eerst een diepe rochel, een
soort rokershoest, ondanks dat hij zich niet aan tabak bezondigt,
dan hoor ik zijn pis in het water van de closetpot spatten en
wacht ik tevergeefs op het ruisen van de stortbak.
Aan tafel heb ik de laatste weken de radio aan. Dat werkt effectief
tegen kletspraat. Thee met melk en suiker, eventueel voorafgegaan door kreten als: ik ben ziek, ik voel me niet lekker, enz.
Vooral sinds hij zijn voet heeft verstuikt.
Hij eet met zijn mond open, ik vermijd te kijken hoe het brood er
na verloop van tijd uitziet, gemalen door kiezen, gesneden door
tanden. Hij heeft zijn mond nooit leeg. David bidt niet voor het
eten, ook niet erna.
David verslaat Goliath.
Soms loop ik met hem naar school, soms niet. Ik loop altijd
voorop, zijn pas is trager. Na de ‘schoolgrens’ scheiden onze
wegen zich voor de rest van de ochtend. Tijdens de lange pauze
vermijd ik naast hem te gaan zitten.
Middageten samen, luidruchtig, smakkend. Misschien zou ik het
verdragen van iemand van wie ik houd.
Tot het avondeten apart.
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Ik kook meestal. David heeft weinig benul van eten maken. Hij
kan met moeite de houtkachel aan de praat krijgen. We praten
niet veel, we praten steeds minder.
Als hij iets zegt, vooral overdag, dan zijn het juist die zaken waar
iedereen allang over uitgepraat is, of het zijn retorische vragen of
opmerkingen in de trant van; hoe laat begint de eerste les? Er is
alweer geen water, hoe komt dat? Hoe laat gaat het licht aan?
Wanneer komt het eerstvolgende vliegtuig? Wanneer komt de
post? Hoeveel betaal je Albert? Hoeveel ngwee moet er op een
brief naar Engeland?
Eindeloos zijn dit soort vragen; het zou me niet verbazen als hij
op een dag zou vragen wat zijn eigen naam is.
Hij praat met steeds meer halve bijzinnen, vervoegingen en
veronderstellingen ertussen gedrukt, die er voor zorgen dat de
vaart eruit raakt.
Visioenen van hospita’s en oude mannen die kletspraat verkopen,
de hele dag, daar doet hij me aan denken.
Op een vreemde manier mag ik hem wel, medelijden met de
underdog. Af en toe roep ik godverdomme, kut; termen die niet
bij me passen, die ik gebruik om me af te reageren.
In Soweto worden af en toe nog zwarte leerlingen met willekeur
overhoopgeschoten.
Vandaag is de eerste vakantiedag. David is vanochtend naar
Livingstone vertrokken; het huis is weer van mij. Ik hoorde hem
rommelen en hoopte dat hij snel weg zou gaan. Ik had hem weg
willen laten gaan zonder hem nog te zien, de druk op mijn blaas
werd te groot. Het was pas kwart over acht. We zeiden niet veel.
Niets. Hij vertrok zonder dat we tot ziens zeiden.
Kaminala blijft tot donderdag op school, dan vliegt ze uit. Ik wil
haar nog graag ‘even’ ontmoeten. Vanaf de Rural Council Market
liep ik apart om via het ziekenhuis, wie weet zou ik haar treffen.
Het mocht niet zo zijn. Ik wil met haar naar bed, ik wil haar
neuken. God wat zit ik omhoog! God, haal me naar beneden!
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Bij Gustav Chimba geweest. Volgende week ga ik met hem op
stap. Gustav is altijd erg nerveus, zenuwachtig, verlegen. Ik bleef
heel rustig om hem op zijn gemak te stellen. Hij maakte koffie.
We kwamen te spreken over trouwen, lokale Lozi-vrouwen
–Gustav is een Bemba- en wat verder ter tafel kwam. Kemston
kwam; het gesprek werd geanimeerder, dierlijker of bezielder?
Kemston is ook vrijgezel. Hij heeft twee kinderen en neukt elke
nacht een andere vrouw, naar eigen zeggen.
De zusters uit de bijbelclub van David doen wel erg vroom, maar
Grace was al geneukt door een vriend van Kemston. Het was
alsof we alledrie klaarkwamen.
Languit lig ik op een bed in een van de VIP-kamers van het
nieuwe rest house in Senanga, een handdoek met scheepjesmotieven om mijn lendenen en onder een steenrode deken. Very
Important Person. De verlichting wordt verzorgd door een nu
eens niet Chinese lantaarn, maar een Duitse. Het rest house is
nog niet af en nog niet aangesloten op het net; de fittingen zitten
wel op hun plaats, de lampen ontbreken. Ik heb de wc ingewijd
en ook het ligbad, waar met koud rivierwater ook fijn Zambezizand instroomt. Na mij de Chief Education Officer, de District
Governor, na mij KK.
Gustav maakt een wandeling. We delen deze kamer. Via Senanga,
Sesheke en Livingstone maken we een rondreis naar Lusaka.
Uit Kalabo vertrokken. We vonden een slaapplek in de eetzaal
van Lyambai rest house in Mongu. Aan de overkant van de straat
was een bar. Gustav is geheelonthouder, ik vergeet niets.
Aan de bar staat een Europeaan met lang rossig haar. Een Ier,
denk ik en loop verder. Ik voel een mep in mijn nek.
‘You didn’t see me?’
Smoking Joe van Frankipile waterputten.
Joe was goed in de olie. De drank deed wonderen.
We dronken om het leed op de wereld kwijt te raken, we
scholden op en tegen luie Zambianen. Gustav ging weg.
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Joe zou ons dinsdagochtend afhalen en een lift naar Senanga
geven. Daar moest hij toevallig heen. Iedereen kwam, geen Joe.
Laat in de middag. Ik zat in de bar, was net aan ijskoud bier
begonnen, stapt een Zambiaan binnen.
‘Naar Senanga? De auto staat klaar.’
Een Frankipile vrachtwagen vol materiaal voor
waterwinningsinstallaties. Bestemming Kitwe. Dat is een heel
andere richting. Smoking Joe rijdt om, brengt Gustav en mij naar
Senanga.
Om acht uur in de avond zitten we in een tent aan de oever van
de Zambezi met uitzicht op boorputten in aanbouw. We
bezoeken de secondary school, maken een tochtje op de
Zambezi, varen gezwollen koeien voorbij, belanden in de
Harrington bar, bier, bier, bier en een niet onknappe mollige
vrouw met grote ogen, steil haar. Ze komt bij me zitten, drinkt
een twee drie biertjes met me. Het is al na vieren.
‘Blijf je bij me vannacht?’ Ik vraag het voorzichtig.
We liggen in de tent. Francisca wil weer weg. Ik word nijdig: van
me drinken, verlekkerd je tong in mijn mond steken, kusjes stelen
en …..
Ze is te zat om tegenstand te bieden. Ze blijft liggen. Ik pis in het
gras, als een hond, op handen en voeten, een been omhoog. Ik
steun haar als ze naast de tent watert. Samen in bed.
Ik pruts aan haar kleren, maak los wat vast zit. Ik voel haar lijf,
het kroeshaar, haar schelp en mossel, haar harington. Francisca
trekt haar kleren uit. Ik wikkel de chitenge af.
Op haar rug, haar benen wijd.
‘Te laat te laat’, zei Winnetoe, ‘het zaad is al naar binnen toe.’
‘Hatsjoe, hatsjoe,’ zucht Francisca.
We slapen in stoeltjeszit.
Winnetoe, Winnetoe.
Ze wil weg. Het is kwart voor zes.
We praten over ditjes en datjes. Ze is lerares Primary Education.
Ze noemt me ‘honey’ en ‘darling’.
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Als ze zwanger is en niet trouwt, verliest ze haar baan.
We spreken af elkaar tijdens de examenweken in Mongu te
treffen. We zullen elkaar schrijven.
De kok van Frankipile kijkt haar verbaasd na als ze de tent verlaat
en naar het dorp loopt. Ze kijkt niet om.
In de tent hangt de lucht van zweet, sperma en vaginale sappen.
Ik zoek mijn slipje. Tussen besmeurde lakens vind ik een sigaret,
ongerookt, tabak krult aan weerszijden uit de vloei. Ik ben
beduusd.
‘Dat komt, dat komt,’ zei Shatterhand, ‘omdat je geen kapotjes
kent.’
Ik kijk naar mijn handen. Ze trillen niet
Er reed geen bus naar Sesheke. De bus was er wel, maar het
kaartjesknip-machientje was defect. We wachten op de volgende
bus. Ik heb een voortdurend-wateren-gevoel. Droom en Vrees
man? Hoewel, VD, syfilis, moet je ook eens mee hebben
gemaakt. Ik heb een negerin geneukt, en dat geeft me vertrouwen.
‘Je kunt geen jaar zonder.’
Gustav steunt me.
‘You will die.’
Ik was mijn handen in de Zambezi. Laat in de middag geef ik
haar geur terug aan haar land en haar water. Ik adem diep.
‘Je laat je steunen door wie op je pad komt. Die steun helpt je niet
steeds vooruit. Je legt de verantwoordelijk bij de ander en je geeft
je overtuigingen prijs. Zo lijd je het meest door vermeend leed dat
je uit de weg gaat. Er komt een moment dat je onafhankelijk van
steun en toeverlaat je keuze maakt. Het heeft er alle schijn van dat
je ook deze stappen terug in je oude patroon niet kunt overslaan:
vertrouwen op een ander en daarna tot de conclusie komen dat je
eigen pad een andere richting gaat. Je geeft de geur van Francisca
aan haar land en haar water terug. Je neemt afscheid van wat je
kort hebt geleend. Duurzame partnerschap spoel je niet zo
gemakkelijk weg. Dat heb je wellicht nog te goed.’
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Ik zit onderuit in een luie stoel van het Rainbow restaurant in
Livingstone. Heerlijk gegeten, ondanks dat de stroom uitviel. Ik
wil vertellen waar ik geen woorden voor weet; gevoelens, bosjes
tegelijk. Onbestemde, minder bestemde en bestemde gevoelens.
Gisteravond naar de film geweest. In de theatermuur waren
straalkacheltjes aangebracht.
‘Deze meiden weten wel wat ze doen,’ zegt Gustav. ‘Als ze geen
kind willen, weten ze wel hoe het te voorkomen of hoe het
achteraf met kruiden te aborteren. En als ze wel een kind willen
komt dat ook.’ Ik aarzel.
‘Halfweg twintig en nog geen kind, dat past niet in deze cultuur.
Je dwingt geen respect af; een vrouw moet bewijzen dat ze
vruchtbaar is en dat kan alleen door een kind te krijgen.’
Gustav zit op de praatstoel.
‘Ook een man telt niet mee, tenzij hij een kind heeft verwekt.’
Gustav is geen vader, heeft geen vrouw.
Mijn gedachten gaan als het licht van de schemerlamp voor me
op het tafeltje, waarvan de lichtsterkte schoksgewijs varieert en
dat zo uit kan gaan.
Lumen Christi. Lumen Christi.
Was dat pasen of kerstmis?
Vanmiddag ‘Letters to my children’ van KK gekocht. Op de
achterflap lees ik:
‘The subjects he discusses in this letter include such personal themes as faith
and values, self fulfilment and courage in face of fear, as well as broader
problems of justice and the law, the use and abuse of power and the long term
goal of a world community.’
Vooral het eerste deel van deze samenvatting spreekt me aan.
Ik zoek een basisgeloof, een idee (fixe) waar ik op bouwen kan;
misschien vind ik dat in KK’s boekje, al is het maar voor even.
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‘Mijn binnenman zegt: Je bent heel druk bezig je gedachten en
overtuigingen te ordenen. Je zoekt de grenzen van je talenten en
je mogelijkheden. Dat is niet gemakkelijk. Proberen, zoeken,
aangaan, veronderstellen, testen, verwerpen, bewaren. Je bent er
nog wel een tijdje zoet mee.’
Gustav zegt: ‘Je hoeft je hier niet aan regels te houden. Er is hier
wat moraal aangaat geen code, en als die er al is, wordt die door
iedereen met voeten getreden.’
Ik geloof hem niet. Hij geeft een wenselijk antwoord zodat ik niet
overhoop raak met mijn gedrag. Gustav is de preutsheid en de
ingetogenheid zelve.
Zitten, niet bewegen en vooral niet denken.
De hotelkamer.
Een eenpersoonsbed. Mieren kruipen over de wastafel.
Eenvoudige houten tafel en bankje. Drie planken naast elkaar,
kort, afgebladderde witte verf en brandplekken van sigaretten of
van kaarsen. Vier poten die nimmer tegelijk de vloer raken. Een
schemerlampje, ronde kap, bruin zonder motief, een blauw
porseleinen potje eronder en een nep-gouden voetje. Muggen
tegen de muur en cockroaches (kakkerlakken), een gescheurd
bedkleedje op bontgekleurd keukenzeil, verderop de stenen vloer,
naglimmend van de stoep polish. Een groen gehaakt beddesprei
met geborduurd bloemetjesmotief. Twee kussens. Een commode
met vier lege la’s, twee kleine en twee grote. Bovenop een bijbel
neergelegd door de Gideonsbende. Een verstelbare spiegel in een
bruine lijst. Een warm- en koudwaterkraan die ook leveren wat ze
beloven. Een hang- en legkast zonder sleutel die je open krijgt
door je nagels tussen de naad te duwen. Een scheurtje in de muur
en een plafond dat op een plek een beetje bruinverzakt is.
De trein reed op tijd. Donderdag vertrokken we uit Livingstone.
Het landschap varieert niet veel, struiken, aarde die steeds roder
kleurt. Laterietgrond met veel ijzeroxide. Bij Choma, Monze en
Mazabuka zagen we enorme bergen met maïs en grote akkers.
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Gustav werd steeds enthousiaster. In Kafue was hij helemaal ‘los’.
Hier had hij zijn middelbareschooltijd doorgebracht.
Het laatste deel van de reis slingerde de spoorbaan zich tussen
lage heuvels naar boven. Lusaka ligt 300 meter hoger dan Kafue.
We krijgen onderdak op het National Resource and Development
Centre: NRDC. Gustav kent er oud-studiegenoten. Gustav slaapt
in hetzelfde bed als tijdens zijn studietijd. Hij is een kind.
’s Avonds kijk ik voor het eerst tv in Zambia. Veel sneeuw op het
scherm. De nieuwslezer heeft de krant voor zich en leest het
nieuws voor.
Ex-patriate-piloten ontslagen vanwege hun hoge looneisen; alle
binnenlandse vluchten geannuleerd. Slechts een van de vele
berichten waarin buitenlanders de schuld krijgen van misstanden
in dit land. Niemand leest de krant. De letters lijken een weerspiegeling van een macho-cultuur van omhooggevallen
machtelozen. Kranten durven alles over anderen te schrijven, een
blik naar de eigenheid ontbreekt. Kijk eens hoe dom de leerlingen
zijn, leraren ontbreekt het aan niets.
‘Er is moed voor nodig in de spiegel te kijken en hardop te
zeggen: ik houd van jou. Houden van, en achter dat van kan ook
je land en je cultuur staan, is onvoorwaardelijk. Houden van
omvat naast zaken als schoonheid, zorgvuldigheid en fatsoen ook
domheid, onhebbelijkheden en onhandigheid. Zoals Stephen in
Ulysses al zei: ik houd niet van die grote woorden die ons zo
ongelukkig maken. Houden van is een gevaarlijk werkwoord.
Je leert langzaam dat grote woord te vermijden. Je leert te zwijgen
en enkel dat te zeggen wat nodig is. Spinoza gaf de aanzet: de
rede kan de hartstocht overwinnen, doordat zij zelf tot hartstocht
wordt. Na bijna twee jaar in de bush leer je op een aantal
terreinen je verstand te gebruiken. Ga ervan houden je verstand
te gebruiken, dat geeft op den duur een prettig gevoel.’
Met Gustav ga ik naar het ministerie van onderwijs voor een
misverstand met een cheque. Ik zette mijn handtekening,
gewoontegetrouw, rechtsonder op de cheque. Daar stond de
handtekening van KK gedrukt. Ik kreeg niet uitbetaald, ik had
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heiligschennis gepleegd. Mr Banda, zo bleek de helft van het
personeel te heten, zorgde voor een andere cheque. Ik neem
afscheid van Gustav. We treffen elkaar in Kalabo.
Ik wandel naar het centrum van Lusaka en krijg ongevraagd een
lift van twee Engelsen in een landrover. Ze zijn op zoek naar een
Shell-pomp. Ze zijn op zoek naar methylbromide. De chemicus
corrigeert: broommethaan (CH3Br). Wat willen ze ermee? Ik
vergeet het te vragen.
Op de Dutch farm rust ik uit. Ik raak mijn seksgevoelens kwijt,
bespeur in me respect voor de vrouw. Komt dat doordat ik hier
meer gestudeerde witte vrouwen tref, of nodigt de hele entourage
met echtparen en kinderen minder tot seks uit? Ik ga niet op zoek
naar fornication. Ik laat me niet meeslepen door de schoolmeisjesbevlieging. Het trimester-opsluit-effect wordt minder.
‘Je omgeving bepaalt mede je gedrag. Het zijn sterke schouders
die de weelde van de eigen koers kunnen dragen. Het zijn sterke
benen die de eigen route kiezen boven die van de kudde. De
massa kiest voor vermaak, voor geweld en onfatsoen. De massa
laat zich leiden door groepsgedrag, de eigen verantwoordelijkheid
lost op in de kudde. Wie niet kan juichen, kan beter niet naar een
stadion gaan om een schouwspel mee te maken. Wie niet van
gezelligheid houdt, doet er beter aan zich afzijdig te houden van
feestjes en verjaardagen. De mores van de groep vreet aan de
identiteit. Meedoen of vermoord worden. Kiezen is gemakkelijker
als je op afstand staat. Kiezen is verliezen. Kiezen is genieten.’
September
Volgende week begint de school. Ik kijk vooruit en ik kijk terug.
Ik probeerde na de omzwervingen in het noorden vanuit Lusaka
terug te vliegen naar Kalabo.
‘Nee, we vliegen nog niet weer.’
In de krant stond dat de dienstregeling weer werd uitgevoerd. Dat
bleek niet het geval. Ik vond een bus en hoorde dat de vluchten
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waren hervat. Ik reed met Moyo & Bros naar Mongu. Naast me
zat Mubrana Kamu. We maakten kennis.
‘Participatory democracy, wat betekent dat nou?’
Hij was verontwaardigd.
‘Kijk in het woordenboek. Participatory betekent democracy, in
Zambia hebben we dus democracy democracy.’
Hij wist niet van ophouden. Goed dat er geen geheim agent in de
bus zat. Mubrana riskeerde de cel.
Ik word niet vrolijk van deze verhalen die ik in veelvoud hoor. In
een land waar dat hard nodig is, wonen mensen die niet van hun
land houden, die enkel van hun medemensen willen profiteren en
zelf geen moeite willen doen om iets op te bouwen. Ik moet er
aan wennen dat de afstand tussen ideaal en werkelijkheid groot is
en niet snel overbrugd kan worden.
Over vijf dagen beginnen de lessen. Nimmer tevoren heb ik zo’n
gebrek aan enthousiasme bij mezelf geconstateerd.
Onverschilligheid overheerst; de bierkaai wint. Elke dag opnieuw.
Mike komt binnen.
‘Hoeveel hoe-blades zijn er?’
Ik telde ongeveer 70 bladen voor de landbouwhakken.
‘Hoeveel stelen zijn er?’
‘Er zijn geen hoe-handles. Ze zijn zoek, weg, verkocht. Ze zijn er
niet.’
Ik verdenk Nyooka ervan dat hij de stelen in zijn eigen winkeltje
heeft verkocht. Kleine stelen, grote stelen, grote stelen het meest.
Francisca houdt me bezig.
‘En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.’
Ik wist niet wat die zin betekende. Wat was dat; vrucht van uw
schoot?
‘Een kind, jongen, dat is een kind.’
Op school is geen water en geen licht. Al vijf weken niet.
These things put me off.
Ik wil wel, maar ik kan niet meer.
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Ik zie geen trap om beneden te komen.
Een thermoskan gekocht, om warm te blijven.
Ik zwem elke dag in de Luanginga; er is nog steeds geen water op
school. ‘s Nachts bij volle maan, of ’s ochtends bij opkomende
zon, poep ik de tuin. Lekker is dat. Ik ruik dat poep stinkt. Ik
begraaf eigenhandig elke hoop en doe zo afstand van een deel
van mezelf. Als Adam ben ik bang voor een slang in de tuin, een
tuinslang; niets te vrezen van een garden snake die hose pipe heet.
Het vliegtuig raast in de verte voorbij. David komt terug, mijn
discussietrant ook. Gewoonte is een gevaarlijke schoolmeester.
Dichterbij het aarzelende geluid van stromend water. Gisteren al
heel even, vandaag weer. De tanks vullen zich langzaam met
lyrisch water.
De school wacht.
Er is bier. David is geen lid. Ik kom hem in de social club niet
tegen. Los zand krult om mijn gymschoenen. In de arbeiderswijk
roepen kinderen mukuwa. Als ik dichtbij ben, spreid ik mijn
armen uiteen en roep keihard: Boeh.
Tien kleine nikkertjes zijn op slag stil. Ouderen verderop lachen
voor zich uit. Niet heus. Ik mis zwarte humor.
In de bar doet een handvol drinkers zich aan het lauwe bier
tegoed. Het eerste flesje is vies warm. Ik vraag me af of ik dit
lekker ga vinden.
Ik praat met Douglas, een Ier die Engels geeft. Hij was jaren in
Soedan. Hij vraagt of er hier ook hoeren zijn. In Soedan gaan alle
leraren op donderdagavond, vrijdag is de islamitische vrije dag,
naar de hoerenbuurt. 'Je kunt geen drie jaar achtereen leven
zonder regelmatig te neuken,' zegt hij.
Ik wil over vrouwenemancipatie en gelijke rechten voor man en
vrouw beginnen als Charles Sitali naar de politieke situatie in Eire
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informeert. Het gesprek hobbelt heen en weer tussen Engelse
politiek en production units. Charles heeft heimwee naar zijn
vorige school in Sesheke. Zambianen wordt niets gevraagd; ook
head masters niet.
Mike komt binnen, hij brengt zijn vriendin mee. Zijn vriendin
brengt Febby mee, Febby van Smoking Joe, Febby van Robert.
Het lauwe bier maakt me passief. Onvast loop ik naar achteren
om overtollig vocht te lozen. De maan kleurt het zand donker
waar ik met mijn penis schrijf. Mene mene tekel upharsin.
Het lijkt alsof ik een diep gat in de grond pis. Ik vergeet mijn
naam in het zand te schrijven, niemand kent me hier. Kapasa is
zat en kraamt onzin uit; hij probeert verhalen over luchtvervuiling
te vertellen. Jennerig trek ik aan zijn stropdas.
Febby heeft een aparte achternaam, Kaufela, wat zoveel als kikker
betekent, dat meen ik te begrijpen. Febby the Frog. Ik vergeet
haar achternaam. Ik noem haar Febby, dat is genoeg. Ze heeft
een zwaar achterwerk en dito borsten. Ik pis opnieuw in het zand,
ik schrijf: N.N.
Terug in de bar schuif ik naast haar op tafel, naast haar billen. De
inspecteur van de lagere school papt met haar aan. Ik vraag me af
of hij met haar naar bed wil. Ik stel mezelf geen vragen meer.
Douglas kijkt wazig de ruime zaal in. Vijf kaarsen voor de
verlichting; geen plek voor heldere ogenblikken. Sitali Charles
kijkt ook steeds waziger. De head master heeft het hoofd er niet
meer bij.
Febby leunt tegen me aan, of leun ik tegen Febby? In het donker
knijp ik in haar billen; halfzachte held. De bar sluit. Nog één kaars
brandt, we worden naar buiten gewerkt.
Febby loopt ‘ver’ weg. Ik ren achter haar aan. Mike neemt
Febby’s vriendin achterop zijn Honda en spurt weg.
‘Het is te ver, too far naar de school.’
Ik ga met haar mee. We steken de weg over.
Haar huis meet 3 x 3 meter. Keurig vierkant met een deur van
bijeengebonden takken, als het tuinhek achter mijn huis. Binnen
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potten en pannen. De negen vierkante meter is in tweeën gedeeld
door een chitenge over een lijntje, daarachter een matras van
bamboe met dekens erover. Ik plas in het zand. De sterren staan
er weer mooi bij. Ik treed het heiligdom binnen.
In een hoek hangen kleren over een stok. Aan het hoofdeind
walmt een petroleum-lampje waarin ik geen kousje kan
ontdekken. We woelen naast elkaar en als er buiten iemand ‘Odi’
roept, verkoopt Febby nog snel een pannetje maisbier.
Ze strijkt door mijn haar en zegt dat alles geknipt moet worden.
Mijn haar op alle plekken. Ze telt vanaf mijn hoofd. Bij zes heeft
ze mijn zwakke plek en maakt knipbewegingen met haar vingers.
Buiten speelt een grammofoon muziek met een Afrikaans ritme.
Mijn rechterhand voelt de reden van haar knip-manie. Ze heeft
stoppeltjes, schuurpapier.
Haar benen klemt ze tegen elkaar. Niet uit volle overtuiging. Met
een geroutineerde beweging schuift ze haar onderbroekje over
haar enkels en laat het kledingstuk in het donker verdwijnen. Mijn
broek hangt over mijn kuiten, ik voel me gehandicapt. Febby
helpt me. Ze schuift onder me en spreidt soepel haar benen. Ze
laat me zacht naar binnen glijden. Wijd genoeg, makkelijk zat. Ze
heeft een schuur.
‘Dit is echt.’
Leven in herhaling.
Ik voel, even mag ik van Febby voelen, dan haalt ze mijn hand
weg bij haar pikje.
Helemaal naar binnen, buiten laat ik mijn lied weerklinken.
Ze vindt dat ik flauw doe.
‘Waarom op de dekens morsen, jongetje?’
Ze heeft een zoontje van anderhalf, John, in Lusaka bij opa en
oma. Een volgend kind wil ze pas over twee jaar.
‘Denk je dat de eerste keer gelijk raak is? Kom nou.’
Febby plast buiten.
Ik schrijf een boodschap in het zand. Ik spetter tussen potten en
pannen. De sterren staan er nog steeds mooi bij.

157

Febby ligt in volle glorie op het matras. Volle borsten, volle dijen.
Ik trek mijn t-shirt uit en wring me uit de pijpen van mijn broek.
Mijn sokken houd ik aan, groene.
Febby blaast het lampje uit. We kruipen tegen elkaar. Door een
gat in het strooien dak zie ik dat de sterren er nog steeds prachtig
bij staan. De hemel is ver weg.
Ik speel met haar tepel, ik mag niet met mijn vingers naar binnen.
Prakash vertelde dat je ook van zoenen VD kunt krijgen. Hij laat
zich elke maand op VD controleren sinds hij in Soho is geweest.
Prakash kan op het dak gaan zitten. Febby speelt met mij. Er zit
niet veel schot in, maar als we langzaam in elkaar schuiven komt
de herinnering terug. Opnieuw vindt ze me onsportief als ik de
vliegen in de hut van mijn gezang laat genieten en mijn vogeltje
niet in haar kooitje houd.
‘Why not in me?’
We doezelen. Ik neem haar gezicht in me op. Ik hoop haar bij
daglicht te herkennen; hopelijk heeft ze weer die blauwe jurk aan
met glansknopen of zegt ze als eerste hallo met haar donkerbruine kikkerstem.
Febby slaapt als ik mijn spijkerbroek ophijs en voorzichtig de rits
ophaal.
Ik strijk door haar kroeshaar en sluip het poortje uit. Slip in mijn
broekzak. Een laatste hond, nog niet afgeschoten door de
rabiësdienst, sluipt tussen de hutten weg. Ik kijk goed om me
heen. Ik wil haar in geval van nood kunnen vinden. Vanaf de
tweede winkel naast de blauwe store naar achteren tussen de
laatste stenen gebouwen door en dan de tweede hut.
Ik poets mijn tanden en was mij met life bouy zeep. Ik ruik de
lysol. Wie weet helpt het tegen VD. Ik drink twee koppen thee uit
de thermoskan, eet boterhammen, ook twee.
Alle ochtendlessen vervallen, de coco, de chocolademelk, was
laat. De MSB, Mechanical Service Branch, heeft de generator
gerepareerd, er is weer stroom.
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Bij Mike gegeten, vis en gebakken nshima met vier peentjes. Hij
gaat vanavond naar de social club. Ik ga niet mee. Ik ben
verkouden. Ik hoest en weet dat hoesten en kuchen niet helpt.
Mijn kuch is van mijn binnenstem, ik weet niet wat hij zeggen wil.
Ik ben alert, begrijp de boodschap niet die voor me klaarligt. Dat
plekje, die ontsteking op mijn rechteronderarm; er is een sterrenbeeld naar genoemd.
Ik vroeg Albert wat Kaufela betekent. Hij lachte voorzichtig,
vouwde zijn handen en zakte lichtjes door zijn knieën.
‘Kaufela betekent Iedereen, sir.’
Insecten kruipen om de kaars, glijden uit op het gladde tafelblad
en vliegen zich dood in de vlam. Ze doen me denken aan de
spreuk achter het altaar bij een begrafenis; Christus tegemoet in
de lucht. De kleine, met de dood spelende, muggen zullen daar
wel anders over denken.
Eerste lesdag, halfvolle klassen. Na een bootreis van twee dagen
is Robert terug uit Mongu. Bier op de stoep. Bier in de social
club. Febby wil niet. Ik wil wel.
‘I’ll escort you,’ zegt ze.
Ik wacht met mijn dronken kop een uur in de kille nacht. De
idioot onder de sterren. Ik zoek haar hut. Ze zit op een krukje
met enkel beha en slipje aan. Ze wil slapen, niet spelen. Ik wil
neuken, niet slapen.
Compromis.
Ik klets tot twee uur in de nacht voor ik mijn ‘sperms’ kwijtraak.
Ik ga naar mijn eigen bed. ‘Wat is de kick?’
Douglas vanochtend:
‘Je ziet er fris uit.’
‘Ik was voor kwart voor zes uit mijn nest.’
‘Je wilt me toch niet vertellen dat je in een grashut geslapen hebt.’
‘Toch wel.’
‘Dat zal ik je moeder moeten schrijven.’
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Een deel van het dak van de meisjesslaapzaal is weggewaaid.
‘Odi betekent Moeder, sir, Mama.’
Phil Kekana heeft overplaatsing aangevraagd.
En ik?
Ik wil hier weg! Ik zit te trillen in mijn stoel met tranen in mijn
ogen, ik moet eruit! Ophouden met vechten voor een verloren
zaak. Ik wil weg, heden, nu! Voor 800 kwacha ben ik eruit. Wat
kan ik doen?
Mijn vooronderstellingen waren onjuist toen ik hier naar toe
kwam. Ik dacht, en misschien is dat wel wat naïef geweest, dat de
Zambianen graag ontwikkeld wilden worden, enthousiast wilden
leren en wijzer wilden worden, of wilden Wilden Wilden blijven?
Ik tel mijn geld.
Bank
Cheque Robert
Students
Cash
Salaris september
Totaal heden
4 x 15 huur David
Verkoop spulletjes
Ongeveer
Amsterdam enkele reis
Reserve

Kw. 50,=
Kw. 30,=
Kw. 37,=
Kw. 320,=
Kw. 220,= +
Kw. 657,=
K w. 60,= +
Kw. 717,=
Kw. 100,= +
Kw. 817,=
Kw. 574,= _Kw. 243,=

Ik heb nog 817 kwacha.
Ik zit met zware ogen in de lerarenkamer. Over een half uur
begint mijn duty.
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Ik wil niet meer. Iedereen ziet hetzelfde gebeuren. Niemand durft
conclusies te trekken. Durf ik dat wel? Volgende maand geld
genoeg om weg te gaan
Eigenlijk is er maar één punt van overweging; peace of mind en
om met leerlingen te spreken; piece work, meer is het niet. Het is
een heitje voor een karweitje. Weg uit een baan die me steeds
meer tegen gaat staan, die me steeds meer doet geloven dat het
slecht is voor het land wat ik aan het doen ben, slecht voor mij is.
Om met Douglas te spreken, Kakambaatjes maken. Leerlingen
die wassende vrouwen beledigingen toeroepen omdat ze dat als
middelbare scholieren kunnen doen. Ze zijn immers Jezus
Christus en ze hebben de wijsheid in pacht. Ze zijn Jezus, maar
dan een Jezus die geen steen zo zwaar kan maken dat hij die steen
zelf niet kan tillen. Voor Zambia maakt het de ballen uit als ik
wegga, er zijn voldoende leraren om mijn plaats in te nemen; en
ook als dat niet zo was.
Heb ik nu alles gehad? Met een Zambiaanse geneukt, twee zelfs,
de pleuris gewerkt, malaria gehad, een mal aria; een slecht lied,
kippenhok gebouwd, rondgetrokken, en nagedacht.
‘Denken,’ zegt mijn binnenman, ‘denken is het meest gevaarlijke
dat bestaat. Denken is tegelijkertijd het hoogste goed. Denken
vereist een voortdurende inspanning en alertheid. Voor je het
weet is het voorbij en neemt de dagelijkse sleur je in beslag.
Denken is vermoeiend als je weigert conclusies van je denken te
volgen. Denken levert je energie en daadkracht als je niet bang
bent voor de gevolgen. De verandering van route is korte tijd
inspannend. Je gaat weg. Je laat Zambia met alle barokke
voorvallen achter je, of liever, je laat naast je, wat je niet kunt
beïnvloeden. Je steekt niet langer je denkkracht en je energie in
zaken die te groot voor je blijken te zijn. Dat is het natuurlijke
proces.
Een kind wil van planken en spijkers een raket bouwen om naar
de maan te vliegen. Een kind slaagt in die opzet. Na een middag
timmeren neemt het kind plaats in de zelfgebouwde raket en met
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een uitbundig brrrroem vindt de lancering plaats. Zelden is een
kind zo voldaan en energiek. Na verloop van jaren besluit de
volwassene van de planken een schuurtje te bouwen, of een
kippenhok. De bevrediging blijft. Al naar je keuze kun je zeggen
dat je wereld kleiner of groter wordt als de gedachtenten zich
ontvouwen. Je kunt jezelf bevrijden. Je kunt kiezen; verlies je met
de jaren kinderbevrediging en -genot, of neemt je voldoening toe?
Kiezen is ook hier genieten.’
Duty vandaag. Study in de namiddag ging nog wel. Iedereen
begon tien minuten te laat; ongeïnteresseerde hap, dacht ik. Een
jaar geleden had ik gedacht; gelijk hebben jullie, jullie zijn toch al
zo opgesloten.
Licht om half zeven. Van de vijf masters on duty was ik de enige
aanwezige. Petrov is ziek. Later kwam Sekhon Singh.
Er was een dans in de ezel-hal. De versterker van de grammofoon deed het niet, zo leek het. Later bleek het defect in het
stopcontact te zitten. Een schakelaar in de keuken werd overgehaald en gelijk sloeg de generator af en zat ieder in het duister.
Lufunda Lufunda uit 4C, die het vorig trimester was geschorst,
was in de meisjesslaapzaal gesignaleerd en had een meisje, de
vriendin van Kaminala, bedreigd. Kaminala deed het woord.
Kemston scheen met zijn zaklamp tegen haar buik en benen.
Op zoek naar Lufunda. Er werd met stenen gegooid. Ik had dat
zien aankomen en was hem al gesmeerd. Ik was niet in de
stemming voor dat soort grapjes, nog steeds niet. Sterker nog dan
vanmiddag tijdens het zwemmen, dacht ik: dit is het einde, nu is
het genoeg geweest.
Wat ik nog niet durf omdat ik het niet kan overzien, is ermee te
kappen en inderdaad 15 oktober de streefdatum van mijn vertrek
te maken. Nog twee weken lesgeven, tot 10 oktober, mijn salaris
beuren en een vliegkaartje kopen. Op met ministerie kan ik snel
klaar zijn; geen leave pay, geen remittance (Zambiaans spaargeld
en bonus naar Nederlandse rekening) en genoeg geld om mijn
bagage over te sturen.
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Peter Dukes beweerde vanavond dat driekwart van wat hij de
leerlingen vertelt van nul en generlei waarde is. Sekhon zegt dat
de leerlingen het onderwijs hier niet waarderen, behalve het
prestige een middelbare scholier te zijn. Ik heb het vertrek in mijn
hoofd gezet en krijg het er niet weer uit. Ik vroeg de leraren niet
waarom ze bleven.
‘Het leven is zinloos en dat hoort zo. Maak dat liever tot je
lijfspreuk en ga van die lijfspreuk houden. Houden van je
binnenste en van je eigenheid, van wat in je is, dat is minder
gevaarlijk dan houden van wat zich buiten je bevindt. Houd van
de natuur, van het weer. Houd van het nieuwe, het verrassende
en onverwachte. Wees voorzichtig met houden van mensen. Ze
vertrekken vroeger of later.
Natuurlijk; vrijwel alles wat je vertelt en laat zien is van nul en
generlei waarde, voor die ander. Het getuigt van domheid om je
daar druk over te maken. Feiten lachen je uit. Wat heb je zelf van
anderen geleerd? Hoeveel woorden weet je zelf nog van je
opvoeders en leraren? Als leerlingen een kwart van je kennis en
vaardigheden overnemen ben je wellicht tevreden. Ik vermoed
dat de leerlingen geheel verknipt raken als ze zoveel van je
zouden overnemen. Wil dat niet. Bouw je bevrediging niet op
kennisoverdracht van jou naar een ander. De omgekeerde route is
plezieriger. Bouw op wat je vandaag hebt geleerd, van een ander,
van je omgeving. Waarmee heb je vandaag jezelf verbaasd?
Het leraarsvak is een fantastisch beroep, vooral doordat je er zelf
veel van leert, over jezelf. Wat een leerlingen van je meeneemt is
voor jou bijzaak; maak het totaal onbelangrijk. Als je je klein
geluk en je voldoening afhankelijk maakt van wat een leerling van
je opsteekt kies je voor een gevaarlijke route.’
Morgen derde klas de projecten afwerken en doorgaan met
opruimen.
Goed geslapen. Tegen kerstmis zet ik er een punt achter en ga ik
weg. Niet hals over kop. Ik neem de tijd om aan de nieuwe
stappen te wennen.
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Brieven gepost om te zeggen dat ik terugkom. Auto verkocht
voor Kw. 600,= cash. De helft heb ik ontvangen. De andere helft
komt morgen. Morgen gratis sepiso.
Wassen, nagels knippen, in de neus peuteren en van de stoep
plassen.
Alleen op duty. Heel laat avondeten. De keurmeester voor het
vlees kwam niet opdagen. Er kon niet geslacht worden. Jongens
die de meisjes tot in hun bed willen brengen; meisjes die dat ook
wel leuk zouden vinden.
Ik zit aan de oever van de Luanginga in de zon te drogen, lastig
gevallen door een bromvlieg. Alleen, en wat angstig om naar de
overkant te zwemmen, vooral door het verhaal over krokodillen
en slangen dat Victor Sevodin me vertelde.
Het is bijna vier uur. Weldra verschijnen hier leerlingen om zich
te wassen en om te zwemmen; misschien ook de zusters van het
ziekenhuis, want die zijn voor mij de grootste stimulans, naast het
wassen, om hier te komen. Robert en ik hebben afgesproken dat
we nagaan hoe we ze kunnen neuken. Zij willen wel, denken wij,
en wij willen ook wel, weten wij. De zusters willen dolgraag met
een witte neuken, denken wij. Boerin wat zeg je van mijn haan, of
staat jou de kleur niet aan?
‘Je ziet hoe lastig het is aan een patroon te ontsnappen.
Montaigne laat een boerin een pasgeboren kalfje naar de voerbak
dragen. Dat doet ze elke ochtend. Na een paar maanden bezwijkt
ze onder het gewicht van het kalf. Op tijd stoppen, zegt hij. Wees
alert op gewoontes.’
In de verte, rechts voor me, onweert het een beetje. Af en toe
hoor ik de donder, nu eens zonder weerlichten te zien. Het pakt
lekker dicht. Het lijkt alsof de wolken een beetje branden, in het
midden, maar dan wel met een gloed van koud vuur (koudvuur)
waar de weerlicht (hete bliksem) is gemaakt. Schilderen met
woorden, variaties in blauw, blauwgrijsgestreept met een oranje
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gloed in dat holletje, nog niet genoeg om het vannacht te laten
regenen. Zelfportret in lucht.
De eerste leerlingen zijn gearriveerd.
‘Wij zijn nu ook Europeanen, want we zwemmen met een
zwembroek aan.’
December vertrek ik. Ik wil weer tussen witten zitten.
Film in de assembly hall. Butch Cassidy and the Sundance Kid. Zonder
geluid niet leuk. Ik had leerlingen voorbereid op Dutch Cassidy.
Vanmiddag een eerste buitje.
Mijn kamer opgeruimd, pannenkoeken gebakken, helaas geen bier
erbij.
Febby hier, dat zou fijn zijn; kon ik Iedereen gelukkig maken.
Ze vroeg wat voor medicine ik slikte om er zo’n groot gevaarte
van te maken. Niets van waarde kan hier natuurlijk zijn, lijkt het.
Alles is magie of medicijn.
Maandag was er slechts één brief. Van mijn afstudeerprof. Hij
schreef over vrijheid. Volgens hem ben ik een grote persoonlijke
vrijheid aan het opbouwen; een kostbaar goed.
De kaarsen die voor de verlichting zorgen, bestaan voor de helft
uit water; af en toe gaat er een spetterend uit. Dan knip ik er een
stuk was af, die was, was dan waterwas, en ik steek het verse pitje
weer aan. Zo’n kaars is net hondenvoer in blik, meest water.
Chinezen zijn niet van gisteren; water uit de Chinese zee in
Zambia afzetten.
Zoëven een muskiet in volle vlucht gevangen.
De lerarenwoningen zijn van het net losgekoppeld. De kleine
generator gromt voor de klaslokalen en de boarding. Hoe lang
nog? De grote generator is gedemonteerd en wordt door een Sikh
weer in elkaar gesleuteld. Er is regelmatig water. Het boarding
fund is leeg. Geen eieren meer in de eetzaal, geen kippen slachten
voor de kinderen.
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De verhalen van ex-pat-landgenoten en mukuwa’s zijn zelden
overwegend positief; iedereen heeft begrip voor de situatie en
vindt het leuk om iets anders te doen dan anderen. Alle echtparen willen een ‘Zambiaans’ kindje.
‘Wij noemen haar Tabo Marie.’
Het is niet mijn kift.
Het is hier niet overwegend leuk. Hoeveel contact is er tussen
Zambianen en Europeanen, of tussen Zambianen onderling? De
cultuur is hier anders dan de onze en dat proberen we en masse te
vergeten en er omheen te lopen en net te doen of het niet zo is.
Zo we het al erkennen, doen we alsof we er alles van begrijpen,
wat niet waar is.
Ik begrijp hier maar een beetje van en ik heb niet het gevoel er,
door hier langer te blijven, meer van te leren. Ik ga weg op een
moment dat het nog net leuk was. Ik voel me niet gefrustreerd. Ik
ben op tijd uitgestapt.
Ik heb het idee dat ik wat meer afstand kan nemen. Het geheel
soms als een wat trieste lachfilm aan me voorbij laat gaan, een
lachfilm waar ik van medespeler steeds meer in publiek verander.
Het is een lachfilm die naar keuze op de kop en in spiegelbeeld
geprojecteerd wordt, en in het negatief; alle witten in zwart kaft.
Ik word steeds meer een observerende Europeaan, afstandelijk.
‘Je geeft een andere vertaling aan je sympathiegevoel. En dat niet
alleen. Je leert hardop te zeggen dat andere mensen anders zijn.
Hun gedrag, hun gedachten, hun motieven, hun driften, hun
verlangens en angsten. Je ontdekt: De ene mens is de andere niet.
Jij bent niet de maat der dingen. Een mukuwa is geen afspiegeling
van de wereldcultuur. Ach wat is Europa klein.
Een Zambiaan heeft zich gedrag eigen gemaakt om in een warm,
droog en arm land te overleven. Die manier van overleven past
niet bij jou. Je bent een doener, en een beetje een denker. Je voelt
Sturm und Drang, je hebt weinig geduld. Met die bagage kun je
onvoldoende uit de voeten in een arm en op het eerste oog
gedachtenloos land.
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Je leert hardop te zwijgen over de verschillen, al zul je dit verhaal
nog vaak vertellen om je verbazing en verwondering de baas te
worden. Die verbazing en verwondering lijkt over de Zambianen
te gaan. Je vergist je. Het is je eigenheid die je tot wanhoop en
verrassing leidt, tot een schaterlach en een onverhoopte traan. Je
kiest niet langer voor verontwaardiging en spijt. Je kiest voor
mildheid naast de heftigheid die in je huist. Je laat je verrassen
door de bedrieglijke eenvoud van een geruisloos man.’
Waardevolle en waardeloze herinneringen.
Mijn prof: ‘Elke gebeurtenis is uniek en tegelijk waardeloos.’
Hij citeerde een Rus, in weerwoord op mijn citaat uit De Fatalist
van Lermontov.
Oktober
Mijn ballen prikken, ik kom net uit bad. Ik laat de woorden mijn
sperms zijn. Dit is mijn schepping. Leerlingen praten over germs
en sperms alsof het vergelijkbare beestjes zijn. Febby had geen
zin in mijn sperms, niet anders dan wanneer ik als tegenprestatie
de huur van haar huisje zou betalen. Ze vroeg vier kwacha, ik
bood twee, ze ging niet akkoord.
Ik strompelde weg met mijn zatte kop.
Charles Sitali was niet blij met mijn vertrek. Hij heeft genoeg
problemen. Het geld voor de boarding is bijna op. Er is nog
Kw. 3800,= voor de rest van het jaar. Totaal was er Kw. 63.000,=
De olie en de diesel voor de generator is bijna op.
Na 1 november krijgen de koks geen salaris meer. Zo zijn er nog
wat zaken te bedenken.
Cowboyfilm: 100 riffles.
Kip geslacht. Barnevelder geplatzt.
Voor mijn vertrek vertelde ik tijdens de ‘overlevingscursus’ dat
een van mijn verwachtingen, een van mijn wensen was, dat ik
hoopte tammer te worden. Die hoop is niet in vervulling gegaan.
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Ik zie in mezelf (on)regelmatige energiepulsen als van een quasar.
Quasi Stellar Radio Source, als een pseudo ster. Pulsen die me
volledig in beslag nemen, mijn eerste werkjaar hier, met graagte
oogkleppen op, ‘doodwerken’ voor de school. Die impuls is nu
voorbij, ofschoon mijn ontslagbrief ook weer een puls is, anders
gericht, andere vorm. Ik ben nog aan het bijstellen, zodra het doel
me weer duidelijk voor ogen staat, ga ik er weer keihard op af. Als
ik omkijk, in verwondering, zie ik veel van die pulsen.
Is er een vorm te vinden voor mijn gedrag? Ik heb er nog te
weinig greep op.
‘Het is je aard: heftig en zachtmoedig. Trek een parallel met de
kwantummechanica. Je kunt rennen of stilstaan, tussenvormen
heb je nog niet ontdekt. Je verkeert in een aangeslagen toestand.
De grondtoestand ambieer je nog niet. In de grondtoestand ben
je onzichtbaar. Pas op een hoger energieniveau doe je er toe en
ben je te zien. In de loop van de jaren vind je daar een vorm
voor. Helemaal weg gaat de drift niet. Je kiest wellicht een minder
hoge aangeslagen toestand. De pieken blijven. Koester die
karakteristieken. Neem de tijdelijke verwarring op de koop toe.
Zoek humor en en glimlach. Je doet er niet toe, dat maakt je vrij.’
Ik kon gisteren niet in slaap komen, dacht steeds aan wat Mike
voortdurend overkomt; klop op het raam midden in de nacht en
dan een schone zwarte die met hem naar bed wil. Om kwart over
een schrok ik wakker.
Er werd geklopt. Bloot ren ik naar de achterdeur. Niemand.
Ik les mijn nadorst in de regen.
Het waait hard, het stormt. Na de lange pauze heb ik mijn
ontslagbrief ondertekend en ingeleverd. Keurig getypt door de
typiste.
David ‘zingt’ in de woonkamer. Ik wil dat niet. Ik wil alleen zijn
en niet afgeleid door wat of wie dan ook. Ik moet plassen, het
idee langs hem te moeten weerhoudt me.
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Misschien is de tristesse een terugslag op mijn besluit. Ik voel me
als een opstelling voor vacuümdestillatie die volgelopen is met
spoelwater, doordat op een onverdacht moment de waterstraalpomp werd dichtgedraaid, zonder dat de opstelling belucht was.
Destillatie onder verminderde druk.
Akombelwa uit 2B ontdekte vandaag dat de bankbiljetten en
postzegels niet in Zambia gemaakt worden.
‘Waarom niet, sir? Maar laten ze dan de drukpersen hier naar toe
halen.’
Voor de derde achtereenvolgende dag liet ik mijn bril thuis. Ik
hoef niet alles meer te zien. Mijn hoofd voelt zwaar, stevige druk
op mijn ogen. Mijn voeten gloeien van het staan en lopen. Ik zit
naakt, vrij, achter mijn bureau. Ik ben alleen, enkel pianomuziek
omringt me, zolang de generator werkt.
Johns Kalimukwa Kalimukwa schrijft me nadat ik hem heb
verteld dat ik vertrek.
The same address, october
Hellow Mr. G.H.J. Stout,
I have been thinking about your departure in December for the whole night.
Though I did not talk it to any one but my mind has not settled. In my view,
it appears as if it is a dream that it is only in numbered weeks that I will
stay with you?
First of all I would like to thank God for the protection which he has
protected you from virious diseases and the sort of things which might have
destroyed your life. And I still pray him so that he may lead you very
carefully in your way till you reach Europe; and he may guide you in these
weeks which you are still with me!
Secondly, I would also thank you for your co-operation with me, not only me
but with the whole school. I still thank you for your experience in teaching,
not only in teaching but in all sorts of facilities that you had done both for me
and the school. I really beg you to keep it up and show your experience
wherever you will be!
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Mr. Stout, I had been observing the differences and characters of white men.
Truely, I frankly say without any doubt that your way of living; concerning
characters, behaviours, the way you regard black people etc. is completely
different from other white men, not only white men, but even Africans. I had
observed this for several times. I had never seen someone doing such services
for me or the school.
You had been the first to start the Production Unit, you had always been
giving loans to the P.U. and some other public school services that I cannot
mention in several ways. You have been very kind to pupils both in class and
outside. It is only you who had been helping pupils in several ways that I
cannot mention than any other teacher.
You are the only one who have helped me in several ways, though I had not
done anything good for you before but may I hand all your services to God by
prayer so that he may do goodness to you as well. I am very very sorry that
you will leave just in the coming December. May I say don’t forget to write
some letters to me please when you are at home in Europe. With me, I will
try for my best level to keep on writing letters to you till you shall stop me not
to do it again. Don’t forget to give me your address before you leave please!
May God bless you please as well as your whole family. May I say that your
co-operation has been highly appreciated. May God bless you by doing such
good services for me as well as the school; as the Bible says; what ever you
man to do for you, do so to them for this is the law and prophecy.
I end with warm greetings for ever and ever!
Yours Johns Kalimukwa,
JOHNS
IS
STILL MY NAME
MINISTRY OF DEFENSE
May you leave some of your photo’s for me please for means of remembrance!
Diepe groeven.
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‘Je raakt nauwelijks ontroerd. Ik merk dat wel. Troost je, je bent
geen ijsklomp. Je brandt met hoge vlammen. Er is niets in je
eigenheid om je schuldig over te voelen. Het is de enige eigenheid
die je hebt.
De Romeinse honderdman huilde dagen om het verlies van zijn
veldheer. Na een week kreeg hij bericht dat zijn zoon was
gesneuveld in de strijd tegen de Germanen. De centurion plengde
geen traan. Zijn vrienden vroegen hem: hoe kan dat, om je
veldheer huil je en om je zoon laat je geen traan?
De centurion: dit verdriet is te groot voor tranen.
De parallel klopt niet helemaal, misschien ook helemaal niet. Op
het punt van afscheid nemen past een lach om het afscheid
gemakkelijker te maken. Lachen aan een sterfbed verdient de
voorkeur boven tranen. Lachen steunt het besluit om te
vertrekken. Lachen is een aanmoediging om het ingeslagen pad af
te leggen. Vertrek met een glimlach.’
Vanochtend met Mwenda uit 3C gevochten. Ik wilde hem een
oplawaai verkopen om hem het maken van dierengeluiden af te
leren. Hij ging in de tegenaanval. We schopten vier vijf tafeltjes
om, de meiden stormden het lokaal uit. Ze vluchtten door de
ramen naar buiten. Makkelijk dat het glas ontbreekt.
Op de schoolakker aan de overkant van de weg liep ik als eerste
langs de rijstaanplant van Mike.
‘Stoutiiiii’
Dat was Febby Iedereen.
Ze zwaaide. Gelukkig was er niemand anders in de buurt.
Kaminala flikflooit weer.
‘Jij verandert. Je omgeving kiest een tragere route.
Ich brauch Tapetenwechsel sprach die Birke, und macht sich in
der Dämmerung auf den Weg. Ich brauche frischen Wind um
meine Krone… zong Hildegard Knef.
Ik hoor je zang.’
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David hield een betoog over Christelijk moederschap, zedenloosheid, de wil van god, de zegeningen van de zendelingen en
daarmee bedoelde hij niet de missionarissenhouding.
Het werd me teveel. Ik riep gillend Boeh, en ben mijn kamer
ingegaan, daar ging de schreeuw over in een lach over zoveel
onbenul.
Er is al drie weken geen brood in het land. Waar is de schepper
met zeven korven vis en zeven korven brood?
Kwakkelig, hangerig. Na de middag een brief.
My dearest darling I am very pleased to write to you this short letter. How is
life treating you? Your darling is well not so bad honey only thinking of you
day and night baby. I need a help from you dear if you can be kind to sent
me K 35,00
I want to buy a watch, please darling do so if really you love me,…
Yours in love
Simonga
Ik voel me een stuk beter. Ik ben blij met wat er niet in staat.
Mijn ongerustheid is weg. De tijd lost alles op. Voor het zover is
hebben chemici oplossingen.
Geen water vandaag.
Ik droomde over bloem om brood van te bakken.
Ik lees Tolstoi, Kreuzersonate. Hij slaat de spijker, reikt me de
hamer.
Tolstoi heeft veel ideeën over trouwen en kinderen krijgen, dat
verhaal zou niet misstaan in een feministisch tijdschrift. Hoe lang
geleden is het al geschreven? De Rus geeft me houvast. Volgens
de hoofdpersoon is liefde en het huwelijksidee louter gebaseerd
op seks; de vleselijke lusten. Wat wij liefde en wederzijdse
genegenheid noemen is enkel een dekmantel, letterlijk, voor onze
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driften. We willen enkel neuken, maar zijn te hypocriet om dat
hardop te zeggen; voortdurend maken we onszelf en anderen wijs
dat er hogere motieven zijn die ons leiden.
Mijn gedrag van de laatste maanden komt daar wel mee overeen.
Alles wat ik de laatste tijd gedaan of gelaten heb, kan ik goed
praten; in werkelijkheid heb ik mezelf echter steeds elke rem
ontzegd en heb ik maar wat rondgestruind. Geruggenmergsteund
door mannen die hetzelfde willen en doen.
Mwanangombe uit 2E zat vanmiddag haar tepels te showen. Het
was heet in de klas, 34 °C, en ieder probeerde verkoeling te
vinden door de kleren de kleren te laten. Ze wond me niet op.
Het interesseerde me iets; bloot of niet bloot, en toen had ik
Tolstoi nog niet eens gelezen.
Ik moet hier vandaan. Ik ben geneigd met fysieke middelen de
orde te handhaven, dreigen met slaag, tikken in het gezicht. Het is
alsof het buiten mijzelf gebeurt. Ik wil dat niet. Het zit in me. Ik
moet er voorzichtig mee om gaan.
‘Je vat het goed samen. Het inzicht breekt door. Paul Valéry zei
het al. Kennis verwerven is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Het
moeilijke is om de verworven kennis eigen te maken. Pas als je
inzicht hebt kun je effectieve gevolgtrekkingen maken. Weg uit de
minne omgeving. Weg uit de banale en wrede gezelligheid.’
Ik schrijf wie achterbleef, wie ik onder ogen kom.
Kalabo, oktober
All the same,
Dagelijks rijden twee echte bussen op en neer naar Sikongo aan
de Angolese grens. Alle bomen langs de rechterkant van de weg
worden omgehakt voor de vierentwintig-uur-elektriciteitsdraden,
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aan de linkerkant zijn ze al geslachtofferd voor de waterleiding.
Er is een 'social club' in Konga’s New Generation Bar, waar de
oude en nieuwe generatie zich aan warm bier tegoed doet. De
watertank van de school is voortdurend meer dan half vol. Het
aantal leraren aan de school nadert de veertig, een record.
De honderdvijftig bananenbomen doen het dank zij de kippenmest steeds heter. Het voetbalveld is helemaal van een laag zwartstrafzand voorzien. De nieuwe kasten in de lerarenkamer blijken
groot genoeg voor alle leermiddelen. Mijn kapotte landrover heeft
toch nog zeshonderd kwacha opgebracht. Binnen een jaar heeft
de schoolboerderij een omzet van meer dan € 2.000,– gehaald, uit
het niets. Sinds ik geen pillen meer slik, heeft de malaria nog niet
weer toegeslagen. Het trimester is alweer half om.
'Wat betekent neokolonialisme?’
Niemand in de derde die z'n hand opsteekt.
'Nyambe’, een tafel schuift, een kruk tuimelt, stilte.
'Ga maar weer zitten. Zoek het niet te ver, een stukje ervan staat
hier voor je neus'. Een paar beginnen aarzelend te lachen. Ze
wisten het wel. Ik ga door op het thema, omdat ik na twintig
maanden Zambia minder onderwijzer en meer eigenwijzer ben
geworden.
Twintig maanden geleden geloofde ik in 'leraar in Afrika' en was
ik als een Jehovagetuige die, zelfs ten koste van tien paar
schoenen per jaar zielen wil winnen. In plaats van zielen te
winnen ben ik naast twee paar schoenen ook m'n bezieling
verloren, de bezieling waarmee ik de schoolboerderij op gang
bracht, het kippenhok bouwde, een winkeltje opende, bomen
pootte...... Ik keek vooruit en m'n uit enthousiasme vervaardigde
oogkleppen verhinderden me het omkijken of zelfs maar het
opzij kijken. Oogkleppen slijten minder snel dan schoenen, maar
toch kwamen er dunne plekken en vielen er gaatjes in. Ik keek
door de steeds groter wordende gaten, maar zag niets.
'Waar zijn jullie?'
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De organisatie van de schoolboerderij ligt in de handen van een
andere mukuwa en niet in die van een Zambiaan. De kippen
worden door een Ierse leraar verzorgd, de eenden door een
Engelse, de winkel draait onder leiding van een Brit, een Indiër
praat af en toe tegen de bananen, het lesrooster wordt door
Europeanen in elkaar gezet, de hoofden van de verschillende
vakken zijn overwegend Europeanen en Indiërs....
De Zambianen missen niet de kennis, maar de wil en het
enthousiasme om er iets van te maken. Waarom zou je iets doen
waar je niet voor betaald wordt?
Natuurlijk, dit is Kalabo en ergens anders is de situatie wellicht
totaal verschillend, maar als ik tijdens de vakantie andere leraren
spreek, blijkt te vaak dat de situaties vergelijkbaar zijn. Waar de
buitenlanders vaak het maximum doen, houden de Zambianen
het op het naakte minimum. (uitzonderingen, uitzondering,
uitzondering....) Er zijn ook luie witten!
Per jaar worden er in heel Zambia zo'n 20.000 scholieren
afgeleverd, geen Zambiaanse scholieren, want die 20.000 zijn
allemaal een beetje Europees geworden door de school.
Leerlingen zwemmen met een zwembroek aan, want dat doen die
blanken ook, ze vertellen elkaar 'we zijn nu ook een beetje blank'.
Dat beetje blank uit zich niet alleen in niet-naakt zwemmen, maar
ook in het najouwen van niet-scholieren, in 'waarom praat je met
die meid, zij gaat niet eens naar school'. Natuurlijk, niet iedereen
wordt een beetje blank, maar waarom zijn de middelbare scholen
van die eilandjes?
Het laatste wat ik wil is Zambia een trap na geven. Allereerst zijn
ze hier door het koper bedorven, ze konden de welvaart niet aan
en daarin verschillen ze met niemand van ons. Ze hebben
vergeten de blanken opzij te schuiven en zelf opnieuw te
beginnen. De inhoud van de lessen is hier nog als tien jaar
geleden in Engeland. Ik vertel over lichtbreking en atoomsplitsing, het magazijn staat vol met ampère- en voltmeters, met
radioactieve stoffen, met Fahrenheit thermometers en inch
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linialen. Derdeklassers weten niet hoe je bananen moet poten, dat
staat niet in de syllabus......
Alles gaat veranderen, er is een nieuw onderwijsprogramma
’Onderwijs voor Ontwikkeling‘; het wordt mij op een congres
voor het eerst uitgelegd door een Brit, niet door een Zambiaan.
Het lijkt een beetje op gestoofde bloemkool, die is ook het
lekkerst met een wit sausje.
Ik ben eigenwijs genoeg om te weten hoe het allemaal wel moet,
daarom stap ik op. Ik ga weg, voordat m'n contract afloopt,
omdat het beter voor Zambia is de zaken zonder de alleswetende
buitenlanders op te knappen. De Zambianen kunnen het
onderwijs hier best zelf aan, het is beter dat ze het zelf doen en
niet blijven aanmodderen met duitenverslindende buitenlanders.
Ik wil het onderwijs hier zwart maken!
.....Is het nog mogelijk om geen fatalist te zijn, na al deze
gebeurtenissen? Maar wie weet zeker of hij ergens van overtuigd
is of niet? hoe vaak houden wij niet voor een overtuiging wat
alleen maar een bedrog van gevoelens of een misvatting van het
verstand is... Ik geef er de voorkeur aan overal aan te twijfelen,
die neiging behoeft een mens overigens niet minder resoluut te
maken, integendeel, -wat mijzelf betreft, ik ga altijd ergens met
meer moed op af als ik niet weet wat me te wachten staat, iets
ergers dan de dood kan er niet gebeuren- en de dood is
onvermijdelijk….(Lermontow in De Fatalist, 1840).
Je bent geen Don Quichote, schreef mijn professor. Ik weet niet
of hij het bij het rechte eind heeft. Af en toe loop ik met
molentjes.
Ik eet sardientjes in skerpe saus uit ZTC-shop, uit Suid Afrika.
Zambianen eten geen vis uit blik, geen mootjes.
‘It is a snake, sir, a snake, not a fish.’
Hildegard Knef. Es kommt wie es kommen muβ, erst kommt der
erster Kuβ dan kommt der zweiter Kuβ, dann ist’ Schluβ.
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Toen ik kwam, wilde ik veel, of beter gezegd; ik had geen
vastomlijnd doel, ik wilde enkel alles aanpakken wat me voor de
handen zou komen; wat dat was, dat was minder belangrijk,
zolang ik me maar kon uitleven, moe kon maken, bezig kon zijn
met de kinderen.
Veel nagedacht over het hoe en waarom heb ik in het begin niet.
Dat is wellicht mijn redding geweest, en misschien is dat wel de
redding voor alle activiteiten die een mens monomaan onderneemt. Wie nadenkt, diep nadenkt, ziet waarschijnlijk van elke
activiteit af.
‘Je bent een doener en pas later een denker. Dat is je geluk. Als je
na zou denken, zou je wellicht weinig uit handen laten vloeien.’ Ik
knik m’n binnenman voorzichtig toe. De onbezonnenheid neem
ik langzaam op de koop toe.
‘That bloody fucking independence,’ zei Albert vanmiddag.
Hij heeft geen geld meer om eten te kopen.
Vandaag 2E op punishment tot 30 oktober. Lawaai in de les bij
Pandya die door zijn doofheid achterdochtig wordt. Elke leerling
450 buckets black soil. Nasilele die vroeg of het niet wat minder
kon, is door Charles Sitali tot bloedens toe met een riet
behandeld.
Zambiaanse manieren.
‘Al wie met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan.’
Weer was ik blij dat ik wegga, ofschoon ik het er gisteren even
moeilijk mee had.
Febby, haar vriendin Saboi en twee anderen kwamen kleren
uitzoeken. Febby wilde een rok, maar had geen geld. Ze aarzelde,
keek wel drie keer in de richting van mijn slaapkamer en vroeg of
ik voor haar kon betalen. Ik was niet in de stemming dat te doen;
na de halve fles Beerenburg wel, maar toen was ze al weg.
Het loopt nu tegen achten en ik hoop dat ze vanavond langs
komt om nogmaals de prijs te bediscussiëren, bij voorkeur in
natura te voldoen. Hoe diep gezakt. Heel diep wil ik in haar
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zakken. Ik zie het als piece work, net als tuinsproeien. Vredeswerk. God nog aan toe. Goed dat ik mezelf niet kan zien.
‘I want to get my oats, feel my oats,’ zoals ze in Eire zeggen, of ‘I
want to get my rocks off.’
Gisteren was het onafhankelijkheidsdag. De Zambianen kunnen
geen kant op.
Gisterochtend om half acht assembly, klasgewijs opstellen in
rotten van vier marcheren naar de Bantoe Overseas Military
Administration. Marcheren is niet koloniaal volgens Charles Sitali,
door dat uit te spreken gaf hij velen de indruk dat het wél
koloniaal is. Zijn naam begint, ondanks zichzelf, steeds meer op
Stalin te lijken.
Enkele klassen hadden in Lutui bij de RR, Rural Reconstruction,
gemarcheerd en zouden moeten weten hoe dat moet. Nog voor
we de eerste rotonde gehaald hadden, liep iedereen waar hij wilde
en de optocht had steeds meer van een wilde horde. Bij het
ziekenhuis was er van enige regelmaat niets over.
Halverwege het ziekenhuis ben ik omgekeerd. Ik heb ik mijn
eigen onafhankelijkheid genomen. Robert en David verhaalden
hoe het verdere verloop was geweest.
De meute had tot tien uur gewacht op het volkslied. De generator
kon niet worden gestart omdat de accu’s leeg waren, waardoor de
geluidsinstallatie het niet deed. Het volkslied werd in het Lozi
gezongen door een handvol UNIP-partijleden en op de kreet One
Zambia, reageerde niemand met One nation. De meesten waren
trouwens al naar huis en naar school. Niemand gelooft in die
poppenkast. Ik heb proefwerken nagekeken en geprobeerd te
slapen. Het was binnen heet, 34 °C, buiten was het boven 40 °C.
Tegen half zes gingen Robert en ik zwemmen. De andere witten
en zwarten gingen weg. Kon ik ‘op zijn negers’ zwemmen, en
naakt de Luanginga inglijden.
We, Mike was er inmiddels ook, bleven tot het donker naar de
vissen kijken die vlak onder ons langs de oever zwommen. Een
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verademing om van de school weg te zijn. Op de terugweg viel de
klamme en bedrukkende warmte van de school weer over me
heen. We werden opgewacht door Charles Sitali die ons
uitnodigde voor een onafhankelijkheidsfuif voor de leraren. Er
was gratis bier. Veel verhalen in het Lozi. De legaliteit van
verkrachten was een boeiend onderwerp; geef mij maar cabbage in
plaats van rape. Ik ging weg. Onderweg trof ik Musa en Kekana,
ze zijn geen Lozi; ze voelen zich niet zo thuis bij de zwarten uit
Barotseland. We gingen naar de social club.
‘Wees niet zo verontwaardigd. Deze ervaringen zul je in veelvoud
tegenkomen. Ga als Drent naar een Friese omgeving, en je komt
aanvankelijk met vergelijkbare verhalen naar voren als je weer
onder O.S.M, Ons Soort Mensen, bent. De eigenheid en het
houvast aan eigen volk en aan de sociale laag waar je het best bij
past, verloochent zich niet. Die primitieve driften zorgen in de
wereld voor verrassende en boeiende botsingen. Laat je vooroordelen thuis en laat je verrassen door de nieuwe grappige
situatie. Overigens hoeft dat niet elke dag.’
Febby was er niet, Saboi, haar vriendin was er wel. Ik had mijn
zinnen op Febby gezet. Ik wilde neuken. Ik vroeg Saboi haar
vriendin te halen.
Febby zag er aardig uit. Ik kocht de laatste biertjes van mijn
laatste kwacha’s. Ik was al aardig onvast en wilde naar bed.
Ik vroeg Febby of ze meeging, ik beloofde haar naar haar huisje
terug te brengen. She agreed.
Toen ik naar buiten keek, verdwenen juist de laatste sterren in de
hemel. Samen naar haar huisje gewandeld over de workers
compound waar Manengu al buiten stond, even een praatje
gemaakt. Pelekelo zag ik in de verte staan kijken. Alle bekenden
en onbekenden werden begroet.
Vier achtereenvolgende dagen geen les gegeven. Gisteravond is
een vijfdeklasser overleden aan een overdosis kacipembe, de
lokaal gestookte jenever. Na het ontbijt, dat weer te laat was, naar
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het ziekenhuis om te rouwen. Charles Sitali kwam opdagen juist
toen iedereen opstapte.
Al sinds vrijdag geen water uit de kraan; de tuin-wc wordt driftig
gebruikt. Nog zes weken, waarvan vier lesweken, proefwerkweek,
nakijkweek.
We zwemmen elke avond, af en toe naakt. Het water in de
Luanginga wordt steeds viezer. We geven af op Zambia en voelen
ons schoner.
‘Kijken naar een ander en er een waardeoordeel aan vast
koppelen is aardig tijdverdrijf. Het leidt nergens toe. Op het
eerste oog zet je jezelf boven de ander. Als je nadenkt plaats je je
beneden die veroordeelde. Ga naast die ander staan. Je kent die
ander niet. Leer jezelf kennen.’
Het is even na noen, licht bewolkt en broeierig warm, tegen de
avond zal het wel gaan regenen, of zelfs eerder. Het gras in de
nieuwe schutting ruikt naar hooi. Mijn voeten broeien in mijn
gymschoenen, benauwd en eng als mijn gedachten laat in de
avond.
Ik trek mijn sokken uit.
Ik wilde niet in het wilde weg neuken. Ik wilde me niet in de
wilde wegneuken.
Boven me drijven wolken van west naar oost, terwijl de boomtoppen van oost naar west wijzen. Ik houd van dat tegendraadse,
met mate. Het weerlichten is niet zichtbaar, maar af en toe draagt
de wind het gerommel tot achter de grasschutting.
Sitali Nyambe uit 3B is naar Holy Cross in Mongu overgeplaatst.
Ze zal nooit haar diploma halen, maar dat is volslagen
onbelangrijk. Ze is de eerste geweest die me verteld heeft dat ze
wegging, de vorige vertrekkers bemerkte ik enkel door het leeg
blijven van hun tafeltje. Nyambe heeft niet veel hersens, maar ze
is aardig, ze heeft ook TB en dat is meer dan ik heb.
Onweer is heerlijk; het is alsof ik alle ruiten van het huis ingooi.
Ik maak rijstepap.
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Soms gaapt mijn schrijfhand me toe, alsof het een mechanisch
onderdeel is.
November
Ik heb ‘het’ voor elkaar. Gonorroe. De eerste vijf milliliter
penicilline in mijn rechterbil gehad. De germs hebben gewonnen
van de sperms.
Branderig gevoel in de pisbuis, schrijnende eikel; de gegevens
opgezocht in het Medisch Missionarissenboek, en ja hoor: raak.
Bajaj deed een urinetest (nr 42521) en ik kreeg een papiertje met
twee plussen, pus cells ++.
‘Was it a local woman?’
‘It was a local woman.’
Bajaj heeft een mooie vrouw.
Ik voel me blij en opgewonden met die uitslag. Ik sla mezelf op
mijn knieën. Ik lach. Ik ben een puber die met een druiper zijn
groot neukbewijs heeft gehaald. Vanavond naar Febby, ben je
gek, om haar te vertellen een arts te gaan bezoeken. Haar billen
zijn stevig genoeg om vijf spuiten tegelijk in leeg te drukken.
Gisteren mijn laatste prik uit een serie van 4 x 5 ml penicilline
gehaald. Het heeft niet geholpen. Morgen weer, ondanks de stijve
billen die ik van die spuiten krijg.
Donderdag en vrijdag heb ik vrijaf genomen, ik kon bijna niet op
mijn benen staan, te zwak om een meter te lopen. Ik lach niet
meer.
Dagelijkse problemen, duty, licht dat op onverwachte momenten
uitgaat, geen water; de pomp bij de keuken is nu ook stuk, pijn in
mijn pik. Oplossingen voor schoolproblemen die er niet zijn.
Niemand neemt maatregelen, iedereen is bang; leerlingen bang
voor de head master, de head master bang voor de CEO, de
CEO bang voor de District Governor, de D.G. bang voor de
minister, enzovoort.

181

‘Angst is een dagelijkse raadgever. Dat blijft, wat je ook wilt.
Snelle oplossingen en snelle veranderingen beklijven niet, hoe
graag je dat ook wilt. Wie boven het maaiveld uitsteekt vraagt om
een slachtofferrol, of om een martelaarsrol. Weinigen stappen
met opgeheven hoofd op het schavot.’
Vanmiddag met Victor Sevodin de oktoberrevolutie gevierd, met
elk een kwart fles whiskey, -elk glas moest in één teug geleegd
worden- met rode en zwarte kaviaar en veel rode tomaten. Een
onbevredigd middagdutje na afloop. Mijn druiper maakt me
onrustiger dan ik wil bekennen. In de spiegel lach en knipoog ik
tegen mezelf en zeg ik dat het goed met me gaat, maar het gaat
wel langs het randje, het kantje. Twee nachten koorts gehad. Ik
vroeg me af waar ik in Kalabo begraven zou willen worden. Voor
de lerarenkamer? Naast de meisjesslaapzaal? In het scheikundelokaal? In het kippenhok?
Naar een western kijken, in de koude nachtstad wandelen.
Anoniem een glas bier drinken.
Het is hier alle dagen carnaval, overgave aan het vlees. Carnal
knowledge.
Ik slik 3 x 500 mg tetracycline om van mijn ongemak af te
komen. Lesgeven gaat goed, maar mijn ziel is eruit.
De deputy CEO is dinsdag geweest en stak een verhaal af, eerst
voor het personeel, later voor de leerlingen. Onderwerpen:
immoraliteiten, bierdrinken, vandalisme. De deputy vroeg telkens
aan dove Pandya wat hij ervan vond. Pandya waggelde zijn
Indisch hoofd.
De deputy begon zijn verhaal wat zwakjes, werd beter en aan het
eind wist ik het weer. Hij is inderdaad de volgende in de rij
praatjesmakers; niet helemaal zo spectaculair als de vorige
inspecteur, maar het scheelde niet veel.
‘Je beeld is gekanteld. Woorden, woorden. Bestuurders en politici
zijn er sterk in. Ze kennen veel woorden. Taal versluiert.’
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De leerlingen gaven telkens het antwoord dat hij niet wilde. Ze
waren niet geïnteresseerd in zijn moralistisch geklets maar wilden
details horen over hoe het dronken meisje uit 3B, door tientallen
jongens geneukt werd onder het breken van maïsstengels; er zijn
nog maar een paar plekken waar de maïs zo hoog is dat dat kan.
Aongola, de head boy vroeg:
‘Hoe komt het dat sommige leerlingen die geschorst zijn, overgeplaatst worden en dat andere definitief verwijderd worden?
Hebben de eerste teveel kennissen in de regering of in de partij?’
Iedereen klapte voor de moed.
‘Als het al gebeurde, zal dat vanaf nu afgelopen zijn.’
Een daverende stilte.
De deputy beloofde tot slot een nieuwe waterpomp. Bis.
Vandaag na de laatste les voor de lunch was ik in 2E. Vrijwel
gelijk na de bel, groot kabaal in 1C tegenover; een gevecht met
honderd kinderen er omheen.
Ik ging er langzaam –I don’t care, this is not my country- op af.
Een meisje werd bloedend naar de sick bay gedragen, spartelend
in de armen van vier jongens. Akakula, de boarding master, liep
er naast en sleepte even later de vechtersbaas, wiens shirt voor
bijna de helft bloedrood kleurde, naar Charles Sitali.
‘Die jongen kan tot kerstmis niet meer zitten,’ ging door mijn
hoofd.
Tijdens de middagpauze weerklonk geschreeuw van de school.
De jongen werd met het riet behandeld, en niet alleen hij. Alle
jongens uit 1C kregen twaalf slagen met een gummi-pijp. De
vechtersbaas werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij was op zijn
billen, buik en geslacht geslagen. De leerlingen namen het niet en
gooiden stenen. Charles Sitali zocht een schuilplaats in de
lerarenkamer. Tientallen stenen voor de deur.
Ik heb afstand van de school genomen, trek het me minder aan
dan enkele maanden terug.
‘Je moet hier beton in je kop en je borstkas gieten, dan wil het
nog wel,’ zegt Robert.
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Om vier uur wezen kijken. Vier boodschappers van de BOMA in
blauw uniform met rode strepen en een cowboyhoed, zes agenten
van Zambia Police met halve meter knuppel losjes aan de pols.
In 1C sprak een delegatie van het lokale bestuur de leerlingen toe.
De zaak zal onderzocht worden, iedereen wordt geacht zich koest
te houden anders komt ZP permanent een oogje in het zeil
houden. De leerlingen kennen de agenten wel. Ze parkeren na
elven in de nacht achter de meisjesboarding.
Er is iets mis.
Is het begonnen met de klappen van Sitali? Ik weet het niet. Wat
niet helpt om de situatie te verbeteren is CEO’s op te laten
draven die vertellen hoe lelijk de meisjes zijn.
‘Jullie zijn nog erger dan honden, want die laten zich ook door
iedereen naaien.’
Gejuich van de jongens.
Ik sta hier buiten. Dit gaat me niet aan. Ik heb hier niets mee te
maken. Wie wil thee? Wat eten we vanavond?
De jongens krijgen hun vet.
‘Jullie zijn lui en onbetrouwbaar. Neem een voorbeeld aan
mukuwa’s; die zijn goed, die neuken niet met schoolmeisjes, die
komen altijd op tijd in de lessen.’
Mukelabai stelt voor een blanke schoolhoofd te maken; dat is een
gepasseerd station.
Charles Sitali wordt gesteund door UNIP, door de District
Secretary, door ieder buiten de school. Binnen de school hoeft hij
nergens op te rekenen.
Musa Siachingili is net terug uit Lusaka, waar hij te laat aan was
gekomen om zijn kind te zien sterven. Hij en Kalonga worden
met nog twee leraren overgeplaatst. Nog twee staan op de
nominatie geschorst te worden wegens neuken, een van de
meisjes schijnt zwanger te zijn, terwijl ik dit neerschrijf komt
Kaminala met een vriendin vragen of de tuc-shop open gaat.
Fuck off!
Mijn baard afgeschoren.
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Laag over de grasschutting is het geelwitte schijnsel van de zon
nog zichtbaar. Over een half uur is het donker. Een vlieg landt op
mijn arm, probeert mijn aandacht af te leiden. Geslaagde landing.
Ik voel het nawarmende deksel van de rioolput aan mijn billen.
Als ik mijn ogen sluit zie ik spelende kinderen, hoor ik hun
geschreeuw en gelach. Ik moet poepen, maar ik kan niet.
Achter de heg lopen dronken Zambianen voorbij, van de ene
naar de andere sepiso-boom. Kroegentocht.
Het is volbracht. Ik lees half doorgeknipte advertenties in de
Volkskrant waarin mijn moeder speculaas en chocoladerepen
verstuurde; verplegend personeel en jeugdleiders gevraagd.
Vanochtend 2 x 100 mg ribramycine geslikt.
Na een week is er weer water.
Kaminala probeert me te paaien, ik negeer haar. In de laatste
weken geen polonaise. David is 35 geworden. Zondag heb ik zijn
haar geknipt, hij ziet er nu jonger uit. Zelf zie ik er, baardloos, uit
als een SS-officier uit Nazi-Duitsland, een fantastisch gezicht.
Heerlijk om een poosje geen negers te zien.
Voor de 1e, 2e en 4e klassen is de school gesloten. Water- en
andere problemen. De examenklassen gaan door.
Buiten kraait de haan van Muyunda. De tropenzon wringt zich
aarzelend door de wolken, lijkt bereid er een hete dag van te
maken, er waait een frisse wind. Donderdag ben ik naar Mongu
gevlogen. Even weg. Gisteren terug.
In Sefula probeerde ik Nyambe Nalukui te treffen. Ze was er niet.
Alleen de ouders van Lady Martha waren er en een zus die in de
zesde klas van de lagere school zat, ze zag eruit om zo mee naar
bed te gaan. Ik zat net naast de hut toen een van de kinderen een
kip ging vangen; een geschenk voor de bezoekende mukuwa. De
vader van Lady Martha was juist zijn baan als kok kwijtgeraakt,
ontslagen, de school had geen geld meer. Ik nam de kip mee, een
Barnevelder.
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Rustgevend bij familie te zijn, ze spraken nauwelijks Engels.
Ik voel me beter als ik alleen ben. Ik houd van mijn eigen
gezelligheid. Zo glijd ik langzaam in een leefpatroon. Ik vind de
maat die bij me past. Ik kleed me overeenkomstig.
Gisteravond dacht ik er over naar Febby te gaan. Ik vond haar te
ver. De druiper speelde slechts op de achtergrond mee. Mijn
driften zijn sterker dan mijn wil. Niet lang meer.
Alex Muleya heeft flink huisgehouden. De stand is nu: twee
vijfdeklassers zwanger en een derdeklasser; Kalimukwa Monde uit
3E. Vorig jaar al drie meisjes van de avondschool.
Mulinda heeft de deputy head girl van een kind voorzien.
Kekana heeft Inonge Muyunda uit 3C tot het moederschap
verheven.
De vijfdeklassers hebben de examens bijna achter de rug, enkel
nog agricultural science.
Afgelopen nacht tenminste twee vijfdeklassers door leraren
geneukt.
Ik was behoorlijk jaloers.
Met vier flesjes bier in een tasje naar Namazingu; op zoek naar
Febby Kaufela. Een uur heb ik geprobeerd haar hutje te vinden,
tenslotte vroeg ik een jonge knaap naar de juiste plek. Er brandde
licht. Febby was voorzien.
Ik ben moe, alsof mijn boventanden naar beneden kunnen
scharnieren. Ik wil hier weg. Voordat ik doe wat niet bij me past.
David is naar Mongu gevlogen. Een lang weekend. Ik ben heer en
meester. Ik heb Albert een retour aangeboden. Dertig jaar was hij
niet aan de overkant van de Zambezi geweest.
‘Vanavond, na lights out.’
Ik trof haar na het zwemmen. Ze had me opgewacht.
Ik wacht tot ze komt. Alles is gereed; kaarsen, condooms en lucifer.
Eerst praten, verbaal.
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Vijf leraren geschorst of verwijderd.
Vervelend dat ze niet kwam. David is terug.
Robert gaat naar de film, hij heeft duty in the ass hall. Hij belooft
Kaminala te sturen als hij haar ziet.
De film is voorbij.
Robert zegt dat Kaminala niet over de compound durft. Ik zal
haar moeten halen als ik wat wil.
Ik leg mijn matras op de vloer.
Beton kraakt niet.
Ik sluip door bosjes naar de meisjesslaapzalen.
Ik voel me dief en inbreker.
In mijn donkere spijkerbroek ben ik onzichtbaar;
jammer van mijn shirt met witte strepen.
Ik wacht.
Ik sta in de keukendeur.
De lucht is helder.
In de tuin staat een flodderbroek.
Een korte kus.
Stapelwolken
‘Je moet nu weg.’
Ik zweet.
'Piss off!'
Vanuit Kashitu schreeuwen dronken lui.
'Screw the hell with you!'
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'Fuck off!’
Uit de ass hall klinkt gejoel.
Post coïtum omne animal es triste praeter gallum qui cantat.
Ik zing niet.
Ik word gek.
Ik zing.
Ik ben een kuiken, een uil.
Ik wil hier weg en snel.
‘Ga weg, en snel.’

December
Mrs Moola, -their minds are not yet settled,- heeft voor huishoudkunde nieuwe kooktoestellen gekregen van de Wereldbank. Op
gas. Er is hier geen gas. Volgende maand wordt de school op het
openbare elektriciteitsnet aangesloten. Verder zijn aangekomen:
fotokopieerapparaten, overheadprojectoren, dia-projectoren,
8 mm filmprojectoren, enzovoort.
Bajaj geeft me mega-units penicilline en tabletten probenzoïd.
Penicilline krijgt me bijna plat, de kramp trekt tot in mijn tenen.
Kip gegeten, alle bier opgedronken, ziek geweest in de tuin. De
kippen van Muyunda hebben hun taak gedaan. Muyunda eet mij
morgen bij het ontbijt.
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Mike kreeg een telegram dat zijn broer van negentien dodelijk
verongelukt is.
English party bij Douglas. Head master Charles Sitali komt
stomdronken binnen. Iedere vreemdeling wil weg van dit Britse
feestje. Prison party. Koloniaal sentiment met
woordenwisselingen over stomme negers, back to the trees.
'Wij Britten weten hoe we een land kunnen regeren, waarom
vraagt niemand ons om advies?'
Douglas, de Ier, windt zich beschaafd op over de mukuwa’s die
het zo goed weten, maar nooit de mond open doen als een hoge
piet langskomt.
‘Het zijn groten die naar de kleinen luisteren. De kleur en de
cultuur maken niet uit. Politici en bestuurders leggen voortdurend
beleefdheidsbezoeken af. Ze vragen naar de stand van zaken. En
thuis klagen ze na een werkdag over de verflucht en de schoonmaakgeuren in de kantoren en fabrieken. Alle stoepen worden
geveegd voor de touwtjestrekkers. Overal komt nieuw glas en
nieuwe verf om te behagen.
Wie misstanden hoort en geen middelen beschikbaar wil stellen
om problemen op te lossen zorgt voor rapporten en
versluierende taal. Ondertussen zoekt eenieder een weg uit het
doolhof.’
‘Er komt een bloedbad als we de negers aan zichzelf overlaten.’
Shita is no more. Newton Paul Nosiku kwam mijn adres vragen.
Hij wil me schrijven. Hij vertelde dat Shita Namushi uit 2B dood
is. Abortus. Zelfde lot als de dochter van Mr Simasiku, de District
Education Officer. Iedereen gelijk. De zeis van Pierlala spaart
niemand.
Beelden uit een oude droom komen boven: Een akker met
hoofden van ingegraven negers. Aan de rand staat het geraamte
in een opengeslagen lange jas. De zeis in de aanslag.
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Shita is niet meer, de lichtbruine schone is dood. Ik heb mijn
weddenschap gewonnen. Geen examen voor Shita.
Shita was een van de drie doden, deze week en dan ook nog die
moeder van twee kinderen die de keel werd doorgesneden door
een jaloerse echtgenoot.
'Eigen schuld,' zegt Albert. 'Goed zo. Eni sha, eni sha.'
David is naar zijn bijbelclub. De wind laat de deuren klepperen,
er zit speling in de klinken. Onder het raam ritselen kippen van
Muyunda tussen het gras, op zoek naar een andere smaak zand.
Mike en Phil Kekana zijn gisteravond rond elf uur, na roll call,
door Charles Sitali betrapt met twee meisjes.
‘Jullie zijn geschorst,’ zei Sitali; tegen Saboi, tegen Kaminala.
Geen examens meer.
Eruit.
Eruit.
'Fuck off!'
Op de Dutch Farm in Lusaka; springplank over de woestenij.
Mijn landgenoten praten als Britten.
Ik wacht op een lift naar het vliegveld.

De meisjes van mijn klas zingen.
‘Mu si ali fo. Mu si ali fo.’
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Bijna alle Zambiaanse collega’s zijn in de loop van de jaren
overleden. Sommige aan aids.

Kalabo ligt in Western Province, het vroegere Barotseland.

