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Albert Helman
Het omgekeerd verleden
Het domme ochtendritueel waaraan de stadsmens zich gewend had - baden,
tandenpoetsen, scheren, je zo geschikt mogelijk aankleden - maakte dat ik elke dag
later dan mijn bedoeling was, met Eposi op stap ging. Niet dat ik zijn geduld al te
veel op de proef stelde. Lijdzaam en stil als hij van nature was, had hij er nog geen
enkele keer zelfs maar de toespeling van een aanmerking over gemaakt, hoewel hij
er zeker het recht toe gehad zou hebben, want wij waren werkelijk kameraden.
Alleen kameraden gaan immers dag aan dag zo met z'n tweeën op stap, om te
jagen en in het oude bos al de vele kleine avonturen te beleven, waarbij je op elkander
aangewezen bent en precies leert zien wat een man waard is. Maar het geduld van
een Indiaan is onuitputtelijk, tijd speelt voor hem bovendien niet zo'n vreselijke rol
als voor ons. Alleen was het dom tegenover het wild, dat zich vroeg in de ochtend,
misschien nog slaapdronken van de nacht en traag onderweg naar zijn drinkplaatsen,
gemakkelijker laat verschalken dan verder op de dag, wanneer alles volop in het bos
zijn geheimzinnig en onmerkbaar, maar daarom niet minder druk leven is begonnen.
Als gewoonlijk stond Eposi al vlak bij mijn hut te wachten, de hut die hij en de
andere mannen van Pajakpeu's dorp speciaal voor mij gebouwd hadden, terwijl de
vrouwen, bezig met hun huiselijke arbeid, of uitgestrekt in hun hangmatten, er niet
de minste aandacht aan schonken. Háár bezoeken waren pas gevolgd toen alles kant
en klaar was en ik mij in die allerprimitiefste woning goed en wel voor een wekenlang
verblijf geïnstalleerd had.
Toch was de echte vertrouwelijkheid pas na heel wat dagen van bedrijvigheid en
nachten van stille gesprekken gekomen. En het was mijn vriendschap met Eposi onuitgesproken, vanzelf ontstaan zoals een palm onverwachts een scheut vruchten
uit zijn binnenste
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te voorschijn zwaait, en even manifest - die het meest de algemene aanvaarding van
mijn ongewone aanwezigheid in de hand gewerkt had. Bij al het andere, zijn
kameraadschap, zijn leiding bij de jacht, was ik Eposi dáár nog het meest dankbaar
voor. Want wie bij deze Indianen de vriend van één is, is een vriend van allen.
Met zijn boog en pijlen in de hand, de glans van vroege zon op zijn gitzwarte
sluike haren en zijn prachtig roodbruine huid, een jongeman die, lichter van kleur
evengoed een Griek, zeg maar een Spartaan had kunnen zijn, stond hij mij aan te
zien, ernstig als altijd, maar toch met een zachte vriendelijkheid in zijn bos-donkere
ogen.
Ik schouderde mijn geweer en zei: ‘Mi deh. Eindelijk klaar, Eposi.’
‘Dan kunnen we gaan,’ antwoordde hij.
Dit was ook al een soort van ochtendritueel tussen ons geworden. Bij zulke
volkomen vrije, zwervende lieden die aan niets aards gehecht zijn, niet langer op één
plaats blijven dan de opengekapte velden genoeg vrucht opleveren, niet méér om
een gehele landstreek geven dan hun gedicteerd wordt door de grote of minder grote
aanwezigheid van wild en vis, en die geen moeite hebben al hun bezittingen overal
met zich mee te nemen indien dat nodig is, bij zulke mensen vormen zich zonderling
genoeg al heel gemakkelijk vaste gewoonten. Je hoeft maar twee- of driemaal
hetzelfde gedaan of gezegd te hebben, en het is traditie geworden. De geringste
afwijking daarvan zou verwondering wekken en een duidelijke explicatie vergen.
De herhaling van het moment openbaart bij hen meteen de eeuwigheid, en het is de
levensritmiek die hun schijnbaar ongeordend bestaan behoedt voor wanorde en chaos,
zowel uiterlijk als innerlijk.
Zo was het dan ook vanzelfsprekend dat wij langs hetzelfde voetpad als bij vorige
gelegenheden het bos in trokken, en niet eerder dan door de grillen van het wild er
toe gebracht zouden worden, daarvan af te wijken om een willekeurige richting in
te slaan. Eposi zou ontstemd geweest zijn, had ik iets anders voorgesteld.
Toen wij het dorp verlieten, was het al nagenoeg uitgestorven. De mannen waren
reeds heel vroeg eropuit getrokken om te jagen, te vissen of zomaar te zwerven (want
vaak genoeg kwamen zij met
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lege handen terug) en de vrouwen naar hun kostgronden getogen, nu het planttijd
was, daar de regens volkomen weggedreven leken. Er waren alleen nog wat oudjes
en de kleinste kinderen in de hutten over.
Hetzelfde bospad dat wij nu volgden, leidde ook, maar dan langs een zijweggetje
iets verderop, naar de open plekken in het bos waar de mannen al een poos geleden
de bomen hadden omgehakt om ruimte en licht te maken, daarna het onderhout en
de heesters hadden weggekapt om toen, vlak voordat de regens invielen, de zaak
schoon te branden. De buien van de regentijd deden de rest, en nu was het de beurt
van de vrouwen, die verder de hele aanplant evenals het wieden en het oogsten hadden
te verzorgen.
Een lui seizoen was voor de mannen aangebroken; wat speels gejaag en gevis,
verder doelloos rondhangen, tenzij hun eigen gerei enige aanvulling of reparatie
behoefde. Meer viel hun niet te doen, eenvoudig omdat het niet nodig was. Het zware
leven in deze Indiaanse gemeenschappen kwam helemaal op de vrouwen neer. Je
kon er beter als man geboren zijn. De taken waren streng, maar wel erg ongelijk
verdeeld.
Het is een van de domheden van ons, zogenaamd hoger beschaafden, dat wij de
dingen der wildernis steeds afmeten naar onze eigen maatstaven, en ons er over
verbazen waarom degenen die wij ‘primitieven’ plegen te noemen, er geen
verstandiger levenswijze op na houden. Verstandiger, wel te verstaan: meer in
overeenstemming met onze westerse manieren, gebruiken en opvattingen. Maar het
is een grenzeloze domheid, ook al schijnt ze onvermijdelijk, omdat wij, hoezeer wij
ons ook in de mentaliteit van anderen proberen in te leven, toch telkens weer vervallen
in dit soort van betrekkingswaan, en onwillekeurig toegeven aan een eigendunk die
niet eerder dan bij diepgaand onderzoek elke fundering blijkt te missen. De pretenties
zijn er, voordat je er zelf erg in hebt, en blijven, ook lang nadat men ze overwonnen
meent; zo vast zitten ze bij ons ingeworteld. Slechts heel zelden worden ze afdoend
gecorrigeerd.
Het was een heerlijke morgen, en opgewekt liep ik achter Eposi aan, tot wij bij
het kruispunt kwamen. Daar bleef hij even staan, keek uit naar het zijpad en scheen
te aarzelen. Ik geloofde zijn gedachten te raden en zei: ‘Ikonau is zeker bezig op het
veld...’
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‘Ja,’ antwoordde hij enkel, en begon weer, nu iets langzamer, door te lopen.
Ik ging aan zijn zij stappen, zoals ik weleens meer deed wanneer het bospad breed
genoeg was.
‘Je bent bang dat het een beetje te zwaar voor haar is, niet?’ vroeg ik.
‘Ze weet zelf wat ze kan doen,’ antwoordde Eposi.
Hij was niet zo lang geleden met Ikonau getrouwd, die uit een veel zuidelijker
gelegen dorp kwam, en kort voor mijn aankomst was ze bevallen, maar het was
moeilijk gegaan en het kind stierf al gauw daarna. Eposi had zelf, volgens goede
Caraïbische zeden, braaf als een zieke in de hangmat gelegen, terwijl zijn jonge
vrouw, op een bankje zittend, al de narigheid van een langdurige verlossing doorstond.
Dagenlang had hij zich nauwelijks bewogen, met kreunende stem gepraat en genoegen
genomen met de ziekenkostjes die de zogende moeder hem gaf. Maar het had niet
mogen baten zijn ziel en zijn levenskracht zo zorgvuldig te behoeden ter wille van
zijn nageslacht. Het kind was toch gestorven, en het duurde nog een hele tijd nadat
hij het armzalige wicht had begraven, voordat Ikonau weer goed op haar benen kon
staan en zonder in elkaar te zakken, enige afstand afleggen. Ze zag er nog altijd veel
te tenger uit voor een Indiaanse, maar nu was ze toch op het veld gegaan met de
andere vrouwen, zoals dat hoorde.
‘Had jíj het niet voor haar kunnen doen?’ vroeg ik. ‘We gaan nu zo plezierig samen
uit jagen, maar het hoeft niet. Ik kan best een paar dagen wachten, of op mijn eentje
gaan, voor een enkel keer... Ga gerust terug, als je wilt.’
Maar Eposi bleef zwijgend naast me voortlopen. Weldra kwamen wij, of liever
hij, want hij zag honderdmaal meer dan ik in de wildernis, een bosvarken op het
spoor, dat ons urenlang in beslag nam, voordat wij het onder schot kregen. Ik miste
het ook nog, brildrager die ik ben, en kon die vervloekte handigerd pas afmaken,
nadat een pijl van Eposi hem bij zijn verder vluchten voldoende belemmerd had. Het
was opwindend, zodat het hele bestaan van Ikonau door ons beiden vergeten werd dat sprak vanzelf.
We kregen het bosvarken net te pakken op een plaats waar ook marails zaten, een
van de lekkerste woudvogels om 's avonds zo heel
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op je gemak op de peuzelen, en niet al te moeilijk om te schieten bovendien. De
marails hielden ons weer een hele tijd bezig, voordat we er genoeg van hadden en
bepakt en beladen in het hete middaguur onze terugtocht begonnen.
‘Ikonau krijgt aardig wat te doen voor vanavond,’ zei ik, onze jachtbuit monsterend,
die, ook al werd hij op de traditionele wijze over het hele dorp verdeeld, nog meer
dan genoeg zou overlaten voor ons drieën, de twee rechthebbende jagers en de daarbij
behorende vrouw. ‘Als ze maar niet te moe is, na al het werken op het veld,’ ging ik
voort. ‘Anders zullen wíj straks moeten koken. Dat is ook wel aardig voor een keer.’
‘Mannen koken niet. Dat is vrouwenwerk,’ zei Eposi laconiek.
‘Als je alleen bent, kook je dan toch ook?’
‘Dat is wat anders. Maar niet als een vrouw in de buurt is.’
Arme Ikonau, dacht ik bij mijzelf. Ze heeft het zwaar te verduren. Maar blijkbaar
kan het niet anders. In Noord-Amerika werken de mannen zich een angina pectoris,
alleen om hun vrouwen een lekker luxe leventje te bezorgen, en daar kraait ook geen
haan naar. Ik zal er noch ginds, noch hier enige verandering in kunnen brengen. En
tegelijkertijd dacht ik, met een beetje kwaad geweten, aan al de keren dat ik mijn
moeder, en later mijn vrouw, in het huishouden had zien ploeteren, zonder zelf een
vin te verroeren, omdat ik - zo had ik mezelf toen gepaaid - toch óók mijn bezigheden
had, zij het op een andere tijd... Ach, we zijn allemaal één pot nat.
Prettig vermoeid en bezweet keerden wij in het dorp terug. En hongerig als wolven.
De enkele Indianen die we tegenkwamen, waren vol lof en bewondering. Volgens
gewoonte gingen wij meteen naar Eposi's hut - dat had ik van meet af aan tot een
vanzelfsprekendheid gemaakt - alwaar de buit moest worden ontweid en verdeeld.
Ondanks de vracht van het bosvarken was Eposi sneller gaan lopen dan gewoonlijk.
In het dorp kon ik hem nauwelijks meer bijhouden. Maar pas toen ik zelf hijgend bij
zijn hut was aangekomen en mijn dode vogels op de grond had neergegooid, zag ik
de reden van zijn haast. Ikonau lag in haar hangmat vaalbleek en met gesloten ogen.
Een paar vrouwen stonden hulpeloos bij het hoofdeind. De oude Pajakpeu was er
ook - hij was zoveel als de medicijnman,
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maar hij keek werkeloos toe en antwoordde ternauwernood op de paar korte vragen
die Eposi hem stelde. Veel te weinig vragen naar mijn oordeel, ofschoon... het sprak
vanzelf wat er aan de hand was. Het veldwerk was te veel geweest voor Ikonau, en
daar lag ze nu, met haar anders zo lief gezicht helemaal weggetrokken. Het zachte
roodbruin van haar wangen en voorhoofd tot een glansloos trommelvel verstrakt, en
er zat een trilling in haar gesloten oogleden, die niets goeds voorspelde.
Ik heb nooit iets kunnen begrijpen van de liefdesbetrekkingen tussen de mensen.
Niet in de westerse wereld waarin ik ben opgegroeid, en van mijzelf al niet, laat staan
van deze lieden. Aan tal van kleinigheden had ik vroeger kunnen opmerken, dat
Eposi erg op zijn jonge vrouw - bijna een kind nog - gesteld was. En nu deed hij
haast koel en onverschillig, nadat hij even zijn hand op haar voorhoofd gelegd had.
Hij zei iets tegen een van de oudere vrouwen - het was echter geen order voor Ikonau's
verzorging. Want de vrouw ging naar buiten en begon aanstonds het wild schoon te
maken, even later door Eposi gevolgd, die wegwandelde om de dorpsgenoten te
halen voor de verdeling. Alles scheen zijn gewone loop te zullen volgen.
Ik verliet de hut nu ook maar, om mij wat op te frissen bij de kreek die vlakbij zijn
zwarte water traag voorbij liet stromen, zo traag als de dagen en jaren en misschien
generaties hier in de eeuwigheid vervloten. En onderwijl dacht ik: Arme Ikonau...
hoe moet dat nu... Het is vast en zeker uitputting. Op deze manier sterven ze hier...
is dit hele ras gedoemd om uit sterven. En wij die beter weten, die in onze steden
volop dokters en sanatoria en versterkende middelen hebben, wij kunnen er niets aan
doen...
Terwijl ik opgefrist van de kreek terugwandelde, kwam Eposi mij alweer tegemoet
en zei: ‘Er is eten voor ons.’
‘Laten wij in mijn hut gaan,’ stelde ik voor. ‘Dat is rustiger voor Ikonau. Ze heeft
veel rust nodig, geloof ik. En een krachtige soep om te beginnen.’
‘Ze wil niet eten. Ze bloedt weer,’ antwoordde Eposi slechts. ‘We gaan maar naar
jouw plaats.’
Toen we daar tegenover elkaar zaten, met onze etenskalebas op de knie en het
cassave-brood vlak bij de hand, kon ik mij niet langer
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weerhouden en begon ik een hele redenering op te zetten over de onjuistheid om
vrouwen, vooral wanneer ze in de omstandigheden van Ikonau verkeerden, het zware
werk te laten doen dat evengoed, zo niet veel beter, door de mannen verricht kon
worden. Wíj waren immers niet degenen die kinderen kregen en wíj waren het niet
die maandelijks door de natuur geplaagd, ons in acht moesten nemen. De vrouwen
konden in het dagelijks leven alles wat wij ook konden. Waarom dan niet het
omgekeerde? Vooral omdat daar toch telkens goede redenen voor waren, opgelegd
door de natuur, die van haar al meer prestaties vergde dan van ons.
Eposi liet mij kalm uitspreken, zonder één tegenwerping te maken. Pas toen hij
gereed was met zijn maaltijd, zijn mond met het laatste stukje cassave-brood had
schoongeveegd en zich nog eens vol wellust over zijn buik gestreken had, rekte hij
zich uit en zei: ‘Je weet niet hoe het vroeger was. Daarom praat je zo.’
‘Vroeger? Het is toch altijd zo geweest,’ antwoordde ik lichtelijk verbaasd.
‘Misschien bij jullie in de stad. Maar hier niet. Hier was alles omgekeerd. Lang
geleden. Maar het heeft zijn reden dat het nu anders is.’
‘Hoezo? Dat moet je me dan eens uitleggen,’ vroeg ik, en strekte mij uit in mijn
hangmat, waarop ik tot dusver gezeten had. Eposi kwam overeind, ging tegen de
hutpaal tegenover mij leunen en sprak lui: ‘Als ik zeg vroeger, dan bedoel ik heel,
heel lang geleden, toen de grootvader van mijn grootvader nog niet geboren was, en
er nog een heleboel Indianen leefden. Meer dan bosvarkens in het bos. In die tijd
waren de vrouwen zoals de mannen en de mannen zoals de vrouwen.’
Er kwam een lach om zijn mond, en de gedachte alleen al dat het ooit zo geweest
moest zijn, scheen hem te amuseren. Hij streek zich nogmaals over zijn blote buik
en opeens begon hij weer te praten, langzaam, maar onafgebroken, in een van die
plotselinge opwellingen van spraakzaamheid en redenaarswellust die de anders zo
zwijgzame Indianen soms overmeesteren, wanneer ze iets willen bepleiten dat hun
hoog zit of erg belangrijk voorkomt. Het was het langste relaas dat ik ooit iemand
tijdens mijn verblijf in dit dorp heb horen geven.
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Eposi zei: ‘Oude mensen hebben het mij verteld. In den beginne kregen de mannen
de kinderen, de mannen werden telkens ongesteld en de mannen waren degenen die
het huiswerk deden: koken en weven en pottenbakken en werken op het veld. De
mannen hadden toen nog borsten om hun kleintjes te zogen, - je kunt het overblijfsel
ervan nog zien, want waar dient het anders voor, dat wij ook tepels hebben? De
vrouwen gingen in de hangmat liggen als er een kind geboren werd, en de mannen
waren onderworpen aan het gezag van de vrouwen. Zij vonden dat heel gewoon,
want zo had Tamoesi (God) het ingericht. De vrouwen waren sterk en groot, ze
gingen jagen en vissen en deden wat hun beliefde. Zij heersten over de mannen,
sliepen bij hen of namen een andere man wanneer het hun niet meer beviel. Sommigen
hadden zelfs twee of drie mannen, bij wie ze kinderen maakten.
Een hele tijd ging zo voorbij. Toen begonnen de mannen en de vrouwen ruzie te
krijgen, want de vrouwen waren heerszuchtig en lastig. Ze meenden alles beter te
weten, ook over het mannenwerk - dat nu vrouwenwerk is - en speelden te veel de
baas over de mannen-kinderen, die ze niet eens wisten te zogen. Er was voortdurend
ruzie en krakeel, steeds erger.
Om daaraan een eind te maken, werd met onderling goedvinden besloten, dat de
mannen en de vrouwen ieder apart zouden gaan wonen. En omdat de vrouwen toen
degenen waren, die gewoon waren om op jacht te gaan, door de bossen te trekken
en verre afstanden af te leggen, werd overeengekomen dat zíj hun dorp zouden gaan
maken aan de verste oever van de Massoeano, de grote rivier, zo breed als een meer,
die daar in het Oosten stroomt, die kant uit. Maar de mannen zouden blijven waar
ze waren, aan deze kant van de Massoeanorivier, waar ze nu zijn. Zo was het
afgesproken.
Maar nog voordat de mannen en vrouwen uit elkaar gingen, gebeurde iets anders.
Er was een groot opperhoofd, een vrouw natuurlijk, die Konori heette. Ze was
weliswaar een geduchte krijger, maar ook een trotse en lastige vrouw. De ergste van
allemaal. Op een morgen kwam ze voorbij de hut waar een man ineengedoken op
zijn hurken zat, met de mat onder zich, die gebruikt wordt wanneer iemand ongesteld
is, - net zoals de vrouwen tegenwoordig doen. De
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man zat te steunen en te kermen van de pijn, want hij was nog jong, hij had zijn eerste
kind nog niet gekregen.
Konori zag het, en begon verschrikkelijk te lachen. Ze lachte hem in zijn gezicht
uit, omdat hij er zo slecht aan toe was en een narigheid had, die zij nooit kreeg. Ze
noemde hem kleinzerig en ze riep de andere vrouwen die langskwamen, om met haar
mee te lachen en de stakker te bespotten met zijn maandelijkse ellende.
Toen stond de man plotseling op, hij hief zijn armen omhoog en riep Tamoesi tot
zijn getuige, dat het geen rechtvaardige zaak was, hoe een man voor niets moest
lijden, en kinderen krijgen en op het veld werken, terwijl de vrouwen hen zo maar
stonden uit te lachen, ze hen slecht behandelden en ze hen verder aan hun lot
overlieten. Als het omgekeerd was, zouden de mannen zo niet doen, maar de vrouwen
beklagen om hun lot en medelijden met hen hebben. Dit zwoer hij bij het aangezicht
van Tamoesi die hierboven woont, achter het blauwe van het uitspansel, waar de
eeuwige jachtvelden van onze voorvaders zijn. Daarom spreekt men ook van
voorvaders en niet van voormoeders. Wij stammen van vaders af, zíj hebben ons
gebaard, heel lang geleden.
Toch hielden Konori en de andere vrouwen die bij haar stonden maar niet op met
spotten. En wat gebeurde? Tamoesi heeft het verleden omgekeerd. Hij maakte van
de ene dag op de andere, dat de vrouwen als mannen, en de mannen als vrouwen
werden. De vrouwen kregen grote borsten, met alles wat daarbij behoort, terwijl die
van de mannen klein werden. De vrouwen brachten voortaan de kinderen voort en
moesten pijnen lijden, terwijl de mannen bij hen gingen slapen wanneer ze daar zin
in hadden, en op jacht of op reis gingen wanneer ze dat wilden. Zíj werden nu de
krijgers en de opperhoofden en moesten gehoorzaamd worden, terwijl de vrouwen
het veld moesten bewerken dat de mannen voor ze openkapten. Maar de mannen
bespotten ze niet, omdat ze wisten hoe machtig Tamoesi was en omdat ze wilden
dat alles nu zo blijven zou als het geworden was. Zij hebben altijd de vrouwen beter
behandeld dan de vrouwen hen vroeger behandeld hebben.’
Eposi rekte zich nogmaals uit, nadat hij zijn uiteenzetting gegeven had, en keek
mij aan alsof hij zeggen wou: wat onnozel van je dat je de vanzelfsprekendste zaken
niet begrijpt.
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Zo gemakkelijk wilde ik hem echter geen kamp geven - hij was immers mijn vriend
- en daarom vroeg ik: ‘Maar waarom zijn Konori en de andere vrouwen toen niet
weggetrokken zoals ze eerst van plan geweest waren? Dan hadden de mannen toch
lelijk zitten kijken, ondanks Tamoesi's rechtvaardige hulp.’
Met uitgestrekte hand weerde Eposi mijn domheid af. ‘Sommigen hebben het
gedaan,’ antwoordde hij meteen. ‘Konori en een hele stoet vrouwen zijn inderdaad
weggetrokken, de Massoeano over. Daar leefden ze alleen en vochten tegen de
mannen die aan die kant van de rivier wilden komen jagen.’
‘Ik heb ervan gehoord,’ gaf ik toe. ‘De Massoeano heet bij ons de Amazonas.
Daar, in het zuidoosten. Het is de grootste rivier op aarde, de moederrivier.’
‘Juist,’ zei Eposi vergenoegd. ‘Zie je wel. En dan heb je zeker ook gehoord hoe
het verder is toegegaan met Konori als opperhoofd. Ze kregen geen kinderen; Konori
niet, en geen van die vrouwen die met haar meegingen, want er waren geen mannen.
Daarom werd afgesproken dat één keer in het jaar de mannen de rivier mochten
oversteken. Op andere tijden werden ze weggeschoten met oerali-pijlen [met curare,
gif], maar die ene keer mochten ze komen en bij de vrouwen blijven om ze een kind
te geven. Daarna moesten ze meteen weer weg. Als ze dan het jaar daarop
terugkwamen en het kind dat ze gemaakt hadden, was een jongen, dan mochten ze
het mee terugnemen naar hier, want de vrouwen wilden geen mannelijke kinderen
houden. Maar was het een meisje, dan waren de vrouwen blij en behielden het om
hun stam van Koenja's (vrouwen) te laten voortbestaan. En aan de mannen gaven ze
voor dat meisje een prachtig geschenk in ruil, - kostbare sieraden van groene steen
of van goud. Dat was de prijs die ze voor de dochters betaalden. Daarom is een zoon
voor ons onbetaalbaar, maar voor een vrouw moet je geschenken geven. Meisjes zijn
handelswaar, net als jachthonden. Zo is het gebleven.’
Hij zweeg weer. Maar omdat wij nu toch eenmaal in een van de diepere schachten
der stamwijsheid waren afgedaald, vroeg ik verder: ‘Hoe is het vandaag? Zijn
daarginds nog van die vrouwenstammen zonder mannen, en gaan er weleens mannen
van jullie op bezoek?’
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Eposi begon te grinniken.
‘Ze moeten er nog zijn,’ antwoordde hij. ‘Waarom zouden ze er niet meer zijn?
Maar ze verschuilen zich en zijn moeilijk te vinden, behalve voor degenen van wie
ze een kind willen hebben. Men zegt ook, dat ze er tegenwoordig mannen als slaven
op nahouden. Ik weet het niet. Sommigen van ons hebben geprobeerd ze te vinden
en zijn er naar toegegaan, helemaal aan de andere oever van de Massoeano. Enkelen
zeggen dat het ze gelukt is, anderen zeggen helemaal niets. Wie weet wat ze er
meegemaakt hebben. Want weer anderen zijn nooit meer teruggekomen, zodat je
van alles kunt denken.’
Toen hij weer zweeg en met zijn rug tegen de hutpaal begon te schuren, zei ik:
‘Het is een rare geschiedenis, Eposi. Blanke reizigers die daar in vroeger tijd zijn
geweest, hebben hetzelfde bericht en het staat reeds in heel oude boeken.’
Hij knikte: ‘Als ze niet gelogen hebben, dan moet dat er staan.’
Beiden zwegen wij nu een hele poos, in de huiselijke stilte waarmee je tegenover
een Indiaan kunt zwijgen en zijn zwijgende aanwezigheid ondergaan. Tussen ons de
verstandhouding als een rustig smeulend vuur, waarnaar je beiden kijkt met éénzelfde
woordloze, onverwoordbare belangstelling.
Totdat het mij opeens, onwillekeurig, ontviel: ‘Hoe zou het nu met Ikonau gaan?’
Terwijl Eposi naar zijn tenen staarde, zei hij: ‘Je gelooft dat ze doodgaat?’
‘Als ze niet goed verzorgd wordt, ben ik er bang voor.’
‘Alle mensen gaan eens dood, vriend.’
‘Maar dat zou verschrikkelijk zijn voor haar; ze is nog zo jong. En voor jou.’
‘Het zou erg zijn. Maar ik ben ook nog jong.’
Zijn wreedheid - of was het iets anders? - kwam mij onbegrijpelijk voor, en ik
trachtte, in de mening een nieuwe schacht van dat ondoorgrondelijke gemoedsleven
bereikt te hebben, nog verder daarin door te dringen.
‘Je bedoelt, er zijn nog allerlei andere vrouwen in de wereld, en je zult zonder haar
ook wel kunnen leven?’ vroeg ik.
‘Als ze sterft, ga ik naar de Massoeano-rivier. En ieder van de vrouwen die ik daar
aantref, schiet ik neer met een oerali-pijl. Tot
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ze me zelf misschien doodschieten. Want zulke vrouwen zijn slecht, heel slecht. Een
vrouw moet bij haar man blijven, zolang hij dat wil.’ Hij dacht even na en ging toen
voort: ‘Maar Ikonau is altijd goed geweest. Ze kan beter blijven leven.’
Eposi's stem klonk vlak, maar resoluut bij dit laatste, hoewel hij voortdurend op
zachte toon gesproken had.
‘Zullen we dan eens gaan kijken of we iets voor haar kunnen doen?’ vroeg ik weer.
‘Wat? Heb je medicijnen bij je?’
‘Niet de goede medicijnen voor haar. Jammer genoeg. Ze heeft geen koorts en
geen hoestziekte. De medicijnen die ik heb, zijn mannenmedicijnen. Maar we kunnen
haar werk voor haar gaan doen, vandaag en morgen en overmorgen. Dan kan ze
blijven rusten en aansterken.’
Met een afwerend gebaar, bijna pathetisch als een bezwering, zei Eposi: ‘Je wilt
dat het omgekeerde verleden terugkeert. Maar dat kan niet, en het mag niet. De dingen
moeten blijven zoals ze zijn ingesteld. Wil je dat de zon op de aarde valt en dat het
water naar boven stroomt? De vissen leven niet op het land en de herten niet in de
lucht. De purperhartboom bloeit niet in het regenseizoen en het is niet in de droge
tijd dat het 's avonds weerlicht. Alle dingen hebben hun plaats en hun volgorde. Jij
weet, waar de grote heren hun geweren bewaren, en ik weet waar de oerali groeit.
Tamoesi heeft alles zo gezet, en het is niet voor de levenden en niet voor de doden
om daarin verandering te brengen.’
Er was nu toch een zweem van drift over hem gekomen, terwijl hij dit laatste sprak.
Buiten was het doodstil, zoals het vooral des namiddags in het dorp stil kon zijn. Een
enkele vogel kwetterde in de verte - bijna hinderlijk. Ik wist dat ik niet verder gaan
moest.
En ik kón niets meer zeggen; ik wilde ook niets meer zeggen, klom uit de hangmat,
besluiteloos. Eposi legde zijn stevige mannenband op mijn schouder en uitte zijn
eenvoudige vriendschapdieper dan ooit na dit gesprek - met de woorden: ‘Wij gaan
elke dag samen jagen, zo lang als je hier bent. Zoals het hoort.’
Maar twee dagen later gingen wij toch niet op jacht. Misschien omdat het toen,
onverwachts in dit jaargetijde, zo erbarmelijk regende; misschien ook, omdat die
morgen Ikonau begraven werd.
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Anton de Kom
Tjiboe
‘De dokter krijgt een opdracht’
Gisteren was het nog koud en guur.
Vandaag schijnt de zon. Lente - Lente!
De zon roept om de zomer.
De mensen, de lucht, alles verlangt naar de zomer.
Een reiger met toegetakelde vleugels vliegt langs de toren van het paleis.
Het huis van de vrede.
‘Skran, Skran!’ lacht hij luid.
‘Zou er ooit vrede komen, ik hoop het voor de mensen, er zijn er toch genoeg die
vrede willen. Maar hoe dan ook, ik ga met mijn vrouwtje een nest bouwen.’
‘Skran, Skran!’
Witte wolkjes drijven langs de hemel, langs de toren van het paleis.
Een bekoorlijk vogeltje onderzoekt de nog dichte knopjes van de bloemen. De
takken van de bomen zingen nu andere muziek dan ze in de winter deden. Een keffend
armoedig straathondje zonder staart zit een blauw-zwart gevederde wormzoeker
achterna.
De winkelier die maar even een zonnestraaltje in zijn etalage ziet, laat snel het
zonnescherm zakken. Hierdoor storten een viertal vroeg gebouwde vogelnestjes in
de afgrond!
Jammerende vogeltjes; een zakenman die net langs loopt krijgt takjes, stofjes en
het resterende nestje op zijn keurige hoed en jas.
Lente, lente! Niet voor iedereen.
De straten bevuild, beginnen al aardig te zweten.
Honderden bolle auto's en fietsbanden rollen en bollen over de uitwasemende
straatstenen.
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Dokter Jean Hartman een forse knappe man, achtenvijftig jaar oud en antropoloog.
Hij heeft een puntbaard en een kleine snor en hij draagt een gouden bril.
Van zijn wandeling teruggekeerd staat hij voor de deur van zijn statige herenhuis.
De glad glanzende voordeur ruikt naar verse politoer.
De dokter haalt de sleutel uit zijn rechter broekzak, zijn linkerhand speelt met de
honderiem. Zijn hond draait om hem heen en besnuffelt zijn broekspijpen.
Het dure huis van zijn buurman wordt geschilderd.
De schilders lijken op grote spinnen, die langs de gevel kruipen.
Het is lente en alles krijgt een grote beurt.
Binnengekomen in zijn studeerkamer gaat Hartman achter zijn zwaar Amerikaans
eikehouten bureau zitten. Er ligt een brief.
‘Eindelijk,’ zegt hij, een reep van de envelop afscheurend; hij haalt de brief eruit
en leest:
Waarde dokter Hartman,
Hierbij doen wij u het volgende voorstel.
Indertijd heeft u ons uw verlangen kenbaar gemaakt een onderzoek te willen
verrichten naar de overeenkomsten van de Landolphia uit West Soedan met een soort
uit die van de Surinaamse bossen.
Wij verzoeken u het onderzoek te doen in het Oppergebied aan de Surinamerivier,
daar waar de zijtak van de brede Marowijne, namelijk de Tapanahoni loopt.
Wij verwachten na afloop van de reis een volledig verslag omtrent uw bevindingen.
Wij wensen u succes en betuigen u onze bijzondere hoogachting.
The Professor Williams/Physicist Foundation
New York. U.S.A.
Hartman is blij, met grote stappen loopt hij door de kamer. Hij kijkt naar de prachtige
planten voor het raam.
Als hij het raam opendoet, springen de stofdeeltjes op de oudhollandse boekenkast
van vreugde op.
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Hij loopt naar de wereldkaart aan de muur en kijkt naar de kleine bruine vlek op de
kaart: Suriname.
De doorsnee Hollander zal hem wellicht benijden, want hij weet meer dan alleen
de geografische ligging van het land.
De meesten immers weten Suriname en de Surinamers niet te vinden. Als ze
Suriname zeggen bedoelen zij Curaçao en als zij Curaçao aanwijzen dan bedoelen
zij Suriname!
De dokter loopt weer naar zijn bureau en pakt de telefoon en belt zijn zuster.
‘Hallo, ben jij het Louise? Hoe maak je het?’
Hij vertelt haar van zijn reis naar Suriname.
Aan de andere kant van de lijn reageert Louise enthousiast.
‘Je vindt het natuurlijk heerlijk. Wij brengen je naar de boot. Ja, hoor, met z'n
allen. Goed, dag Jean.’
Louise Hoogendoorn legt de hoorn neer en op hetzelfde ogenblik komt haar dochter
Jane binnen.
Zij is slank en blond en haar ogen zijn zo blauw als de oktoberlucht in Suriname.
Het bericht van oom Jeans vertrek naar Suriname maakt de vrouwen opgewonden.
‘Die oom Jean,’ zegt Jane, ‘hij kan zo mooi over de tropen vertellen.’
‘Wacht maar tot hij terugkomt uit Suriname,’ zegt haar moeder.
Met de zucht van de geopende deur komt een man, een gezette figuur met een
dikke buik, hen storen.
Henri Hoogendoorn, tweeënvijftig jaar en intelligent!
Zet hem bijvoorbeeld drie flessen wijn zonder etiket voor, hij zal ze herkennen.
Hij proeft en zegt u: Dat is een Bourgogne, dat is een Bordeaux en deze is een
Müscatelle.
Hij is één van die kerels die om zo te zeggen altijd naar petroleum ruiken!
Als je ze ziet dan denk je aan olie en als je aan olie denkt, dan denk je aan bronnen.
Zonder dat je het wil, haal je de drie zittende aapjes voor de geest: ‘Horen, Zien
en Zwijgen.’ Het moet eigenlijk zijn: ‘Olie, Ellende en Rijkdom.’
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Het wordt Jane te warm in de salon en zij gaat naar de grote tuin die rondom het huis
ligt.
Er staan grote antieke bomen, de stammen zijn half groen en half grijs.
Rododendrons zijn van verre zichtbaar, hun bloemknoppen staan op springen.
Zij staan te midden van jonge planten wier blaadjes er zo mals en groen uitzien,
dat je ervan zou willen smullen.
Het lied van de leeuwerik die op een telefoondraad zit, vervult de lucht en de
omtrek met lentevreugde.
De door de buitenlucht al wat gebruinde tuinmannen zijn bezig de tuin te
fatsoeneren, zoals men dat hier in Holland noemt.
De natuur mag niet frank en vrij zoals in Suriname groeien.
De tuin moet gekapt, gesnoeid, geschoren worden, onduleren niet te vergeten. Er
mag geen tak of blaadje laat staan een boom scheef groeien. Orde en regelmaat moet
er zijn.
En toch zijn er planten en bloemen die er maling aan hebben.
Ze lachen de tuinman uit en groeien zoals moeder-natuur ze geleerd heeft. Maar
wee hen! Op een goeie dag dan glinstert de scherpe schaar van de tuinman hen tegen
en uit is het met de pret.
In één woord alles moet eruitzien zoals een nette heer of dame, die op
zaterdagmiddag van de kapper komt.
Arme planten wat zullen zij het vervelend vinden; ze mogen zelfs de ledematen
niet uitstrekken en lopen waar ze willen.
Zo zag het eruit bij villa ‘Bos en Zeelucht’ op die lentedag.
De dag van vertrek van Jean Hartman is aangebroken.
Een mooie dag. Blauwe lucht met hier en daar enkele wolkgordijntjes.
Voor het huis van Hartman staat een grijze auto gereed om de familie weg te
brengen.
De lampen van de auto lijken op grote uitpuilende vliegenogen.
Enkele uren later stapt de dokter aan boord van een schip aan de Surinamekade
in Amsterdam.
De familie Hoogendoorn doet hem uitgeleide en wenst hem een goede reis.
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De wind drukt het water tegen de niezende en proestende snuit van het vaartuig. De
schoorsteen blaast een dikke rook uit, welke angstig door de snel op en neer zeilende
meeuwen wordt vermeden.
De gladde blinkende stenen van de dijken worden gebaad door de zee en gedroogd
door de zon.
Op de duintoppen golft de groene helm. Het duingras wuift het schip een vaarwel
toe.
Drie weken later ziet de dokter een klein lichtschip dat zich met moeite boven de
golven uit weet te houden. De vuurboot van Suriname.
Een dikke, groene krans is om het hoofd van de Surinamerivier gevlochten.
Het strand lijkt roodgekleurd door zwermen langbenige viszoekers.
Zo nu en dan verheft zich een mooi onderhouden directeurswoning tussen het
groen aan de rivieroever.
Brede, uitgestrekte rijstvelden lokken de vogels ver vanachter de kust vandaan.
Telkens wanneer het oververmoeide schip vooruitschiet, vertoont de dichtbegroeide
kust een ander kleurrijk beeld.
Grote zwarte vogels vliegen hoger dan waar de wolken zweven, hun vleugels
lijken bijna het blauw van de hemel te raken.
De oceaanstomer vaart de haven van Paramaribo binnen en wordt aan de kade
vastgelegd.
Aan de wal is het een drukte van mensen.
Onder de balkons van de hooggestoepte huizen van de kooplieden zitten zwarte
vrouwen gekleed in koto's van de meest uiteenlopende kleuren die er in de wereld
bestaan.
De sierlijk gebonden hoofddoeken dansen vrolijk en soms uitbundig op de
vrouwenhoofden.
Andere fleurige kleuren van doeken en jakken smelten samen met het goud van
de zon.
Kinderen in goedkope katoentjes waarvan de kleurstof door het vele wassen allang
verdwenen is, warrelwinden om de ouderen heen.
Maar let op, want de zon verstaat de kunst om u te misleiden.
U zou misschien denken dat het daar alleen bloemengeur, vro-
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lijkheid en zonneschijn is. Ondanks de gouden stralen is de armoede groot.
Dokter Hartman en twee Europeanen gekleed in witte linnen pakken worden naar
één van de herenhuizen in de Herenstraat gebracht.
Drie dagen later begint de dokter aan zijn reis naar het binnenland.
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Rudie van Lier
Fragmenten
Voor Annie
Vroeger woonde ik aan een rivier. Daar moet ik voor het eerst het voorgevoel gehad
hebben van de wereld. Ik heb op de brede stenen trap gestaan, die het water inliep;
daartegen bruisten de golven. Er waren wijzers op de brug gegrift, die wezen de
windrichtingen aan, een groot kompas als fossiel bevroren in steen. Vaak ging ik
midden op de brug staan als een levende kern, waarom dit kompas zich moest
bewegen en fluisterde de namen der hemelstreken als lievelingsnamen. Mijn gedachte
bewoog zich flitsend voorwaarts langs de pijlrichtingen als het licht van een vuurtoren
wanneer die zijn lampen ontsteekt, telkens als ik één van deze namen noemde.
De brug lag aan een groot, groen grasveld met witte paden. Op de achtergrond
doken hoge huizen op, langs de waterkant stonden bomen, amandelbomen met brede
bladeren, die tafelvormig hun takken uitbreidden en palmbomen met hun slanke,
nerveuze bladeren die recht in de lucht groeiden. En over dit alles scheen de tropenzon,
de zon van het land waar ik ben geboren.
In de middag blies soms een stoomfluit over de stad of loeide schor de sirene. Dan
werden boten vlot en dreven langzaam de rivier af, er wapperden witte zakdoeken
in de lucht. Daar moet ik voor het eerst begrepen hebben dat mijn leven eens ook op
stroom zou geraken en dat ik eens niet meer aan de oever zou staan, een jongen in
een wit matrozenpakje, klein op een grote, stenen brug. En daar heb ik ook heel zeker
geweten dat ik spoedig vertrekken zou. Vaag, veel vager heb ik ook gevoeld maar
nauwelijks begrepen, dat mijn leven voorbijging en dat ik veranderde.
Soms schrikten de boten mij op als ik 's nachts lag te slapen en ik dreef af in mijn
bed als in een boot op het donker van de nacht. En als ik moe werd, lag ik duizelig
rond te tollen tot ik de kamerwanden weer bleken zag. Ook overdag als ik dacht te
waken, schrikte een
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fluit mij soms wakker met dezelfde schok en ik dacht: er zijn vele levens. Als ik 's
morgens wakker word, ontwaak ik tot mijn eerste leven en als de fluiten blazen, word
ik tot mijn tweede leven gewekt. 's Nachts riepen zij mij regelrecht wakker tot mijn
tweede bestaan.
Nu weet ik dat het ons slechts gegeven is bij ogenblikken volkomen wakker te
zijn en dat ik volkomen wakker werd als ik de fluiten hoorde boven de stad.
Wakker zijn is helder willen de dingen te kennen en te veroveren. Ik was een kind
nog en gaf dus het verlangen zelf een naam. ‘Ik wil naar Holland, ik wil naar Holland,’
zo lag ik soms 's nachts te kermen in mijn bed. Holland leek mij het onbereikbare.
Overdag was ik vermoeid van de eigen onrust van de voornacht, te gedrukt om blij
te leven.
Nu zit ik hier in een Hollandse stad dicht bij zee en mijn verlangen is hetzelfde
gebleven, alleen werd het feller en onbegrensder. Ook heb ik het herkend: het intense
verlangen naar een leven dat alles omsluit. Ik zit weer voor studieboeken, andere
dan toen, maar met dezelfde onwil voor de taak, en als toen voel ik mijn eigen wil
als een zware hand die mij in de nek greep en op de stoel voor mijn boeken neerdrukte,
dwingend vasthouden. Als toen verliest deze het ook van een willekeurig geratel in
de verte of een sirene-autoclaxon?, fabrieksfluit? - 's middags in de stad. Weer kom
ik tot heldere waakzaamheid die mij ongeschikt maakt voor de slaap van anderen,
hun leven. Nooit verliet mij de hunkering naar mijn tweede leven, maar nu is het een
verlangen, zo rijp geworden, dat de vervulling niet ver af meer kan zijn. Het gevoel
van het kind, dat toen tussen twee landen stond, is uitgegroeid tot mijn verlangen dat
zich tussen twee werelden beweegt.
Het verlangen naar de wereld is wel reeds een oud verlangen. Het bestond van die
dag af dat wij voor het eerst verlangden naar het lichaam van een vrouw, daarna
verliet het ons niet meer. Maar het was een ontijdig verlangen, dat opflikkerde en
doofde. Maar nu verloor ik de wereld, waarin ik kind was en daardoor rijpte mijn
verlangen naar de wereld. Al de vreugden van het kind zijn mij langzamerhand
ontgaan. Ik zag die wereld ondergaan en zie voor mijn ogen een nieuwe wereld
komen, de wereld van de man. Sinterklaasfeesten, kerstfeest en het geloof, blij zijn
met niets en om
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niets, kleine vreugden die moeder ons bereidde, zij gingen voor mij verloren. Ik ben
als iemand die in een huis zit te wachten op het uur van zijn vertrek. Reeds zijn de
koffers gepakt en reeds heeft hij afscheid genomen van allen met wie hij was de
nacht tevoren. Zijn ogen kijken over hen heen als zag hij reeds het land waar hij naar
toegaat en hun leven gaat reeds buiten hem om. Hij weet dat zijn stoel de volgende
dag leeg zal staan. Ook kent hij de diepte van zijn liefde voor wie hij achterlaat. Hij
kent de warmte van zijn eigen hart. Maar over dit alles is reeds beslist. Zijn liefde
zal in hem blijven leven en zij zal hem altijd terugvoeren naar deze plaats vanwaaruit
hij als laatste haven zijn tocht begon. Maar hij weet ook dat iets in hem reeds zo
vervreemd is, dat hij zeker zal moeten heengaan, dat zijn vertrek onafwendbaar is,
en hij verlangt ook niets anders dan te gaan naar datgene wat nu vóór hem ligt en
dat hij slechts kent in voorgevoel en in gedachten. Vóór hem ligt de wereld, ik zag
een andere wereld in mij ondergaan. Zo leef ik in herinnering en voorgevoel.
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Eddy Bruma
De fuik
Dat jaar was het leven zwaar voor hen. Al hun bidden, al hun schreien was vergeefs.
Tranen en zweet waren al het water dat ze hadden om de rijst te bevloeien. In zes
lange maanden was er geen druppel regenwater gevallen. Zon, hitte, droogte, vandaag;
zon, hitte, droogte, morgen! Van de ochtend tot de avond. Zonder einde!
Het leven was hard voor hen dat jaar! In alle huizen van Novar verdriet en angst,
zweet en tranen!
De grond onder hun voeten zat ten gevolge van de droogte vol barsten en de aarde,
die zij meer lief hadden dan de dingen van het leven, rookte. Het leek of ze ieder uur
kon beginnen te branden, rood als de parwabossen waarvan God fakkels had gemaakt.
De groenten achter de dam waren al lang niet groen meer. Grimmig woei het
stuifzand van de weg af, maakte de huizen aan alle kanten wit en bedolf de groenten
als onder een dik beddelaken. De weteringen en vispoelen zaten vol dode petaka's
en kwie-kwie's. Ellende bezocht hen: honger, ziekte en dood hadden hier en daar de
deur al ingetrapt en voor alle huizen van Coronie waren ze gaan zitten wachten tot
hun tijd gekomen zou zijn.
Oom Safrie had zijn pijp opgestoken en rookte lang en zwijgend. De avond viel
en terwijl hij daar op de dam stond waren zijn ogen steeds weer over het rijstland
gegaan. Hij keek naar de dam, die hij enige jaren geleden zelf had gemaakt. En met
de neus van zijn schoen schopte hij tegen de kluiten aarde, die nu hard als steen
waren. Droefheid welde in hem op nu hij naar de rijst in het moeras keek: alles wat
geplant was aan de kant waar hij stond, was al verloren. Al zou het op dat ogenblik
regenen dat het goot, dat gewas zou geen voedsel meer opleveren. Aan de kant waar
nog een schijntje water stond, kon misschien nog een mondvol rijst gewonnen worden
als God hun water gaf, genoeg water.
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Oom Safrie geloofde niet dat er een druppel regen zou vallen. In de zestig jaren van
zijn leven was het, voor zover het hem heugde, maar eenmaal zo droog in Coronie
geweest. Als hij dacht aan de armoede, die ze op de van hun voorouders geërfde
grond hadden geleden, kwamen de tranen hem in de ogen. Toen, zonder dat hij er
iets aan kon doen, kreeg hij kippevel en vouwde de handen om te bidden; een gebed
in zijn hart, een gebed dat God alleen kon horen en begrijpen.
Plotseling brak de lucht boven de parwabossen uit in vuur in het duister van de
avond. Lange, rode slangen wilden het land van God aanraken, precies alsof de
bosgeesten een loopje met God wilden nemen. Oom Safrie steunde. Zijn zwarte hand
liet de pijpekop los en wees in het duister waar de zwarte rook zich vermengde met
het rood van de vlammen en werd als gestold bloed.
‘Kijk, kijk toch hoe God alles wat hij heeft gegeven terugneemt. Zie hoe Hij het
bos in vlammen heeft gezet en het ene stuk na het andere verbrandt!’
Zijn stem trilde terwijl hij zei: ‘Coronianen! Gedaan is het met de wereld. Het
land, dat onze vaderen voor ons behouden hebben, zal as worden. Al weken lang,
overdag en 's nachts, is te zien hoe ons bos verkoolt. Het vee en onze kinderen, de
zon verzengt ze! In de Boven-Coronie, in de Beneden-Coronie, overal is het dezelfde
bede: water, water, geef ons water, Heer! Welke vloek, welke bezoeking komt over
ons land?’
Een grote rookwolk stijgt uit zijn pijp op en verbergt zijn gezicht. De avond is
gevallen. De duisternis is dichter geworden, maar ze konden elkaar nog altijd zien.
Alhoewel ze niet meer konden onderscheiden wat uit zijn trekken sprak, voelden ze
toch dat oom Safrie aangegrepen was. Ze wisten dat slechts een gebroken hart de
oorzaak kon zijn, dat hij zich zo uitliet. Ze kenden oom Safrie. Zolang ze zich konden
herinneren, had hij met zijn vrouw onder hen gewoond. Ze hadden geleerd naar hem
op te zien en geen dam werd opgehoogd, geen varkenshok getimmerd, zonder dat
ze hem vroegen hoe ze het best te werk konden gaan.
Vraag in Novar wie je wilt naar oom Safrie, aan kinderen en volwassenen, ze
zullen je vertellen, dat ze van hem houden.
Velen van hen weten zelfs niet, dat Safrie zijn werkelijke naam
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niet is, maar dat de Coronianen hem die gegeven hebben, omdat oom Safrie niet van
onbesuisdheid en bijgevolg niet van onbesuisde mensen houdt.
Oom Safrie was nooit overijld. Hij nam de tijd om na te denken, de tijd om te
handelen en de tijd om iets te zeggen. Daarom bracht geen van de drie mensen, die
met hem op de dam stonden, er iets tegen in, toen hij zijn hart uitstortte. Ze wisten
hoe hij het nodig had om zijn mond open te doen, opdat alle gedachten die hem
benauwden, een uitweg zouden kunnen vinden. Misschien besefte hij niet eens, dat
zij ook op de dam stonden. Ze begrepen dat zijn weeklagen een bede om kracht was
en dat zijn woorden tranen waren.
‘Oom Safrie, luister naar wat ik te vertellen heb!’
De vrouw zei het toen ze een poosje zonder een woord gezegd te hebben, bijeen
hadden gestaan. Haar stem was zacht en lieflijk in de nacht en de mannen voelden
hoe hun een soort blijdschap over de leden ging.
‘Oom Safrie! Hoor je me? Hoor je me, oom Safrie? Wij willen je wat vragen, ik
en Lodie. Ik en Lodie willen je wat zeggen, oom Safrie...!’
Zou ze nog iets zachter hebben gesproken dan had geen van hen haar kunnen
verstaan. Een ogenblik zelfs dachten de beide mannen, die vlak bij haar stonden, dat
Oom Safrie haar niet hoorde. Hij zoog zo heftig aan zijn pijp, twee, drie keer, zo dat
de pijpekop wel een smokopatoe [ijzeren pot, waarin een vuurtje wordt gestookt om
door de rook de muggen te verdrijven] leek.
Toen draaide hij zich om en begon met langzame stappen de dam af te lopen. De
anderen volgden hem; zo bewogen ze zich als zwarte geesten onder de kokospalm
voort. Elk van hen diep in gedachten.
‘Oom Safrie,’ begon de vrouw weer. Toen, terwijl hij zich omdraaide en aan zijn
pijp zoog, zodat de gloed zijn oude gezicht verlichtte, zei ze snel: ‘Oom, weet je wel,
dat Joewan naar de stad wil? Ik en Lodie zijn ten einde raad!’
Als door een dolkmes getroffen stond Oom Safrie stil. Zijn pijp viel op de dam,
maar hij verzette geen voet om hem op te rapen. Als een stenen beeld stond hij daar
en het was of iemand hem de keel dichtkneep, toen hij vroeg: ‘Joewan, zeg je?
Joewan?’
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‘Ja, Oom Safrie, Joewan! Al dagen geleden wou ik het je zeggen, maar ik wist niet
hoe. Joewan zegt, dat hij weg gaat. Hij is dit leven moe, Oom Safrie!’
Oom Safrie zuchtte. Hij had iets dergelijks al verwacht. Hij was er al lang bang
voor geweest.
Een jaar voor de droogte begon had er een soort spanning over Coronie gelegen. Op
een dag was er een auto naar Coronie gekomen, die een stevig gebouwde stedeling
naar de plantage had gebracht. Ze wisten niet wie het was, maar op een vroege morgen
zat Oom Safrie op zijn eigen wagen en was onderweg naar Totness om aan het kanaal
zijn watervaten te vullen, want net als alle andere Coronianen placht hij water uit
het kanaal te halen om de kokoskoeken voor zijn varkens te kunnen weken en 's
morgens voor hij ging planten zijn olie te koken. Die dag stonden de watervaten bij
hem op de wagen en ze denderden en slingerden maar heen en weer. Nog maar net
was hij de oude kokosvelden van Djanie voorbij of hij zag een grote troep mensen
op de weg staan.
Nou, nou, dacht hij, terwijl hij de os aan zijn staart rukte om hem wat harder aan
het lopen te krijgen. Nou, nou! Wat zouden die mensen daar moeten? Hoe komt het
dat die dwazen al zo vroeg buiten zijn en daar nu als vlooien op de weg staan? Die
negers zijn me toch ook rare mensen, kijk ze nu eens!
Gestaag trok hij de leidsels aan toen hij zijn streekgenoten naderde. De os verzette
nog een poot en stond toen stil. Oom Safrie stak zijn pijp aan; hij zat op de wagen
en nam de mannen en vrouwen, die om de kokospalm stonden, eens op. Hij kende
ze allemaal. Zuster Winter, die nooit ontbrak als er iets aan de hand was. En Fedie
van Broer Teto, die bij zijn vrouw vandaan was om een jonge meid uit de stad; en
Jakie, die een paar jaar geleden een buffel in de bossen van Coronie had geschoten;
en tante Jeanne en Luis van Clyde en Dofie, die altijd praats had; en al die anderen
wier navelstreng in Novar begraven lag.
Toen zag Dofie hem op de wagen zitten en maakte zich uit de menigte los terwijl
hij riep: ‘Nou, nou, kijk eens wie we daar hebben! Oom Safrie!’ Ze draaiden zich
allen om en keken.
‘Oom zie je, wat een mensen er te hoop zijn gelopen om te lezen
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wat de Commissaris nu weer voor ons heeft laten aanplakken? Kom eens van je
wagen en wees net zo benieuwd als wij. Doe maar niet of je niet brandt van
nieuwsgierigheid om te weten wat er op staat!’
Oom Safrie kon zich nog goed te binnen brengen wat hij hem had geantwoord.
‘Luister eens, Dofie, ik vraag je: in godsnaam, hou je kalm! Zie je niet dat je huid
zijn hele bestaan logenstraft vanwege de schurft jij zogenaamde blanke?’
Niet omdat Dofie lichter van kleur was dan hijzelf had hij hem voor ‘zogenaamde
blanke’ uitgemaakt, maar omdat alle mensen, die brutaal waren, die niet zelf werkten,
maar over anderen de baas speelden, die dronken, rookten en pronkten met het geld
waarvoor anderen krom moesten liggen, op blanken leken.
Dat meende hij. En na de verhalen, die zijn vader, vroeger slaaf, hem had verteld,
was hij zijn leven lang wrok tegen de blanken blijven koesteren en niemand kon hem
bijbrengen dat de blanken van nu niet meer zo waren.
‘Dacht je dat?’ placht hij dan te antwoorden. ‘Dacht je dat? Och, van het ogenblik
af dat mijn moeder mij ter wereld bracht, heb ik geweten, dat varkens alleen varkens
kunnen krijgen.’
‘Oom,’ begon Dofie weer, ‘waarom ben je kwaad op me? We zijn toch allemaal
Coronianen met elkaar. Als we beginnen te wrokken, neemt de Commissaris ons
gebeente en maakt er een wenteltrap van. Kom Oom kom! Lees zelf wat voor een
cadeautje de Commissaris en zijn mensen ons hebben gestuurd! Wij tellen niet meer
mee.’
Oom Safrie wist nog hoe hij van de wagen gestapt en de weg overgestoken was.
De mensen maakten plaats voor hem en het was doodstil toen hij zijn ogen op het
papier met het regeringsstempel vestigde.
Toen... werd wat hij las hem te machtig. Allerlei gedachten warrelden door zijn
hoofd. Het was net alsof zijn hoofd vol spinrag zat. Alle verhalen, die zijn vader hem
had gedaan kwamen hem weer voor de geest, zijn huis, zijn vee en het land, de
geweldige bossen met hun lianen, slangen en wilde zwijnen; de Coronianen naast
hem leken wel in grootte en aantal toe te nemen en het was alsof ze allen de hoofden
bogen net of hun een zware last op de schouders lag. Zijn ogen werden donker,
precies als van iemand die droomt.
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Toen begon zijn hart met tromslagen te bonken en de zijwand van zijn kamer met
het dubbelloopsgeweer verscheen voor hem.
Stom, zonder een woord te zeggen, draaide hij zich om en liep naar zijn wagen,
sprong er op en rukte aan de leidsels. Achter zijn rug hoorde hij Dofie's stem: ‘Och,
Oom, och jé! Je zegt maar niets, maar die ogen van je lijken wel messen!’
Een jaar was voorbijgegaan. De forse man uit de stad was reeds lang afgereisd.
In heel Coronie was er geen mens, die zich z'n gezicht nog duidelijk voor de geest
kon halen. Maar zelfs bij de kleinste onder hen was de herinnering nog levend aan
de strijd, de geschillen en de afgunst die in Coronie zes maanden lang onrust hadden
verwekt. De ouderen schudden het hoofd en waren verdrietig. Tot diep in de nacht
zaten ze voor hun huizen te roken. Dan vertelden ze elkaar, hoe hun kinderen hun
vroegen de grond te verdelen omdat ze hun aandeel te gelde wilden maken; hoe zij
hen weg hadden gejaagd, hun hadden toegeschreeuwd om met die onzin op te houden.
De stadsmeneer rijdt rond in z'n auto's en valt de mensen lastig met de dingen die
hij vraagt. De ploert! Hij hitst de jonge mensen op en maakt dat die ezels tegen de
ouderen een grote mond opzetten. Hij maakt ze lekker met guldens alleen maar opdat
hij de grond zal kunnen kopen! Zo klagen ze.
Oom Safrie was razend en wachtte hem thuis af. En kijk, het is niet te geloven,
maar op een middag stopte z'n auto voor de tuin van Oom Safrie, hij toetert en komt
driftig het erf op. Oom Safrie had hem al in de gaten toen hij zijn wagen liet stilstaan
omdat hij in de keuken op het erf bezig was z'n kokosnoten te raspen. Kom maar
hier, jouw duivel, dacht hij bij zichzelf, kom maar!
De stadsmeneer had een geruit overhemd aan en een broek met wijde pijpen. In
zijn hand, die schitterde van gouden ringen, had hij een rijzweep. Op zijn hoofd een
Panama met brede rand. Onder het lopen sloeg hij maar steeds met de rijzweep tegen
zijn benen. Hij kwam recht op Oom Safrie toe: ‘Goedemiddag! Ik wou u wel graag
even spreken! U weet, dat...’
Maar meer kon hij niet zeggen, omdat Oom Safrie in zijn volle breedte achter de
bank omhoogkwam. ‘Ja zeker, ik weet het!’ riep hij, ‘ik weet zelfs nog meer! En als
ik blind was, dan nog zou ik de
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ruzie en het geharrewar, die jij in ons land brengt, wel kunnen zien. Lang heb ik
erover nagedacht wat jij eigenlijk wilde. Waarom ben je uit de stad gekomen om ons
leven in de war te schoppen? Waarom kwam je onze kinderen leren op hun ouders
neer te zien? Nu, nu ik je voor me heb, nu weet ik het! Die ogen van je, rood als ze
zijn, die verraden me alle kronkels, die je in je hersens hebt! Je wilt onze grond kopen,
hè, de grond, waar al het bloed van onze voorvaders nog in zit. Houd toch op, man!
Dacht je misschien, dat wij onze voorvaders vergeten waren, zoals jij, stadskereltje,
die zo diep gezonken bent?’
Hoe langer hij praatte, hoe meer hij zich opwond. Z'n oogappels blikkerden van
woede. Z'n aderen zwollen op, alsof ze op het punt waren door z'n zwarte huid heen
te barsten. De pap is het heetst als ze wordt opgediend, en nu was ze waarlijk heet.
‘Antwoord me,’ zo vervolgde hij, ‘geef antwoord! Wanneer jij de grond koopt,
trekken al onze jonge kerels naar de stad. Wie zullen dan vlees eten en wie stenen?
Zie hoe groot Suriname is, zie hoeveel bossen er zijn, die jullie kunnen kappen.
Waarom moeten jullie juist Coronie hebben? Zien jullie de Coronianen soms niet
voor vol aan? Jullie zullen er bekaaid afkomen; want al die dieven, die jullie zijn en
die hier een poot durven zetten, zullen voor hun leven moeten vechten. En voor jou
zal het het beste zijn om maar gauw op te bliksemen, want anders zal ik je laten zien
hoe je pekelvlees maakt! Jouw duivel!’
Na die dag was er in Coronie heel wat voorgevallen, maar Oom Safrie had geen
woord vergeten van wat hij had gezegd. Het heugde hem nog zeer goed, hoe het hele
dorp bij hem was komen aanlopen om te horen wat er bij hem aan de hand was. Zo'n
stem had hij opgezet! Direct daarna, toen de man uit de stad was afgedropen, was
zijn woede bedaard en had hij zijn rasp weer ter hand genomen om zijn werk te
vervolgen.
‘Mooi zo, Oom! Dat noem ik nog eens iemand op zijn nummer zetten!’ had een
van de buurlui gezegd. Hij had geglimlacht, was toen op de bank gaan zitten en had
z'n pijp opgestoken. ‘Denk er om, kindertjes,’ had hij gezegd, ‘denk er om! Als je
in je huis een slang opfokt, dan zal die eens een aboma [reuzenslang] worden. Die
zal een aboma worden!’
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Al die dingen kwamen weer boven bij Oom Safrie nadat de vrouw tegen hem had
gezegd, dat Joewan weg zou gaan. Joewan, op wie hij zo gesteld was. Waar deze
met zijn ouders vandaan was gekomen, wist hij niet zo precies. Maar wel herinnerde
hij zich Joewan nog best als dreumes, die naar de bewaarschool ging nadat zijn ouders
zich in Novar hadden gevestigd. Hij placht hem in slaap te sussen, onder het huis,
als de avondschemer viel; dan zong hij alle slaapliedjes, die zijn vader voor hem had
gezongen toen hij nog klein was. Hij hield ervan de zachte kinderhand op zijn gezicht
te voelen, als hij zong: ‘Vaders boot is lek, vaatje vaart niet uit,’ of ‘Engelen houden
de wacht, als de kindertjes slapen gaan.’ Al die liedjes, die hij zoveel jaren in zijn
herinnering had bewaard voor de tijd, dat hij zelf kinderen zou hebben.
Nu trok Joewan weg. Juist nu ze hem hier zo nodig hadden om bij te springen in
de strijd, die ze tegen de droogte, hitte, ziekte en dood moesten voeren.
Veel mensen, mannen en vrouwen, liepen hem op de weg voorbij met hun witte
zondagse kleren aan. Oom Safrie zei niets terug tegen degenen, die hem groetten.
Hij zag hen, als ze hem passeerden, een voor een aan omdat hij op hun gezichten
wilde lezen, wat ze dachten. Maar ze zetten allen zo'n strak gezicht dat hij met de
beste wil hun gedachten niet kon raden.
Sera, het kind van zijn broer, was bij hen. Ze was achttien jaar, maar de zorgen
hadden haar trekken zo veranderd dat men haar vijfentwintig zou geven. Tweemaal
in haar korte leven had ze een miskraam gehad en oom Safrie wist, hoe haar dat had
aangepakt en dat ze er nog altijd over tobde.
Hij hield haar staande toen zij voorbijkwam en ze hadden even gepraat.
‘Ik ga naar de kerk,’ zei Sera. ‘In Salem zullen we voor God de knieën buigen en
Hem danken voor alle goeds dat hij aan ons verricht!’
Oom Safrie zag haar uit zijn ooghoeken aan. Hij had haast verachtelijk met zijn
lippen geklakt, maar hij wist dat hij Sera daarmee kwetsen zou. En hij wilde haar
niet beledigen. Hij wist hoeveel zorgen ze op haar levensweg moest meeslepen.
Daarom zei hij slechts:
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‘Sera, kind. Als je te weten komt wie ons al deze ellende aandoet, dank Hem dan
ook van mij.’
Sera zag hem verdrietig aan. ‘Oom,’ zei ze, terwijl ze doorliep. ‘God heeft ons
lief! Hij schenkt ons het goede, opdat wij blij kunnen zijn; Hij schenkt ons het kwade,
opdat we sterk kunnen zijn. De Heer is waarlijk goed! Dag Oom!’
Oom Safrie bleef haar nakijken tot ze in het avondlijk duister was verdwenen.
Toen keerde hij zich om en keek naar de drie mensen, die nog steeds zwijgend achter
hem stonden: ‘Doe Joewan de groeten van mij, bedank hem voor mij!’
En voor iemand een woord kon bedenken, maakte hij zich uit de voeten. Hij liep
langs de kokospalmen, die de tuin van de familie Kamron van de zijne scheidden,
hij liep zijn huis voorbij tot hij op de hoofdweg kwam, die dwars door Coronie loopt.
De klokken van de Salem-kerk bimbamden, bimbamden maar. Gods schapen
gingen op om Gods woord te horen. Enkele verlate mensen repten zich om nog
bijtijds in Salem te zijn. Sommigen sleepten kinderen achter zich aan. Hun schoenen
joegen het stof van de weg op, dat wel rook leek. Een oud vrouwtje strompelde hem
op vermoeide voeten voorbij. Onder het lopen mopperde ze in zichzelf, zonder een
van hen die haar inhaalden te zien. ‘Nu ben ik weer te laat! En ik heb alles gedaan
om bijtijds te zijn. Hoor, het luiden houdt al op. Och, nu begint de dominee te preken!’
Het bim-bim-bam van de klokken logenstrafte haar en ze begon vlugger te lopen,
blij dat ze nog niet te laat was.
Oom Safrie liep naast haar, duizenden gedachten maalden hem door het hoofd.
Hij dacht aan Joewan, aan alles wat die bij hem had geleerd, hij dacht eraan dat hij
hem had gewezen hoe hij rijst moest planten, hoe hij kokosnoten moest sorteren en
olie koken, hoe hij varkenshokken moest bouwen en groentebedden aanleggen; hij
had hem meegenomen op jacht en hem geleerd op de plaatsen waar vis zat fuiken te
zetten. Hij had hem verteld over de voorouders, die onder de slavernij hadden gezucht
en hem op het hart gedrukt nooit te vergeten, dat de grond hun een bestaan zou geven,
zolang zij hun voorouders eerbied bewezen.
Dan weer dacht hij aan de droogte en het beetje rijst, dat ze thuis nog over hadden
en waar ze zo zuinig mogelijk mee waren om straks
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niet helemaal zonder te hoeven zitten. Inwendig maakte hij zich kwaad op Sera, die
geen korreltje rijst meer had, maar na alles wat ze had doorgemaakt, toch geloofde
dat God voor haar zorgde. God, voor wie de mensen zo bang konden worden, dat
het zweet hun uitbrak.
‘Ei,’ begon de vrouw ineens weer, ‘God, dank, dat ik nog niet te laat ben. Nu kan
ik ook komen om het hoofd voor Je te buigen; o, Je moest eens horen hoe de
raddraaiers op Je afgeven om de droogte, die Je ons zendt! Vergeef het hun, Heer,
want och ze weten niet dat ze de lucht in spuwen en dat het speeksel wel op eigen
gezicht moet terug vallen. Het is lang geleden dat mijn moeder mij baarde; daarom
weet ik, dat wij mensen ranke schuitjes kunnen maken, maar schepen, Hemelse
Vader, kun Jij alleen bouwen. Soms kunnen we niet begrijpen wat Je wilt. Als wij
bedenken welke werken Je doet, maakt dat ons blij. Maar soms brengt het ons bijna
aan het schreien. Alleen domme hoogmoed laat ons denken, dat we groot zijn, want
al hun brutaliteit kan geen druppel regen laten vallen, tenzij Jij het wilt.’
Ze smakte verachtelijk met de lippen. De klokken luidden weer en een zachte wind
bracht over heel Coronie hun boodschap over.
Oom Safrie veegde zich het zweet van z'n gezicht. De dingen, die de vrouw had
gezegd, hadden hem van z'n stuk gebracht. Als de vrouw tegen hem had gesproken,
zou hij haar wel hebben weten te antwoorden. Maar nu liep hij maar achter haar te
piekeren; zijn lippen waren droog en z'n hoofd gonsde als een nest hommels.
Zo stond hij voor de kerk van Salem, toen het oudje naar binnen schuifelde.
Hoe lang hij daar bleef staan, wist Oom Safrie niet. Hij dacht na, kon er niet uitkomen
en hij hoorde de schorre stemmen van zijn streekgenoten, die zongen dat Gods genade
groot was...
Toen werd de witte kerk plotseling rood. De kokosnoten begonnen op reusachtige
knikkers te lijken, die in de zwarte oksels der bomen hingen. De blauwe wolken met
witte schuimranden zwollen rood op en het dak van de kerk leek wel een duivelskam.
Oom Safrie schrok, hij draaide zich om en keek over de rijstvelden naar de
parwabossen van Salem, die rood waren als enorm gro-
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te fajalobies [rode bloemen] en hij zag dat het vuur verder vrat, de kant van Novar
op.
Nu was het genoeg. Al die maanden had hem de gordel strak om het lijf gezeten,
nu moest die worden los gerukt. Hij gaf een schreeuw! De donkere weg smoorde
zijn geluid.
Zweet en tranen mengden zich op zijn gelaat.
‘Het wordt mijn dood!’ riep hij weer. ‘Houd op, God! Wat wil Je? Wat wil Je met
ons negers? Is het omdat wij geen vingers hebben om een vuist te maken, dat Je met
ons doet, wat Je wilt? In de strijd van onze voorouders met de dieven, koos Je de
kant van die sakasaka's [ellendelingen]. Je stond hun toe om de huizen in brand te
steken en hen weg te voeren met kettingen om de nek. De hele wereld kan getuigen
hoe ze als ongedierte stierven. Wie ben Je? Je bent toch geen bloedzuiger? Eens moet
Je verzadigd zijn als Je buik vol is met ons bloed. Waarom schiep Je onze voorouders,
wanneer er hun hele leven geen dag was dat ze ademen konden zonder vrees, zonder
slaaf te zijn. Mijn God en Heer! Kom! Kom nader!
Jij en ik zijn hier op deze duistere weg. Ik hoor mensen bidden, dat ze willen leven,
ík hier wil niet leven! Ik wil alleen maar weten waarom al die dingen moeten
gebeuren. Je kunt mij doden, als Je vertoornd bent, maar laat mij eerst weten, wat Je
met ons wilt. Wonden uit de slaventijd veretteren ons hart, maar toch straf Je ons!
Wij vragen Je niet meer dan een korrel zout om op de tong te leggen, opdat er geen
maden in ons binnenste zullen komen, maar toch lach je ons uit! O, houd op! Zie,
zie dan! Waarheen we ons wenden daar is vuur, armoede en zweet! Slangen die het
vuur, dat Jij in onze bossen hebt aangestoken, niet kunnen harden, komen kronkelend
de weg op, die wij moesten begaan. Ze komen een schuilplaats zoeken in onze
galerijen, waar onze kinderen spelen. Overal krioelen mieren en vreten de paar
vruchten op, die Jij vergeten hebt. O, mijn God! Mij is geleerd, dat Jij alles hebt
gemaakt, blank en zwart, groot en klein, goed en kwaad. Maar waarom heb Je voor
ons meer kwaad gemaakt dan goed gemaakt. Nu gaat Joewan weg, Joewan, die ik
heb grootgebracht alsof hij mijn bloedeigen kind was. Jij bent het! Jij verdrijft hem
uit Coronie door het hondeleven dat Je ons geeft. Je weet, hoeveel ik van hem houd!
Je weet dat zonder hem mijn leven stuk zal gaan. Als ik er geen goed
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aan heb gedaan hem te leren alles van de grond en de aanplant te verwachten, zeg
het mij dan! Wat had ik moeten doen? Ik voel, dat ik mijn plicht deed. En de dag,
dat Jij, mijn God, ook vertoornd zult zijn omdat wij onze voorouders niet willen
verachten, - die dag kun Je ons allen levend verbranden als wij gehurkt zitten in de
moerassen!’
Met de ogen vol tranen stond hij te wachten hoe Gods stem hem zou antwoorden
uit de donkere nacht.
Maar alles zweeg...
Toen zette in de kerk een vrouw een lied in, lang en hoog, met een stem, die diep
uit haar binnenste opsteeg: ‘Heer, als ik moe ben, zal ik gaan rusten...!’
Oom Safrie boog het hoofd en liep terug naar Novar. Misschien, dacht hij,
misschien zal Joewan weer tot zichzelf komen. Misschien gaat hij toch nog niet weg!
Een auto reed voorbij. Naast de chauffeur, stijf als een zwart beeld kon hij Joewan
zien zitten...
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Het water zoekt een weg
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Hugo Pos
De dood van mijn grootvader
‘Doe je elleboog omhoog.’ Om me daartoe te bewegen hield Ping Ping de punt van
zijn pennemes onder mijn voortdurend wegzakkende arm. Ping Ping was mijn
vioolleraar. In werkelijkheid heette hij Bueno de Mesquita, evenals zijn iets oudere
neef, die Bang Bang werd genoemd. De naamgeving correspondeerde met hun
uiterlijke verschijning. Ping Ping was klein van stuk. Bang Bang was wat forser
uitgevallen. Het kan ook zijn dat subtiele muzikale verschillen aanleiding hebben
gegeven tot hun klanknabootsende benamingen. Ping Ping had, als ik me niet vergis,
de muzikale leiding gehad van de operette De Mikado, Bang Bang van De Geisha.
De Geisha had in populariteit de Mikado ver achter zich gelaten. Uit het tekstboekje
dat mijn moeder had bewaard, had ik mij de plot eigen gemaakt van de Amerikaanse
marineofficier, wiens schip op het punt staat te vertrekken, en de in Yokohama
achterblijvende geisha.
Ik kan niet zeggen dat ik stond te trappelen van ongeduld tot ik ook eens een geisha
zou achterlaten, maar het gegeven sprak me aan.
Mijn moeder heeft me eens de actrice aangewezen die de rol van de geisha had
gespeeld. Ze was de mollige dochter van de winkelier op het Kerkplein, die sigaren
en bioscoopkaartjes verkocht. Wij noemden hem ongeacht de familierelatie, oom
Julius. Als ik sigaren voor mijn vader ging kopen - nooit bioscoopkaartjes want mijn
vader was lid van de filmkeuring - hoopte ik altijd dat de dochter de sigaren niet uit
een houten sigarenkistje, maar uit een van de grote stopflessen zou halen. Die waren
zo goed afgesloten dat ze de fles tegen haar borst moest drukken en haar spieren
moest spannen om haar open te krijgen. Was de stop er eenmaal af en de bobbels in
de ruststand teruggekeerd, dan deed ze de sigaren in een papieren zakje en gaf me
een snoepje toe. ‘Dank u wel, juffrouw.’ Ze moest eens weten...
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Ik kom uit een muzikale familie. Twee gebroeders Pos, beiden musici, zijn na de val
van Napoleon om onnaspeurbare redenen in Suriname terechtgekomen en daar blijven
hangen. Ik neem aan dat ze de kost verdienden door het geven van pianoles aan
dochters van rijke plantagedirecteuren en kooplieden. Phili Samson, een verdienstelijk
man, die je met recht een stadsarchivaris zou kunnen noemen, heeft een oud
programma opgedoken, waaruit blijkt dat de gebroeders in 1833 ter gelegenheid van
het bezoek van de eerste Oranjeprins aan Suriname (hij was adelborst op een
oorlogsschip) een concert hebben gegeven. Volgens een Duits musicoloog, die het
heeft geanalyseerd, stond het programma op hoog peil en was niet verschillend van
wat er in die dagen in Leipzig en Dresden ten gehore werd gebracht.
Mijn vioolles begon elke donderdagmiddag om zes uur precies. Dan kwam Ping Ping
vanuit de richting van zijn huis de Gravenstraat af fietsen. Mijn moeder stond op het
balkon van ons huis te kijken om me te waarschuwen wanneer hij er aankwam. Dat
was nodig, omdat ik het muziekboek met de études van Spohr, die ik de afgelopen
week had moeten instuderen, meestal op het laatste ogenblik opende.
Ik wilde liever niet hebben dat de man erachter zou komen dat ik pas een kwartier
voor hij kwam aan mijn oefeningen begon. ‘Hij komt,’ riep mijn moeder en verdween
dan in de slaapkamer. Ik legde de viool haastig neer in de kist en plaatste haar op
tafel bij de muziekstandaard. Zodra hij binnen was en op de gemakkelijke stoel die
voor hem klaarstond, was gaan zitten, deed ik de kist open, streek met een brok hars
langs de strijkstok, plaatste het instrument onder de kin, deed alsof ik luisterde naar
het trillen van de stemvork en begon te spelen. De muzikaliteit van mijn voorouders
was helaas aan mij voorbijgegaan. Volgens mijn vader was mijn spel niet om aan te
horen. Waarom de lessen desondanks werden voortgezet was mij een raadsel. Een
verkapte vorm van liefdadigheid - een in Suriname veel voorkomend verschijnsel was het zeker niet. Ping Ping had het weliswaar niet breed, maar hij kon als gewezen
commies toch behoorlijk rondkomen van zijn pensioen. Dat hij het op hoge leeftijd
in zijn hoofd had gehaald om met een veel jongere vrouw te
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trouwen kan toch moeilijk een reden zijn geweest om hem ten koste van mij te
ondersteunen. Ik leed als jongetje onder die lessen, indien men althans onder lijden
het geduldig verdragen van wat oudere mensen je soms met de beste bedoelingen
aandoen kan verstaan.
Op een van de middagen dat hij en ik noodgedwongen elkaar aan het kwellen zijn,
horen we een vreemd gestommel beneden. Het gestommel houdt aan, het lijkt wel
of iemand met een stok op de vloer stampt. Ik houd op met spelen, kijk Ping Ping
vragend aan. ‘Ga maar kijken wat er aan de hand is,’ zegt hij.
Om de situatie goed te begrijpen moet u weten dat wij in een houten huis aan de
Gravenstraat woonden. Op de benedenverdieping woonde mijn grootvader Benjamin
(Bennie) Morpurgo, met zijn oudste, lichtelijk gestoorde dochter, mijn tante Rebecca.
Van alle mensen op de ganse wereld - behalve mijn moeder - hing ik het meest aan
mijn grootvader. Als hij zijn middagdutje, zijn siësta, in de Indiaanse hangmat achter
de rug had, was hij de meest beminnelijke man die er bestond. Maar, o wee, als ik
hem tijdens zijn rust stoorde, door bij voorbeeld op het erf te voetballen, dan pakte
hij zijn scheerriem en rende in zijn pyjama achter mij aan om me te tuchtigen. Deze
sporadische, weinig met zijn karakter strokende uitbarstingen daargelaten, bestond
zijn middaguur voornamelijk uit het lezen van Franse toneelstukken. ‘La petite
Illustration’, de vaste bijlage van het weekblad Illustration, die in de leesportefeuille
was opgenomen, zorgde voor een constante aanvoer.
Ik had nog een andere grootvader, de vader van mijn vader. Die woonde aan de
Waterkant, vlak bij de overdekte markt, boven een ijzerhandel. Het was een huis aan
de rivier en het erf was een pleisterplaats voor de bosnegers, waar ze met hun korjalen
konden meren. Ik had de indruk dat de bosnegers de enige klanten van mijn grootvader
waren. Je kon ze tenminste altijd in de winkel aantreffen waar ze urenlang, vrolijk
kwekkend, de waren betastten. Ze kochten de voor het bosland typische ingrediënten,
zoals koolpotten, houwers, blikken trommels, geweren, kruit, koperen spijkers en
het uitsluitend door hen gedragen bontgekleurde goed, dat per el werd verkocht. Het
afmeten van die ellen werd door een win-
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kelklerk gedaan, een man wiens zwaarmoedige zwijgzaamheid afstak tegen het
luchthartig gedrag van de klanten.
Als maatstok gebruikte hij zijn uitgestrekte arm, een handelwijze die begrijpelijk
veel afkeurend commentaar uitlokte, zonder dat hij zich daar iets van aantrok.
Ik kan me niet herinneren dat ik mijn grootvader, die achter de toonbank in een
boek of in de krant zat te lezen, ooit voor een klant heb zien opstaan. 's Middags
zeker niet, want dan sliep hij met zijn hoofd op de toonbank. Het verhaal gaat dat
wanneer een Brits-Indiër de winkel binnenstapte om naar iets te vragen, hij al bij
voorbaat riep: ‘A no de’, het is er niet. Blijkbaar hadden de Indiase emigranten de
Aziatische gewoonte om af te dingen naar Suriname meegebracht, en mijn grootvader
was daar niet van gediend. Grootvader Pos was orthodox, nam de spijswetten streng
in acht, respecteerde de sabbath, was lid van het armbestuur en had als zodanig een
vaste plaats in de kerk.
Grootvader Morpurgo heb ik nooit over God en godsdienst of iets wat daarop leek
horen praten. Hij hield een stamboek bij van de Morpurgo's, die vanuit Venetië tegen
het eind van de achttiende eeuw naar Suriname waren gekomen. Op de loop voor de
nadering van de Franse revolutie, werd verondersteld, vanwege hun bevoorrechte
positie als chirurgijnen van vader op zoon aan het hof van de doge. Als dat zo is het is waarschijnlijker dat de gunst van de dogen in ongunst, lees antisemitisme, was
omgeslagen - hadden ze het net zo goed kunnen laten. Tot de plantocratie hebben ze
nooit behoord. Een van hun kinderen was zo berooid dat hij in de minderwaardige
positie van blankofficier, slavenopzichter, op een suikerplantage in de Berbiesjes
zijn brood moest verdienen. Hij hield een, helaas verloren gegaan dagboek bij,
waarvan niet zelfbeklag, slavernij en willekeur de hoofdmoot waren, maar de
monotonie van een bestaan zonder schaduw tussen suikerriet en nog eens suikerriet.
Ook later is het de familie niet voor de wind gegaan. Toen mijn overgrootvader
stierf bleef zijn gezin berooid achter. Ik heb wel honderd maal moeten aanhoren, hoe
mijn oudoom Jacques, de broer van mijn grootvader, die het tot president van het
hof van justitie heeft gebracht, bij kaarslicht heeft moeten studeren voor zijn
praktizijnsexamen.
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Als jongetje met twee grootvaders, los dos abuelos, maakte ik een duidelijke keus.
Vóór de Morpurgo's en tegen de Possen, vóór het toneel en tegen de sabbath, vóór
de hangmat en tegen de toonbank.
Naast genegenheid had ik ook nog groot ontzag voor opa Morpurgo, omdat hij
binnen de familiekring als dokter optrad. Vermoedelijk heeft hij de daartoe benodigde
kennis in de praktijk opgedaan. Hij is districtscommissaris van Saramacca geweest
in een tijd toen er nog geen weg van Paramaribo naar zijn standplaats Groningen
liep en het kanaal, dat nu de verbinding tussen de Suriname- en de Saramaccarivier
vormt, nog niet was gegraven. Het duurde toen twee volle dagen om met een
motorbarkas de stad te bereiken en daar konden kwalen en wonden niet op wachten.
Niemand verstond het beter dan mijn grootvader om sika's, zandvlooien die zich
meestal in je kleine teen nestelden, met een naald te verwijderen. Niemand kon zo
goed een pijnlijke plek met ‘Sloans Liniment’ masseren tot de spieren gingen gloeien
van voldoening. Wondjes en sneeën werden zonder omhaal met ‘Witch Hazel’
gedesinfecteerd. Ook de maandelijkse toediening van castorolie om de ingewanden
te reinigen stond onder zijn leiding. Terwijl mijn moeder bezorgd toekeek - mijn
vader was er nooit bij - kneep opa met de linkerhand mijn neus dicht en goot met de
rechterhand het zilveren schuitje met de dikke, walgelijke olie diep in mijn keel.
Mijn vroegste herinnering aan mijn grootvader gaat terug naar het jaar 1918. Ik
weet dat nog heel goed, al was ik toen pas vier jaar. Er heerste hongersnood in
Rusland, en we kregen plaatjes te zien van kinderen met opgezwollen buiken.
Over de hele wereld werden er hulpcomités opgericht en ook Suriname deed mee.
Het verzamelen van postzegels was daar een onderdeel van. Avond aan avond zaten
mijn broer, mijn moedermijn vader was er als gewoonlijk niet bij - en ik aan de tafel
in de achterkamer, bezig met het losweken van de zegels van de enveloppen. Opa
vond in de laden van zijn oude bureau telkens nieuwe voorraden. Als de zegels los
op het water in de kom dreven, legden we ze met de plakkant naar boven op een
vloeiblad te drogen. Dan gingen ze in doorzichtige zakjes, door opa gesorteerd naar
het land van herkomst.
Het is best mogelijk dat mijn grootvader toen nog niet beneden
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ons woonde. Want voor die tijd woonde hij in een oud, op instorten staand huis op
de hoek van de Oranje- en de Gravenstraat, waar nu het Ministerie van Justitie staat.
Het was het enige huis in Paramaribo waartegen zich de ranken van druiven
slingerden, een prestatie op botanisch gebied die pas veel later door Libanese
winkeliers is geëvenaard. Het huis had een groot erf vol vruchtbomen en achter op
het erf waren er hokken met dieren, die mijn grootvader naar de dierentuinen van
Europa en Amerika exporteerde: slangen, apen, veel apen, doodgewone
monki-monkies, capucijnerapen, kwattaapen, luiaards en miereneters. Terzijde van
die hokken stonden een paar eenverdiepingshuisjes met een kleine veranda aan de
voorkant, niet bepaald bediendenwoningen, maar toch wel heel eenvoudig. In een
van die huisjes moet mevrouw Watson hebben gewoond. Op grond waarvan ze
mevrouw Watson werd genoemd kon niemand mij vertellen. Ze was, volgens mijn
zegslieden, een goed geproportioneerde vrouw uit Demerara. Haar slome manier van
spreken, eigen aan haar landgenoten, paste nauwelijks bij haar overige manier van
doen. Ze komt uit de schaarse gegevens naar voren als iemand die, onder het maken
van lokgeluiden, de huisdieren, kippen, duiven, poezen en honden voerde, zingend
de was deed, het erf voor het huis schoonhield, vroeg naar de markt ging, de bedelaars
met overrijpe, afgevallen manja's en pommeraks afscheepte, kortom al die kleine
bezigheden die tezamen haar leven als alleenstaande vrouw uitmaakten. De
beschrijvingen beperkten zich helaas tot de uiterlijkheden, waarmee de Westindiërs
hun ideaaltype plegen te beschrijven: haar-glad, huid-lichtgekleurd, temperament-heet.
Geen van mijn zegslieden heeft de moeite genomen zich te verdiepen in haar psyche,
haar kijk op het leven. Ze sprak, het valt niet moeilijk te begrijpen, sterk tot de
verbeelding van mijn grootvader en zijn broer Eduard. Daar is het niet bij gebleven,
want toen ze zwanger werd eisten beide broers om strijd het vaderschap van het kind
dat op komst was voor zich op. Het werd een jongen. Vast staat dat Eduard, de
verliezer, op een schoener naar Brazilië is vertrokken, daar de bouwmeester van een
wijde avenida in Rio is geworden, met een Franse arts is getrouwd en eerst na jaren
met medenemen van een uitgebreide garderobe en een gerookte os naar Suriname is
teruggekeerd. Om te zien hoe de familie en de omstre-
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den zoon het maakten. Die was intussen al lang, in navolging van zijn talrijke broers
- mijn grootvader had een groot gezin - naar Amerika vertrokken vanwaar hij trouw
briefkaarten met wolkenkrabbers en kolossale bruggen erop aan zijn vader zond. De
briefkaart, die het meest tot mijn verbeelding sprak, was die met een verpleegster
erop. Die stak de rechter wijs- en middenvinger gestrekt in de hoogte, hetgeen volgens
de uitleg van mijn tante Becca twins betekende, Harold en Maud. Mijn tante heeft
me vaak de foto van haar halfbroer laten zien, de jongeman in het bij de promotie
voorgeschreven tenue van een Amerikaanse universiteit. Van mevrouw Watson
bevindt zich in ons familiearchief - een roodgelakte, uit Japan afkomstige
portrettendoos - geen enkele foto. Ik moet haar scheppen, boetseren uit mijn eigen
fantasie en omdat die me in de steek laat - geen enkel wijf is goed genoeg voor mijn
grootvader - kom ik telkens weer uit op de trouweloze, eveneens uit West-Indië
afkomstige Joséphine de Beauharnais, keizerin van Frankrijk.
Toen ik de trap naar beneden was afgehold trof ik mijn grootvader op zijn bed aan.
Hij lag op zijn rug. Zijn benen bungelden buiten het bed even boven de vloer. Hij
had zijn jasje losgeknoopt, twee gouden boordeknoopjes staken nog in het boord.
Hij hijgde, zijn borst ging op en neer, zijn schoenen had hij nog aan. ‘Breng me een
glas champagne,’ zei hij tegen me. Zo klein als ik was begreep ik dat hij er slecht
aan toe was. 's Middags tegen vijf uur was hij altijd gewoon om naar de buitensociëteit
‘Het Park’ te gaan. Op het balkon, dat over de Surinamerivier, het
Gouvernementsplein, de amandel-bomen aan de waterkant en de stokoude
tamarindebomen bij de regeringsgebouwen uitkeek, zaten hij en zijn vrienden de
dingen van de dag te bepraten. Ik kende de heren allemaal, de directeur van de
strafgevangenis, de landmeter, het hoofd van de burgerlijke stand, de beheerder van
twee koffieplantages. Zo tegen halfzeven, als de zon net was ondergegaan, werd het
tijd om in de handen te klappen, met Bottse, de kelner, af te rekenen en dan naar huis
te gaan voor het avondeten. Als dat gedaan was, het eten bestond uit boterhammen
met Wijsman-boter en Leidse kaas, kwam hij bij ons op het balkon zitten. Het werd
heerlijk koel tegen die tijd, een zacht bries-
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je deed de bladeren van de flamboyants, die wij acacia's noemden, net als vlinders
fladderen.
Die avond, het moet ongeveer half zeven zijn geweest, was er, wat bij ons een
grote zeldzaamheid was, niemand thuis. Ping Ping en ik moesten handelend optreden.
‘Hebben jullie champagne in huis?’ vroeg Ping Ping mij. Hij kon het niet weten,
mijn moeder voorzag hem meestal van een glas limonade met ijs, een enkele keer
afgewisseld door tamarindesiroop. ‘Ja,’ zei ik en voerde hem naar de bottelarij, de
bijkeuken, waar twee flessen Moët et Chandon stonden, naast een paar flessen St.
Emilion en een kist Madeira. De champagne deed mijn grootvader goed, het hijgen
werd minder. Ping Ping zei me dat ik de dokter moest gaan waarschuwen. Ik liep op
een draf naar dokter Schuitemaker, die niet ver van ons aan de Watermolenstraat
woonde, opende de poort, trotseerde de hond en belde aan. De dokter, die ik goed
kende omdat hij maandenlang mijn trachoom had behandeld, kwam onmiddellijk.
Kort daarna was het huis een en al bedrijvigheid, mijn ouders, de buren, familie,
bedienden. Mijn rol was die avond uitgespeeld, ik telde niet meer mee. Ping Ping
werd door mijn vader uitbundig geprezen voor zijn kordate optreden, net alsof hij
met gevaar voor eigen leven dat van mijn grootvader had gered. Ik begreep dat zijn
positie als vioolleraar hierdoor was verstevigd en dat er voorlopig geen einde zou
komen aan mijn kwellingen.
De volgende dag leek het of de toestand van mijn grootvader wat verbeterde. Zijn
ademhaling werd rustiger en zijn temperatuur was vrijwel normaal. Hij maakte nog
een grapje dat hij blij was dat hij weer een maand pensioen in de wacht had gesleept.
Ik wist toen nog niet dat hij zich zorgen maakte om de penibele financiële toestand
van tante Becca, die door het faillissement van een bevriende notaris over weinig
meer beschikte. Niet dat ze daaronder leed. In de middag maakte ze, zoals gewoon
was, haar vaste ommetje langs de Chinese winkeliers in de stad om dan terug te keren
met een aantal in elkaar gedraaide papieren zakjes peperhuisjes, gevuld met kleine
hoeveelheden pepermunt, zoethout, Mariebeschuit en een bepaald soort groen en
roze gekleurde zuurtjes die de vorm van een lampetkan hadden, ‘watrakan’. Mijn
ouders waren naar boven gegaan om een bad te nemen. Ik was eindelijk alleen met
mijn grootvader. Ik

Verhalen van Surinaamse schrijvers

53
zag dat hij het warm had en dat er grote zweetdruppels tussen de grijze borstharen
ontstonden. Arme opa. Met een handdoek veegde ik de druppels weg. Ik ging aan
zijn bed zitten en begon hem met de Indiaanse waaier, die hij altijd naast zijn hangmat
had liggen, koelte toe te wuiven. Hij keek naar me, alsof hij me wou zeggen dat hij
het fijn vond, en ik keek naar hem alsof ik wou vertellen dat ik het fijn vond om
alleen met hem te zijn. Buiten ons tweeën bestond er op dat moment niemand op de
wereld. Ik begon de waaier, die ik bij de steel vasthield, sneller heen en weer te
bewegen. Ik wist immers hoe hij aan het einde van een warme dag op een koele bries
was gesteld. Het was het uur waarop hij gewoon was met zijn vrienden op het balkon
van ‘Het Park’ samen te komen. Nu nam ik hun plaats in. Ik nam de plaats in van
alle ouderen die mij op de achtergrond hadden geschoven en zich tussen mij en mijn
grootvader hadden geplaatst.
Ineens, zonder overgang, begon hij een vreemd, hol geluid te maken. Het steeg
op uit zijn binnenste en ontsnapte uit zijn keel. Het was een vreemd geluid, dat nog
het meest op snurken leek. Hij heeft moeite met ademhalen, dacht ik. Om dat wat
hem hinderde te verdrijven, begon ik met lange, krachtige slagen de waaier heen en
weer te bewegen. Het hielp niet, het geluid nam toe, werd nog holler, zijn ogen kregen
iets vreemds, iets glazigs. Ik werd plotseling bang, liep het erf op en riep naar boven
dat ze moesten komen, dat opa doodging. Ik had nog nooit iemand zien sterven en
toch wist ik dat opa nu doodging. Binnen een paar minuten, nog voordat dokter
Schuitemaker er was, was opa gestorven. Ik werd buiten de kamer gehouden, alsof
de confrontatie met het lijk niet goed voor mij zou zijn. De enige, echte getuige en
de enige, echte schuldige: ík had opa doodgewaaid. Niemand wist, niemand heeft
ooit geweten hoe ik hem in een overmaat van aanhankelijkheid, in een wanhopige
poging hem voor mij te behouden, zoveel koelte heb toegewuifd dat hij daaraan is
bezweken.
De hele nacht heeft tante Becca zonder tussenpozen gehuild. Aan Johanna, een oude
dienstbode, die had aangeboden om de eerste acht dagen op een mat op de grond te
blijven slapen, vroeg ze telkens: ‘Johanna, a no ben de mi diamanti?’ (was hij niet
mijn diamant?)
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‘Ja, juffrouw Becca,’ beaamde Johanna telkens in haar slaap. Mij werd niets gevraagd.
Als herinnering aan mijn opa mocht ik uit zijn nagelaten bezittingen iets kiezen.
Om de familie om de tuin te leiden koos ik een pak oude, door insekten aangevreten
tijdschriften en foto's uit de oorlog. ‘Is dat alles?’ Ik begreep dat ik nu ongehinderd
kon toetasten. Ik pakte de Indiaanse waaier en - ‘wat wil je in hemelsnaam daarmee
beginnen?’ - zijn scheerriem.
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René de Rooy
De edelstenen van Oom Brink
‘Er is een Amerikaan voor je geweest,’ zei mijn vrouw toen ik op zekere middag
thuiskwam. ‘Hij vroeg of hij die stenen van je mocht bekijken: the rough gems, maar
ik heb hem gezegd dat hij morgen maar terug moest komen wanneer je vrij bent. Dat
heeft hij beloofd. Wij hebben een tijdje gepraat en hij schijnt erg geïnteresseerd te
zijn in allerlei mineralen.’
‘Wat voor een vent was het?’ vroeg ik.
‘O, een vrij schrale man met een kakibroek en een sporthemd. Verweerd gezicht.
Hij is een zelfstandige prospector, die af en toe het binnenland intrekt. Bovendien
opkoper van alle soorten edelstenen, zegt hij. Rudi Bartels heeft hem verteld dat je
een paar stenen hebt die je misschien wel zou willen verkopen. In elk geval komt hij
morgen terug, dan kan je zelf zien of die smaragden en diamanten van je iets waard
zijn, ja of neen. Ik hoop maar dat het je lukt om ze van de hand te doen want we
hebben geld nodig...’
Daar hoefde ze me eigenlijk niet aan te herinneren, want het was juist toen ik erover
zat te piekeren hoe ik aan de extra honderd gulden zou komen, dat Rudi was komen
binnenvallen een week geleden en ik hem de stenen van Oom Brink had laten zien.
Rudi heeft een aangewaaide neef, die ergens op een goudplacer aan de
Boven-Suriname werkt en van wie hij af en toe wat ruwe kristallen krijgt voor zijn
verzameling.
Die stenen van me, waarover mijn vrouw met lichte spot in haar stem sprak, zaten
op een rechthoekig, zwart stuk lak vastgeplakt: één grotere groene, ongeveer de
afmeting van een sapotillepit en een stuk of wat heel kleine witte, die er onregelmatig
omheen gestrooid lagen, alsof ze van een stuk papier op de warme lak waren
geschraapt en erin vastgedrukt naast de groene steen. Ik had

Verhalen van Surinaamse schrijvers

56
het stuk lak met de stenen al jaren. Soms zag ik het in geen tijden. Dan dook het weer
op uit een doos met rommel in de kleerkast, dan weer ontdekte ik het in de la van
mijn schrijftafel, op een avond laat.
Ik plaatste het voor me en zat lang gefascineerd te kijken naar het fonkelen van
de lichten in het doffe groen en tussen het verspreide gruis. Vaak, na een verhuizing,
had ik er lang naar moeten zoeken, want ik was erg gehecht geraakt aan die stenen
van mijn oude Oom Brink. Maar als ik er een goede prijs voor kon maken, wilde ik
ze wel verkopen. Misschien dat die Amerikaan er wel honderd pop voor wilde betalen,
dan waren we meteen uit de brand. Toch zou ik ze wel missen, want hoewel ik iemand
ben, die gemakkelijk afstand kan doen van zijn bezit, beschouwde ik deze stenen als
een aanknopingspunt met mijn jeugd en zijn steeds meer vervagende herinneringen
als de bomengordel aan de horizon wanneer die in de regentijd achter het grijs,
gestadig dichter wordende waas schuilgaat. Van de verspreide palmen blijft slechts
een onherkenbare en onregelmatige vlek en de kale, alleenstaande kankantrie met
de groteske beweging in zijn grillig uiteengespreide takken waarin ik allerlei gestalten
meende te ontwaren, smelt weg in de zilveren mist van een toch zo nabije horizon.
Maar als ik op stille ogenblikken naar het opglinsteren van de stenen keek,
verhelderde zich deze welhaast verloren gewaande tijd van mijn groene jaren en
weer snoof ik het geuren van de jasmijn in de bedauwde morgenhagen langs de weg,
weer werd de stad mij een witte vreugde als ik Anette tegenkwam onder de helle
flamboyants van de Gravenstraat, wanneer ik, dromerige jongen van twaalf jaren,
een middag was gaan wandelen en met een gelukkig hart, voor het vallen van de
schemering terugkeerde naar het ouderlijk huis in de Combé...
De zaterdag was voor ons jongens altijd een heerlijke, teugelloze dag in het huis aan
de Palmenlaan. Dan mochten wij naar hartelust stoeien en ravotten in de uitgestrekte
tuin. We voetbalden met een kousebal, speelden batembal of het verboden tiekpauw
en vulden onze hongerige magen met groene manja's en goejaven. Jammer genoeg,
gebeurde het maar al te vaak, dat mijn vader me wegriep uit
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het opwindende spel of uit de boom waar ik juist weer als een aap in zat, om een
boodschap te gaan doen in de stad.
Meestal moest ik naar de Post, waaraan ik een buitengewone hekel had, daar mijn
gepensioneerde vader altijd meer brieven verwachtte dan ik mee terugbracht en met
een zeker wantrouwen informeerde naar een zakenbrief uit Curaçao, die mij helaas
niet was overhandigd aan het loket. Of hij stuurde me met een briefje naar een van
zijn oude kennissen om eens te gaan horen hoe ze het maakten. Ik vond dit een
overbodige bezorgdheid van hem en schreef die toe aan het lawaai en het schreeuwen
in de tuin, waarbij ik gewoonlijk de toon aangaf. Een heel enkele keer echter, als hij
gelukkig was geweest met het piauwspel, waarvan hij naar zijn zeggen een studie
had gemaakt, werd ik naar zijn oude vriend onze Oom Brink gezonden met enkele
guldens naargelang het aantal ‘ogen’ dat was ‘uitgekomen’ bij de trekking van Bank
18.
In het begin rangschikte ik Oom Brink zeer democratisch eveneens onder de
vervelende oude kennissen naar wie ik uitgestuurd werd om het enthousiasme van
het spel op het achtererf binnen de perken te houden. Mijn tegenzin echter veranderde
gaandeweg in een mystiek genot toen Oom Brink mededeelzamer begon te worden
en mij, als brenger wellicht van mijn vaders reddende giften, deelgenoot maakte van
zijn omzwervingen en avonturen in het binnenland.
Hij woonde in de toentertijd nog stille en lange Wagenwegstraat, helemaal aan
het eind, in de rechter zijbeuk van deze schaduwrijke laan met zijn lange rijen
mahoniebomen aan weerszijden, die in mijn gevoelig jongenshart dezelfde sfeer
wakker riepen, die mij veel later in de geheimnisvolle, gotische kathedraal van Milaan,
vanaf het zonnige plein betreden, in zijn middeleeuwse betovering gevangen zou
houden.
Als ik voorzichtig de koperen deurklopper op de deur van het verveloze huisje
had laten neerkomen, slofte de oude Missie van Oom Brink - ik heb nooit geweten
in welke relatie hij tot haar stond - vanuit de galerij naar voren en liet me binnen in
de kleine zitkamer vol wenerhouten stoelen, etagèretafeltjes op hoge, met inlegwerk
versierde poten, en koperen ‘bekkens’ die er met kwistige hand in waren verspreid.
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‘Joe kan sidon, je omoe komt dadelijk,’ zei ze dan en sleepte zich weer terug naar
de donkere bottelarie achter in de zijgalerij. Dan zat ik alleen en begon weer rond te
kijken naar de ingelijste portretten: een dikke, bruine vrouw in een jurk met lange
mouwen en kantwerk aan de kraag, er tegenover in een groot ovaal een mij eveneens
onbekende man met een tot zijn hals dichtgeknoopte jas met stijve boord zoals mijn
vader vroeger zelf ook gedragen had voor we naar Curaçao gingen, en die me streng
aankeek over zijn brede, tot een punt gekrulde snor.
Dan ging de kamer tegenover de voordeur open en de lange, stokmagere gestalte
van Oom Brink sukkelde de zitkamer binnen. Met de ene hand hield hij zijn verlepte
pyjamabroek dicht terwijl hij me de andere toestak, waarin ik mijn vaders opgevouwen
briefje met de guldens drukte, dat hij zonder te openen in zijn zak wegmoffelde.
‘Bedank je vader voor me. Ja, Rudolf is een van de weinige vrienden die nog aan
me denken.’
Dan zweeg hij een ogenblik en streek met zijn benige vingers over zijn ingevallen
wangen vol zilverwitte stoppels.
‘Al mijn vrienden van vroeger hebben me verlaten. Alleen Bado is me trouw
gebleven,’ voegde hij er half mijmerend aan toe alsof hij even terugblikte in betere
tijden.
Ik informeerde enigszins nieuwsgierig naar zijn vrienden, die mijn vader de
troetelnaam van Ba Doffie gegeven hadden, afgekort, onder zijns gelijken tot Bado.
En Oom Brink legde uit, beschreef hun vroegere schoolkameraden. Sommigen zaten
op Cuba, in Venezuela, Nederland of de Oost.
De een was telegrafist net als mijn vader, de ander apotheker, plantagedirecteur
of dokter, maar hij zag ze nooit meer en mopperde erover dat ze hem niet op zijn
ellenlange brieven antwoordden en op de slechte tijd, de eeuwige malaise.
Die brieven van hem, lange vellen vol sierlijke, staande letters, met de nodige
krullen, las hij me soms voor, eer hij ze liet posten, maar zijn vrienden reageerden
er nooit op. Blijkbaar wilden ze niet langer lastig gevallen worden met zijn eindeloze
plannen en projecten, die volgens de geestelijke vader ervan zeker zouden slagen als
hijzelf er het benodigde kapitaal voor had.
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‘Kapitaal, kapitaal, mi boi! Dat hebben wij nodig hier om al de schatten te ontginnen
die in het binnenland voor het oprapen liggen...’
Hier werd de technische discussie onderbroken door de Missie, die met een doos
gommakoekjes binnenkwam en Oom Brink veranderde van onderwerp.
‘Wat hebben jullie op school geleerd van aardrijkskunde deze week?’ informeerde
hij.
‘Toemoek Hoemak Gebergte,’ zei ik. ‘Suriname grenst ten noorden aan de
Atlantische Oceaan en ten zuiden aan Brazilië.’
Prachtig klinkende woorden vond ik het en voegde eraan toe, blij mijn kennis te
kunnen luchten: ‘Marowijnerivier, Commewijnerivier, Corantijn...’
De Missie was weer weggesloft en Oom Brink staarde over mijn hoofd door het
raam naar buiten.
‘Het bergland is prachtig,’ mompelde hij. ‘Wie de gevaren van stroomversnellingen
en wilde dieren wil trotseren, zal rijk zijn, schatrijk.’ Dan fulmineerde hij: ‘Ze leren
jullie niets op school, niets!’ en ging over tot een beschrijving van de voorbereidselen
van een expeditie naar een nieuwe concessie...
Ik droomde er 's nachts van. Ver achter Paramaribo, verder dan de gammele spoortrein
ooit kwam, lag het goudbos. Vervallen placers en onontgonnen velden lagen te
wachten op onverschrokken woudlopers. Overdag zaten ze in lange, ranke korjalen
en suisden in weergaloos schuimende vaart over stroomversnellingen en tussen
dreigende rotsblokken door, tot waar het water kalm werd en een vredig schouwspel
zich voor hun oog ontplooide. Honderden nieuwsgierige apen slingerden aan de
oevers van de rivier door de bomen, de avonturiers volgend, waarvan er een lachend
het dubbelloopsgeweer aan de schouder brengt en de aanvoerder van de troep, een
grote brulaap, krijsend uit de takken doet buitelen. Later: de langgerekte geluiden
van de avond en de nacht wanneer de woudlopers in hun hangmatten liggen rond het
vuur. In de duisternis speuren er gloeiende ogen om het kamp en in de ochtend als
de ijle rook opstijgt: sporen van tijgers.
Eindelijk na dagen varen, kappen ze zich met vlijmscherpe hou-
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wers een weg door het ondoordringbare struikgewas. Reuze aboma's kruisen hun
pad, die ze echter ongemoeid laten. Dan wordt het bos spaarzamer en strekt zich de
savanne voor hen uit aan de voet van een berg.
Eindelijk: de verlaten goudplacer. In het zweet huns aanschijns wekenlange arbeid
met spaden en houwelen. Het erts wordt in de longtom gewassen en tussen de brokken
aarde en puin op een gelukkige dag: de vondst. Pipieten goud als keistenen zo groot
glanzen dof, maar niet te miskennen, tussen het natte gruis.
Met rijke buit van tientallen kilo's goud volgt de snelle afreis naar de bewoonde
wereld. In een bosnegerdorp waar ze aanleggen, wordt er gedanst en dram gedronken.
Dan gaat het stroomafwaarts naar de Stad. 's Nachts het zingen van de roeiers, lang
weerklinkend over het maanverlichte watervlak.
Eindelijk zijn de goudklompen gewogen, te gelde gemaakt. Armoede wordt
gelenigd. Welstand voor enkelen. Anderen lessen hun dorst. Roken dure sigaren die
ze met bankbiljetten aansteken. Wat geeft het of het geld in rook opstijgt? Komen
er niet nieuwe seizoenen, rijkere expedities?
Steeds weer nieuwe expedities, waarvan sommige mislukten door allerlei
tegenslagen, soms de dood van een vriend als gevolg van een slangebeet en soms de
slepende, afmattende malaria, wanneer de ijlkoorts iemand kan doen ijlen in
onverstaanbare klanken, die zijn verzorgster als kromanti in de oren klinken...
Ik was nog te jong te beseffen dat ook Oom Brink zo'n mislukte, verziekte
avonturier was, die door niemand nog au sérieux werd genomen. IJlde hij nu nog
om de vergeefsheid van zijn gouddromen, deze grijsaard, die mij blijkbaar wilde
opvoeden tot hartstochtelijke liefde voor de geheimen die het binnenland verborg?
Nog herinner ik mij de middag - hij had lang gepraat en het licht was reeds
weggetrokken van tussen de stammen in de laan - toen hij uit een koffer onder zijn
bed een klein kistje te voorschijn haalde dat hij zorgvuldig ontsloot. Ik kon niet zien
wat er allemaal in zat, maar hij haalde er een vergeeld document uit, dat hij met
bevende vingers openvouwde.
‘Luister goed, mi boi,’ zei hij op haast plechtige toon, en zijn vermoeide ogen
keken me strak en vol aandrang aan. Hij aarzelde
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even als om wat hij ging zeggen zo goed mogelijk te formuleren.
‘Je weet wat ik je zo vaak verteld heb... Hier staat het... hier staat alles... Ik kan
het niet meer... Ook je vader niet, maar jullie jongens, jullie zullen het kunnen
vinden...’
En zijn oude, benige hand bewoog zich over een voor mij vreemde en
geheimzinnige kaart met kruisjes en stippellijntjes, waarop noch Toemoek
Hoemakgebergte, noch Atlantische Oceaan geschreven stond als op school. Toen
Oom Brink verder sprak had ik het gevoel dat hij al veel verder gedacht had, onbewust
en in dromen verward: ‘Hier staat het... deze rivier. Onthoud het goed, mi boi... Vier
dagen varen voorbij het laatste dorp... op de rechter oever, een geweldige basralocus...
je kan hem niet missen... een alleenstaande reus, dicht bij de oever. Dáár is het. Daar
moet je uitstappen... in rechte lijn een tracé kappen naar de voet van de berg... de
noordelijke berghelling, hoor je... Dáár zal je ze vinden... als deze hier... Voor jullie
heb ik ze bewaard...’
En de grijsaard greep met beide handen in het kistje, waarvan het deksel openviel.
In het late licht van de stervende middag gloeiden voor mijn vol verwondering
opengesperde ogen de eerste ruwe edelstenen die ik van mijn leven zag.
Dát wilde hij me dus zeggen. Zag in mij zijn opvolger die de schatten moest vinden,
die hij na tal van ontberingen en vergeefse tochten ten slotte had moeten opgeven,
toen hij door een hardnekkige koorts verteerd, voor de laatste maal uit het binnenland
was teruggekeerd...
Met een zwellend hoofd en wijd starende ogen liep ik die vooravond door de
mahonielaan naar huis terug, de schatrijke erfgenaam van glinsterende dromen,
lieflijk als het zinderende azuur tussen de kruinen van bomen, waarin de
blauwvoortjies uitzinnig tierelierden.
In de beslommeringen van zijn laatste levensjaren had mijn vader geen oor voor mijn
verhaal over de edelstenen van Oom Brink. Terloops en meewarig heeft hij hoogstens
de schouders opgehaald. De financiële moeilijkheden vermenigvuldigden zich als
kapoewerie voor zijn pijnlijke voeten, en middenin zijn pogingen om ons nog
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íets na te kunnen laten, stierf hij, nog voor ik de school geheel doorlopen had.
Onwezenlijke dagen van droefheid daalden er over het grote huis aan de Combé,
dat wij nu noodgedwongen zouden moeten verlaten, en hielden alles en iedereen in
hun greep gevangen.
Ik zie nog mijn stiefmoeder met roodgehuilde ogen door het huis dwalen - ik maak
mijn huiswerk - ik klim nog een enkele keer in de manjaboom - ik ga langs de kreek
naar school en keer terug naar huis.
Wij leven voort en langzamerhand klinken de stemmen van mijn jongere broertjes
en zusjes weer door het huis en ontspant zich de doffe sfeer in het voor kinderen
altijd prettige vooruitzicht van te gaan verhuizen.
Samen met mijn moeder pak ik de kast uit. Ze kan voor het eerst weer aan mijn
vader zijn dingen komen zonder in tranen los te barsten. Wij halen zijn paperassen
te voorschijn, kijken wat er verbrand moet worden. Franse liefdesbrieven aan zijn
eerste vrouw, mijn moeder, een vervallen polis, oude kledingstukken.
En tussen oude boeken, familiefoto's en correspondentie komt er plotseling een
kistje te voorschijn, dat mijn hart sneller doet kloppen: de erfenis van Oom Brink.
Mijn moeder wil de rommel weggooien, maar ik houd het achter, verstop het tussen
mijn kleren. Later als ik alleen op mijn kamer ben, open ik zenuwachtig het kistje
en onder zijn oude brieven aan mijn vader liggen de edelstenen van Oom Brink.
Maar de kaart, die ik nu beter verstaan zou, is verdwenen...
Ik heb de Amerikaan toen hij de volgende dag kwam - de beschrijving van mijn
vrouw klopte trouw - beleefd te woord gestaan.
Eerst bood hij vijfentwintig dollar, maar toen ik weigerde wilde hij er wel veertig
van maken, hoewel mijn rather worthless stones zoveel niet waard waren. Ik heb
hem echter uitgelegd dat ik ze liever niet verkocht: for sentimental reasons, en hij
vertrok, zichtbaar teleurgesteld.
Neen, ik heb hem de edelstenen - de rommel van Oom Brink - niet kunnen en
willen verkopen. Als een waar Surinamer koester en vertroetel ik liever nog deze
ijle droom - een chimère wellicht -
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van verborgen schatten in ons binnenland, maar waarmee ik opgegroeid ben en die
zo innig verweven zijn met de onuitroeibare liefde voor de geboortegrond.
Liever nog moet ik pienaren en sterf ik als mijn oude oom ziek en kinds en
straatarm in een gore krot, dan deze groene, glinsterende droom voor een paar vrotte
centen te verkopen aan de eerste de beste Amerikaan... of wie dan ook!
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Shrinivāsi
Kila
Amrit aur Trees ke liye
Toen ik de stad verliet wist ik geenszins welke verrassing mij te wachten stond op
Kila. De tocht is allen bekend naar de plek van de samenvloeiing van de Surinameen de Commewijnerivier. Ik pakte dus als gewoonlijk de donibus van mijn huis naar
de Jodenbreestraat. Stapte uit en liep haastig naar de Heiligenweg. Hier moest je dan
een lijn nemen. Niet naar Blauwgrond. Maar naar Leonsberg. Tenminste als die er
was. Deze keer had ik pech, dus keek ik uit naar een lijn 4 die mij de stad uitreed en
dan meenam naar de Anton Dragtenweg.
Een vreemde gewaarwording die mij telkens overvalt als ik de hoek van de
Mahonylaan passeer, kan ik voor de zoveelste maal niet van me afschudden. En
waarom? Integendeel de ontmoeting met de rivier doet telkens weer mijn hart
opspringen. Daar ligt zij weer... Fier. Breed. Machtig stromend naar de stad toe. Met
haar verre oevers. De rivier met altijd de kracht van de jeugd. Bij eb. Bij vloed. Maar
soms ook stil en wijs. Beheerst als een groot mens. Spiegelend tussen de oeverranden.
Tegen de rivier kon noch durfde ik ooit iets inbrengen. Haar water zuivert de mensen
hier. Op verre afstand. In heilige rivieren.
Dat water reden wij langs en ik kon er mijn ogen niet van afhouden. Over een
slecht weggedeelte langs sluizen, verdwenen plantages, langs de enorm uitgestrekte
grapefruitvelden bereikten wij na een fraaie bocht met palmgeruis de brug van
Leonsberg.
Er dobberen bootjes voorzien van een buitenboordmotor. Bij de brug. Naast de
donkere meerpalen. Het plompe veer van het gouvernement is al lang uit het gezicht
verdwenen. We lopen de brug af. Nemen de voorplecht van de wildeveerboot en
duiken onder het tentdak. Na een korte driftige tocht dwars over de rivier wordt onze
boot vastgesjord aan de brug door de passagier die het eerst uitstapt.
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Ik haast mij naar mijn nicht. Ze is achterop bezig met de kalkoenen. Ze rept zich
echter naar het voorerf op het wilde geroep van de kinderen: ‘Oom āil hai! Oom āil
hai!’ [Oom is er!]
Ik groet de kinderen terug. Zwaai. Deel versnaperingen uit. Voorzie ze van een
minisalaris. Geef mijn nicht haar bruinbrood van CKC waar ze zo verzot op is. Ze
lacht dankbaar. Is verrukt. Ze zegt: ‘Je vergeet het ook nooit.’ Ze spreekt zuiver
Nederlands. En Rajpur-hindostaans.
Plots geeft ze de oudste een opdracht. ‘Ga kleren wassen. Doe ze in de teil. Nā
sune hai! Roodkwā aur witkwā apart zette kariye.’ [Hoor je niet. Houd de rode en
witte kleren gescheiden.]
‘Kom binnen,’ zegt ze tegen mij.
Dan zitten we en praten. We hebben er behoefte aan. Ze plaagt me en zegt ‘Kab
roti khiyaye?’ [Wanneer trakteer je ons op roti? bet: wanneer trouw je?] Ik lach een
beetje. Voorlopig niet, zeg ik overtuigend.
‘Heb je dan iemand?’ vorst ze.
‘Nee,’ antwoord ik.
‘Maar er zijn er genoeg: of kun je je ogen niet gebruiken?’
‘Nou dat niet,’ zeg ik. ‘Maar mijn ogen zien en geloven niet meer. Niet zomaar,’
herstel ik. Ze knikt en zegt vastberaden: ‘Maar uiteindelijk moet het er toch van
komen.’
‘Ja, tenminste als je in wonderen gelooft.’
‘Ach jij met je wonderen. Die tijd is toch allang voorbij. Je moet gewoon weer
beginnen. Loopt het goed dan heb je geluk.’
‘En als het weer mis gaat?’
‘Daar denken we niet aan,’ zegt ze lachend en een tikkeltje verwijtend.
Die geborgenheid. Ze willen je zo graag inkapselen. Hun vleugelen spreiden ze
zo graag ook over mijn zorgen. Eigenlijk mag ik hen niet met ondankbaarheid
bejegenen.
‘Waar is Amrit?’ vraag ik.
‘Verderop,’ zegt ze.
Ik weet niet wat verderop is. Ik zeg daarom: ‘Komt hij straks thuis?’
‘Nee,’ zegt ze. ‘Eens in de week.’
De oudste dochter brengt mij drinken.
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‘Vanwaar die sarbat,’ zeg ik. ‘Hebben jullie hier een nebwā ke per [lemmetjesstruik]?’
‘Nee, hij is uit narangigrond [sinaasappelveld],’ zegt mijn nicht wat verwonderd.
Ze is verbaasd dat ik het zo vlug weer ben vergeten. Ik zeg daarom: ‘Je weet wel hoe
druk ik het heb. En ik ben geen computer.’
‘Daarom moet je trouwen,’ zegt ze triomfantelijk als om eindelijk eens flink wraak
te nemen. Ik begrijp haar en lach voor me uit. Ineens vraagt er een stem ‘Oom khāiga
mā?’ [Gaat oom eten, ma?]
‘Heb je gegeten?’ vraagt de laatste mij.
Omdat het pas tegen elven is en ik niet al te hongerig ben, en haar bovendien niet
wil teleurstellen zeg ik: ‘Oké dan maar. Lekin ādhā djoen.’ [Maar een halve portie;
'n half maal.]
‘Dat hebben we niet,’ zegt ze lachend.
‘Dja oom ke nikā de hāli se [Schep snel voor oom uit; bet. ook: zet hem de deur
uit],’ gebiedt ze de oudste met nadruk.
Ik protesteer en zeg: ‘Etnā hāli se hamke nikāre mànge hai?’ [Wil je mij al zo
vlug kwijt zijn?]
We moeten hier allemaal hartelijk om lachen.
‘Stel je eens voor,’ zegt ze.
Dan zit ik voor mijn bord met rijst. Met amsoi, donkergroenig, van de Javaan van
Voorburg. En een heerlijk stuk vis. Goudgeel. Eigenlijk massalageel. Geurig. De
huid gespannen om het dikke vlees. Vis uit de verre donkere Commewijne.
Ik ga aan het raam staan. Was mijn handen. Voel even de aangename hand van
de passaat tegen mijn natte slapen. Ik eet. Bijt in de peper. Verse peper. Het prikkelt
lekker. Verhoogt de eetlust. Niemand stoort mij. Ze laten mij rustig en alleen eten.
Ik zie de gordijnen slechts af en toe wit opbollen in het venster. Verderop roept de
wakkere grietjebie. Er is ook nog een plukje atjār.
De kinderen praten met mij óf Nederlands óf Nederlands en Hindostaans door
elkaar. Met hun moeder Surinaams. Met hun vader ook. Hij werkt namelijk in een
ploeg van creolen. Hij brengt de taal mee naar huis. Nederlands is hem te lastig. Als
zijn vrouw hem hierin aanspreekt, antwoordt hij in het Surinaams. De kinderen
demonstreren het best welke talen zij spreken. Ze vechten in alle talen. Zonder enige
vorm van spraakverwarring. En zo die er
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mocht zijn dan grijpen ze weer elke taal die hun in de mond komt aan, om zich
verstaanbaar te maken. Om het gelijk aan hun kant te hebben. In het talenprobleem
hebben ze het gelijk ook meer aan hun kant, denk ik als ik 's avonds op zolder slaap.
Door de kieren en spleten van het oude huis speelt het licht van de maan. De
vleermuizen hoor je duidelijk piepen, krabben, bezig zijn. Alles bij elkaar is het vrij
stil vergeleken bij de stad, waar ik om deze tijd de radio of tv op zijn hardst moet
zetten. En me ergeren. Inspannen en vermoeien om me op de hoogte te stellen van
het gewoel der grote wereld.
Ik voel me gelukkig. Relaxed. Ik sta voorzichtig op en open behoedzaam het raam.
Voor mij de wijde fluisterende rivier. Ik kijk eroverheen en zie Leonsberg. Er is licht
in het restaurant. Ik tuur de horizon af. Is het wel waar? Er is een wolkeloze hemel.
Dus moet het een satelliet zijn, die als een fonkelende ster voorbijsnelt aan de hemel.
Hij komt uit de zee. Hij maakt een wijde boog boven rivier en bos. En hij verdwijnt
boven mijn dak.
Ik denk aan de stad. Aan het boek dat ik schrijf. Aan Rām. Aan Mrigi, zijn geliefde.
Hoe moet het boek eindigen? denk ik. Zoals mijn leven eindigen moet... Zoals ik het
soms zie. Dan catastrofaal, dan weer in een atmosfeer van verheven blijdschap. Maar
altijd met de rode draad van de ons welgezinde tragiek.
Het boek wordt als een labyrint. Vol gangen. Vol tunnels waarin ik mij terugtrek.
Waarin ik woon als een angstig dier. Met mij bedoel ik Rām. Ik moet hem spelen.
In dit boek raak je verloren. Beginnend eindig je nergens. Liefhebbend verlies je
elkaar. Als je zeker bent van het leven, laat het je met een gemelijke lach in de steek.
Toch... ik zal Rām met Mrigi laten trouwen. Tegen de zin van de orthodoxe ouders.
Tegen de zin van broers, zusters en familie. Van de hele orthodoxe gemeenschap die
een halve eeuw verwijderd ligt van het geluk van deze twee.
Ha, ha! Daarvoor ben ik schrijver. Of word ik het. Uit nooddruft. Om mijn kop
nog boven water te houden. Ik moet alleen mezelf in leven houden. Dat is de keiharde
realiteit van vandaag. Ik weet het. Zij die het met me zogenaamd menen, vinden dat
ik in fantasie leef. Dat ik een onechte wereld bewoon. Dat ik sublimeer. Dat ik vlucht
voor de realiteit. Maar ik, met evenveel recht, wil me-
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zelf zijn. En niet hen bij voorbaat. En met evenveel hunkering wil ik ook de andere
kant op, waar ik in de einders verdwijn en geen spoor terug meer vind. Ik wil mij
niet laten binden. Onze wereld staat stil. En... toch beweegt zij zich. Door mijn hand.
Ik denk aan de stad. Met zijn schijnsel tegen de hemel. ‘Bāhte bādal men tarayā
teri,’ dicteert mij de satelliet van daarnet. Een lieflijke versregel ‘snelt aan de hemel,
je lieflijke ster.’ Ik schrijf deze regel op in het schaarse avondlicht. Ik hoop dat het
een vers wordt. Maar ik zie hem nu hier terechtkomen.
Ik ga slapen. Morgen moet ik lesgeven op de Ulo. Ja ik ben er welkom en graag
even. Ik slaap in voor ik het besef. Met allen van morgen en gisteren in mijn
gedachten. Mrigi niet uitgezonderd.
's Morgens loop ik met de kinderen mee. De zon klimt tegen de verre manjabomen
op en omvademt reeds met haar warmer wordend licht de eenzame kerk naast het
huis van mijn nicht. Het gras is nog nat van de dauw. We lopen de zandweg op. Naar
de school toe. Telkens betrekken de kinderen mij in hun gesprekken. ‘Ja toch oom?
Ja toch oom?’ Het bewijst dat ik ergens anders mee bezig ben. Ik geniet van de stilte.
Intenser dan ooit. Van de geur van het gras. Van een rookpluim uit de stal rechts van
een visser. Van de vogels hier niet zo schaars als in de stad. Dan eisen de kinderen
weer mijn aandacht op. Ze groeten overal. Je merkt hun trots. Oom ke sāthe! Met
oom op stap. Ze roepen hun vriendinnen. Die sluiten zich bij hen aan. En groeten
alleen met gebogen hoofd, (verlegen, dat kopje met het zwarte glanzende haar). De
ogen neergeslagen.
Bij de begraafplaats moeten ze afscheid nemen. Ze vragen mij nadrukkelijk toch
even langs te komen. Ze willen een ja met hun hoge ‘Ayye oom?’ Ik knik ze een ja
toe.
Als ik op de Ulo school aankom voel ik van een afstand een merkbare onrust. Ik
deel dit mee aan het hoofd. Hij zegt lachend: ‘Kaise tu jān gaile?’ [Hoe heb je dat
geroken?] ‘Kaun chij jān gaili?’ [Wat ben ik te weten gekomen?] vraag ik weer.
Want ik weet niet wat er op til is.
Dan stelt het hoofd mij gerust. Hij zegt: ‘Phagwā vieren we vandáág. Morgen
komt er namelijk niemand.’
‘Maar morgen is er toch geen bedāki [vrij],’ zeg ik.
‘Maar morgen némen ze bedāki,’ repliceert hij. ‘Aj Phagwā hamlog
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vierie karilā [Vandaag vieren wij Phagwa],’ zegt hij nadrukkelijk.
Dan gaat de bel. De school die eerst op een reuzenmolecule leek, berst uit de
deuren. De langzame stroom snelt uit de opening. De kinderen jagen de plaats op.
Een enorme explosie is dat. Javanen rennen achter Hindostanen. Creolen achtervolgen
Hindus. Hindus weer moslims. Moslims de weinige christenen. Christenen belagen
de andere wereld. De andere wereld bestaat voor niemand hier. Alles is een grote
turbulente explosie van vreugde. Een groot laaiend feest. Allen zijn hier allen.
De hele wereld jaagt de hele wereld na. Afrika. India. China. Indonesië. Amerika
en Europa. Ze hebben hun grenzen verbroken. In die dravende, achter elkaar ijverende
massa is de Indiaan uit Aruba haantje de voorste. Jongens en meisjes, alles krioelt
door elkaar. Bespuit en bespat elkaar met abir; het rode heilsteken. De
djamoenkleurige lentetooi. De vurige tongen van een nieuwe weerbarstige taal. Jong,
niet onvertogen, onmeetbaar, zuiver midden in het dansende licht. Er komt geen eind
aan. Hier is de jeugd bezig. Ongeremd, onbevangen, vrij, belagen ze elkaar
onophoudelijk. Pakken een slachtoffer vast. Dompelen hem in een nieuwe vuurzee.
Worden in hun geconcentreerdheid door anderen weer het slachtoffer. Nemen het.
Lachen erom. Schieten opnieuw uit de boog. Naar meer abir.
Bij de regenbak is het als een marbonzonesi. Iedereen wil de bak leegtanken.
Iedereen wil de ander een flink bad geven. Men is niet bevredigd. Men zint op wraak.
En het is geoorloofd. Want alles gebeurt met de hand van de liefde. Er is ineens weer
een draven en hollen. Een roepen en juichen. Een schateren. Rollen over het gras en
weer opspringen. Ik heb dit nooit eerder zo gezien. Het is een overrompelend tafereel.
Dan komen ze bij mij. Aarzelend maar met genoeg hoop om mij aan hun zegekar
te binden. Ik ben netjes gekleed. Daarom wil ik aanvankelijk niet meedoen. Maar
één wier handen rood en nat zijn wrijft zacht en overredend over de linkerzijde van
mijn hemd. Een vurige boodschap achterlatend. Ik laat mijn blik erop vallen. Ik ga
ermee akkoord. Het lijkt alsof het feest, uiterlijk aanvankelijk, mij nu sterker in bezit
neemt. Ik proef een milde regen in de warme luchtstroom.
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Het licht wordt mals als gras. Er lopen bloesems uit de manjatwijgen.
Dan gebeurt de rest ook nog. Ik hol met een fles in de hand. Achter de Indiaan uit
Aruba. Ik teken hem met de lente. Met roze dageraad van het geluk. Met het
overwinningsteken.
Op een afstand ontwaren mijn ogen na mijn eerste veldslag plots Safoera. Bruin.
Slank. Met donkere ogen vol verwachting. Uit het boek van Leo. Jonger; zonder de
heilige olie.
Ik word opgeschrikt door een enorm lawaai. De belhamels. Een der leraren had
flegmatisch schriften zitten verbeteren. Had geen deel willen nemen aan het feest.
Ze hebben hem het volle pond gegeven. Een tjokvolle emmer over zijn geleerde kop.
Hij is nu ingelijfd. Hij laat ze begaan. Het is feest. Hij is sportief.
Hij ontwapent ze op zwijgende wijze. Dan gaat de bel. Te vroeg? We lachen.
Genieten nog na. Gaan als flamingo's de zandweg over die langs manja- en
mahoniebomen voert naar de steiger. De veerboot staat te trillen op het water. Mijn
blikken zoeken de verte. Verwijlen daar waar de oevers oplossen in die ene rechte
zwijgzame streep. De zee.
Dan raakt de boot los van ons. Ik wuif mijn vrienden na. Een getekende aan de
oever. Ik wend mijn schreden naar het huis van mijn nicht. Als ik haar erf betreed
komt mij de geur van goelgoelā tegemoet.
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R. Dobru
A prasi foe Bigi Dorsi / Het erf van Bigi Dorsi
Ik ben een dezer dagen met een vriend van mij meegegaan naar zijn huis. Hij had
een boek van mij geleend en ik moest dat terug hebben. Wel, ik ben erg lang niet
één van onze beruchte ERVEN ingegaan en dan ben je geneigd te denken dat die
armoede, waar je zelf een kind van bent en zoals je die hebt gekend in je jeugd, niet
meer bestaat. Ik kan mij indenken dat de gemeenschap wordt misleid door de mooie
voorgebouwen; dat zal echter niet het geval kunnen zijn met de overheid. De overheid
heeft namelijk de beschikking over een werkend onderzoeksapparaat en is dus in
dagelijks contact met deze erven. Ik stond dus verbaasd over al die onveranderde
wantoestanden op het erf. In mijn verbazing kwamen allerlei vragen op, die te maken
hebben met opvoeding, hygiëne, sociale rechtvaardigheid, stadsplanning,
volkshuisvesting, stadsverfraaiing, enfin een hele moksi boi van problemen en
vraagpunten waar ik reeds vele jaren mee worstel. Zoals U het begrepen hebt woont
mijn vriend op dit erf in één van de ‘kamers’. Op zo'n erf staan normaliter een flink
aantal ‘huizen’. Elke ruimte wordt benut. Er zijn mensen die over meer dan acht
vierkante meter moeten kunnen beschikken om de acht tot twaalf kinderen ‘te
huisvesten’, maar er zijn er ook bij die tevreden zijn met twee. Voor de laatsten wordt
dus ook gezorgd. Stadsverfraaiing of stadsplanning, dus artistieke geweldigheden,
tellen helemaal niet daarbij. Wat wel telt is, voor de twee meter vierkant zorgen.
Wel op ons erf stonden vijftien ‘huizen’ en ‘kamers’. Kamers zijn delen van een
soort barak welke op zo'n erf gebouwd wordt. Ons erf had twee kamra oso's. In één
van de ‘kamers’ woonde mijn vriend. Voor ik binnen stapte moest ik even
aanwijzingen volgen voor het beklimmen van de drempel, want het ‘gebouw’ staat
reeds op instorten. Het staat er tenslotte al vijfenzeventig jaar. De oudste be-
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woner van het erf (om het zijdelings over de hygiëne te hebben), ‘Bigi Dorsi’, heeft
twee dikke filaria benen (elephantiasis) en is betrokken bij alle overheidsinstanties
die steun verstrekken. Maar deze man heeft samen met zijn ouders het huis twee- tot
driemaal afbetaald voor de eigenaars van het erf.
Ik zou makkelijk dit erf kunnen idealiseren, er een soort romannetje over schrijven
met Bigi Dorsi als hoofdrolspeler, maar bij deze gaat het mij om het onrecht en de
verwaarlozing die nog voortwoekeren in onze maatschappij. Bijna onopgemerkt.
Onrecht en verwaarlozing waar wij niet eens over denken, zo schijnt het tenminste.
Wij doen alsof iedereen in ons land het reeds goed heeft, omdat wij het goed hebben.
Ongeïnteresseerd als wij zijn in het lot van onze burgers op deze erven. Ja, deze
mensen hebben allemaal ook gestemd. Ze zijn allemaal ook naar onze politieke
vergaderingen geweest. En het zijn de meest fanatieke aanhangers van onze leiders.
Ze hebben wonderen verwacht van hun leiders. Maar ze zitten nog in de morserij.
Het erf stinkt naar rattelucht en vleermuizedrek. Want dát zijn de medebewoners
van onze erven. Zonder behoorlijke aandacht voor deze toestand, moeten deze burgers
nog altijd enkele tientallen meters afleggen om in verwaarloosde, bouwvallige en
vieze beerputten hun gevoeg te doen. En het komt niet zelden voor dat zij dat ook
niet anders kunnen doen dan in hun woningen en dan via krantenpapier hun afval
moeten werpen in de overlopende wc's, die niet zijn opgeruimd. Deze werkelijkheid,
daar praten wij in het algemeen niet zo rauw over, dat weet ik, maar laten wij weten
dat deze toestanden nog voorkomen. Laten wij ze eindelijk opruimen!
Proberen onze leiders deze toestanden die zij uit hun jeugd kennen, niet te
ontvluchten, door voor zichzelf paleizen op te trekken ver van het volk vandaan?
Laten onze leiders ons niet constant een rad voor de ogen draaien met problemen die
ons deze werkelijkheid op onze erven willen laten vergeten. Het zijn geen bedeling
en werkverschaffing die redding zullen brengen, maar daadwerkelijke aanpak ter
verwijdering van deze wonde plekken uit onze gemeenschap. Wij moeten ophouden
om met lapmiddelen ons land gaande te houden!
Mijn vriend poneerde op een gegeven ogenblik: ‘Ja maar de men-
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sen zijn tevreden jongen, je hoort ze nooit praten over verbetering, behalve als ze
incidenteel voor een probleem zitten, zoals huishuur betalen of kleren kopen voor
de schoolkinderen et cetera. Zodra dat is opgelost via bedeling of zo, zijn er geen
vrolijker mensen.’ Ik dacht: God spare hun leiders dat het zo blijve, anders zouden
wij erge dingen kunnen gaan beleven. Maar de tevreden houding van deze mensen
geeft hun leiders niet het recht ze daarom te verwaarlozen.
Naast mijn vriend woont een moeder met zeven kinderen. Een van de kinderen,
een zesjarig jongetje, doet boodschappen voor hem. Ik heb zelden zo'n intelligente
knaap gezien; zeer bijdehand. Deze jongen, zo vertelde mijn vriend, moet elke dag
meemaken: vechtpartijen, scheldpartijen, luide huiselijke twisten van
medeërfbewoners et cetera. En als wij als standaard mogen nemen hetgeen ik zelf
hoorde, dan is de dosis dagelijks te verwerken ongepaste taal niet makkelijk. Alleen
sterke karakters verlaten ongeschonden een dergelijk opvoedingsmilieu. Ik nam me
in elk geval voor deze knaap in 't oog te houden. Maar deze incidentele voornemens
helpen het probleem niet oplossen.
Het lijkt alsof onze regeerders, die zelf meestal op deze erven zijn opgegroeid,
zijn vergeten waar zij vandaan komen. Zij schijnen te zijn vergeten dat deze erven
met stinkende open riolen, vuile ongezonde beerputten, bouwvallige krotten, algemene
kranen, soms zonder behoorlijke badkamers, waar de volwassenen pas 's avonds
‘naast het huis’ moeten baden, nog niet zijn verdwenen. Zij schijnen te zijn vergeten
dat er burgers zijn voor wie ‘brood met toespijs’ niet alledaags is. Zij schijnen te zijn
vergeten dat de ‘kokolampoe’ in vele woningen nog de normale verlichting is als de
avond aanbreekt. Zij schijnen te zijn vergeten dat er huizen zijn waarin een klamboe
tegen muskieten luxe is.
Maar neen, de heren houden zich alleen bezig met hun eigen zak, zodra zij er
zitten. Zij zijn de hele tijd bezig eraan te denken hoe zij hun positie kunnen behouden
of hoe zij persoonlijk, financieel en maatschappelijk vooruit kunnen gaan. Maar de
arme burgers die hen op die plaatsen hebben gebracht, vergeten zij.
Ik ben 's avonds van het erf weggegaan als een gedesillusioneerde met grotere
minachting voor hen die de macht hebben om deze wonde uit te lepelen doch er geen
acht op slaan.
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Thea Doelwijt
Ere wie ere toekomt
Ik ken een stad waar 's nachts alleen maar honden rondlopen. Ze slenteren over de
trottoirs, liggen ook wel midden op straat en ze blaffen wat verloren tegen de
lichtvlekken onder de lantaarns.
De stilte van een stad waar de mensen na een bepaald uur niet meer hun huis uit
mogen - binnen moeten zijn - is die van een begraafplaats. In de huizen van die stad
houden de mensen uit angst hun adem in; of de mensen in de graven niet meer
ademen, betwijfel ik. Ik voel hun geest om mij heen. Als je dood bent, stijgt je geest
op, daarom zweven er zoveel geesten op begraafplaatsen rond.
Ik heb een aantal keren door die dode stad gereden - je moest natuurlijk wel een
auto hebben - want ik kan nooit ergens op tijd vertrekken, nergens op tijd aankomen.
Je zit in elkaar gedoken, gebogen over het stuur, omdat je niet weet uit welke
hinderlaag ze op je zullen schieten. De mensen in de huizen krimpen in elkaar: op
wie schieten ze nu weer?
Oké, ik jok. Ze schoten niet op mensen, ze hadden andere straffen bedacht: toiletten
schoonmaken, begraafplaatsen. Begraafplaatsen! Hoe kom je erop? Agnes, Agnes,
Agnes...
(Ze schoten wel op loslopende honden. In ons land lopen alle honden los, maar nu
moesten we ze opeens op het erf houden. Zes wilde honden had ik en ik kon ze niet
allemaal thuis opsluiten, als ik naar mijn werk moest. Dus buurvrouw zou opletten
of de schutters kwamen... Arme honden, ze zijn gestorven bij de dierenarts, want je
kunt geen wilde honden meenemen als je weggaat.)
(Ze hadden natuurlijk gemakkelijk alle honden van ons land tijdens de avondklok
kunnen doodmaken. Onze honden slapen nooit binnen. Maar waar laat je al die lijken?
Toen ze vijftien, zestien, twin-
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tig mensen tegelijk hadden doodgeschoten, moest de familie hen begraven. Later
dropten ze soms een, twee lijken in zee, uit een helikopter.)
Agnes was opgevoed door haar tante.
Zulke dingen vermelden wij. Wij weten altijd precies welke kinderen in ons land
door hun moeder, grootmoeder, of de zuster van hun moeder zijn opgevoed. Ik ken
zelfs een jongen, die door de zuster van zijn vader is opgevoed. Natuurlijk was er
ook een grootmoeder in huis, of was het een groottante?
Ik praat over een land waarin ik niet meer woon, maar waarover ik elke nacht
droom. Zelfs in die dromen verbaast het mij hoe licht alles is. Het is het zonlicht,
nog steeds zo fel dat het zelfs met de ogen dicht niet alleen zichtbaar maar ook
voelbaar is, dat de gehele omgeving doet oplichten.
Mijn huis staat altijd in een tuit van verblindend licht, maar als ik het huis van die
jongen voor me zie, weet ik weer hoe donker het daar was. In een schemerige keuken
zit een oude vrouw. De grootmoeder of de groottante. Het was een oud, houten
verdiepingenhuis waar de zon nooit kwam, als je het mij vraagt.
Onze keukens waren altijd grote kamers waarin je ook kon zitten, aan een oud,
wankel, houten tafeltje om kouseband, die dunne, lange snijbonen, met een scherp
keukenmesje in sappige, kleine stukjes te snijden. Even stoven met boter, maggiblok,
uisnippers, peper. Geen water. Groente in water koken, dat was echt iets voor die
Europeanen.
Agnes en die jongen hadden beiden een moeder, die wel eens langskwam of bij
wie zij langsgingen, en een vader die zij soms op straat tegenkwamen. Zij hadden
vele hele- en half-broertjes en -zusjes.
Nu wil ik het niet over die jongen hebben, want die is met liefde opgevoed en
opgegroeid, zodat u zich niet druk hoeft te maken over de familiesystemen in
ontwikkelingslanden. Het gaat om Agnes, ook liefderijk opgekweekt, die bang voor
geesten was, een angst die zij had geörven van haar tante.
Toen Agnes opgroeide, woonden haar tante en zij in de buurt van een begraafplaats.
De graven lagen achter een hoge, rode bak-
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stenen muur, dus je kon ze niet zien. Het waren oude graven, van gouverneurs en
procureurs-generaal en dat soort koloniale mensen, maar dat had je van horen zeggen.
Zulke dingen zochten we niet uit. Het was geen begraafplaats die mensen bezochten
om bloemen te zetten voor dierbare overledenen. De begraafplaats was een monument
en werd, als alle monumenten in voormalige koloniën, verwaarloosd. Dat betekende
gaten in de muur en wied, hoog snijdend gras, dat alleen met de hand, met een houwer,
kon worden weggemaaid, maar niemand voelde zich daartoe geroepen. Nooit heb
ik mensen daar zien werken, en ik kan het weten, ik woonde erachter in een
twee-verdiepingen-gebouw. Op de gang boven was een klein luik dat ik altijd
dichthield maar waardoor je op de begraafplaats kon kijken als je wilde.
Tante trok Agnes altijd mee naar de overkant van de straat, als zij de begraafplaats
naderden. De woorden ‘Laten we niet daar lopen’ hadden de kracht van een
bezwering, vooral in de vooravond als de schemering binnen een half uur duisternis
werd, zoals het in de tropen betaamt. Klokslag zes stuurden de geesten hun gefloten
waarschuwing uit dat zij het rijk voor zich alleen wilden hebben en een half uur later
was het nacht en verstomde ook het koor van de fluitende cicaden, die handlangers
van de geesten.
Iets moest worden bezworen. Iets was dáár niet goed. Iets was daar aanwezig, niet
zichtbaar maar voelbaar. Woorden mocht je er niet voor gebruiken, slechts cryptische
omschrijvingen en gezegden.
Daar groeide Agnes mee op. Tante was voor haar doen één keer in haar leven
duidelijk tegen Agnes geweest: Wij, als Christenmensen, roepen ze niet op, wij
aanbidden ze niet, wij zetten geen eten en geen drank voor ze, wij dansen niet voor
ze, wij hebben niets met ze te maken, wij zijn geen afgodendienaars, wij praten niet
tot ze, wij luisteren naar geen enkele geest dan de Heilige Geest, wij geloven niet in
geesten maar ze bestaan wel en daarom lopen wij nooit langs begraafplaatsen.
Agnes was een mooi meisje. De mooiste kinderen vonden wij die meisjes en jongens,
die gemengdbloedig waren. Wij hadden een open oog voor de schone en lelijke
trekken van elk ras.
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Agnes was geboren in de tijd dat we nog niet over bevolkingsgroepen spraken. Het
was voor buitenstaanders misschien niet zo verheffend, maar voor ons was het
verhelderend en plezierig om in elk gesprek de besproken personen ook direct
raskenmerken mee te geven: ze heeft het mooie, gladde haar van haar hindoestaanse
vader, niet de krentjes, het kroes van haar creoolse moeder, of ze had wel de lichte
kleur maar gelukkig niet de brede, platte neus en de te dikke lippen van haar moeder;
de neus, de smalle, rechte, scherpe neus had ze van haar vader, goddank niet diens
korte benen.
Agnes was mooi-bruin, had grote amandelvormige ogen met lange wimpers, een
redelijke neus, niet te plat, niet te breed (eigenlijk ben ik vergeten hoe die neus was)
en zij had, hetgeen zeer belangrijk was, glad, golvend, lang, zwart haar en lange
benen. Balletbenen vond de Europese lerares, die onze meest talentvolle kinderen
eruit pikte om hen klaar te stomen voor Europese academies die ze moesten
terugsturen als balletpedagogen, die scholen zouden openen voor allen van goede
wil of met aanleg.
Tante had er natuurlijk geen geld voor, maar voerde een geheim gesprek met Juf
en zo kwam Agnes op balletles... in het gebouw tegenover de begraafplaats. Tante
had allang een huis in een andere buurt gevonden, maar nu moest Agnes er weer
twee tot drie keer per week langs, aan de overkant dus, want dingen uit je vroegste
jeugd blijven je bij of anders komen ze wel terug als je oud bent.
Agnes en haar vriendinnen van de balletles staken dus nooit dáár de straat over,
want ook haar vriendinnen wisten van hun tante, grootmoeder of moeder wat je wel
en niet kon doen. Juf niet. Een keer was Juf met hen meegelopen en zij had direct
willen oversteken, omdat het juist rustig was: geen verkeer van rechts, geen verkeer
van links. Ik heb het over links verkeer.
‘Kom mee, meisjes!’ riep Juf.
Ze waren weggerend, Agnes en haar vriendinnen, naar het stoplicht verderop, weg
van de begraafplaats, en ze hadden Juf alleen laten lopen-hoe onbeschoft dat ook
was-over dat eenzame trottoir aan de overkant, toen nog met zand bedekt, met hier
en daar een dun, ongelukkig boompje dat geen schaduw gaf.
Samen hadden ze het Juf verteld, elkaar aanvullend met van die heldere,
onschuldige kinderstemmen: ‘Weet u, Juffie, elke week
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komt er een grote politieagent op school en hij geeft ons verkeersles en hij gaat ons
rammelen als hij ons op een overtreding betrapt. Je moet altijd bij stoplichten
oversteken, zegt hij, ook als het stil is, ook al moet je ver... verder lopen. Daar moet
je oversteken, daar bij die stoplichten, dat is altijd het veiligst, zegt hij.’
Juf hoefde niet te weten wat zij wisten. Juf kwam uit een land waar ze niet in die
dingen geloofden. Die dingen golden dan ook niet voor Juf en als er toch iets
gebeurde, moest Juf maar zien hoe zij zich redde. Juf hoefde hen niet uit te lachen.
Want dat zou zij zeker doen als zij haar zeiden dat je niet langs begraafplaatsen moet
lopen. Agnes hoorde het haar al vragen: ‘Maar waarom dan niet? Wat gebeurt er
dan?’
Agnes zou gek zijn om haar te vertellen dat oom Ferdi op een avond drie witte
gestalten op zich af had zien komen. ‘Hij had natuurlijk weer gedronken, veel te veel
gedronken,’ aldus tante en hij had met zijn vrienden gewed dat hij een uur lang alleen
op de begraafplaats durfde blijven. Zijn vrienden zouden hem over een uur komen
halen, met een fles whisky! Na een kwartier, schatte oom Ferdi, zag hij drie figuren
op zich af komen. Jullie zijn te vroeg, riep hij, want hij dacht natuurlijk dat het zijn
vrienden waren. Geen reactie. Geen woord. Maar wel naderbij zweven... Oom Ferdi
is weggerend en hij heeft een week met koorts op bed gelegen!
Verhalen over geesten, ik zou er nog een paar willen vertellen, maar ik moet Agnes
in de gaten houden.
Ze is uiteindelijk balletpedagoge geworden, in Europa geweest en teruggekomen
om haar eigen studio te openen. Misschien begrijpt u het al: zij begon les te geven
in het gebouw náást de begraafplaats.
Naast de begraafplaats lag de schouwburg. Het gebouw was zo'n honderdvijftig
jaar oud, van hout, gebouwd in de slaventijd toen ook Joden niet overal mochten
komen: ‘Verboden voor slaven op blote voeten en Joden’.
Dus wilden die Joden een eigen schouwburg en ze hebben hem gebouwd ook. Het
is een gebouw van een allure die je overal in tropische landen tegenkomt: Europese
kastelen en paleizen dienden als voorbeeld; galerijen, balkons en kolommen in
overvloed en wil-
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lekeurig neergezet en aangeplakt, dienden het klimaat en de droom van een eigen
bouwstijl.
Het toneel was even groot als de zaal en had een akoestiek die latere verbouwers
niet terug konden vinden en opofferden aan de airconditioning.
We gingen allemaal naar Agnes' eerste balletuitvoering. Dat betekende dat we
elkaar in de weken daarvoor allemaal tegenkwamen in de stad op zoek naar stoffen
voor de modiste, die met modeboeken uit Europa de laatste modellen uitgaanskleding
moest maken. In die tijd ‘dresste’ je voor een première en de schouwburg had zelfs
nog een garderobe, een donker hok links bij de ingang, voordat je de bar bereikte.
Of zit ik dat nu te verzinnen?
In ieder geval was er nog geen foyer en was het voorhuis in zo'n slechte staat, dat
we in de pauze en na afloop van een voorstelling lachend bij elkaar stonden in de
kleine ruimte, die ‘de bar’ heette, op planken die kraakten en doorbogen, zodat we-nog
steeds lachendvreesden elk moment met z'n allen door de vloer te zakken. De deuren
en houten luiken stonden altijd open en echt benauwd-warm werd het dan ook nooit;
dat was pas later toen de luchtkoeling niet bleek te werken.
Slechts het verkeer van één straat veroorzaakte geluidshindereen enkele
bromfietser-, aan de andere kant lag immers de zwijgende begraafplaats, terwijl vooren achtererf groot genoeg waren om de schouwburg als een kasteel op een eiland te
isoleren.
Werd het erf voor en achter nog wel regelmatig onderhouden, de zijpaden werden
ronduit verwaarloosd, liepen bij hevige regenbuien onder water, terwijl het wied
altijd hoog stond en oude, verrotte planken van afgedankte decorstukken ratten lieten
schuilen.
Agnes had weliswaar gevraagd en gedaan gekregen dat het pad tussen schouwburg
en begraafplaats werd schoongemaakt, maar daarbij was geen aandacht besteed aan
de afscheiding van zinken platen. Toch was het een mooi ballet.
We hielden van de tijd van de goudzoekers en het was een mooi moment toen de
geesten van die oude pioniers opkwamen. Agnes had het voor zich gezien: de
begraafplaats zou oplichten en de balletdansers zouden als het ware uit hun graven
opstaan en de schouwburg binnenzweven.
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Of ze gek was! Dat ze te lang was weggeweest! Of ze dacht, dat zij daar 's avonds,
in het donker van de nacht, zouden klaarstaan op de begraafplaats om op het moment
van hun opkomst te wachten! De dansers en danseressen raakten buiten zichzelf van
deze heiligschennende inspiratie en Agnes kreeg kippevel, een akelig teken. Misschien
moest ze dat hele idee vergeten. Technisch bleek het ook onmogelijk de begraafplaats
spookachtig te belichten. Zoveel lampen waren er niet. Toen viel ook nog een van
de zinkplaten, verroest en der dagen zat, uit de omheining.
Het compromis zag er zo uit: elke avond loerde de begraafplaats naar de dansers
die samen met Agnes tegen de wand van de schouwburg stonden gedrukt, in het licht
van twee zuinige lampen. Na een laatste angstige blik op het duistere oog van de
begraafplaats haastte het groepje zich het trapje van drie treden op, en, goddank, ze
waren binnen, eerst wat onduidelijk daarna steeds overtuigender zwevend als geesten.
Toch kwamen ze eerst goed op dreef, als ze op het toneel waren beland, zodat die
hele opkomst net zo goed geschrapt had kunnen worden.
Maar Agnes had gelijk dat ze het niet veranderde. Ik zie nog steeds hoe die geesten
van haar ballet van de begraafplaats kwamen en van dat moment af begreep ik de
Opstanding van Onze Heer Jezus beter.
In ons land hoefde je niet met iemand te praten om alles van die persoon te weten.
Je hoorde vanzelf wel dat Agnes verliefd was op een militair. Dat hoefde ze mij niet
te komen zeggen.
Het is nog niet zo lang geleden dat militairen ook mensen waren die blij met een
baan waren, een vast inkomen en pensioen. Zoveel opleidingen, zoveel goede, vaste
banen waren er niet in de kolonie en ook na de onafhankelijkheid bleef het pinaren.
Agnes was verliefd en het was een goede jongen. Tante was blij dat die jongen
bij haar pleegje introk. Ze had het maar niets gevonden, dat Agnes zelf een huis had
gehuurd en alleen was gaan wonen. De mensen praatten snel, ook al had Agnes
gestudeerd en had zij dievenijzer voor de ramen laten zetten. Tante bleef bang voor
de scherpe tong van haar vriendinnen, voor insluipers en voor alle mannen die dachten
dat elke vrouw-alleen ongelukkig was en dat
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het alleen maar goedheid van hun kant was, als zij zich over je ontfermden.
Voordat je het wist, zeiden de mensen dat je een hoer was, terwijl ze keken en
keken of je buik al dik werd. Dan was het tenminste even uit met de pret waarnaar
men zelf zo verlangde. Men leefde op jaloezie en leedvermaak. Het is zonde dat ik
het zeg.
Een militair was geen dokter, geen rechter, geen advocaat, geen tandarts, geen
minister. Daar heb ik de belangrijkste banen wel mee genoemd.
Agnes had haar keuze bescheiden gehouden; nu mocht ze gelukkig worden met
die jongen Winston die in het leger zat. Nu kan ik wel vertellen van wie Winston
een zoon is en in welke straat hij is opgegroeid, maar dat weten we tenslotte van alle
militairen, die in ons land zo nodig naar de macht moesten grijpen om erop te blijven
zitten. Als ik zeg dat het sindsdien zéker niet goed is gegaan in ons land, ben ik niet
de enige die dat zegt. Als ik eraan toevoeg, dat wij zelfs om hen zijn weggegaan,
ben ik ook niet de enige. Het is allemaal niets nieuws: militairen moeten vechten, af
en toe oefenen, het liefst met echte kogels schieten. Wat schiet ik ermee op dat te
vertellen? Ze hebben zoveel moorden gepleegd, dat ik er ook niets meer aan kan
doen. Zoveel haat en wraak als zij hebben opgeroepen, dat is niet meer te bezweren.
Ik wil alleen maar vertellen dat ik het weet van Agnes. Dat doe ik nu, omdat er
nu nog censuur is. Ik hoef niet bang te zijn dat zij het te lezen krijgt.
En u kunt er misschien eens uw voordeel mee doen. Misschien komt er eens ook
in uw land een revolutie, die begint met een enkele dode per ongeluk, een enkele
afstraffing die uit de hand loopt, een tuchtiging waarom je eerst nog glimlacht: dat
is niet zo erg, dat is misschien weleens goed: op je buik liggen en je honderd keer
opdrukken.
Ere wie ere toekomt: dat doodschieten van eigen vrienden en andere landgenoten
hebben ze zelf bedacht, maar dat ene ding kwam van Agnes. Het was belachelijk en
tegelijkertijd sinister. Ik heb er nog om gelachen, terwijl ik kippevel kreeg. Toen al
had ik kunnen weten dat het nooit goed zou komen.
Waarom krijgt een mens zo laat in zijn leven de geest? Waarom
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begrijp ik nu pas dat Agnes wilde afrekenen met de angst van haar kinderjaren?
- Winston?
- Mm?
- Winston, blijft die avondklok nog lang?
- Voorlopig wel, ja.
- Maar niemand houdt zich eraan...
- Wie zegt dat?
- Ik. Zelfs buurvrouw achter waar ik werk, ze rijdt gewoon na twaalven over straat.
Ze zegt dat er zoveel honden op straat zijn.
- Ik heb gezegd dat we ze allemaal moeten doodschieten.
- Moeten ze nog steeds toiletten bij jullie schoonmaken?
- Natuurlijk. Gisteren hebben we zelfs een journalist opgepakt en aan het werk
gezet.
- Dat weet ik.
- Hoe weet jij dat?
- Op de markt gehoord, natuurlijk. De mensen lachten zich gek.
- Lachen ze daarom?
- Ja, wat is dat nou voor een stomme straf. Ik snap jullie niet. Kunnen jullie niet
iets anders verzinnen?
- Wat dan?
- Iets waar iedereen bang voor is...
- We kunnen toch niet links-rechts mensen gaan neerknallen.
- Doe niet zo, Winston, je weet toch waar we als de dood voor zijn.
- Meisje, zeg wat je bedoelt.
- Weet je nog, dat ballet van mij...
- Wat nu weer, ik ben moe. Je weet dat ik de hele dag heb gewerkt. Ik weet dat jij
ook werkt, maar mijn werk...
- Winston! Weet je nog hoe bang die kinderen waren om op de begraafplaats te
wachten?
- Gelijk hadden ze.
- Dat bedoel ik.
- Wat bedoel je nou?
- Dat iedereen bang is om daar 's nachts langs te lopen en dat het schandalig is dat
onze nationale monumenten zo verwaarloosd worden.
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- Kolonialistische monumenten.
- Laat ze dan opruimen.
- We hebben wel iets anders aan ons hoofd.
- Oké, dan laat je ze maar je poep opruimen.
De mensen in de stad bleven 's nachts binnen. Er werd gefluisterd dat je op de
begraafplaats moest werken, als je de avondklok overtrad.
Bang waren we. Bang voor geesten. Bang voor de militairen. Maar voor het eerst
in mijn leven heb ik Agnes dáár zien oversteken. De muur was afgebroken. De
begraafplaats was schoon en toegankelijk voor iedereen.
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Orlando Emanuels
De bloemen zijn gek
Terwijl de dag nog slaapdronken is, hobbelt de marktbus over de zandweg naar de
stad. Het dak hoog opgeladen met manden groenten en vruchten, tomaten en kippen.
Elke dag opnieuw proberen de vroegversleten landbouwers nog wat te slapen tijdens
de rit. Natuurlijk tevergeefs. De kinderen hangen uit de ramen. Laten de koude
ochtendwind over hun kokosoliehoofden blazen. Kijken uit naar Willem, de man
met de bloemen. Als ze hem eindelijk ontdekken en de bus langs hem suist, begint
de jongen uit het tweede raampje luidkeels te roepen: ‘Willem, law Willemmm.’ De
andere kinderen echoën gierend: ‘Law Willem, Willemmm.’ Niemand die er aanstoot
aan neemt. Niemand die het ze verbiedt.
Want Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
De chauffeur speelt elke dag het spelletje mee, manoeuvreert de bus dan gevaarlijk
dicht langs Willem, toetert luid, grijpt alles aan om zijn sleurbestaan van zich af te
schudden.
En altijd weer schrikt Willem, schreeuwt de dolle buskolonie zijn ergste
scheldwoorden na: ‘Hondevangers, blikkewassers, rioolratten, analfabeten.’ Maar
tegen de tijd dat hij bij ‘rioolratten’ is, verdwijnt de bus al in een stofwolk uit het
gezicht. Zijn scheldpagara is dan nog slechts een voetzoeker. Zijn woede haast
afgekoeld.
Uit de grote kippemand achter op zijn gammele fiets, steken ontelbare bloemen in
het heerlijkste kleurencarnaval.
Willem is tuinier.
Willem is bloemenverkoper.
En Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
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Willem heeft zijn tuin even buiten de stad.
Hij heeft daar geen wachters nodig.
Niemand steelt er ooit een bloem. Bang als ze zijn voor de geest die in Gekke
Willem huist.
Op straat roepen de kinderen hem na: ‘Gekke Willem, law Willem.’
Maar als ze alleen zijn en langs zijn huis moeten, lopen ze altijd aan de overkant
van de straat. Gaan vlug voorbij. Kijken de andere kant op. Fluisteren onder elkaar
dat Willem met geesten praat, die hij ziet en op zijn erf kweekt en verzorgt. Wie het
zou wagen één vinger naar de bloemen van Willem uit te steken, zou door de bakru
van de tuin gedwongen worden daar te blijven werken. Zonder loon. Zonder hoop
om ooit los te komen...
Als de nieuwe dag nauwelijks begint te ademen en de eerste vogels elkaar een
langgerekt goedemorgen toegeeuwen, begint Willems dag.
Zijn bloemendag.
In de droge tijd is dat het besproeien van elke plant.
De hele tuin door.
In de regentijd het aanbrengen van stutten voor neergeslagen planten en struiken.
Bemesten, snoeien.
Zaaien.
Verwelkte bloemen zorgvuldig afknippen.
Want Willem houdt niet van verwelkte bloemen.
Je hebt je tijd gehad, matrozenroos
Veel schoonheid
Je wilt zo niet blijven staan
Verwelkt
Oud
Versleten
Juist, omdat ik van je houd, knip ik je af...
En jij, aster
Ook jij bent uitgebloeid
Ik ga je wegdoen
Je boodschap met eer gebracht
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Dank...
Ik hoop dat de schaar van de
Grote Tuinman mij óók genadig zal
zijn wanneer het mijn beurt is
om verdord en verwelkt te zijn...
Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
En toch is er niet één tuin waar de bloemisten liever kopen.
Hun beroep is bloemen schikken.
Ruikers maken.
Kransen leveren.
Ze hebben contact met bloemen.
Willem ook.
Kijk Dahlia, deze mevrouw gaat je in
een boeketje doen om een jarige blij te maken
Gerbera, jij bent zo teer
Jij bent net geschikt voor deze meneer
Je komt op een ziekenkamer
Breng rust voor de zieke
Oké?
Met handen zwart van de vette aarde knipt Willem zijn bloemen.
En prevelt.
Zacht en voor niemand verstaanbaar.
Nooit.
Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
Als een moslim die zijn gezicht naar Mekka wendt om te bidden, verricht Willem
elke dag bij het intreden van het donker een bepaalde handeling.
Plaatst zijn handen als een trompet voor zijn mond.
Roept over zijn tuin.
Over zijn bloemen.
Een enkel woord.
Zijn naam.
Alsof hij zijn bloemen excuus vraagt voor zijn bestaan.
Het is dit ritueel, dit samensmelten van mens en natuur, dat de kinderen vrees
inboezemt, de ouderen respect.
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Als op de late avond sterren tegen hem knipogen, glimlacht hij.
Laat zijn vingers schuchter de blaadjes van een gele orchidee strelen.
Verlegen als een jongen die voor het eerst gaat zoenen.
Zijn lippen bewegen.
Geen woord.
Zelfs geen fluistering.
Alleen maar een liefkozing.
Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
‘Mevrouw, waarom willen nabestaanden grote kransen voor hun doden? Zou de
overledene niet gelukkig zijn met drie rode anjers in zijn hand?’
‘Ik wil U wel graag helpen, mevrouw. Maar niet als U mijn bloemen in één mand
gaat schikken met de kunstbloemen die u daar hebt! Mijn bloemen zouden boos op
me worden. En met recht! Ik zou ze beledigd hebben!’
Willem knielt bij zijn varens neer en trekt wat onkruid uit.
Ogenschijnlijk zonder reden weigert hij botweg aan sommige mensen te verkopen.
Met een schouderophalen of een tyuri gaan die dan weg.
Weg van Gekke Willem en zijn bewiesde tuin.
Maar er zijn andere mensen die bijzonder voorkomend door Willem behandeld
worden en zonder erom te vragen, stekken, plantjes en bloemen meekrijgen.
‘Deze jasmijntjes ga ik u meegeven, juffrouw.
Om bij u thuis in een effen vaas te doen.
Jasmijntjes zijn wit.
Zo puur en volmaakt wit, dat je ogen je soms pijn doen als je er lang naar kijkt.’
En terwijl Willem tot zijn klant praat, die hij eerlijk genoeg acht om jasmijntjes
mee te geven, betrekt hij de bloem zelf in het gesprek.
Als altijd onverstaanbaar.
Ik ben blij dat jasmijntjes
alleen maar wit kunnen zijn
Niet rood of geel
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Of gespikkeld
Jullie zouden niet mooi meer zijn
Nee, niet mooi
Jullie hebben geen groen nodig
om ruiker te zijn
Jasmijntjes alleen
In een effen vaas zonder ander groen
dan je blaadjes
Je enige concurrent, je blaadjes
Van het mooiste groen
Gepolijst
Niemand die het in zijn hoofd zal halen
om een lint om jasmijntjes te binden
‘Ja juffrouw, jasmijntjes zijn peetkinderen van de zon.
Vandaar hun warmte.
In elke omgeving.’
Deze juffrouw heeft goede vingers
Ga gerust met haar mee
Als je bent uitgebloeid gaat ze je
niet in de vuilnisemmer gooien
Tussen etensresten en afval
Ze gaat je op de hoop
verdorde bladeren leggen op haar erf
Die ze later verbrandt
Tot as
Willem bidt. Met open ogen. Bezige handen. En een lach.
Willem heeft eerbied voor bloemen. Ontzag voor leven.
Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
De hele middag hangt het onweer grauw en weemoedig. De lucht is één vieze inktlap.
Als deemoedige nonnen hangen angalampu's hun kopjes omlaag. Zwaluwen trekken
vandaag vroeg naar huis en de gadot'tyo in haar nest in de guaveboom is stil. Voordat
de bui zijn tuin komt ontredderen spant Willem palmtakken over alle zaaibedden en
jonge planten. Hij laat ze merken dat hij over ze waakt.
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Ja bougainville, jij zal zo een bui wel fijn vinden
Jij bent sterk
En bokkepoot, jij ook
Jou zal niets gebeuren
Maar jij zinnia, niet bang zijn hoor
Ik dek je toe
En in de nacht kom ik weer kijken
Het is nauwelijks zes uur, reeds pikdonker. In de verte stoeien glinsterende
bliksemslangen met elkaar. Hun schorre ademhaling komt aanrollen over Willems
tuin.
Op zijn knieën voorovergebogen bundelt hij het stekelgroen. De eerste druppels
tikken hem op de schouder en vragen zijn aandacht voor hun aanwezigheid.
Willem kijkt op. Druppels slaan hem hard in het gezicht, vermengen zich met het
zweet op zijn blote borst, raken de grond van zijn tuin aan.
Willem glimlacht.
Zonder water zou het een dorre boel zijn
Jullie zouden niet kunnen groeien
Niet bestaan
Geen bloem zijn
Dauw is een kushand van God voor de aarde
Regen is zijn persoonlijke aanraking
‘Jij zinnia, niet bang zijn hoor. Ik dek je toe. En in de nacht kom ik weer kijken,’ een
afspraak die Willem naleeft als een contract... Vroeg in de ochtend stapt hij uit zijn
warme bed. Opent het venster dat op de tuin uitziet op een kier. De lucht is asgrauw,
scherp getekend door bliksemflitsen die elkaar in lengte en kracht trachten te
overtreffen. De wind is een losgebroken beest. Te lang gekooid.
De pezige takken van de guave zwiepen als een slavenkarwats over de rug van de
hemel, striemen zijn tuin, zijn venster.
De stutten met de palmtakken erover hebben het begeven.
Willem weet het zonder dat hij het heeft gezien.
De jonge zinnia-aanplant staat naakt in de wind.
Willem stapt vlug naar buiten.
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Niet bang zijn kleintjes
Ik maak het wel in orde
Morgen ga ik bloemdraad tegen jullie aan binden
Om je te steunen
Alles komt goed
Morgen
Alles komt goed
Willem is gek. Hij praat met zijn bloemen...
Een felle flits.
Een hete tong likt gulzig aan de aarde.
De bliksem is ingeslagen.
Tussen het zinniabed en de rode anjers ligt Willem.
Zijn armen wijd gespreid.
Zijn gezicht diep in de modder.
Eén met de grond.
Eén met de vette aarde.
In zijn linkerhand een palmtak.
Bij het neersmakken heeft zijn rechterhand gemaaid.
Houvast gezocht.
Een plantje uitgerukt.
Drie rode anjers.
‘Ik hoop dat de schaar van de Grote Tuinman mij óók genadig zal zijn wanneer het
mijn beurt is om verdord en verwelkt te zijn...’
‘Mevrouw, waarom willen nabestaanden grote kransen voor hun doden? Zou de
overledene niet gelukkig zijn met drie rode anjers in zijn hand...?’
De bui is overgetrokken. De regen komt in fijne straaltjes neer. De tuin geurt naar
jasmijn en jonge begonia.
Niet verdord en verwelkt, Willem
In de bloei van je leven
Een palmtak en drie rode anjers
Een bloemengroet
Voor een gelukkige dode
De bloemen zijn gek. Ze praten met Willem...
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Barbara Stephan
Anker naar de toekomst
Lieve vriend,
Je zult je afgevraagd hebben waarom ik zo lang niets van me heb laten horen.
Geloof me, ik heb een zeer drukke en geëmotioneerde tijd doorgemaakt. Ik denk dat
je alles zult begrijpen na lezing van wat ik je nu ga schrijven.
Ik heb je zoveel te vertellen, zoveel nog te verklaren. En daarna ben ik uitgepraat
in dit leven, ga ik een weg die me als het ware is opgelegd. Het is mijn karma, zo
voel ik het tenminste.
Begrijp me goed, ik ben niet gedeprimeerd. Ik ben alleen gevangen in een kom
van stilte, alsof ik ben aangekomen na een lange, warme reis en me heb laten
neervallen, mijn schoenen heb uitgetrokken en langzaam bijkom; bereid de indrukken
die op me afkomen innig door me heen te laten trekken.
Deze reis, die verwarrende en vermoeiende reis ga ik nu aan het papier
toevertrouwen. Voor jou, voor jou alleen en wat je ermee doet, laat ik aan jou over.
Je begrijpt dat ik nu gekomen ben op het punt dat ik alles kan vertellen wat mij
overkomen is, dat ik mijn belofte ga inlossen jou eens mijn geheim toe te vertrouwen.
Het geheim, dat je hebt gerespecteerd, waar je nooit naar vroeg, wat ik zo heb kunnen
waarderen.
Ik weet eigenlijk niet hoe ik moet beginnen. In het jaar dat we elkaar niet gezien
hebben, is mijn uiterlijk nog veel meer achteruit gegaan. De pigmentverschuivingen
zijn ontstellend en de verkleuringen komen en gaan binnen de drie, vier dagen. De
ene dag is mijn arm gevlekt, de dag daarop is hij bruiner óf blanker, daarna weer
vlekkerig en langzaam weer normaal. De plekken jeuken erg en de huid schilfert
steeds af. Mijn linkeroor is er bijna niet meer, de huid kun je er zo af pellen, als eelt.
Ik draag het haar nu los langs mijn gezicht, dan zie je het niet zo erg. Ik heb het wel
kort moeten knippen,
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wat ik erg jammer vind, maar toch zie ik er beter uit zo. Je ziet, ik ben vrouw gebleven
en ondanks mijn vreselijk uiterlijk heb ik toch altijd geprobeerd er zo goed mogelijk
uit te zien. Mijn enorme ijdelheid heeft me nog niet helemaal verlaten en soms
amuseer ik me met mijn mismaaktheid, of door mijn mismaaktheid. Luister goed,
het is een lang verhaal.
Vorige maand ben ik begonnen het kleine, bruine vogeltje zelfstandig te maken.
Daarvoor was ik vaak in het park en liet hem dan vrij vliegen en wachtte tot hij
terugkwam naar zijn kooitje. In het begin bleef hij nooit lang weg, fladderde wat
onwennig rond en kwam dan weer snel achter de bekende tralies. Een keer echter
bleef hij in een boom zitten naast mijn bank en keek me hondsbrutaal aan vanaf een
hoge tak, alsof hij me wilde uitdagen hem op de een of andere manier weer in zijn
kooitje te krijgen.
Na twee uur heb ik het opgegeven en ben, met lege kooi, naar huis gegaan.
's Avonds om een uur of acht kon ik het toch niet meer harden, ik maakte me
verschrikkelijk ongerust. Het was dan ook de eerste keer dat het kleine vogeltje zich
zo zelfstandig had gedragen.
Ik ben met de kooi weer naar het park gegaan, waar ik op dezelfde bank zou gaan
zitten. Maar ik werd opeens aan het schrikken gemaakt door twee jochies die, achter
de bank gehurkt, voorbijgangers verrasten door opeens te voorschijn te komen met
een aangeknipte zaklantaarn in hun mond. Je snapt, een huiveringwekkend gezicht!
Zij boekten wel succes, want ik bleef werkelijk even aan de grond genageld staan
door dit verschijnsel, maar herkende dan opeens deze grap uit mijn eigen jeugd. Vaak
hebben mijn broer en ik dit soort kattekwaad uitgehaald en ik moest opeens heel hard
lachen. Kennelijk hierdoor verbaasd richtte een van de jongens het licht op mij,
waarop zij prompt een harde gil gaven en de benen namen. Het klinkt jou mischien
wrang in de oren, maar ik vond het een reuze mop. Wie een kuil graaft voor een
ander enzovoort, enzovoort.
Een van de helden had zijn zaklantaarn laten vallen, ik riep hen nog na haar te
komen halen. Maar het enige dat ik bereikte was, dat ze met een nog grotere vaart
naar de poort snelden.
Ik ben op de bank gaan zitten met die zaklantaarn en heb haar ook
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in mijn mond gestopt, aangeknipt en in mijn zakspiegeltje het effect bewonderd. Het
was werkelijk prachtig. De huid van mijn wangen leek wel een maanlandschap, met
kraters en donkere kringen. Uit de twee kleine gaatjes in mijn linkerwang straalden
twee minuscule lichtbundeltjes die als zoeklichtjes heen en weer gingen al naar ik
mijn wangen opblies of inzoog. Ik amuseerde me kostelijk met mijn eigen luguber
uiterlijk. Ik had werkelijk in maanden niet zo'n pret gehad en het speet me bijna dat
er niemand langskwam die ik aan het schrikken kon maken.
Al met al, eigenlijk maar goed ook dat er niemand langskwam. Zoals ik daar zat
te lachen met die zaklantaarn in mijn lelijke hoofd, een leeg vogelkooitje bij me, plus
de alom bekende geheimzinnigheid die rond me hangt, zou mijn verklaring dat ik,
in het donker nota bene, een klein bruin vogeltje wilde zoeken me zeker een plaatsje
in ‘het Hotel’ bezorgd hebben.
Het doet me goed dit verhaal tenminste aan iemand te kunnen vertellen. Het vogeltje
is overigens nog maar tweemaal teruggekeerd. Hij woont nu in het park, kent me
nog en komt naar me toe, maar wordt wel steeds hautainer. Alsof hij me een gunst
bewijst door af en toe wat kruimels uit mijn hand te pikken, om daarna steeds met
een hoop overdreven lawaai weer weg te stuiven naar zijn boom.
Ik had nooit gedacht dat het zo vlot zou gaan. De eerste week in het park wilde
hij niet eens zijn kooi uit. Maar nu heeft hij me echt niet meer nodig.
Ook de rode kater is er niet meer. Drie maanden geleden is hij verdwenen en niet
meer teruggekomen. Normaal bleef hij nooit langer dan een week weg, om dan mager
en gewond, maar met een triomfantelijke blik in zijn ogen bij me terug te komen om
zich weer te laten opkalefateren. Na twee weken begreep ik, dat hij wel weg zou
blijven en dat is dan ook inderdaad gebeurd.
Ik mis hem wel. Hij was altijd in mijn buurt en keek me bij alles op de vingers.
In mijn verstrooidheid zet ik toch nog wel eens een schoteltje melk voor hem klaar.
Het verhaal van Druif zal ik je ook vertellen, maar later in deze brief.
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Ik had je gezegd, dat ik jou eens alle vreemde dingen zou vertellen die mij overkomen
zijn. Je hebt dat geaccepteerd en niets meer gevraagd. Je hebt mij in die moeilijke
tijd, nu alweer vijf jaar geleden zo enorm geholpen. Ik zal de kans niet hebben jou
zoiets terug te kunnen geven. Het enige dat me overblijft is jou alles te schrijven, de
enige op de wereld trouwens aan wie ik het durf te vertellen. Ieder ander zou me
voor gek verslijten, maar ik vertrouw erop dat jij, al zou je het niet kunnen geloven,
niet alles zo maar zal verwerpen met het bekende gebaar naar het voorhoofd. Ik zal
dan nu eindelijk beginnen. Het is moeilijk voor me om het in woorden om te zetten,
het is de eerste keer en ik weet niet of ik me duidelijk kan maken. Ik zal in ieder
geval gewoon alles neerschrijven zoals het in me opkomt en de woorden gebruiken
zoals ze in me opwellen.
Ze hebben me gevonden aan het strand. Daar zit ik nu ook te schrijven, want hier
aan zee, aan het strand waar ik zo van hou en waar de hele omgeving, de lucht, de
wind, die onmetelijke watervlakte je het gevoel geven werkelijk deel te nemen aan
de eeuwigheid, hier is het gebeurd, op nog geen honderd meter van me vandaan, op
een warme avond, dat ik, zoals zo vaak, naakt op de vloedlijn lag, zó dat het water
onder me doorstroomde tot aan mijn schouders.
Het strand was verlaten, de maan stond stil en groot over me heen. Soms kroop
een golf hoger het zand op en raakte aan mijn haar dat, als het water weer wegtrok,
als koud wier aan mijn schouders plakte. Het was of de maan steeds dichterbij kwam
en haar licht maakte mijn huid weker van kleur, mijn lichaam mooier, vrouwelijker.
Ik genoot van het mystieke dat dan in de lucht hangt, een soort contact met iets groots.
Het maakte me zo gelukkig, dat ik er niet eens achter zou willen komen waardoor
het wordt veroorzaakt. Het heeft iets te maken met het geruis van de zee, met volle
maan en het jezelf geven aan vredig niets doen en niets zijn.
Opeens voelde ik iets zachts langs mijn enkel strijken dat op mijn voet bleef
hangen. Ik dacht een kwal, maar bleef rustig liggen. Al zou het hele universum op
me af komen stormen, ik zou blijven liggen, dan had het zo gemoeten, dan had het
zo gehoord. De hele sfeer was van een vreemd gebeuren dat moest plaatsvinden.
Daarna werd mijn enkel stevig omklemd en ik richtte me op om te kijken.
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Ik zag een bleke slang - mijn lichaamskleur ongeveer - om mijn rechterenkel
gekronkeld en die slang zat vast aan een grote, ook bleke, massa die iets verder in
het water dreef. Ik keek en keek en heel langzaam drong het tot me door dat dat een
reusachtige octopus moest zijn. Het was zo vreemd, zo vreemd en verstild, alsof alles
de adem inhield. Ik voelde geen schrik of angst, ik dacht alleen maar, vreemd, vreemd,
naakt liggen in het water met een octopus aan je voeten, lief, lief, je bent lief.
Hij werd door iedere golfslag iets meer het strand opgeschoven en de arm gleed
steeds hoger over mijn been. Ik denk dat het door het maanlicht kwam dat het niet
griezelig was. Het was als in een sprookje waar je als kind zo intens in kan meeleven.
Dan is de wereld ook zo onwerkelijk, dan praten de huizen en de auto's tegen je
bonzend hart, dan is alles mogelijk.
Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd tot hij helemaal op het zand lag. Ik keek
alleen maar naar hem en hij keek naar mij, met een of met twee ogen, dat weet ik
niet. Ik denk dat ik maar één oog gezien heb, en het was blauw, helderblauw. Hij
had meer armen dan ik ooit geleerd heb. Ik weet dat ik ze begon te tellen,
vierentwintig, misschien waren er meer of minder. Misschien was ik in de war geraakt,
maar in ieder geval waren er meer armen, veel meer armen. Er was ook meer licht.
Ik kon hem nu haarscherp zien. Alleen kan ik me niet meer herinneren waar zijn
ogen zaten, ze waren blauw, maar waar ze precies zaten, ik weet het niet en ik vind
het zo belangrijk. Ergens op dat platbolle lichaam: blauwe ogen.
Ik dacht alleen maar, vreemd, vreemd, naakt liggen in het water met een octopus
aan mijn voeten. De uiteinden van zijn armen waren roze en doordat de huid daar
kennelijk dunner was, zag ik duidelijk de fijne, paarsrode aderen, die zich meer en
meer verdichtten naar de tippen toe.
Hij lag nu bijna naast me en ik glimlachte tegen hem. Hij legde nog een arm om
me heen, om mijn middel en nog een over mijn dijen. Het viel me op, dat hij niet kil
aanvoelde, maar mijn lichaamstemperatuur moest hebben.
Ik glimlachte nog steeds. Hij lag nu zelfs iets hoger op het strand dan ik en steeds
meer armen sloeg hij om me heen met sierlijke bewegingen, als zweepslagen in een
vertraagde film. Het was gewoon
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een mooi gezicht en er ging een enorme tederheid uit van de manier waarop hij me
omhelsde en langzaam terugdrukte op het zand.
Ik kon nog steeds geen mond of neus ontdekken, maar zag nu wel duidelijk dat
blauwe oog, feller blauw om de rand zag ik en meer grijs naar de pupil toe.
Ik was nu geheel omwikkeld, alleen mijn rechterarm was vrij. Mijn linker lag
onder hem en hij begon nu zacht-drukkende bewegingen te maken. Het was een
prettig gevoel en er begon iets van verwondering over me te komen, maar het bleef
vaag. Ik begon tegen hem te praten waarop zijn, toch al lichte greep zich ontspande,
maar toen ik hem ook begon te strelen werd zijn omarming weer vaster. Opeens zag
ik zijn mond; ik neem tenminste aan dat het zijn mond was, een weke spleet, zo maar
ergens in dat grote lichaam, waarmee hij flappende geluidjes maakte.
Ik keek naar hem, praatte tegen hem: - Ik hou van je, zei ik - ik begrijp het niet,
het moet een droom zijn, dit kan toch niet bestaan?
Ik moet krankzinnig zijn geworden, maar ik was dan in ieder geval een gelukkige
gek en niet bang of verbaasd. De hele situatie was van een ongekende schoonheid,
hoe vreemd dit ook mag klinken.
Hij werd warmer en ik zag zweet glinsteren op zijn huid. Nog steeds maakte hij
die vreemde geluidjes en dan tuitte hij, wat ik voor zijn mond aanzag en tastte
voorzichtig over mijn borsten, over mijn keel en mijn wangen. Opeens ging die mond
helmaal wijd, wijd open, kwam naar me toe en mijn hele hoofd verdween in die
opening.
Het was fantastisch; het was of ik een duik nam in een zee van licht en muziek.
Ik was terechtgekomen in een feeërieke wereld waarvan de hemel koepelvormig
moest zijn, want ik zag nergens een horizon.
Hier was het oneindige, het onbegrensde.
Ergens kwam muziek vandaan, een melodie die me vertrouwd in de oren klonk,
maar die ik niet bij naam zou kunnen noemen, gespeeld op een hobo. Uit het niets
kwamen steeds bloemen naar mij toe, bloemen als reuze zeeanemonen met die
typische bloembladen die steeds open en dicht waaieren. Wilde ik ze pakken dan
weken ze terug, gingen omhoog en spatten uiteen in een prachtige vonkenregen.
Zelfs mijn kinderdromen over het mooiste vuurwerk, met fon-
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teinen in de meest geweldige onmogelijke kleuren, haalden het niet bij wat ik zag.
Er waren meer, veel meer beelden, die ik niet na kan vertellen maar het gaf me
een geluksgevoel, een godsgevoel, ik was geen mens meer, toen.
Er was ook een stem, misschien zijn stem, een jonge vrolijke stem, iets nasaal met
een donkere warme ondertoon. Die stem hoorde ik steeds, daar heb ik mee gepraat
en gelachen, hij was achter me, naast me. En hoewel ik niemand zag, leek alles zo
gewoon. Eens zei de stem, zacht als verlegen: - ik hou van je. Verzadigd van geluk
heb ik me laten vallen op een grasmat, zacht als een dik donzen bed. Ik voelde me
moe, blij-moe, en zelfs met gesloten ogen zag ik nog die lichtfonteinen, die
vonkenbloemen, bomen, kleuren, water.
De stem zei zacht: - welterusten, en ik liet me zinken in een diepe warme duisternis,
veilig als een moederschoot.
Wakker (?) geworden, wist ik meteen alles weer. Ik keek naar hem en naar mezelf.
Ik leek wel verward in een heleboel kleurenkoorden. Het was doodstil, zo stil als
alleen heel groot geluk kan zijn. We bewogen niet, bang om die stilte te verstoren.
Totdat ik voelde dat het water al een eind was weggetrokken en ik me ongerust begon
te maken. Ik ging zitten en zei: - kijk, het is eb, je moet weg, je moet opschieten. Nu
kun je nog terug, straks lig je droog en ik zal je niet kunnen terugduwen. Je bent te
groot, te zwaar voor me.
Ik werd ontzettend bedroefd en ook drong het tot me door, dat het eigenlijk absurd
was, onmogelijk allemaal. Maar ondanks dat, stak het als een zware pijn dat dit het
einde was, weliswaar van iets krankzinnigs, maar wat kon het me schelen? Ik zou
wel met hem mee willen gaan. Maar hoe? Ik dacht ook opeens aan de dieren thuis.
Ik werd wanhopig. O God, dacht ik, ik zou je zoveel willen vragen, kun je me wel
verstaan, zou je me begrijpen, wat denk je, wat voel je, wat was ik voor je? Misschien
dacht hij hetzelfde en zou ik hem kunnen antwoorden? Ik weet het niet.
Zachtjes maakte ik arm voor arm los en keek naar hem. - Het kan niet, zei ik - het
kan niet en je moet snel daarheen, anders is het te laat. Ik heb hem de zee ingeduwd.
Het ging gemakkelijker dan ik had gedacht. Ik kon zijn armen niet meer zien en hij
dobberde zo'n
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beetje op het wateroppervlak. Hij dobberde daar maar en maakte weer die
onbegrijpelijke flapgeluidjes. Ik kon het niet aanzien en heb me snel omgedraaid en
ben het strand opgelopen. Ik weet dat ik huilde en heb, staande bij mijn bundel kleren,
pas omgekeken. Ik weet wel dat ik me toch teleurgesteld voelde toen ik zag, dat hij
al zo'n eind was afgedreven.
Ik keek naar mijn lichaam. Er was behalve het vocht van de zee en zijn zweet,
niets te bekennen. Wat zou er toch precies gebeurd zijn, dacht ik nog.
Langzaam droogde ik me af en opeens voelde ik steken over mijn hele lichaam,
vooral aan de linkerkant. De pijn werd steeds heviger en ik wilde de zee in rennen
om daar af te koelen, maar ik moet snel het bewustzijn hebben verloren. Ik kwam
pas bij in het ziekenhuis twee dagen later.
Ik ben gevonden door een oudere heer, die vroeg in de ochtend een wandeling
maakte over het strand. Het schijnt dat ik een vreselijke aanblik bood, want de man,
die me dezelfde week opzocht, was nog volkomen overstuur en stamelde almaar dat
hij dacht dat ik vermoord was, maar dat mijn voeten nog warm aanvoelden, dat hij
daarom meteen én ziekenhuis én politie had opgebeld en of dat goed was geweest.
Hij zei dat wel tien keer en ik had gewoon medelijden met de man, die zich gedroeg
of het allemaal zijn schuld was. Het was wel een opluchting toen hij eindelijk vertrok,
hoewel ik hem toch echt dankbaar was.
De eerste dagen kon ik niet spreken. Ik had het eigenlijk ook te druk met mezelf
te beheersen, het niet uit te gillen van de pijn. Het leek wel of ik voortdurend met
een zweep geslagen werd en de striemen brandend door mijn lichaam joegen. Ik was
helemaal opgezet, alsof ik zware verbrandingen had. Overal zaten grote blazen met
geel vocht gevuld. Vooral mijn linkerkant, waarmee ik tegen hem aan had gelegen,
was er het ergst aan toe. Naar mijn arm kon ik zelfs niet eens kijken. Dat was een
langwerpige vurige klomp met aan het uiteinde vijf akelige worsten, mijn vingers.
Aan mijn gezicht durfde ik niet eens te denken.
Voor mij stond het vast, dat het allemaal was veroorzaakt door de zweetafscheiding
van de octopus.
Vijf dagen later kwamen er drie doktoren en een rechercheur bij
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mijn bed. Ze vroegen of ik hen te woord wilde staan. Maar wat kon ik hun vertellen?
Wat er gebeurd was?
Onmogelijk. Ik schudde dus met mijn hoofd, sloot mijn ogen en reageerde verder
niet. - Morfine, opperde een van hen.
De volgende dag kwamen ze weer en weer en weer. En steeds sloot ik mijn ogen
en schudde van: neen. Ze legden mij uit waarom het voor hen belangrijk was om te
weten wat zich had afgespeeld. Ten eerste voor de wetenschap. Men had overal op
en in mijn lichaam sporen gevonden van een vreemde substantie, die zij tot nu toe
niet hadden kunnen analyseren. De idee dat ik in een school kwallen terecht was
gekomen, hadden zij reeds moeten verwerpen. Het was het eerste geweest waar zij
aan hadden gedacht. Ik grinnikte mijns ondanks dat zij eigenlijk al zo dicht bij de
oplossing waren geweest, maar deed er verder het zwijgen toe. Dan was er het tweede
belangrijke van de zaak, namelijk voor de politie, die dacht aan aanranding en
mishandeling door slagen en overgieting met een vreselijk bijtend vocht.
Ik heb maar gezegd, dat ik er niet over wilde praten, dat er in ieder geval geen
misdaad in het spel was en dat het me verder voor de wetenschap speet, maar dat het
mij een te zeldzaam geval leek, zodat ik niemands eventuele redding in de weg stond
met mijn zwijgen.
Hun houding veranderde op slag. Ik kreeg een psychiater op mijn dak gestuurd
die er al snel achter kwam, dat ik ze nú toch aardig op een rijtje had, hoogstens dat
ik erg overspannen en zwaar geschokt was door het een of ander en daardoor het
‘geheim’ niet wilde prijsgeven. Hij meende dat de beste therapie was, veel met hem
praten. Het enige dat echter bereikt werd, was dat ik het inderdaad zwaar op mijn
zenuwen kreeg door al dat gevraag, zodat ik op het laatst hem zelfs niet meer wilde
groeten, uit koppigheid. Hij kon naar de hel lopen met zijn therapie. Ik had genoeg
te verwerken en dat wilde ik per se alleen doen.
Ik moest eerst leren berusten in mijn zwaar gehavend uiterlijk. Nu de blazen waren
opgedroogd en begonnen af te schilferen leek het, of mijn huid werkelijk een
derdegraadsverbranding had doorstaan. Het vlees bij mijn linkerelleboog was
volkomen weggevreten. De hele arm was verder stijf en onbruikbaar. Een groot gat
in mijn linkerwang was, slordig eigenlijk, gehecht en leek nog het
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meest op de anus van een hond. Ik kwam onder behandeling van een plastisch chirurg,
die nog een heleboel gered en weggewerkt heeft, maar ik zag er met al die paarsige
plekken, werkelijk monsterachtig uit. Zoals jij me gezien hebt, was het al veel en
veel minder dan in die dagen in het ziekenhuis.
Het was in ieder geval een moeilijke tijd. Ik wilde geen spiegel meer in mijn
nabijheid hebben, al bezwoor iedereen me, dat het zo vooruitging.
Eens in de week kwamen de drie doktoren, die me in het begin behandelden, nog
eens vragen hoe en wat. Ze waren ervan overtuigd, dat ik eens zou vertellen wat er
allemaal gebeurd was. Tot op een dag ik gewoon tegen ze ben gaan schreeuwen of
ze nu alsjeblieft op wilden houden met hun gezanik. Ik was volkomen overstuur en
ben werkelijk tekeergegaan. Hun houding werd nu ook nors en ik werd, misschien
toevallig, van de luxe van een eigen, gekoelde kamer overgebracht naar een zaal met
zeven andere vrouwen.
Daar voelde ik meteen dat ze er vanaf wisten en ik werd, zodra ik in bed was
geholpen, bekogeld met de meest idiote vragen. Ik begreep al snel dat het idee
‘aanranding en nog iets’ vaste voet had gekregen en ik sloot mijn ogen maar weer
en deed of ik slaap had.
Deze houding heeft me geen goed gedaan. Dat bleek al gauw uit de vijandige sfeer
die voelbaar werd in de zaal. Het verzoek om een scherm om mijn bed te zetten anders konden ze niet eten - werd ingewilligd, ook tot mijn grote opluchting.
Alsof daarmee ook mijn oren waren afgeschermd gaven de dames nu luidop hun
mening over ‘het geval’. Hun conclusies waren niet leuk om aan te horen. Aan de
ene kant trok ik me er niet veel van aan, maar het maakte me toch nerveus en
geïrriteerd. Ik hoorde dat een van de dames een gesprek had afgeluisterd tussen een
arts en de zaalzuster waarbij de verpleegster gezegd zou hebben - masochisme?
sadisme? - en - overal aangetroffen, zelfs van achteren. Enfin, het was ergerlijk dat
geklets, maar ik had er ook om gevraagd, door zo geheimzinnig en koppig te zijn.
Maar had ik keus? Ik moest zwijgen en verlangde hevig naar huis, naar Druif, de
rode kater en het bruine vogeltje, die zolang door de bovenbuurvrouw werden
verzorgd.
Na drie maanden was het eindelijk zo ver en kon ik naar huis. Het
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lopen viel me nog moeilijk, waarschijnlijk door de lange bedrust en ik was snel
vermoeid. De buurvrouw had voor een hartverwarmend welkom gezorgd. Overal in
de kamer stonden bloemen. Mijn post, waaronder die brief van jou, lag op een mij
onbekend zilveren schaaltje, een cadeau van haar. Ik was erg ontroerd.
De dieren zagen er prachtig uit. Ze heeft werkelijk veel voor me over gehad. Het
voeden en uitlaten van de hond en de kat, schoonmaken van de vogelkooi, het is toch
een opgave geweest al die maanden.
Druif wrong zich in duizend bochten en kon bijna niet meer lopen van vreugde.
Zacht jankend schurkte hij zich langs mijn benen en dat hij zijn staart er niet
afgekwispeld heeft is me een raadsel. De rode kater wachtte knipogend zijn beurt af
en toen ik eindelijk Druif tot kalmte had gebracht en neerplofte in mijn vertrouwde
stoel, sprong hij op mijn schoot en is daar toen spinnend aan zijn welkomstceremonie
begonnen. Hij bleef maar draaien en kopjes geven, beet af en toe zachtjes in mijn
arm, tot hij het overdreven begon te vinden en zich op mijn knieën nestelde. Het
vogeltje keek alleen maar met een schuin kopje naar me alsof het wilde zeggen - zo,
ben je d'r weer eens.
De buurvrouw had nog wat lopen redderen. Ze had een macaronischotel voor me
in de oven gezet, koffie gemaakt en met de belofte 's avonds nog even langs te komen,
verdween ze naar boven.
Na het eten besloot ik naar mijn slaapkamer te gaan, waar ik zodra ik de deur open
zou maken eindelijk mezelf zou kunnen zien in de grote spiegel naast het raam. Ik
aarzelde, nu ik weer hier was in mijn eigen omgeving, met de vertrouwde geuren
van sigaretterook, het wollen kleed, de marokkaanse pouffe en alles zo eigen en
geordend. Ik kon me niet goed voorstellen, dat ik veranderd was en hóe. Ik moest
hier zo snel mogelijk doorheen. Ik zou me meteen uitkleden en kijken wat voor vrouw
ik was geworden, of wat er aan vrouw van me was overgebleven. Ik leek wel te
dromen, het was allemaal zo irreëel, zo vreemd. Druif scheen mijn stemming aan te
voelen en kwam met treurige ogen bij me zitten. Toen brak er iets in me. Ik sloeg
mijn armen om zijn ruige hondehals en eindelijk kwamen de tranen.
Alles, de hele periode vanaf mijn bijkomen trok weer langs me
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heen. De pijn, de angst, de ergernis en het proberen aanvaarden dat nu voor mij een
groot deel van mijn leven zou veranderen. Geen uitgaan, geen kleren als vroeger,
nooit meer een gezicht zien in de spiegel waarvan ik kon zeggen - hm, niet zo gek.
Kappers, waarom? waarvoor? voor wie? Er zou nooit meer iemand zijn die in mijn
gezelschap zou willen verkeren, omdat ik een aantrekkelijke vrouw ben. Ik zou nog
alleen maar medelijdende blikken moeten doorstaan. Ik moest mijn hele levenspatroon
veranderen. Ik was wanhopig. De tranen stroomden onophoudelijk als regen langs
een ruit en het deed me goed.
Op het laatst scheen Druif het zó akelig te vinden en keek hij zo deerniswekkend,
dat ik mezelf weer bij elkaar raapte. - Druif, zei ik - jij vindt me niet veranderd, voor
jou ben ik hetzelfde gebleven. Het vrouwtje moet nu iets gaan doen en jij moet hier
in de kamer blijven wachten. Niet aan de deur krabben. Ik stond op en liep naar de
slaapkamer. Met één stevige duw gooide ik de deur wagenwijd open en knipte het
licht aan. Daar stond dan die vreemde tegenover me, die vreemde die hier niet thuis
hoorde. Die vreemde met dat verschrompelde vlekkerige vel op haar gezicht. Die
vreemde, waar de vage parfumlucht, die nog in de kamer hing, niet bij paste. Ik kreeg
de aanvechting om te gaan schreeuwen - ga weg, je hoort hier niet, alles hier past
niet bij jou, ga weg, donder op.
Ik zette mijn kiezen op elkaar en begon me uit te kleden.
Vriend, ik heb lang naar dat naakte spiegelbeeld gestaard, ik weet niet hoelang.
Druif krabde toch aan de deur.
Het was de moeilijkste tijd in mijn leven, maar een mens heeft kennelijk een
verborgen voorraad moed, die in tijden van nood wordt aangesproken. Zo heb ik ook
weer de draad opgenomen waar hij was blijven liggen en ben zoveel mogelijk mijn
oude leven gaan leiden. Het speet me zeer van mijn werk, dat was wel een klap voor
me.
Verder concentreerde ik me zoveel mogelijk op de dieren. Ik speelde meer dan
ooit met ze en Druif heeft nog nooit zoveel gewandeld als in deze tijd.
Dan was er de buurvrouw, ze bleef ontzettend attent en behulpzaam. Zij was het
die me aanspoorde zo snel mogelijk weer de straat op te gaan om boodschappen te
doen en ook overdag met Druif te wandelen.
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Zij en ik werden erg vertrouwelijk met elkaar, vooral van haar kant en ik kende dan
ook haar hele familie met naam en toenaam en alle hebbelijkheden. Verder goot ze
al haar zorgen en levensmoeheid over me uit en dan weer was ze een en al energie
en levenslust.
Was ze in zo'n optimistische bui dan zong ze vaak liedjes uit operettes of
parodieerde levensliedjes, die ze met smartelijke stem en gierende uithalen voordroeg,
totdat we beiden, snikkend van het lachen neervielen op de bank. Dan verklaarde ze
ook steevast dat het leven zo heerlijk was als je het maar wilde zien enzovoort,
enzovoort. Ze was een schat, maar soms ook erg vermoeiend. Ik ben soms een enorme
egoïst. En heb ik er behoefte aan alleen te zijn, dan moet dat ook gebeuren anders
word ik nors en vervelend, dat begreep ze vaak niet.
Buurvrouw had in een van haar dwaze buien ook een hondje gekocht, een peperduur
raspekineesje, dat naar de naam Lola luisterde. Zij was steeds vergezeld van Lola,
die alsmaar op haar arm zat alsof het beest eraan zat vastgeplakt. Thuis zat het dier
de hele dag op een groenfluwelen kussen voor het raam en staarde chagrijnig mijn
tuin in. Je hoort wel dat Lola mijn liefde niet had. Ik hou ontzettend veel van dieren,
maar het moet zich wel als dier gedragen of de kans daartoe krijgen. Toen Lola ook
nog een strikje op haar kop kreeg, was de maat voor mij vol en had ze als hond voor
mij afgedaan. Zelfs Druif wist zich geen houding te geven en was dan ook
stomverbaasd dat achter al dat haar een hondje verscholen zat. Hij had het nog niet
kunnen ruiken, want er zweemden lavendelluchtjes om haar heen.
Buurvrouw vroeg nog wel eens voorzichtig naar wat er toch wel gebeurd was met
me, maar liet af als ik mijn hoofd schudde. Het verhaal had zich indertijd als een
lopend vuurtje door de stad verspreid, maar als goede vriendin had ze de ‘aanranding’
krachtig van de hand gewezen. Ze had iedereen wel de indruk gegeven dat ze er alles
vanaf wist, maar natuurlijk niet sprak over dingen die haar in vertrouwen waren
verteld. Dit vergaf ik haar echt van harte, want ze was zo lief voor me, sleepte me
mee naar buurtavonden en bioscopen en heeft me bijna in een huisvrouwenbond
gekregen, maar daar heb ik me toch tegen kunnen verzetten.
Na een maand of vijf werd haar houding koeler, maar ik weet dat
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aan het normale proces van ‘alles went’ en aan de intrede van Lola. Misschien was
het wel mijn gebrek aan belangstelling voor Lola's ditjes en datjes. Ik hoopte alleen
dat ik haar niet gekwetst zou hebben met het een en ander.
En eindelijk kwam de dag dat de buurvrouw me zei dat haar toch iets erg dwars
zat.
We zaten gezellig achter een glas sherry, toen ze ermee op de proppen kwam. Ze
wilde nu toch wel graag weten wat er met me aan de hand was. Ze had me toch echt
laten zien hoe goed ze het met me meende en ik wist hoe ik haar vertrouwen kon.
Het zou me, volgens haar, ook opluchten er eens met iemand over te praten. Zij had
in het leven zoveel meegemaakt, niets zou haar nog kunnen verbazen. Daarna vertelde
ze me, dat ze nog geen jaar terug een avontuur aan de hand had gehad met een
jongeman op wie ze stapelverliefd was geweest, maar goed dat was nu áf en hieruit
moest ik toch wel begrijpen dat er voor haar niets nieuws onder de zon was. Gekkere
dingen konden mij niet overkomen zijn, meende ze.
Zoals altijd sloot ik mijn ogen en schudde alleen maar met mijn hoofd, - nee, dacht
ik - nooit, dit blijft voor mij.
Deze afwijzing heeft haar zeer gekrenkt. Ze zei, dat dat nu stank voor dank was,
enzovoort, enzovoort. In ieder geval werd ze zeer onredelijk en verdween mét Lola
door de deur om er nooit meer door binnen te komen.
Ik was zeer verbaasd over deze hevige reactie. Dat had ik nooit verwacht. Ik dacht
dat ze mijn troubles werkelijk respecteerde, zoals jij dat hebt gedaan.
Al met al ben ik toch niet lang verbaasd gebleven. Kennelijk had ik me reeds zo
teruggetrokken in een eigen wereld, dat de ups en downs in het menselijk verkeer
me niet erg konden verstoren. Ik had alles wat ik aan liefde en tederheid bezat
geconcentreerd op de drie dieren en had éigenlijk niet zo'n behoefte aan menselijk
contact. Alleen jouw brieven deden me goed, maar je bent nu eenmaal een stuk van
mijn leven geworden. Je bent er al zo lang!
Verder koesterde ik de herinnering aan die vreemde gebeurtenis, die droom haast,
diep in mijn binnenste. Vaak kon ik uren zitten, met dichte ogen en alles weer te
voorschijn roepen en herbeleven. Aan de nare gevolgen dacht ik dan niet. Dat het
allemaal niet te rij-
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men viel en absurd was, daar had ik me allang bij neergelegd, daar piekerde ik niet
meer over. Voor mij is het werkelijkheid en steeds meer verloor ik me in deze
droomwereld, niet meer gestoord door babbeltjes en de wissewasjes van het dagelijks
leven. Ik was op mijn manier gelukkig met soms een zacht, pijnlijk heimwee.
Nog één keer is er een enorme opschudding geweest, waar ik direct bij betrokken
was. Dat was toen Druif én Lola op een dag verdwenen waren, samen.
Druif was een aanstellerige flirt met Lola achter het raam begonnen.
's Ochtends, wanneer ik hem in de tuin liet voor zijn ochtendplas deed hij enorm
protserig. Bij ieder uitsteekseltje, grassprietje, struikje, lichtte hij zijn poot op en
keek devoot de andere kant uit, weg van Lola. Dan snuffelde hij driftig in het rond,
met stokstijf omhooggestoken staart, ging naar het midden van de tuin en bij de
rozestruik plaste hij nog eens met een krachtige straal, keek daarbij aanbiddend naar
het raam, veegde zijn poten en ging weer naar binnen. Ik verdenk hem ervan dat dat
de enige keer was dat hij echt plaste, de rest was opschepperij voor Lola. Deze
vertoning heeft bijna twee jaar geduurd en irriteerde me geweldig, maar goed het
was zijn show.
Tot het dan weer eens zover was met Lola en ze kennelijk geen weerstand heeft
kunnen bieden aan Druifs demonstratieve mannelijkheid en, hóe, dat is nog steeds
een groot raadsel, ze er samen vandoor zijn gegaan.
Buurvrouw, wier gevoelens jegens mij intussen ronduit vijandig waren geworden,
heeft mij vele bittere verwijten gemaakt, alsof ik Lola's eer had geroofd.
Ik was helemaal verslagen door Druifs vlucht en heb urenlange tochten door de
buurt gemaakt in de hoop hem te vinden en zo mogelijk ook zijn vriendinnetje. Ik
had spijt dat ik me zo geërgerd had aan zijn geflirt, wie zal zeggen wat er al die tijd
in die hondeharten was omgegaan?
Ik hoopte vurig, dat ze, en vooral Druif, spoedig weer boven water zouden komen,
maar alleen Lola is teruggekeerd. Ze is op het politiebureau afgegeven, vies, vuil en
vermagerd én ze moest een spuitje hebben. Dat laatste, eiste de buurvrouw, moest
ik betalen.
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Wat ik ook heb gedaan. Ik voelde me verantwoordelijk voor Druifs daden.
Na een paar dagen ben ik 's ochtends vroeg de tuin ingegaan en heb naar Lola,
alweer met strik, gekeken. Ze gaf geen krimp.
Dit is dan het verhaal van Druifs vlucht.
De rode kater is verdwenen over de daken en het bruine vogeltje is nu ook een
eigen leven begonnen. Er is niets en niemand meer die me nog echt nodig heeft en
ik kan nu toegeven aan het grote verlangen om terug te gaan naar het strand op een
maannacht, weer op de vloedlijn te gaan liggen en te wachten of hij misschien weer
komen zal, mijn vreemde geliefde van één onwezenlijke nacht.
Ik ben niet meer zo mooi, mijn haar is niet meer zo lang, maar zou hij op mijn
uiterlijk zijn afgegaan? Of was er iets anders? Was het mijn eigen warmte, mijn geur?
Of heeft hij mijn verlangen aangevoeld ééns iets geweldigs te beleven? Zoiets
geweldigs dat geen offer te groot is, of liever gezegd, dat een offer eenvoudig geen
offer is. Wat zal het zijn geweest?
En waarom voel ik me zo zeker dat hij zal komen, waarom voel ik, denk ik, dat
hij weet dat ik er zal zijn vanavond en met hem mee zal gaan en geen moment zal
aarzelen met hem mee te gaan? Is het alleen mijn wens? Wat zou het, ik heb de zee
altijd al verbonden met een geluksgevoel, daarom komt het mij minder vreemd voor
dan een ander.
Daar in de zee ligt mijn geluk. Ik ben nu alleen. Ik mag hem desnoods gaan zoeken
als hij niet komt.
Ik ga eerst nog terug naar huis, me voorbereiden. Ik ga me baden en mijn huid
borstelen tot ze gloeit, ik zal voorbij gaan aan mijn mismaaktheid, ik zal me weer
vrouw voelen. Ik zal er van genieten me weer te verzorgen, parfum te gebruiken,
mijn haar te kammen tot het glanst.
Straks loop ik weer naakt naar de zee. Op het strand zal ik staan tot het water weer
dezelfde hoogte heeft bereikt, dan pas zal ik gaan liggen op de vloedlijn.
Lieve vriend, ik ben gelukkig. Ik moet je nu groeten, dank voor al het liefs dat je
me gaf, dank voor alles wat niet aan te halen is.
Ik ga me haasten, de tijd dringt, over een uur is het vloed.
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Uit het volk
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Aleks de Drie
De dominee
Mensen leven en mensen sterven. Zo is het. Daarom, toen de mensen waren
weggelopen naar het bos, toen ze hun eigen leven konden gaan leiden zeiden ze:
‘Hoor eens hier. Toen onze voorouders in Afrika waren en er ging iemand dood, dan
waren ze gewoon een spel voor de dode te geven. De Dyuka noemen dat ‘Brokodey’
[Aanbreken van de dag], maar wij half creolen zeggen ‘Ananstori’. De ananstori
waarover ik het heb, wordt gehouden een jaar nadat iemand gestorven is, dan spelen
ze ananstori voor hem.
Toen de negers al lang en breed in het bos woonden, en toen de blanken vrede met
hen wilden sluiten, stuurden ze een dominee eropaf. Híj moest gaan proberen de
negers zo ver te krijgen.
De dominee ging ernaar toe, met een paar creolen bij zich. Ze gingen de mensen
psalmen leren zingen. De psalmen waarmee de blanken kwamen, waarmee ze de
mensen hun Kerk kwamen opdringen. Maar toen de dominee er aankwam, waren de
mensen net bezig op de agida-trom te spelen. Dominee stapte prompt op ze af:
‘Geliefde broeders en zusters. Dit waar jullie hier mee bezig zijn is niet goed. Dit is
iets slechts. Dit wat men de man-trom noemt moeten jullie stukslaan en weggooien.
Gooi deze apinti-trom toch weg, het is niets goeds. Jullie moeten christenmensen
leren worden. Jullie moeten leren christen te worden. Jullie moeten leren afstand te
doen van al deze afgoderij. Het is geen goede zaak.’
Nou had je daar een belangrijke vrouw in het dorp die de gronwinti, de moeder
van de grond, diende. De dominee zei: ‘Houden jullie op met dat gezang, dan zal ik
jullie een mooie psalm leren, opdat jullie na je dood weer zult ontwaken en naar de
Here God gaan:
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Ao yayayayaya
Ao yayayayaya
Ao yayayayaya
Ao ya’

Maar de obiamama [vrouw die met het bovennatuurlijke bekend is] was achter in
het dorp. Toen ze dit hoorde riep ze haar kinderen toe: ‘Kinderen, wat hoor ik daar?
Komt een blanke, waar niets goeds van te verwachten is, ons hier de les lezen?
Vooruit, de agida. En meteen!’
En ze zongen voor hun gronwinti:
A go na liba Tobosi go na liba
A go na liba Tobosi go na liba
Ma suma gi mi nyannyan m'e go gi en wan wroko
go na liba
Ma suma gi mi nyannyan m'e go gi en wan wroko
a go na liba
(Ze is in de rivier, [mama] Tobosi
is in de rivier, [ze zegt]
Wie mij een offer brengt
zal ik belonen
Ze is in de rivier)

De vrouw riep hen toe: ‘Sla nog harder op de agida!’
Agida kon masi agida
Agida kon masi agida
Agida kon masi agida
Kapten f'agida doro nomo
Kon masi agida o
(Kom de agida bespelen
De baas van de agida is er
Kom de agida bespelen)
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De dominee ging maar door!
Toen kwam er een oude man naar hem toe, hij zei: ‘Meneer, hoor eens hier. Jij
leert ons jouw psalm, maar ik zal nou mijn psalm voor je zingen.’
Sens mi masra dede
no wan yobo wan bay mi o
di mi masra dede
no wan yobo wan bay mi
a bakabaka tambun masra kon bay mi
ma no wan suma sa bay mi
dede wawan kan bay mi o
(Sinds mijn meester dood is
wil geen enkele blanke mij kopen
nadat mijn meester gestorven was
kocht mij geen enkele blanke
naderhand kwam er een mij kopen
maar niemand is in staat mij te kopen,
dat kan alleen de dood)

Meneer de dominee gaf het maar niet op met zijn psalm. Hij zei: ‘Dat is geen goede
zaak, zuster, dat is een slechte zaak. Deze afgoderij is slecht. Jullie moeten deze
goden afzweren. Doe afstand van ze. Dit is niet de ware god. De ware god is
daarboven. Deze houten trommen tot wie jullie bidden zijn geen god. Breek de apinti
in stukken, steek de lange trom in brand, sla de pudya kapot, gooi de kwakwabanyi
weg!’
‘Meneer, dus ik moet mijn kwakwabanyi weggooien! Ik moet mijn apinti
kapotslaan, mijn langadron verbranden?! Kinderen, laat de trommen horen!’
Yenge yenge yenge yenge yenge fia yenge
yenge mayongo
Yenge yenge yenge yenge suma dadi
yenge mayongo*

*

Kromanti-lied. Kromanti is een van oorsprong Afrikaanse taal, nu nog voornamelijk van
religieuze betekenis.
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Dat betekent: ‘Luisteren jullie goed. Ze hebben ons al uit Afrika weggehaald, gezegd
dat we niet deugden. Wij zijn weer aan hen ontkomen, tot in het bos. Kijk eens hoe
wit deze zijn gezicht is. Kijk zijn oren eens. Dan komt hij hier en wil hij ons zijn
Kerk komen voorhouden. Jaag hem weg! Dan komt hij ons vertellen dat wij onze
langadron kapot moeten slaan!’
Wel, dat is een ananstori zoals je die speelt (voor een overledene). Een ieder moet
dan tijdens het spel wanneer er gezongen wordt, een verhaal dat bij de liederen hoort,
vertellen.
[Vertaald uit het Sranan door Trudi Guda]
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Noni Lichtveld
Anansi zakt op Schiphol
Jaren geleden toch! Je wist het niet? Toen kwam B'Anansi al langs die vliegtuigtrap
gezakt op Schiphol. Valies met koord gebonden, tas met geknoopte schouderstrap,
kartonnen doos met rafeltouw en vogelkooi. Met één los kwartje en één Hollands
kreukelbriefje van tien gulden in de zak van zo'n mager jasje, dat zijn bolle hongerbuik
niet kon bedekken. Zo stond die spillepoot daar in de kou, vastbesloten zijn fortuin
te maken.
Een onopvallend scharminkel, zwart spinneventje, geen mens die in de opwinding
van al dat weerzien hem in de gaten had. Niemand die op hem afkwam om hem af
te halen, je denkt toch niet dat hij briefgeschreven had voor voorlopig onderdak?
Toch had hij net als jij en ik al die familie in dit land, dus belde hij meteen per
telefoon. Niet de familie nee, een goede vriend. Zo'n vriend van jaren, die bewezen
had dat je in een noodgeval bij hem de deur kon platlopen.
‘Hello Bawbaw Bunati, ben jij dat?’
‘Wie dan?’ vroeg een slaperige stem. Van die oude vriend, een arme hond die in
het welvaartsparadijs het vak van nachtwacht uitoefende.
‘'t Is ik, Anansi!’ Vrolijke kreten! ‘Kom je me halen hier op Schiphol! Ik heb tas,
valies en doos en vogelkooi, mooie geschenken voor je meegebracht.’
‘Anansi!’ riep Bawbaw Bunati klagelijk, ‘ik lig te slapen want ik moet straks aan
het werk! Gauw, neem een taxi voor je naar dit huis hier, in slaapstad Bemre blok
je-weet-wel, op negende etage hemelhoog.’
Ze zeiden nog een heleboel, totdat de PTT-spaarpot het éne kwartje met een keelklik
doorslikte, waarna al gauw niets meer te horen was dan tututu.
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Toen nam Anansi alle touwtjes van valies en doos en tas en vogelkooi weer ter handen
en ging een taxi zoeken, want dat gebeurde allemaal lang, lang voor iemand ooit
gehoord had van de Schiphollijn.
Nou was Anansi als gebruikelijk zo ongeveer platzak en hij had al gauw door dat
de taximeter nog harder voortratelde dan de taximotor, dat zijn kreukelig tientje veel
te kort zou schieten voor die lange rit, en dat die chauffeur - hoewel hij allerlei
toeristische onzin uitkwaakte - wel eens een onbehoorlijke driftkikker zou kunnen
zijn.
Dus daar in polder Bemre aangekomen, onderaan zo'n betonnen bergrug van
berghokjes voor mensen, begon hij maar eens stevig op Bunati's bel te drukken.
Nou, zo stonden ze daar een half uurtje. Anansi voor de deur in zijn kaal jasje, en
de chauffeur - eentje van het zogenaamd gemoedelijke Amsterdamse volk - bij al
die Surinaamse troep bagage op de achterbank. Wist Anansi veel dat er op twee meter
naast de bel een soort kookpotroostertje in de muur zat gemetseld waarachter
Bawbaw's stem om de zoveel minuten kefte: ‘Wie dan?’
Die groengejekkerde Amsterdammer begon zich al wat op te blazen van ongeduld.
‘Meneer, dat cahier niet maken met maan,’ kwaakte hij steeds onaangenamer, terwijl
zijn bolle ogen heen en weer vlogen onder zijn petje. ‘Ik mot men cente hebbe en ik
mot weer op pad.’
‘Een ogenblik, chauffeur,’ zei B'Anansi in zijn beeldigste Nederlands, en hij nam
de allure aan van al die diplomaten die hij wel eens had zien binnengaan in het
Presidentspaleis. ‘Hoeveel is de rekening eigenlijk?’
‘Dat is negenentwintig gulden vijfenzeventig exclusief,’ snauwde die kikkerkop
zonder één centimeter onder de indruk te zijn geraakt.
‘Gridiman-na-pinaman!’ schreeuwde Anansi in het Surinaams, een keurig
spreekwoord dat zoiets zeggen wil als: gierigaards zijn armoedzaaiers. Dat sloeg
natuurlijk een beetje de plank mis, maar hij liet het klinken als zo'n vreselijke
exotische verwensing, dat die kikkerkop hem met uitpuilende ogen van schrik ineens
heel anders begon te bekijken.
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‘Kom kom beste vriend,’ ging hij verder, ‘je kunt nog een mooie exclusief verdienen
als je die bagage even boven zet.’ Want hij herinnerde zich ineens dat zijn vriend op
de negende verdieping woonde, en zoals je niet vergeten bent, is Anansi liever lui
dan moe.
Maar Groengezicht was ook niet helemaal van gisteren. Weliswaar op een toontje
lager zei hij: ‘Nou nee meneer, daar beginnewe hier nitan. Datsít nitínnons takenpakket
volgens de séja-o.’
‘Wat zou je zeggen van een tientje er boven op?’ zei Anansi omdat hij helemaal
niks begreep van deze laatste toverspreuk. Wat hij begeleidde met een flink
kreukelvodgewapper voor de neus van dat onaangename type.
‘Meneer,’ zei het groene kereltje vastbesloten, ‘ik seggu nog een keer: daar begin
ik niet aan.’
Nu stond Anansi in de kou het toch een beetje benauwd te krijgen. Hij wist toen
nog niet echt hoe je die Hollandse kikkers beet moet pakken. Maar gelukkig gebeurde
wat hij al een half uur gehoopt had: Bawbaw Bunati kwam naar buiten.
Inmiddels was het donker gaan worden en nu Anansi maar steeds niet kwam en
hij toch straks aan het werk moest, was hij op weg gegaan naar de Chinees onder het
viaduct. Dat was een hartelijke begroeting! Brasa's, dubbele omhelzingen, teder
geklop op kale-jas-
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achterkant, blij gewrijf over grote waakhonden-wintermantelrug en vreugdetranen.
Totdat die kaalkop met zijn platte pet door het portierraam kwam kwaken: ‘Here!
Hé mane here, de hoogste taat om af te rekene!’
Anansi krabde zich onder zijn oude hoed. Toen ging hij naar de taxi. ‘Chauffeur,’
zei hij, ‘u weet de deal? Tien gulden als u eventjes die koffers boven zet.’
‘Nixterfan!’ riep Boloog met een wijde grijns en knipte kwaadaardig de autodeuren
op slot. ‘Die bagage blijft mooi hier binnen tot ik mijn betaling heb!’
‘Geen cent betaal ik voor die bagage boven staat!’ schreeuwde Anansi woedend.
Daar had je ineens een onbeschrijfelijke ruzie, totdat Anansi zich herinnerde dat hij
gewoonlijk meer vliegen ving met stroop dan met gekrijs, en toen die kikkerbek
kwekte: ‘Voor dat geld vind jij geen hond hier om voor jou te slepen!’ zei hij ineens
heel kalm: ‘Chauffeur, ik heb een voorstel. Ik wed met u om een tientje dat ik binnen
vijf minuten iemand hier naar toe stuur die dat karweitje opknapt. Hier alstublieft,
hier heeft u dat biljet. Daarmee betaalt u de door mij gestuurde kruier. Onder
getuige...’
En hij gebaarde met het biljet in de richting van Bawbaw, die het hele geval vanaf
de stoep stond te volgen met een donkere frons op zijn waakhondekop. Daarna schoof
hij het geld door het portierraampje en verdween met Ba Bunati naar het verlichte
restaurant onder de verkeersbrug.
Je snapt het al, inderdaad verscheen er kort daarop een type in een veel te grote
jaskraag, die met een krakerig oud stemmetje zei: ‘Ik ben gestuurd door een paar
heren in die kroeg daar, kijk hier: de voordeursleutel heb ik ook. Ik heb de opdracht
om bagage boven te dragen. Het gaat om een karweitje van een tientje.’
Nu was het de beurt van die kikkerkop om onder zijn hoofddeksel te krabben. ‘En
wat gebeurt er met míjn betaling?’ vroeg hij argwanend.
‘Die heren komen afrekenen zodra ik alles ter plaatse heb gedeponeerzet,’ zei de
nieuwbakken kruier onverstoorbaar. ‘Ik moet me afmelden en ze de sleutel
terugbrengen.’
‘En wat betalen zíj jou dan?’ riep Kikkerkop die al verdacht was op een
doorgestoken kaart.
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‘Tientje zou ik hier krijgen,’ zei het verschrikte mannetje in het donker. ‘Misschien
dat ik nog een pilsje kan vangen daar binnen.’
‘Oké’, zei die Amsterdammer en hij smeet de hele valies-tasdoos-en
vogelkooiwinkel de straat op, omdat hij bedacht had dat het de enige kans was om
nog ooit zijn geld te krijgen.
‘Eerst mijn tientje,’ zei de bejaarde vagebond, en die kikkerkop koos nog meer
eieren voor zijn geld.
Die vent reeg heel dat allegaartje aan elkaar met een soort plakkerig raar draad,
en nadat hij wonderlijk snel de deur weer uit was richting restaurant, duurde het niet
lang of die twee buitenlanders kwamen aangezet.
‘Zo - dat is dat, chauffeur,’ zei de ex-passagier met een deftig knikje. ‘Dan krijgt
u van mij nog precies tien gulden. Alstublieft.’
Nu viel die brede kikkerbek pas goed wijd open. ‘Wat krage we nou? Ik sta hier
ongeveer een uur te wachte! Weet je wat dat allemaal kost? Alleen die rit al meneer,
dertig-gulde-minstes mottik fange!’
‘Ik heb zelf gezien dat u al een tientje gekregen hebt!’ riep Bawbaw helemaal te
goeder trouw.
‘En bovendien heb ik met u gewed dat ik een kruier vinden zou,’ zei Anansi. ‘Die
weddenschap hebt u verloren, nietwaar? Tenminste: er staan hier geen koffers meer...
Dus krijgt u nog twintig gulden, min tien gulden weddenschap, precies tien gulden.’
En weer liet hij een flink versleten blauw briefje het portierraam in wapperen.
‘Ik ga naar de politie!’ schreeuwde die kwade kwaker nog.
‘Doet u het snel,’ zei Ba Bunati, ‘het bureau daar kan elk moment sluiten.’
En daarmee zijn die trouwe kameraden de stad ingelopen.
Ze zeggen dat Anansi die nacht het vak geleerd heeft van beveiligingsdienaar.
Zodat het heel goed kan dat we er nog veel meer van horen.
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Dorus Vrede
Ik vertrek niet voordat het water tot mijn voeten komt
De wind dreef het water met grote snelheid de hutten in waarvan de deuren waren
weggerukt door de bewoners, die in paniek het dorp hadden verlaten.
Een eindje verder op het brede water lag een oude lichter voor anker. Mensen die
op die dag moesten vertrekken, voeren er naar toe in zwaarbevrachte korjalen.
Op de ietwat hogergelegen gedeelten die nog niet ondergelopen waren, bewogen
de mensen haastig en verdrietig door elkaar. De meesten waren nog aan het inpakken
om de volgende dag te vertrekken. De kinderen die waarschijnlijk nog niet wisten
wat er gaande was, zwommen onbezorgd rond of roofden vrij en blij de vruchtbomen.
Het was een troosteloze aanblik. Zelden hadden bosnegers of hun voorouders iets
als dit meegemaakt. Nooit was het water zo hoog gekomen en nooit waren ze zo
gevaarlijk bedreigd. Maar dit was geen verrassing. Ze waren er niet zeker van geweest
dat het zo ver zou komen, maar het was niet uitgesloten. Ze waren reeds jaren tevoren
op de hoogte gebracht van de grote dam die in de rivier gebouwd zou worden en wat
er precies zou gebeuren als de rivier was afgesloten.
Maar hoe kon je geloven in water dat op een dag tot je woning zou komen? Zolang
de obya's nog leefden was dat toch niet mogelijk!
Maar de obya's deden geen wonderen; evenmin hadden zij het volk in de steek
gelaten. Hun macht was niet grenzeloos. God had het volk ook niet vergeten. Het
ging gewoon zoals het moest en dat begreep men pas op het laatst.
Daarom haastten zij zich weg van de plaats waar ze gezworen hadden te blijven,
welke oceaan hen ook mocht bestormen. Het was geen schande dat ze nu weggingen.
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Er was echter iemand die zich niet zonder strijd liet overwinnen. Hij was mager en
taai. Hij was oud, maar zijn ogen waren nog jong. Hij heette Tata Granwan, hetgeen
betekende Vader de Grote. Hij zou ook Noach kunnen heten, een man uit de bijbel
die door Gods genade de zondvloed overwon. Maar deze oude man had nooit over
Noach gehoord. En dat hij een strijd tegen het water wilde voeren was niet door zijn
dwaasheid, maar om zijn grootheid te behouden. Die grootheid lag in het gebied dat
zijn vaderen vrijgevochten hadden, die grootheid lag ook in zijn cultuur, die hij
meestal uitoefende in de offerplaatsen.
Deze offerplaatsen dreigden al onder water te gaan. Ook zijn vaderen wier handen
deze heilige plaatsen hadden gebouwd en die hier begraven lagen, dreigden te
verdwijnen onder het meer.
Dit alles had hem bijna krankzinnig gemaakt. Hij werd kwaad en haatte iedereen
en allen die niet naar hem luisterden: de bewoners die hun woord niet hadden
gehouden en vertrokken, de obya's die niet eens de minste weerstand hadden geboden
door het water terug te dringen. Als hij, Granwan, ze nu niet hielp, was hun naam
verloren. Hij wist dat zijn hulp aan de obya's zijn eigen veiligheid voor de toekomst
was. En als hij ze achterliet en zichzelf in veiligheid bracht, was dat nog gevaarlijker
voor hem en zijn nakomelingen.
Nee, hij was niet eentje zoals de anderen die roekeloos wegvluchtten en niet eens
een heilig voorwerp in veiligheid konden brengen. Hij zou alles doen om zichzelf
en de verworvenheden van zijn voorouders te beschermen. Hij zou daarom tot het
einde strijden en niet vertrekken.
Iedereen was weggegaan, maar hij bleef achter met zijn twee kleinkinderen, een
jongen en een meisje. Hij had ook een hond die hij de obya's zodanig had bijgebracht
dat het dier zelfs tijgers durfde aanvallen. Granwan wist dat er zich in een tijd waarin
alle dieren in paniek leven, vaak problemen voordoen.
Op een vroege morgen vertrok hij. In de boot zaten Mombe, het jongetje dat
nauwelijks tien jaar was en het twee jaar oudere meisje Amanda. Voorin zat de hond
Mofina die hij omgedoopt had in Womihati. In het begin had het beest veel moeite
om aan zijn nieuwe
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naam te wennen. Zijn baas riep hem echter zo vaak, dat hij ten slotte wist dat de
naam Mofina tot het verleden behoorde.
Het was een gevaarlijke tocht door een kreek die reeds buiten haar oevers was
getreden. De overhangende takken kwamen dichter bij het wateroppervlak. Vaak
moesten ze het hoofd buigen om eronder door te varen. Ze hadden dieren zien
zwemmen en slangen opgerold gezien in de takken. Womihati had bijna de hele tocht
geblaft.
Granwan had echter niet geschoten. Hij dacht er niet aan: de dieren waren in
dezelfde situatie als hij, ze waren één. Bovendien had hij geen tijd om te dralen. Hij
moest op tijd zijn bestemming bereiken, een noodverblijf bouwen waar hij de obya
tijdelijk kon onderbrengen en dan terug varen naar het dorp om deze op te halen. Hij
wist dat het heil van hem alsmede van zijn hele familie in het dienen van de obya
bestond.
Na een uur varen bereikte hij de voet van een heuvel. Hij liet de kinderen in de
boot achter en ging op verkenning uit. Een stuk pemba en een flesje dram die zo
onmisbaar waren, had hij bij zich.
Gewapend met een vlijmscherpe houwer en een oud dubbel-loopsgeweer begon
hij de heuvel te beklimmen. Womihati holde voor hem uit, joeg kleine viervoeters
verder de heuvel op, maar op bevel van zijn baas achtervolgde hij ze niet. Toen hij
de top bereikt had, maakte hij een plekje schoon. Daarna kapte hij de jongste tak van
een maripapalm. De bladeren waren nog aan de steel geplakt, zodat het takje op een
soort riet leek dat driehoekig was. Hij maakte de bladeren nu los zodat het een mooie,
geelachtige palmtak werd. Deze stak hij in de grond midden in een cirkel die hij met
pemba gemaakt had.
Hij hurkte neer en begon hardop te bidden: ‘God van dit bos, alle goede geesten
die hier wonen. Ik ben een weerloos mens die uit zijn dorp verjaagd is en toevlucht
zoekt tot u. Neem mij op met alles wat ik mee heb gebracht, mijn kinderen, mijn
hond, mijn obya. Ik zal mijn best doen om uw wetten niet te overtreden. Ik bid u,
verhoor mijn gebed.’
Gelijk met het bidden had hij een plengoffer gedaan. Hij voelde dat hij goed
gebeden had en had de hoop dat hij in dit bos veilig zou kunnen vertoeven. Hij
glimlachte zelfs toen hij tussen de lager gele-
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gen boomkruinen de watermassa zag. ‘Ik weet zeker dat niet alle bergen onder water
zullen komen,’ grinnikte hij. ‘Ik bevind me nog steeds in het gebied van mijn
voorouders. Indien deze heuvel onder water komt, zal ik hoger gaan tot ik
onbereikbaar ben.’
Hij daalde af naar de boot waar Mombe en Amanda geduldig op hem wachtten.
Ze waren blij dat hij terug was. Zonder hem voelden ze zich niet veilig in het grote
bos.
De dag was al ver gevorderd. Ze moesten nu beginnen met het opzetten van een
pinadakje waar de obya tijdelijk zou worden ondergebracht. Ze moesten op tijd klaar
zijn en terugkeren naar het dorp, want de volgende dag moest hij de obya meenemen.
Eerst liet hij Mombe en Amanda eten van het meegenomene: cassave-brood met
gezouten vis. Ook Womihati kreeg zijn maal, in een grote kalebas: de gekookte
darmen van een schildpad die de hond enkele dagen geleden zelf had gevangen. Na
het eten druppelde de oude man een medicijn in de beide neusgaten van de hond.
Dat was iets zwaars om hem moed te geven. Het dier had daarna geproest en was
kwaad blaffend het bos ingerend, heuvel op heuvel af.
Zijn baas keek tevreden toe terwijl hij hem tot aanvallen maande: ‘Kis' en, kis'
en,’ riep Granwan.
Toen hij de hond genoeg getraind had, gingen ze naar de heuveltop om met het
werk te beginnen. Er werd materiaal gekapt: posten, balken, en palmbladeren. Het
laatste was de pinapalm. Die moesten ze helemaal beneden dicht bij de kreek halen.
Ze werkten hard de hele dag en er werd nauwelijks gesproken, behalve zo nu en
dan enkele krachtige liedjes die de oude man zong.
Hij waarschuwde de kinderen de liederen niet na te zingen, want het waren woorden
met diepe betekenis die ook door de overleden voorvaderen werden verstaan. Als
men ze roept, komen ze en moet men ze te woord staan. Indien de zanger niet in staat
is zijn lied te verklaren, wordt hij meegenomen naar het dodenrijk omdat hij
onverantwoordelijk heeft gehandeld.
Tata Granwan sprak in zijn liederen tot zijn voorvaderen om ze te zeggen wat men
met hun land had gedaan. Hij hoopte ook dat er nog steeds kracht van hen zou komen
om hem in zijn strijd te sterken. Zonder hun hulp stond hij machteloos. Daarom
werkte hij hard om het tempeltje diezelfde dag nog te voltooien.
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De zon stond nu zo ver in het westen dat Granwan beter naar het dorp terug kon
varen en de volgende dag terugkomen om het werk af te maken. Hij zou de obya dan
meteen meenemen want het water kwam hoger en hoger. Hij kon het tempeltje nu
wel afbouwen, maar dan zou hij laat moeten vertrekken. Dat leek hem een te groot
risico.
Zo staakte hij het werk en aanvaardde de terugtocht. Ze liepen naar de boot. Daar
aangekomen merkte hij hoe hoog het water gestegen was in die korte tijd. Zijn hart
bonsde hem in de keel. Zouden de heiligdommen reeds onder water zijn gegaan...?
Hij werd onrustig. Hij vervloekte zichzelf dat hij niet eerder aan de verhuizing
had gedacht. Hij had altijd volgehouden dat hij niet zou vertrekken voordat het water
tot zijn voeten kwam. Nu moest hij de dupe worden van zijn hardnekkigheid. Indien
de obya's weggespoeld waren zou hem dat zeker ziekte kosten. Zijn leven zou op
het spel staan!
Hij pagaaide zo hard als zijn magere armen dat konden en Mombe en Amanda deden
spontaan mee. Ze schenen hun grootvader te begrijpen.
Het lukte hem een kortere weg te vinden die naar het dorp leidde. Langs die weg
kwamen ze eerder thuis.
Zijn eerste stappen waren onmiddellijk gericht naar de offerplaats waar alle
godheden waren. Hij zag hoe het golvende water de heilige voorwerpen nat maakte.
Een houten beeld dat uit Afrika was meegenomen stond reeds voor een deel in het
water.
Als een bezetene begon hij de voorwerpen van het bedreigde plaatsje weg te halen
en in de korjaal te zetten.
In de schemering sloegen mensen de donkere gestalte gade die wadend van het
obya-huisje naar zijn korjaal liep. Ze gingen niet dichtbij en spraken ook niet tot
hem, want hij was ineens zo mysterieus geworden.
De nacht was nu volkomen en de mensen hadden zich teruggetrokken naar de
hooggelegen delen van het dorp waar ze een slaapplaats zochten. De volgende dag
zou de boot weer komen om ze voorgoed weg te halen uit hun dorp.
Ook Tata Granwan had zijn korjaal goed bedekt en zocht met
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zijn kleinkinderen en zijn hond een slaapplaats.
Hij hoopte dat de goden tevreden zouden zijn over wat hij gedaan had. Er restte
alleen nog een eeuwenoude kruik die hij mee moest nemen. Deze kruik had behoord
aan de stammoeder van zijn familie. Volgens de overlevering was het een symbolisch
voorwerp. De moeder die met haar twaalf kinderen de slavernij ontvluchtte, had de
kruik gebruikt om water te vervoeren tijdens de vlucht. De kruik werd nog steeds
door haar nageslacht gebruikt om de voorouders te drinken te geven bij de offerplaats.
Daar deze algemene offerplaats nog droog lag, kon de oude man nu gaan slapen. De
volgende morgen zou hij de kruik meenemen.
Hij ging zijn hut binnen, vermoeid na de harde taak van die dag.
Na een schrale maaltijd werd het stil in de hut. Dat wil niet zeggen dat iedereen
in slaap was gevallen. De twee kinderen sliepen wel, maar het taaie oudje zat in zijn
hangmat met de voeten op de grond. Hij was diep in gedachten.
Deze grote gebeurtenis in het leven van zijn volk maakte hem radeloos. Hoewel
hij zich krachtig tegen het vertrek uit zijn woongebied verzette, wist hij niet precies
hoe de toekomst op de heuveltoppen er zou uitzien.
Hij wist dat hij gedurende een hele tijd zou moeten zwerven omdat het water zou
blijven stijgen. Hoe lang het zou duren voordat hij een vast verblijf zou vinden, kon
hij onmogelijk weten.
Hij voelde zich slaperig en deed zijn ogen dicht. In het licht van de olielamp leek
hij op een profeet naar wie het volk niet wil luisteren. Hij was eenzaam en zonder
hoop, want hij dacht dat ook God en de obya's hem hadden verlaten. Het grote en
machtige wonder dat hij verwacht had, geschiedde niet. Het water zou immers niet
moeten stijgen! Er zouden zoveel stagnaties moeten plaatsvinden dat men tenslotte
moe zou worden en met het werk stoppen. Hij had er lang voor gebeden bij de
offerplaatsen, met trots had hij verkondigd dat het water niet zou stijgen. Nu het
tegengestelde gebeurd was, voelde De Grootste zich heel klein en verlaten.
Hij viel in slaap in de houding zoals hij in de hangmat zat, de linker elleboog op
de knie, terwijl zijn hoofd op de palm van zijn hand rustte.
In de verte hoorde hij het vreemd gepeddel van een korjaal. Hij
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schrok wakker, richtte het hoofd op en wachtte om nog iets te horen. Niets! Nee, het
was slechts een droom.
Hij ging nu in de hangmat liggen zodat hij beter kon slapen. Hij viel weer in slaap.
Nu hoorde hij iemand heimelijk dicht langs de hut waden. Hij sprong op. Verward
keek hij rond. Weer scheen een droom hem bedrogen te hebben. Maar toch liep hij
naar de waterkant om de boot na te zien. Er was echter niets mis.
Tevreden ging hij weer naar binnen. Om zich beter te beschermen haalde hij een
oud bundeltje te voorschijn. Uit het bundeltje haalde hij een ijzeren ring die zo groot
was dat hij om zijn bovenarm paste. Hij fluisterde iets en deed de ring aan. Hierna
vlijde hij zich rustig in zijn hangmat. Met deze magische ring kon niets hem deren.
De ring zou hem tegen gevaar waarschuwen.
Nu leek hij naar tevredenheid uit te rusten.
De obya had hem misschien geholpen wat langer te slapen, maar kon niet
verhinderen dat er nu een echte nachtmerrie kwam. Tata Granwan droomde dat een
vijand in zijn korjaal had ingebroken en iets heel belangrijks had meegenomen. Met
een schreeuw werd hij wakker, sprong op en vloog de deur uit. Hij rende naar de
korjaal, maar die was zoals hij hem had achtergelaten, er was niets meegenomen.
De oude man vond het vreemd en onderzocht de boot keer op keer. Nee, hij miste
echt niets!
Opeens schoot hem iets te binnen. Hij dacht aan de kruik die nog bij de offerplaats
was. Als een pijl uit de boog schoot hij er naar toe.
De kruik was er niet! Ta Granwan verstijfde van schrik. Tegelijkertijd werd hij
gek van woede. Wie zou de brutaliteit hebben gehad om dit waardevolle en onmisbare
souvenir van zijn familie mee te nemen!
‘Wee deze dief, wee diens nakomelingen! Hij heeft het gezocht voor zichzelf en
zijn familie! Voor hen zal er geen genade zijn. Niets zal ze helpen! Ik zweer bij
Mama Clara, die deze kruik heeft gesjouwd van de verre plantage tot hier in het
bosland, ik zweer bij de goden van Afrika, die haar de kracht hebben gegeven om
vliegend het slavenschip te verlaten! Het was uit eigen wil dat zij naar de plantage
ging, want zij was het die haar lotgenoten de kennis van
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obya's moest bijbrengen. Zij verliet de plantage toen zij vond dat haar taak door de
andere slaven goed was overgenomen. En nu, nu dat wat zij ons heeft nagelaten,
gestolen is, zal zij zich op de dader en zijn familie wreken. Zij zullen het ontgelden!,’
zei Tata Granwan hardop. Daarna verliet hij kwaad de plek.
De morgen was genaderd. Haastige figuren bewogen zich ijlings naar de waterkant
om spullen naar de korjalen te dragen. Granwan had ongemerkt naar zijn kamp willen
vertrekken, maar dat was niet meer mogelijk omdat hij zich lang had opgehouden
bij de offerplaats van de verdwenen kruik. Hij zat nu nog dieper in de put dan de
vorige dagen; iedereen kon zien dat hem iets kwelde.
Hier en daar kwamen mensen met hem praten. Hij praatte nu vrij met iedereen.
Hij hoopte zo informatie over de verdwenen kruik te krijgen. Niemand had er over
gesproken en hij durfde dan ook niet te zeggen dat de kruik van zijn familie gestolen
was. Hij hield het voorlopig voor zichzelf. Wanneer de dader van deze snode daad
ziekte ondervond, zou hij zelf de weg naar de heuvels vinden waar de oude man
woonde.
Het was tijd om te vertrekken. Vandaag was het een van de trieste dagen voor de
dorpelingen, want dit was de laatste dag. Het lag voor de hand dat mensen terug
zouden keren om vergeten goederen op te pikken of een of ander heilig voorwerp te
halen. Dit laatste zou zeker gebeuren, omdat die voorwerpen geen normaal vervoer
konden hebben.
Nee, dat moest apart gebeuren. Bij een algemeen vervoer met zoveel mensen erbij,
zouden er risico's zijn. Wisiman en andere onreine passagiers zouden de magische
krachten van de obya's kunnen bederven.
Granwan had voor zijn vertrek van gedachten gewisseld met een vooraanstaande
figuur uit zijn familie. Het was Awinga, een jeugdvriend van hem. Awinga was een
onmisbare figuur in het dorp, daar hij veel verstand had van de oude cultuur. Hij was
echter verliefd geworden op een vrouw helemaal in een dorp aan de Coppename.
Hij was hals over kop vertrokken en twintig jaren weggebleven. Nu hij gehoord had
dat zijn dorp op het punt stond onder water te verdwijnen, kwam hij even terug om
alles mee te maken.
Het was met hem dat Granwan bereid was te praten. Hij vertel-
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de hem over de verdwijning van de kruik van Mama Clara en ook waar hij, Granwan,
zich zou vestigen. Misschien hoopte hij Awinga over te halen zich bij hem te vestigen.
Maar de oude man die straatarm uit Coppename was teruggekeerd, voelde er niet
veel voor. Hij had behoefte bij zijn kinderen te zijn en daarom ging hij weer terug
naar de plaats waar zij waren.
Teleurgesteld maar moedig vertrok De Grootste naar zijn kamp ver achter het dorp.
In het begin had hij daar een rustig leven, maar, zoals hij zelf verwacht had, moest
hij vaak voor het stijgende water wijken. Een half jaar lang had hij nauwelijks contact
met andere mensen gehad. Zijn familie had het gewoon te druk met de nieuwe situatie,
waaraan ze moesten wennen. Men wist wel dat hij leefde, want vaak kwam hij in
zijn korjaal bij de veerboot die mensen vervoerde van Mamadam naar Afobaka. Hij
dreef een soort ruilhandel met de passagiers. Hij gaf ze gedroogd wild, vis, kumbu
en andere dingen waarvan het bos hem voorzag. Hij kreeg dan zeep, petroleum, zout
en andere levensmiddelen die hij niet in het bos kon vinden.
Het verhaal van de oude man was al gauw overal verspreid. Familieleden en
anderen die het hoorden, zochten hem op om te onderhandelen over een mogelijke
vestiging in een der transmigratiedorpen. Hij bleef er zich echter hardnekkig tegen
verzetten.
Men besloot de overheid in te schakelen, wat ook gebeurde.
Op een dag vertrokken een opzichter, twee politiemannen en twee mannen uit
Granwans dorp naar zijn kamp. Een van de twee dorpelingen was zijn eigen zoon
Alebi. Afgesproken werd dat Alebi het eerst bij zijn vader zou gaan om met hem te
praten.
Na een gevaarlijke tocht met een boot met aanhangmotor, bereikten ze een verlaten
kamp. De oude man was kort tevoren vertrokken.
Hoe ze ook zochten, die dag was een vergeefse geweest. Onverrichterzake vertrok
het gezelschap om het later weer eens te proberen.
Het vreemde bij het verhaal van Tata Granwan was dat hij wel bij de veerboot
gezien werd, maar dat niemand hem naar zijn kamp wist te volgen. Ook houthakkers
en vissers in het stuwmeer waren er
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niet in geslaagd hem te bereiken. Had de oude zo'n geheimzinnige macht dat zijn
woonplaats onvindbaar was? Of was het een goed verborgen schuilplaats?
Dit laatste bleek het geval te zijn.
Op een late middag kwam een visser langs de route van de oude man. Granwan
had juist een plechtigheid achter de rug waarbij hij het stuwmeer bedankt had voor
alle vissen die hij op die dag gevangen had. De jonge visser had toen een lied gehoord.
De zanger begeleidde zijn lied met een maraka. Daarna gooide hij pemba in het
water. Toen hij wegvoer, was de jongeman hem stilletjes gevolgd. Hij zag waar de
oude man zijn korjaal verborg.
Daar het al laat was besloot hij de achtervolging uit te stellen. Thuis vertelde hij
het aan zijn makker.
De volgende morgen gingen zij op zoek naar het geheimzinnige verblijf van
Granwan.
Hun moeite werd beloond. Het nieuwste verblijf van Granwan was verborgen in
het bos tussen de voet van twee heuvels. Daar waren geen bomen geveld of andere
planten gekapt.
Er was niemand thuis toen ze zijn schuilplaats ontdekten. Ze konden dus goed
verder zoeken. Twee mannen bleven achter om de komst van Granwan mee te maken,
echter zonder dat hij het zou merken.
Die middag kwam hij eerder thuis dan anders met de twee kinderen en de hond.
De mannen hadden zich goed verborgen, maar toch had de hond hun reuk opgevangen.
Hij liep voor de oude man uit en begon kwaad te grommen. Zijn rugharen gingen
rechtop staan.
Granwan bleef staan terwijl zijn ogen overal rondkeken. Het tweetal schuifelde
geruisloos weg om het ten slotte op een lopen te zetten. De hond wilde de
achtervolging inzetten, maar zijn baas riep hem terug. Hij vond het gewaagd en
onnodig zijn enige hond uit te sturen achter iets dat hij een beetje vreemd vond.
Hij had die avond extra brandhout bij het vuur gedaan. Zijn geweer lag als altijd
naast zijn hangmat. Ook de hond bleef dicht bij zijn baas. Deze taaie oude man kon
een hele nacht wakker blijven als dat nodig was. En nu achtte hij het nodig! Hij moest
waken over de kinderen en over de waardevolle voorwerpen die hij bij zich had. Die
mochten niet meegenomen worden zoals de kruik. Hij zat naast
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het vuur een mutete te vlechten. Zo bracht hij de nacht door.
Bij het aanbreken van de dag hoorde hij vogels waarop hij gewoonlijk jacht maakte,
maar hij had geen zin zijn kamp te verlaten.
Toen het klaarlichte dag was, ging hij met zijn troepje naar de kreek die niet ver
weg lag. Na het vaatwerk te hebben gedaan, keerden ze terug naar het kamp.
Stomverbaasd blikte Granwan naar een man die doodeenvoudig voor zijn hut
stond. Voordat de oude man een woord kon uiten, sprong Womihati naar voren om
de man aan te vallen, maar zijn baas riep hem en hij keerde grommend terug.
De man lachte nerveus. Het was Alebi, zijn zoon.
‘Womi,’ riep Granwan uit, ‘wat heeft je hier zo vroeg naar toe gebracht?’
‘Ik honger om jullie te zien,’ antwoordde Alebi, ‘en ik wil met u praten!’
‘Ben je alleen?’ vroeg de vader.
Beheerst zei Alebi van ja, maar dat zat anders. Hij was met een groep opzichters,
politiemannen en een aantal dorpsgenoten. Deze groep was groter dan de vorige. De
rest wachtte op een grote afstand op Alebi. Ze zouden pas komen nadat hij verslag
had uitgebracht over het verloop van het gesprek.
Op de hoofdplaats was men op tijd gewaarschuwd dat de schuilplaats van de oude
man ontdekt was. Men liet er geen gras over groeien. Diezelfde avond nog werden
mensen uitgestuurd. Ze overnachtten in een kamp in het stuwmeer en vertrokken
voor dag en dauw naar het kamp van Granwan.
Alebi had met zijn vader gesproken. Hij wees hem op het risico dat hij liep op zo'n
hoge leeftijd met twee kinderen zo ver van de bewoonde wereld.
De vader wilde helemaal geen begrip tonen. Met een verdrietig gezicht verliet de
zoon het kampje om de anderen te zeggen dat zijn poging vruchteloos was geweest.
Het gezelschap trok nu naar Granwan om de onderhandeling voort te zetten. Hij
was helemaal niet verrast toen hij de mannen zag. Hij had al eerder aan het gedrag
van zijn zoon gemerkt dat hij niet alleen was.
Ze begroetten hem vriendelijk en ook hij toonde zich in het begin
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tevreden. Maar dat was schijn. In de grond van zijn hart wist hij dat hij geen
duimbreed zou wijken van zijn standpunt. Een van de dorpsgenoten opende het
gesprek. Hij legde Granwan de voordelen van de nieuwe situatie uit, gaf toe dat de
transmigratie wel nadelige gevolgen had, maar verzocht de oude man zich bij de
meerderheid aan te sluiten. Hij wees vooral op het lot van Mombe en Amanda die
van onderwijs verstoken waren.
Toen hij uitgesproken was, wachtten ze gespannen op de reactie van de gastheer.
Deze vroeg kalm of er niemand meer in de groep was die iets te zeggen had.
‘Ik wil ook tot u praten mi p'pa,’ zei een van de politiemannen.
‘Ik luister,’ zei Granwan.
De politieman op zijn beurt gaf een grondige uiteenzetting van het doel van de
stuwdam en gaf evenals de eerste spreker toe dat er veel nadelen waren. ‘Laten wij
desondanks toch deelnemen aan het nieuwe leven,’ sprak de man ten slotte.
Nu was het Granwans beurt om te praten. Heel beschuldigend begon hij zijn relaas.
‘Mijn afo heb ik met eigen ogen gezien, maar mijn overgrootvader niet. Hij heette
Akwadyi. Van hem wordt verteld dat hij veel kon doen. Hij kon zelfs vliegen. Kogels
konden hem niet deren. Wij waren machtig en wilden in vrede leven met iedereen,
ook met blanken.’
Hij sprak van wij alsof hij de slavernij had meegemaakt.
‘Wat blanken ons hebben aangedaan kan niet vergeten worden. Wij werden als
dieren behandeld. Onze kinderen en vrouwen verkocht. Wij waren machteloos. Toen
stuurde de Grote God een moeder voor ons. Zij kwam helemaal uit Afrika. Haar
ware naam kan ik niet noemen, maar men noemt haar Mama Clara. Zij kwam
vrijwillig als slavin naar Suriname. Toen de boot bij de monding van de
Surinamerivier kwam, zong zij een lied om afscheid van haar broeders en zusters te
nemen. Na een korte dans veranderde zij in een papegaai en vloog het land in. Ver
in het binnenland ging zij gebieden zoeken voor haar mensen. Ze keerde daarna op
de plantage terug om als slavin te werken en de grote doch geheimzinnige uittocht
voor te bereiden. Wel, toen zij zag dat de tijd aangebroken was, vertrok zij het bos
in zonder dat de meesters en de basya's het wisten. Later kwam zij terug en gaf een
geluid als een bosvogel.
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Haar volk wist dat ze haar moesten volgen. Zo makkelijk was de uittocht. Later
kwamen er mensen uit de stad om tegen mijn voorouders te vechten. Het waren
heldhaftige en bloedige strijden. Wij hebben standgehouden en nu is dit land van
ons. Wij zullen het aan niemand geven, aan niemand!’
De oude man zijn ogen begonnen te vonken. De politiemannen die dicht bij hem
zaten, begonnen zich uit vrees te verplaatsen. Alebi stelde ze gerust. De oude wilde
doorpraten, maar hij kon geen woorden vinden die hard genoeg waren om de
bezoekers duidelijk te maken dat hij niet zou vertrekken.
Nu wendde hij zich toornig tot zijn zoon Alebi: ‘Womi, taki da dee ta me ta kumutu
aki e di wata an doo a mi futu.’ (Zeg ze dat ik niet zal vertrekken alvorens het water
tot mijn voeten komt.)
Hoewel niet iedereen zijn woorden kon verstaan, wisten ze goed genoeg dat de
oude man niet van plan was te vertrekken. Het had geen zin om langer te blijven.
Na hem gekalmeerd te hebben vertrokken ze. Onderweg bespraken ze andere
manieren om Granwan over te halen.
Een van de mogelijkheden was om de oude Awinga assistentie te vragen. Deze sluwe
grijsaard zou er raad mee weten.
Op een vroege morgen klopte Alebi bij Awinga aan en vertelde hem over de
mislukte poging om Granwan over te halen. Awinga zei dat hij graag zou willen
helpen, maar dat hij de laatste tijd te veel sukkelde.
Dat was inderdaad zo. Maar hij had een andere reden waarom hij niet wilde
meewerken-hij was het die de kruik had meegenomen. Zou Granwan in het dorp
komen wonen, dan zou de grootheid van Awinga afnemen. Want sinds hij de kruik
bij zich had, hadden zijn vaderen altijd zijn gebed verhoord. Wanneer iemand in het
dorp ziek werd, waren het Awinga's gebeden die hem beter maakten. Dat kwam
doordat hij zijn vaderen te drinken gaf met water uit die kruik. Niemand anders wist
het. Hij bad daarom alleen.
Alebi wist dat het niet makkelijk was om gunsten van de ouderen af te dwingen.
De oude Awinga wist raad; al was hij nog zo ziek, hij kon er toch voor zorgen dat
Granwan naar het dorp kwam. Alebi bleef hem bezoeken.
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Awinga was er nu heel erg aan toe. Hij wist zelf dat weldra zijn laatste uur zou slaan.
Omdat Alebi hem altijd had geholpen bij zijn ziekte, besloot hij de jongen groot te
maken. Hij riep Alebi bij zich en vertelde hem dat de kruik bij hem was. Alebi mocht
die dezelfde avond stilletjes meenemen, want als zelfs maar één kind uit de familie
het te weten kwam, zou het problemen opleveren. Iedereen zou de kruik willen
bezitten.
De jongeman liet er geen gras over groeien. In het avonduur toen er niemand bij
Awinga was, nam hij de kruik mee en verborg hem in het bos.
Twee dagen later overleed Awinga.
De oude Awinga had, onbewust, tot de komst van Granwan op het dorp bijgedragen.
Want zonder de rol van de kruik zou de man eenzaam op een heuvel sterven. Wat
zouden twee kinderen en een jachthond kunnen doen?
Gelukkig was er de kruik. Alebi was ermee in de wolken. Twee weken nadat
Awinga begraven was, reisde hij naar zijn vader. Deze keer maakte hij geen haast.
Een hele week bracht hij bij hem door. Vaak hoorde hij de oude praten over het
dierbaarste in zijn leven: de kruik van zijn voorouders.
‘Stelt u zich voor dat die kruik er nog is, vader,’ vroeg Alebi eens aan Granwan,
‘maar dan op een plaats waar wij niet kunnen komen?’
‘Er is geen plaats op aarde waar ik niet kan zijn om de kruik terug te vinden, mijn
jongen, al zou het zelfs mijn leven eisen. Zij moet van de familie blijven.’
‘Dan zal ik op zoek gaan,’ zei Alebi.
‘Als je haar vindt, mag je van me eisen wat je wilt, ik zweer bij mijn vader
Adyakomango dat ik het zal doen.’ Hiermee had Granwan dan getoond dat hij zou
vertrekken, want wie de naam Adyakomango noemde, moest hoe dan ook zijn belofte
houden. Deed hij dat niet, dan stierf hij.
Vol vreugde vertrok Alebi naar het dorp. Achter het dorp bouwde hij twee kampjes,
één voor zijn vader en één voor de obya.
Toen hij klaar was, ging hij terug naar Granwan. Met grote verbazing luisterde de
oude man naar het verhaal van de kruik. Toen Alebi klaar was barstte De Grootste
in tranen uit, omdat hij wist
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dat hij zonder dralen moest vertrekken. Alebi zou dat van hem eisen.
Toen hij weer tot zichzelf kwam, wachtte hij niet op de eis van zijn zoon. ‘Ga
terug naar het dorp en bouw twee kampen, één voor mij en één voor de grote mannen
die in mij huizen.’
‘Dat heb ik reeds gedaan, vader,’ antwoordde Alebi.
‘Waar heb je dat gedaan?’
‘Achter in het dorp.’
‘Ga een grote boot halen!’
‘Die heb ik reeds gebracht, vader.’
‘Goed mijn jongen, dan vertrekken we over drie dagen.’
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Nardo Aluman
Epakano Jakonombo/Tijdens de opstanding
Heel, heel lang voor de witte man kwam, bestond er een welvarend en vreugdevol
dorpje aan de bovenloop van de Amana-rivier in het huidige Frans-Guyana. De naam
Amana (Mana) is ontleend aan een soort klei. Het is een roodgele klei en komt veel
voor aan de oevers van deze rivier. Van deze klei vervaardigen de Caraïbische
vrouwen van de dorpen Awara en Galibi nog altijd hun aardewerk. Het dorp was
gevestigd bij een grote Ulemari-boom en heette daarom Ulemari-undy (de stam van
de Ulemari).
De rivier Amana leverde tal van middelen van bestaan. Aan vis en vlees had men
in het dorp dan ook nooit gebrek. De bevolking van Ulemari-undy deed ook aan
landbouw en het dorp was volbeplant met allerlei soorten vruchtbomen. De bewoners
vormden een grote familie die onder leiding stond van een pyjai. Deze man was één
van de grootste pyjai's in de Guyana's. Iedereen in de Guyana's kende hem en men
had veel eerbied voor hem. Zijn onderdanen durfden hem niet bij zijn naam te noemen
en daarom wist niemand hoe hij heette. Zijn aanspreektitel was ‘Byjai’, dat betekent
leermeester. Zoals het overal in de wereld toegaat, had deze Byjai ook tegenstanders
in de andere dorpen; mensen die niet van hem hielden, omdat zij jaloers op hem
waren. Maar waarom was men eigenlijk jaloers op hem? Wel, deze man bezat een
aantal bijzondere gaven. Zo kon hij zich op bepaalde momenten één maken met de
natuur. De vogels en andere dieren, dus ook de wilde poema, gehoorzaamden hem.
Hij kon met ze spelen en hun opdrachten geven. Hij alleen kon met de totale natuur
communiceren, zelfs met het kleinste levende wezen, zoals de krekel. Soms, als hij
zin had, ging hij met de vogels op pad. Geen wonder dat deze man nooit problemen
had met het vergaren van voedsel voor zijn gezin. Natuurlijk waren er mannen in
het dorp die erachter wilden komen hoe hij dat
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allemaal deed. De Byjai, die ook een bijzonder karakter had, vrolijk, eerlijk,
behulpzaam en liefdevol was, sprak nooit met zijn vrouw of met anderen over zijn
bijzondere gaven. Het enige wat zijn vrouw van hem wist, was dat hij op onverwachte
ogenblikken niet meer in huis aanwezig was en als hij er dan weer was, vertelde hij
aan zijn vrouw en kinderen dat hij was gaan wandelen. Soms duurde zo'n verdwijning
een paar dagen: Waar hij precies naar toe ging, wist hij alleen.
Zoals elke pyjai in die tijd, leefde hij erg gedisciplineerd en volgde onder andere
een streng dieet. Zo at hij vlees of vis, nooit vers maar gerookt. Verder kwam hij
nooit in aanraking met vrouwen in de menstruatieperiode. Elke inwoner van
Ulemari-undy wist dit. De Byjai had zichzelf in de loop van zijn leven zodanig
geestelijk ontwikkeld, dat hij een waardige geestelijke was geworden.
Van heinde en ver kwamen zieken, naar lichaam of geest, naar hem toe voor hulp.
Hij genas hen met succes. Toen hij wist dat hij vergevorderd was, begon hij in zijn
dorp met een mentale ombuiging van zijn volk. Zijn streven was gericht op de training
van elk individu voor een hoger geestelijk welzijn. Eén van zijn doelstellingen was
het minimaliseren van de dood en hij verkondigde dat doden op een dag zouden
verrijzen.
Hij trof toen voorbereidingen voor deze ‘opstanding’. Hij instrueerde de mensen
hoe zij zich moesten klaarmaken voor dit gebeuren. Hij kondigde voor iedereen een
periode van vasten aan, die een half jaar zou duren. Tijdens dit vasten mochten de
inwoners van Ulemari-undy geen alcoholhoudende dranken gebruiken, alleen af en
toe wat jonge casiri. Jong en oud moesten dagelijks een kruidenbad nemen, onder
leiding van de Byjai. Alle geneugten van de wereld moest men in deze zes maanden
vermijden en de mensen kregen de raad om hun bezittingen in de grond te begraven.
Een uiterst sober leven voor de inwoners van Ulemari-undy was aangebroken.
Om deze periode in te wijden, hield men een groot feest. Het grootste deel van de
bevolking ging daarna tot vasten over. Een klein deel van de mannen zorgde voor
de nodige gemeenschappelijke voedselvoorraad en een speciale groep vrouwen had
eerst een mierenproef ondergaan.
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De Byjai trok zich terug in zijn speciale hut, de tokai. Hier riep hij de hulp in van
alle goede geesten in de wereld en van Tamusi, de Almachtige. De tegenstanders
van de Byjai volgden nauwlettend de gang van zaken. Met allerlei listen probeerden
zij hem te dwarsbomen, maar tevergeefs. Nadat de vastenperiode van een half jaar
was afgelopen, brak het grote moment aan. Enkele uren daarvoor was de Byjai uit
zijn tokai gekomen. Hij vroeg aan zijn volgelingen zich te verzamelen in de openlucht.
Het was vroeg in de avond en er scheen een heldere, volle maan. De sterren aan de
hemel waren ontelbaar. De vogels en andere dieren waren al gaan rusten en de
nachtdieren hielden zich stil. In deze doodse stilte bad de Byjai zachtjes. Hij zat op
een hoge boomstam.
Plotseling tegen middernacht ging de maan minder schijnen, de sterren verdwenen
langzaam. Een geruis zwol aan in de nacht. De nachtvogels en de krekels begonnen
te fluiten en te krieken. De tijgers brulden, de apen, konijnen, tapirs en andere dieren
lieten zich eveneens horen. De geluiden van de dieren werden steeds heviger. Het
werd pikdonker. De aarde begon te trillen. Ineens begonnen alle dieren in eenzelfde
taal te praten. Ook de mensen konden die taal praten. In deze wirwar van
omstandigheden wist niemand waar de Byjai zich op dat ogenblik bevond. Alles nam
steeds toe in hevigheid.
Toen verschenen er enkele onbekende gezichten, mannen en vrouwen, ze waren
mooi en welgevormd. Het aantal van deze onbekende gezichten nam toe. Terwijl dit
alles zich afspeelde, ontdekte een vrouw de verblijfplaats van de Byjai. Ze rende
stiekem naar hem toe en omhelsde hem stevig. Toen schreeuwde de Byjai: ‘Waarom,
waarom toch...?’
Plots was het alsof er een kortsluiting plaatsvond. Het werd ineens weer licht.
Iedereen lag dood op de grond. De Byjai? Hij was niet dood gegaan. Hij zat op zijn
hurken met gebogen hoofd, terneergeslagen...
De plaats Ulemari-undy bestaat nog steeds en is bekend als Epakadopombo, de
plaats van de opstanding. Het is nu een gevreesd gebied geworden. Niemand woont
daar meer.
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Hoogtij overzee
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Leo Ferrier
Notities van een vriend
Leonsberg, 15 april 1973
Hoop van harte dat jullie allen het uitstekend maken. Denk alstublieft niet dat het
steeds te laat opsturen van het één en ander bij mij maar een vorm van nonchalance
is. Hoegenaamd niet! Ik geloof dat ik gek ben. Heus, daar kan beslist niet langer aan
getwijfeld worden. Over de staking wens ik nu niet te spreken. Die groep die nu maar
wil blijven doorstaken, demonstreert wel wat ik eerder als juist vermoedde. Al werd
en wordt dat me door anderen tegengesproken. Het niet willen toegeven van de
Creool dat dat wat hij verloren heeft, door de Hindostaan gewonnen is. Deze
benauwende toestand van het maar volhouden van een ontkenning, een eindfase
hoop, ergo getransponeerde wanhoop, is tenslotte een met de kop tegen de blinde
muur loperij. Het straks van de ontnuchtering zal dan ook nog fataler om zich heen
grijpen. Overgeëmotioneerd om kwesties wat reëler te doorzien. De alles remmende
werking door de ontkenning van het feit dat de Creoolse groep een verschuiving
doormaakt, die inhoudt een minderheid te worden terwijl zij de meerderheid in haar
aanwezigheid meer dan zelf was. Totale onzekerheid. Ook voor de Hindostaanse
groep die zich in de maatschappelijke realiteit haar groeiende positie als meerderheid
ziet openbaren. Een dwangsituatie voor allen, Creool en Hindostaan. De Surinamer
zal zich de onontkoombare ambivalentie voor het wel en niet aanvaarden hiervan,
in juist zo'n kritiek stadium van onze gezamenlijke ontwikkeling nu, tot het volk van
morgen, beter moeten beseffen. Dit laatste vooral, is toch zo nodig. En we kunnen
het niet zonder elkaar. Enfin!
Ik deug nergens voor. Ben aldoor depressief en dan weer agressief. Die
ellendelingen hebben de vorige week alweer ingebroken.
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Ik kan er niet meer tegen. Dit is al de achtste inbraak! Alle koperen antiek gestolen,
die ik van mijn grootvader gekregen heb. Hij is vijfentachtig. De afgelopen vijf weken
was er iedere keer een deur of raam geforceerd. Nu hebben ze weer hun slag geslagen.
En dan te weten dat alle kamers apart op slot zijn! Al dat gezeur met die sleutels.
Ook iets om een zenuwinzinking van te krijgen. Ze zijn gewoon door zo'n spleet
boven een deur weet je, wel van twintig centimeter muskietengaas gekropen.
De rest van alle ellende. Ik kán het niet! Ik kan niet schrijven. Nergens deug ik
voor. De hele werkkast ligt nu vol met tiksels voor drie nieuwe boeken. Ik heb nog
nooit zoveel geschreven. Toch zou ik die hele rotzooi de rivier in willen smijten. Ik
kan er niet eens één, laat staan drie behoorlijke boeken van maken. Bijna twee jaar
terug in Suriname. Niemand! Niets!! Geen vrienden. Steeds erger ervaar ik mijn
alleen zijn als een hinderlijke eenzaamheid, die ik niet langer wens te aanvaarden.
Waarom heb ik niemand? Gewoon een ander, die voor mij een ‘iemand’ is. Maar ja,
je weet wel hoe het met dit soort verlangens gaat.
Ik ontmoet straks inderdaad een vriend om mee te leven. Gaat eindelijk schitterend
met hem, juicht een ieder die het hopelijk echt met me meent. Maar jawel hoor, na
drie maanden of zo lig ik dan met een maagzweer of longkanker in het ziekenhuis.
En, afgelopen natuurlijk. Ik zal dan ook nog zo stom zijn het optimaal te gaan
aanvaarden, zoals ik dat met alles doe. Altijd maar stilblijven. Nooit eens klagen,
verdomme! Ik walg van mezelf. Flinkdoenerij allemaal! Ondertussen heb ik hier
twee jaar van dat schijtsalaris al maar een bankschuld zitten afbetalen. Nu moet ik
ze gewoon smeken voor een goed instrument. Niet eens een beetje geld voor een
leuk hemd of een hippe broek. (De buit van de eerste diefstal bestond uit alle en dan
ook alle mooie overhemden en zelfs mijn ondergoed.) Anderen rijden met gemak in
auto's. Ik kan niet eens een tweedehands fiets kopen!
Thuis voel ik me niet okay om te schrijven. Al die rommel die ik vanaf december
tot maart jongstleden haast dagelijks heb zitten neerpennen. Geen moer kan ik er
mee doen. Dat komt door die strontverbeelding van me. Liever knoop ik mezelf maar
op! Deug je er niet voor je leven iets te bieden en ben je daarbij ook nog on-
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geschikt met een ander of anderen te leven, dan behoor je eigenlijk te creperen. Dat
alleen zijn van mij, straalt geloof ik een soort pathologisch egoïsme uit. Daarom
heeft iedereen de pest aan me. En ik nog het meest! Het is toch een vloektoestand
dat die dieven keer op keer hier komen stelen? Alles wegdragen, wat voor mij juist
zoveel betekent. Ik ben er niet weinig trots op geweest dat mijn grootvader geen
ander, maar mij het antieke koper toevertrouwd heeft. Voor hem nog een
huwelijksgeschenk van zijn moeder. Ze hebben ook een radio gestolen. Die mogen
ze gerust houden. Beesten!
Ondanks al deze ellendige strontrotzooi, zo negatief als maar mogelijk, wil ik toch
optimaal in het leven, in mijn leven geloven. Moet het zo, mag of kan het niet anders,
dan zal ik het ook nemen. Mijn grote smoel zal ik dichthouden. Ik hoef niet te
schrijven. Geen pianist te zijn, geen moer! Mezelf wens ik ook niet belachelijk te
maken door-zeker om indruk op anderen te maken-me te gaan uitsloven het te zijn
of schijnen te zijn. Morgen hoop ik in staat te zijn je het een en ander op te sturen.
Ook het boek waar je om vroeg. Maak je niet bezorgd. In alles schuilt wel een
voordeel. Houden jullie je heel goed. Misschien is het wel een voorrecht kapot te
gaan. Ik weet het niet.
O ja, nog iets van die diefstal. Wonderlijk, toch! Kan je je nog herinneren dat ik
in een van die koperen vazen op het boekenrek een houten poppetje had? Je hebt het
eens, zeer geconcentreerd, in de palm van je hand gesloten om er de trillingen van
te voelen. (Zeg ik dat goed?) Dat wilde je, nadat ik je had verteld dat ik het in de
hele conservatoriumperiode bijna dagelijks gebruikte voor het uittikken van ritmische
figuren. Die trillingen moeten inderdaad rein en zuiver zijn, zoals je me dat op die
middag verzekerde toen je ze opving. In de achterkamer hebben ze het neergesmeten.
Beslist in panische angst nadat ze het even hadden aangeraakt. Ze hebben het dus
niet mee genomen. En toch is het heel mooi. Er moet ergens wel een verband mee
zijn. Je weet zelf ook nog wel dat op de dievenmarkt de vraag naar antiek koper en
fijn boslandcreools snijwerk op het ogenblik het grootst is. Enfin.
Iedere avond drink ik nu djogos in de bar aan het water. Ik eet, soms. Heel hartelijke
groeten hoor. Ik houd heel veel van Leons-
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berg. Ik woon hier fijn. Ach, misschien is dat met die dieven en die eenzaamheid
een beproeving.
Je maintiendrai,
Combé, 15-7-1973
Na school werk ik iedere dag aan het nieuwe boek. 's Middags slaap ik nooit. Hier
aan de rivier, een paar kilometers van de monding, merk je door die heerlijke wind
niets van die afmattende middaghitte. In de stad blijft die soms nog tot vijven hangen.
Ik zoek naar een nieuwe werkgewoonte. Door mijn werk op school, kan ik 's nachts
niet meer werken, zoals ik dat vroeger het liefste deed. Ik ga extra vroeg naar bed
om 's morgens om halfvier op te staan. Voor ik dan naar school moet, kan ik nog wat
werken. Een poosje ging het heel goed zo met dat nieuwe boek. In november was
ik, na twee maanden, zelf heel erg enthousiast. In het ene waar ik mee bezig dacht
te zijn, ontdekte ik een tweede boek. Het was allemaal begonnen met een niet
chronologische samenstelling van al mijn notities vanaf september 1971. In die maand
kwam ik werkelijk voorgoed terug. De hele decembermaand, in de vakantie
nachtenlang, werkte ik nerveus aan het van elkaar scheiden van een twee-eiige
Siamese tweeling. Of dit medisch juist is gezegd, weet ik niet. De illustratie kan,
denk ik wel duidelijk zijn. Ik vraag mezelf af, of ik er wel goed aan doe met beide
boeken. De eerste week van het nieuwe jaar overvalt me met nare depressies en
allerlei schuldgevoelens. Allemaal door de onzekerheid van mijn nieuwe werk. Ik
probeer aan een uitspraak van Gide te denken, dat in de pop van mijn
notitie-samenstelling Blawoj, de larve Brsk (Prabja Brsk) zich gevormd heeft. In
beide heb ik het over mezelf. Het leven op Leonsberg. Mensen, de rivier en
buschauffeurs. Het dagelijks oversteken naar school met de veerbarkas. Een vol jaar
lang volg ik iedere dag de werkzaamheden van het enorme verkavelingsproject
‘riverview’ hier aan de rivier. Vanaf mijn balkon en uit de ramen van mijn werkkamer,
kan ik het grootste deel daarvan overzien. De arbeiders ken ik allemaal. Deze hard
werkende mannen veranderen zichtbaar een zwaarkleizwamprivierbos dat het in het
begin is, in een prachtig groen geëgaliseerd landschap met wit beschelpte straten en
tussenpaden. Pre-
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cies een jaar. Eerst een periode van zware regens, dan felle droogte met veel stof.
Afvoerkanaaltjes met helder water. Een wat breder en langer kanaal aan de
noordzijde, geeft door een lichtgroene omzoming aan het hele landschap waarin de
grote sierbomen gelukkig gespaard zijn gebleven, een heel apart karakter. Na de
eerste ruk flink doorwerken, neem ik 's middags tegen vijven even een pauze voor
een wandeling met Rasso op het project. Ik wandel altijd naar dezelfde plek. Waarom
ik ook de eerste keer naar die plek gewandeld ben, weet ik niet. Ik neem een klein
plankje mee om niet op de vochtige grond te zitten. Rasso rent vast vooruit.
Voor me de brede rivier. Bij eb, bruin troebelig aanrollende moddergolfjes. Na
een uurtje kaatsen late, oranje zonnestralen er sombere nuances violet in. Van de
groenig bruisende vloedgolven omrand met ragfijn schuim, geniet ik beter. Een
stralend blauwe hemel. Koele wind. Een vlucht witte snippen scheert plotseling
rakelings over het water. In formatie, een mathematisch haarscherp gelijkzijdige
driehoek. Basis en top schijnen elkaar snel van plaats te verwisselen. Voor je ze kunt
tellen, zijn ze alweer in het niet verdwenen, waar ze net uit vielen. Op de andere
oever. Het eerste dat duidelijk te zien is, het huis uit Ātman, zwevend in een koepel
van donkergroen bos. Buitenboordveerbootjes zie ik af en aan varen. Dezelfde namen.
Daar op die plek, maakt mijn geweten me bewust van het conflict dat in feite mijn
depressie, wanhoop en onzekerheid veroorzaakt. Een zekere onvrede tussen mezelf
en mijn nieuwe werk.
Twee maanden zijn er nu weer om. Geen school. Toch heb ik niets en dan ook
niets met het schrijven kunnen presteren. Al die ideeën van me. Ik wil toch wel.
Meen ik nu de kern gevonden te hebben waar het in zit dat ik er niet goed toe kom?
Iedere keer komt er weer te veel tussen. Zo kun je niet werkelijk geconcentreerd
werken. Alles duurt zo kort. Die invallen, schetsen. Voor Brsk. Dan weer voor Blawoj
of de Mandiënri. Eén dag. Meestal ben ik daarna niet meer in staat iets zo af te maken,
dat ik het gaaf getikt voor me heb. Later blijkt het allemaal te vaag om er in de zin
van uitwerken iets mee te doen. Toch blijf ik er steeds mee bezig. Weer zo'n prachtige
middag. Het landschap is schitterend. Vrouwen,
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jong in kleurige jurken, andere in rok met witte bloesjes. Alles, hoofddoekjes om.
Drie kruiwagens vol vers gesneden gras voor de koeien. Kindertjes, huppelen spelend
en joelend vast vooruit. Dezelfde Javaanse familie van iedere middag. Ze gaan nu
de binnenweg in en zwaaien. Ik zwaai even hartelijk terug van mijn plaats achter de
werktafel bij het raam dat uitziet op dit mooiste gedeelte van het project. Op de
achtergrond een open strook waar geen bomen meer staan, nog net de rivier. Het
brede kanaal is weer even mooi. De lucht een zachtblauw, hier en daar bijna
verscholen achter een doorzichtig vaag schoon wit. In de verte, helemaal aan het
eind van het kanaal waar de weg doodloopt, staat een auto.
Gisteren voelde ik me weer zo rot. Stronterig van alles. Niets lukt. Rotzooi, door
het geld, de mogelijkheden. Over een paar jaar ben ik even ver. Alles is voor een
groot deel verpest door die strontmeid in Holland. Ze dacht me in haar macht te
kluisteren door me via weet ik wat voor een soort debiele jonkheer, om geld dat ik
van haar op de meest eerlijke manier geleend had, te chanteren. Om haar, een hoop
gelul met die bank, haar dat schijt-vloekgeld terug te betalen. Maar ik kom er heus
wel uit! Ik kan nog liever kapot gaan. Nergens deug ik voor. Dat walgelijk geslijm
van lieden, uit die incrowd hier om me heen omdat ik een beetje schrijf. Beteken je
verder wat? Geen moer! In deze toestand met het pianospelen, alles ook fout. Twee
maanden studeren. Nu opeens overal gesukkel in het spel. Ik geloof dat die dagelijkse
onanie werkelijk mijn zenuwstel begint aan te tasten. Daarom ben ik misschien zo.
Al dat negatieve, dat pessimistische in me, zodra ik thuis ben. Op straat voel ik me
soms beter. Ik neem me dan echt voor hard te werken als ik thuis kom. Nooit komt
er iets van terecht. Nu voel ik me alweer zo wrevelig. Die hele geldrotzooi. Geen
piano hier, geen vleugel. Verdomme! Ik ben ook veel te achterdochtig. Die hele
achterdocht van mij schuilt in al dat negatieve waarmee ik overbelast rondzeul. Ik
moet ook niet meer tussen al die geweldige lui in de Coconutbar gaan zitten lullen.
Met al dit gedoe hoor ik er niet bij. Ik denk altijd dat men me uitlacht. Elkaar een
duwtje geeft of weet ik wat voor soort teken als ik iets zeg. Ik heb nu al een soort
walging over me van dat geroddel op die muziekschool. Dat zich artiestvoelerij van
ze!
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Soms denk ik dat ze maar kunnen barsten! Liever was ik maar weggebleven ook.
Iedere ochtend neem ik me nu al een maand lang voor, 's avonds niet meer naar
de bar aan het water te gaan. Ik drink er mijn dagelijks geworden hoeveelheid bier
van twee, soms drie flessen. De hele avond door werk ik mijn te kleine slokjes,
kauwend naar binnen. Soms maak ik allerlei aantekeningen op slordig afgescheurde
stukjes papier, waarop de jongens van de bar de rekeningen schrijven. In mijn eerste
gesprekken, begon ik al tegen die jongens te zeuren. Ze wisselen steeds. Nemen
ontslag of blijven gewoon weg. Ik maak nu al het vijfde bedieningscouple achter de
bar mee. Allemaal hebben ze iets dat me aantrekt. Geen keer heb ik succes gehad.
Wel altijd veel begrip, maar daar heb je eigenlijk niet veel aan. Ik wil ook direct een
avond met ze naar bed. Op bijna alle buschauffeurs ben ik verliefd. Ronald is de
aantrekkelijkste van allemaal en van Robby houd ik het meest. Ook daar tot heden...
niets...! Altijd moet ik ze betrappen met een mooi meisje of vrouw naast zich voor
in de bus. Robby zag ik woensdagavond met een meisje door de Wanicastraat rijden.
Op een verdacht uur natuurlijk. Wat heeft hij er in hemelsnaam te zoeken! Hij woont
er niet. Straks zit ik toch weer in de bar. In de sleur weer alleen.
Zaterdagmiddag. Ik zit in mijn werkkamer. Net heb ik een opname van Mozarts
pianoconcert in A opgezet. Mijn schrijftafel staat precies aan het raam. Voor mij, het
panorama van een prachtig landschap aan de rivier. De lucht is erg betrokken.
Nuancen groen, grijs en bruin bewegen langzaam in het heldere water van het kanaal,
een lijn waarmee ik het geheel van hieruit loodrecht in tweeën kan delen. Het is ook
koel. Kleuren gras, de grote bomen langs het kanaal, de breedbeschelpte weg en de
kale, donkergrijs-bruine aarde op het het laatst ontgonnen deel van het terrein,
ontvangen een zachte tederheid. Op andere middagen doen die kleuren moe aan. Fel
straalt dan het licht overal uit een helblauwe, onbewolkte hemel.
Er gaat een enorme rust van het geheel uit. Innerlijk word ik stiller. Het is maar
een moment, dat ik toch als oneindig ervaar. Dat helemaal samenvloeien van mezelf
met rust en muziek. In hetzelfde ritme van het concert bewegen verwachtingen de
ontspannen ruim-
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ten van mijn bewustzijn binnen. Die voor liefde, gevoelens van intens verlangen naar
een ander, met wie ik samen zijn kan. Muziek, een goede vleugel of piano in huis te
hebben. Op een goed instrument hier thuis zelf hard kunnen studeren. Beter schrijven
in een sfeer, die daardoor van meer ontsmet zal zijn.
Gisteren heeft het na al die maanden van felle droogte, voor het eerst flink geregend.
De aarde was zo droog. Al het water verdween direct in de vele droge, korstige
scheuren van een bijna versteende grond. Nu ziet die er nog onverzadigd, droog uit.
De man van iedere dag, snijdt in geoefende strak ritmische bewegingen van beide
armen, zijn gras. Met elke volgende hoeveelheid loopt hij naar zijn kruiwagen. Bijna
valt de al halfvolgeladen wagen om. Haastig grijpt hij er naar. Een groot deel van
het gras ligt nu naast de wagen. Misschien is hij wel een beetje boos daarom en vloekt
hij binnensmonds. Niet luid. Ik denk, nooit. Zijn drie kindertjes spelen vlakbij. Ik
zie ze nu zitten op de rand van een kleine kapa. Die hebben we een paar weken
geleden allemaal voor het eerst gezien, geloof ik. Toen was dit deel van het terrein
nog bos. Naast het transformatorhuisje, het enige gebouwtje hier recht voor me,
kwam ook een bijna ongeschonden fundament bloot. Zeker van een groot
plantagehuis. Eén van de jongens, de oudste denk ik, rent nu naar zijn vader toe.
Samen duwen en drukken ze het gras goed vast in de wagen. Beiden hebben laarzen
aan, zie ik. Ik zwaai, zij zwaaien terug. De vader wijst even naar de zwarte koe, die
met twee bruine iets verder langs het kanaal staat te grazen. In een vuist met
opgestoken duim, laat ik zien dat ik hem goed begrijp en dat ik ook erg blij ben. Nog
geen week geleden lag die zwarte koe in de hitte van twaalf uur op het open terrein
naast mijn huis, in een soort flauwte te stuiptrekken. De man stond er met de hele
familie bij en ik sjouwde emmers water aan. Gelukkig is zijn koe nu weer helemaal
gezond. Net zag ik ook drie geitjes van de kapa naar het gras aan de weg toe lopen.
Vanaf het balkon moet ik ze zeker nog kunnen zien.
Op het balkon, roep ik naar Roy. Eenzaam zit hij op z'n hurken in de tuin voor
hun huis in het gras te plukken. Mijn huis staat in de bocht, die de hoofdweg rechts
maakt naar de rivier en links, smaller en ook een zandweg naar binnen, Leonsberg.
Alleen mijn huis staat op hoge neuten. Links en rechts van mij, niets. Aan de overkant,
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vijf bungalows voor en na de bocht drie. In de eerste van die drie, woont de familie
van Roy. Langzaam richt hij zich op. Een mooie slanke jongen van zestien. Hij roept
niets terug, maar spreidt beide armen uit in het stereotiep gebaar van vraag, hulpeloze
verveling van iemand die radeloos naar zich zelf zoekt na een plotselinge en zeer
emotionele verandering in zijn levenssituatie. Hij denkt beslist aan Lucia, schiet het
door me heen. Ze is de vorige zondag verdronken.
Woensdag hebben we z'n pleegzusje begraven. Veel te laat kwam haar kistje bij
de aula van het kerkhof aan. De hele familie en allen van Leonsberg, zaten al een
uur te wachten. In 't bijzijn van allen werd het kistje opengeschroefd voor de mis.
Roy heeft toen erg gehuild. Hij was die zondag niet thuis, toen ze haar verdronken
lichaampje naar het ziekenhuis vervoerden. Hoop was er niet meer. Iedereen wachtte
op Roy. Op de andere oever, in Commewijne speelde hij mee in een voetbalwedstrijd.
Vanaf die zondag heb ik steeds aan V. gedacht. Iedere dag zag hij zijn zesjarig
dochtertje spelen in de buurt van de bar. In hem zag ze niets meer dan een gewone
barbezoeker. Haar ouders, zeker haar moeder, maar de man met wie ze getrouwd is,
is niet haar vader, waren voor een paar maanden naar Suriname gereisd. Roy had
zich als een oudere broer al helemaal aan het kind gehecht dat voor een medische
behandeling langer in Suriname zou blijven. De ouders zag ik vertrekken. En even
snel was het verblijf van Lucia hier een jaar. V. moet wat voorvoeld hebben.
De laatste tijd dronk hij iedere dag in de bar. Ik had hem nooit eerder in de bar zo
zien drinken. Een heel enkele keer een glas bier, opeens de ene na de andere djogo.
Op een middag zagen we het kind spelen bij de bar. Hij vertelde me de hele
geschiedenis. Er was door anderen goed gestookt en zijn verhouding met de moeder
ging kapot, nog voor zijn kind dat ze al verwachtte, geboren werd.
Op de begrafenis ontmoette ik z'n zusters. Hij was er niet. In de bar ontmoet ik
hem nu zelden. Kom ik hem op Nieuw-Amsterdam tegen waar hij woont, dan ontmoet
ik een man die heel erg veranderd is.
Ik weet niet hoe laat het was, toen ik begon te schrijven. Nu wordt het al donker.
Het is kwart over zes. Koeler. Voor, aan het
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water, kan ik nog net twee honden ravottend achter elkaar zien rennen. Ik moet even
aan Rasso en Braby denken. Erg jammer dat ze er niet meer zijn. Hondeziekte!
In één week heb ik beiden kort na elkaar, Rasso het eerst, in de tuin moeten
begraven. De lucht ziet er niet meer zo betrokken uit. Strepen avond trekken aan de
horizon een vaag roze in grijsblauw, dichter groeiend donker. De man is met de
overvol geladen kruiwagen al een eind de binnenweg in gelopen. Straks kan ik hem
niet meer zien. Achter hem, de jongens. Elk een koe vast aan het touw. Ik vind het
toch wel fijn dat ik nu ruim twee maanden weer regelmatig een paar uur per dag
piano kan studeren. In het muziekinstituut, waar ik na een jaar twijfelen, sinds kort
toch een paar middagen les geef. Docent ben! Eindelijk weer werken, na een vol jaar
geen toets te hebben aangeslagen. Ik werk beter dan een paar jaar geleden. Natuurlijk
die bekende depressiemomenten. Maar die horen er bij. Die hele conservatoriumstudie
is een dagelijkse mijmering. Wat ik moet doen, weet ik nog niet. Het ideaal is het
geheel zo goed mogelijk af te ronden. Maar dan wel in de juiste verhoudingen met
en tot het schrijven.
Op zulke middagen voel ik mij met mijn werk, de muziek en mijn omgeving heel
erg gelukkig. Gelukkig in die eenzaamheid van mijn alleen zijn. Het is dan wel zonder
die ander, van wie ik zal houden, samen. Dat alleen zijn wil ik dan toch behouden.
Misschien alleen maar hiervoor. Op andere middagen ervaar ik totaal tegenstrijdig,
die eenzaamheid als een hele grote armoede, een nood die dan snel gelenigd moet
worden, om werkelijk mens te kunnen zijn. Dan weer die angst! In al mijn
verwachtingen en fantasieën breekt die plotseling door, wanneer ik mij samen met
die andere man een nu eens ideale dan weer reële verhouding denk voor te stellen.
Wil ik dat wel? Zou ik het wel kunnen als het zover zal zijn? Ik geloof niet dat het
alleen aan die ander zal liggen. Twijfelen, zal ik zeker.
Ik ben het opkomen van de maan vergeten. Op zo'n maanheldere avond verwacht je
niet dat ze een grote pagara-vuurwerk zullen afschieten op de grote, cementen bak,
het waterreservoir, waarin Lucia de vorige week zondag in haar spel met bloemen
verdronk. Op het balkon sta ik er naar te kijken. De laatste knal, een vuurpijl die
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schel fluitend de heldere hemel in snelt. Mijn platenspeler is net afgeslagen. Nights
in the gardens of Spain van Manuel de Falla. Na het vuurwerk, een sfeer van sacrale
stilte, die zich in het zacht bewegen van de hoge dennebomen aanwezig noemt.
Kruitdamp trekt langzaam onze huizen voorbij. Ik adem herinneringen in van
nieuwjaar. Voor mij de afgelopen tien jaar, steeds meer uit principe, een avond van
alleen zijn. Een korte regenbui zuivert de lucht, wist van bomen, planten en bloemen
het laatste stof. Leonsberg ontvangt een nieuwe zuiverheid in de harten van haar
bewoners. Wij.
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Bea Vianen
Over nonnen en straffen
Een droom heeft mij wakker gemaakt. Ik dacht dat ik in het Internaat was en in de
rij liep. Naast Norine. Een rozenkrans in de hand. Ik hoorde de stem van de Overste.
Zij prevelde. Voor mij gaven de meisjes elkaar duwtjes om het gebed van de soeur
belachelijk te maken. Ik was acht. Mijn moeder lag in het ziekenhuis. Zij zou daar
jaren liggen. Aan de hand van mijn vader beklom ik de brede en hoge stoep van het
klooster aan de Gravenstraat. De zon ging onder. Ik denk dat het vier uur was. Ik
huilde. De stilte van de kloostervestibule greep mij aan. Ik voelde mij gevangen, ver
van de spelletjes die ik zo graag deed: het vangen van aardwormpjes met lange
grassprietjes, natgemaakt met speeksel om de soekroeboes, zoals wij de wormpjes
noemden, aan te lokken. Ik voelde mij ver van de hangalampoeheiningen, de bladeren
die ik doorprikte met de harde doorns van de babydruif. En dan mijn tadja's van
zand, versierd met gele bloemen die ik langs de goot voor ons huis plukte. De
zoemende honingbijen, gevangen met een stukje papier.
Tja, ik was acht toen ik kennis maakte met lange gebedsoefeningen, straffen,
gangen, vestibules, refters, mangelkamers, koepen, zalen en biechtstoelen.
Het Internaat van de Orde der Franciscanessen was een wereld in het klein, roterend
door de kracht van christelijk kolonialisme. Een kleine wereld ook omdat alle rassen
van onze samenleving dezelfde straffen ondergingen, dezelfde zonden beleden en
dezelfde taal spraken. Het Nederlands. De voertaal. De taal van de beschaafden.
Gesproken door de Chinese meisjes uit het district Nickerie en uit Marowijne. Door
de Indiaanse meisjes, de onverschrokken dochters van de Caraïben en de Arowakken
uit Donderskamp en Corneliskondré aan de benedenloop van de Coppenamerivier.
Door zovele anderen die ik mij nog erg goed herinner. Vooral de
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rebellen, even onverschrokken als de Indiaanse meisjes voor wie ik grote bewondering
had. Stella, Wilma, Joosje, gevolgd door de familienaam Indiaan. Ik kon goed met
ze opschieten, ofschoon zij een stuk ouder waren. Toch durfde ik ze nooit te vragen
of het waar was dat 's nachts in het donker van de Palmentuin drievingerige Indianen
ronddoolden.
Het Internaat was een deel van het klooster, aan de kapel verbonden door een
route, bedekt met gegolfde zinkplaten en aan weerszijden geschraagd door wit
geschilderde houten palen. Het huis was ook wit geschilderd, had groene ramen en
deuren die uitzicht gaven op de bleek: grasvelden waar de witte was te bleken werd
gelegd. De grasvelden van elkaar gescheiden door paadjes van schelpzand. Korte
sinaasappelbomen lieten hun bladeren vallen op het zachte gras. Een keer per jaar
wekten zij, wanneer de vruchten rijp waren, de indruk van oranjeruikers. Oranjeruikers
voor wezen, halfwezen, meisjes die door hun ouders naar de stad waren gebracht om
het ulo- of mulo-onderwijs te kunnen volgen of een vak te leren. Oranjeruikers voor
de straffen in het donker van de bleek, het donker van de koepen. Het donker van de
zolder. Op zolder werd de was opgehangen: wijde jurken met geplooide rokken die
tot ver onder de knie reikten. Broeken met knoopjes aan de achterzijde van het lijfje
en met lange broekspijpen, opgehouden door knoopjes aan het lijfje of door koorden.
Op zolder was het zelfs bij daglicht donker en akelig stil. Gepiep van vleermuizen
achter hanebalken. In een hoek een baar. Een zwart kleed eroverheen met witte,
ingenaaide doodskoppen. ‘Uit iedere hoek zal de duivel te voorschijn komen,’ zei
de soeur, die je bij de haren naar boven sleurde en je met je beddegoed achterliet.
Het beste wat je doen kon was het laken zo om je heen wikkelen dat alleen je neus
eruit stak. Uit iedere hoek zal hij te voorschijn komen. En aan de lijnen onze kleren
als vogelverschrikkers uit de moestuinen van het klooster. Als spoken.
Onze leeftijden varieerden tussen drie en vijfentwintig. De slaapzaal was verdeeld
in drie afdelingen. Een voor de kleintjes. Een voor de middelsoorten en een voor de
groten. Voor ons, de middelsoorten, was de slaapzaal berucht door de pottenkast.
Een lage ruimte onder de trap die naar de zolder leidde. Het stonk er naar creoline
en lysol waarmee de potjes van de kleintjes werden ge-
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wassen. Er waren ook andere kasten, koepen, waarin wij werden opgesloten om over
onze zonden na te denken. De Clemenskast in de vestibule met de brede trap naar
de slaapzalen. Bij de trap stond een levensgroot beeld van de heilige Jozef op een
voetstuk. Het beeld was spierwit, hol van binnen en had een groot gat in het hoofd.
Op een dag toen ik uit school kwam, zag ik het beeld van Sint Jozef buiten op de
bleek staan om schoongemaakt te worden. De sinaasappel- en bacoveschillen die er
in gegooid waren hadden door de zure stank die zij verspreidden de aandacht van de
Overste getrokken. Rechts van de vestibule met het marmeren beeld van de heilige
Jozef volgden de refters, vervolgens het gemetselde deel met de wc's en de badkamers.
Een van de badkamers aan het einde van de stenen gang heette de bezemkast. Ook
hier werden wij opgesloten.
Je kon je ook ontspannen als je het geluk mee had. Rondom het klooster lagen
prachtige tuinen met de zoete geur van zonnebloemen, Sint Jozeflelies en rozen. Je
kon naar ze kijken of staren en dromen van bijen en vlinders of glazenmakers. Je
kon ook stoeien. De scholen die aan het klooster verbonden waren telden genoeg
speelterreinen en speelplaatsen om je te vermaken. Onze intieme speelplaats grensde
aan de wc's en aan de badkamers. Wij kwamen er langs een houten trapje met zwarte
en vettige leuningen. Een deel ervan was gemetseld, overdekt met zinkplaten en aan
een kant afgesloten door een muur. Op armshoogte waren hokjes voor onze schriften
en verkadedozen met pluisjes, poppen en ander speelgoed. Onder de hokjes een
lange, smalle getraliede houten bank. Tegenover deze bank stonden tafels met plompe,
zakelijke schoolbanken eromheen. Hier zaten wij te lezen of met elkaar te babbelen
wanneer het regende. Hier zaten wij doodstil te wachten op onze beurt: het dagelijkse
bad om drie uur 's middags. Ik zie mij weer zitten, een zeepdoosje, tandpasta en
tandenborstel, gewikkeld tussen mijn baddoek en de veel te lang en te grote broek
op mijn kleine schoot. Ik voel het zand van het onoverdekte gedeelte naast de tafels
en banken onder mijn voeten. Ik zie de reus van een manjeboom. Zijn takken boven
mijn hoofd en de zinkplaten. Op het heetst van de dag lag er veel schaduw onder.
Wij vonden het heerlijk om te zitten op de uitstekende ijzerharde wortels rondom de
brede en krom-
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me stam. Wij zaten er ook om zo snel mogelijk te kunnen toeschieten. In de manjetijd,
wanneer de trossen geel en uitnodigend waren. Wij hadden altijd honger. De drie
karige hoofdmaaltijden met een tienuurtje ertussen waren niet voldoende om de
honger te stillen. Het tienuurtje? Een half broodje van vijf cent besmeerd met boter:
brood met boter. Of belegd met guavejam, pindakaas of geitedrek, een produkt van
verzuurde melk. De kaas was doorzichtig als nylon. In de guavejam zaten vaak
mieren. In de rijst maden. Een half Joods meisje, zij heette Victorine, verzamelde ze
in een flesje. Zij liet het flesje aan haar moeder zien en toen was zij weg. Sommigen
onder ons lieten net als Victorine de rijst onaangeroerd staan en aten alleen de groente
op. Dat betekende dat je nog veel meer honger had en als een soort uitgehongerde
herbivoor onder en tussen de bomen van de speelplaats liep te ijsberen. Het was
verboden een gevallen manje of mammie op te eten. Of een sapotille. Je moest ze in
de grote houten bak doen. Vruchten verzamelen, heette dat. Toen ik ontdekte dat de
bak voor het klooster bestemd was, begon ik op allerlei manieren vruchten te stelen.
Ik kon goed mikken. De capuchon stond de soeur in de weg. Zij had een slecht
overzicht op de spelende meisjes. Onopvallend bereikten mijn stokken de boomrijpe
manjes en sapotilles, de tamarinden, de amandelen en de advocaten. De halfrijpe
vruchten verstopte ik in de grond tussen dorre bladeren. Telkens keerde ik terug naar
het plekje waar mijn vruchten lagen om het rijpingsproces te inspecteren. Wanneer
de vruchten zacht aanvoelden, verdeelde ik ze onder een aantal medeplichtigen.
Meisjes die voor mij op de loer hadden gestaan. De vruchten werden opgegeten in
de wc. In de wc was je veilig. Het was de enige plek waar je je kon onttrekken aan
de loerende blikken van de surveillerende non. Tijdens het speelhalfuur kon je er net
zo lang blijven als je zelf wilde. Wie zou kunnen bewijzen dat je geen last had van
verstopping? Zo dacht ik er eerst over. Later besefte ik met hoeveel verklikkers ik
rekening moest houden. Verscheidenen van ons zijn ten slotte uit de wc's gesleurd,
een lekkende, half opgegeten manje in de hand, het helgele vruchtvlees druipend
langs onze mondhoeken. Wij werden gestraft. Opgesloten in een van de koepen. Wij
hadden het vijfde gebod overtreden: Gij zult niet stelen. En wij hadden gestolen, dat
wisten wij.
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Maar vaak zijn wij gestraft om dingen waar wij niets van afwisten en waarvoor geen
enkele verklaring werd gegeven. Ik weet nu dat het om het zesde en negende gebod
ging: Gij zult geen onkuisheid doen. Gij zult geen onkuisheid begeren. Hoe is het
mogelijk? vraag ik me nu nog af. Hoe is het mogelijk dat sommige meisjes de
middeleeuwse straffen ondergingen zonder in opstand te komen? Niet dat ik een
heldin was. Ik was mager en doodsbenauwd voor slagen en voor de eenzaamheid in
de strafcellen. Toch heb ik Magdalena Ramautarsingh niet verklapt. Zij had prachtige,
spierwitte tanden die zij minstens drie keer op een middag poetste. Zij deed dat tussen
het ophangen van onze broeken en het ophalen van de volle teilen door. Op een dag
mocht ik haar helpen van de Overste. Voordat ik naar boven ging fluisterde de Overste
mij toe dat ik het doen en laten van Magdalena moest volgen en het haar later moest
vertellen. Ik zei dat ik niets had gezien. Een leugen. Magdalena had achter het raam
van de zoldertrap staan wuiven naar een jongeman in de Wulfinghstraat. Ik werd
opgesloten. Vanaf die dag werd ik anders behandeld door verschillende van de grote
meisjes. Altijd al hadden ze een grote aantrekkingskracht op mij uitgeoefend. Ik vond
ze een soort heldinnen en volgde hun woede- en driftuitbarstingen met innerlijke
opstand en heimelijke pret. Ik vond het juist dat zij allerlei lelijke en boze dingen
aan het adres van de Hollanders uitsloegen. Ik vond het goed dat zij zich verweerden
wanneer zij dwars over hun gezicht werden geklapt door de Overste of door de soeur
van de keuken. Jammer dat de meesten onder hen wezen waren. Zij waren
overgeleverd aan de sociale en economische omstandigheden van hun familie of van
een peettante. Zij waren twintig en soms ouder wanneer zij het internaat verlieten.
Zij kwamen terecht bij familie die ze met tegenzin opving in de armoedige krotten
van de achtererven. Zij werden dienstmeid bij een mevrouw van tropische stand. Of
hoedenvlechtster. Het loon was vijfentwintig gulden in de maand. Zij zochten hun
toevlucht in de liefde van een man. De liefde die ons jaar in jaar uit als doodzonde
werd voorgehouden. Een vriendelijke toenadering. Een paar zakdoeken. Een paar
repen chocola. Een lapje stof. Een paar schoenen. Voldoende om hun van het
moederschap te verzekeren. Zij werden in de steek gelaten. In de krotten werden zij
uitgescholden en met een bezem de deur en het
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erf uit geranseld. De jaren achter de hoge zinken schuttingen aan de Mgr.
Wulfinghstraat! Ik vraag mij af of de vloeren van de klooster - kapel, de trappen, de
vloeren van de klaslokalen en van het Internaat nog even rood en glanzend worden
geschrobd voor en in de grote en kleine vakantie. Nu deze meisjes er niet meer zijn.
Wat hebben zij zich niet uitgesloofd om de schoolbanken, de stenen stoepen en de
wc's schoon te maken. Te schrobben. Ik vraag mij ook af of de opbrengst van
handwerkjes, geborduurde tafellakens en kleden, bestemd voor missiedoeleinden,
nog even groot is. Jazeker. Altijd zullen er wezen zijn.
‘Trek je sokken aan,’ hoor ik in gedachten de soeur tegen ons zeggen. ‘Met je
gezicht naar de muur. Kleed je aan en houd je lichaam bedekt. Met je gezicht naar
de muur. Praat niet tegen de buitenkinderen. Zij zijn slecht.’
Vreemd. Wij wisten dat op iedere schooldag geld werd ingezameld. Geld voor
Petrus Donders. Geld voor de heilige Antonius. Geld voor Sint Jozef. Geld voor
Moeder Maria. Geld voor het beeld van Fatima. Geld van de buitenkinderen. De
slechte kinderen. Wat was dan het verschil tussen ons en de meisjes die bij hun ouders
waren? Het verschil tussen bedrog en waarheid? Ik geloof het niet. Ook buiten werd
een heleboel verzwegen, verboden, voor slecht uitgemaakt. Er bestond geen verschil.
De nonnen waren alleen maar bang dat wij door het contact met de buitenkinderen
verhalen zouden horen die met jongens te maken hadden. Het woord jongen was
taboe.
Zelden kwamen wij op straat. Een enkele keer naar de dokter om olie - kienapolie
- te slikken tegen wormziekten. Soms gingen wij wandelen door de stad. De straten
maakten een enge indruk op mij. De grote kantoorgebouwen aan de Gravenstraat en
ook de huizen waren lang niet zo groot als die uit mijn herinnering. Wij mochten
zachtjes tegen elkaar praten. Als wij langs de kathedraal kwamen, moesten wij
eerbiedig een kruisteken slaan en schietgebedjes nazeggen. Naar slechte plaatjes
mochten wij niet kijken. In de buurt van de bioscoop moesten wij stilstaan en werden
wij er attent op gemaakt dat alle ogen op ons gericht waren. Wij waren het voorbeeld
van een goede opvoeding. Van zedigheid. Wij mochten niet kijken naar de affiches
tegen de muren van de bioscoop. Zelf heb ik nooit
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gekeken. Ik vond het best dat er anderen waren die wel keken, giechelden en zich
amuseerden. Na de saaie wandelingen door de stad kregen verschillende meisjes
straf. Volgens de soeur hadden zij wel gekeken naar de vuile prenten en ook gelachen.
‘Het is helemaal niet waar, soeur,’ zeiden de meisjes. ‘Wij hebben niet eens gekeken,
laat staat gelachen.’ Maar de overste kende geen genade. ‘Vuile straatmeiden, vlucht
met de jongens de bossen in.’
Het verzet groeide. Ik was een jaar in het Internaat. Op de speelplaats werd in die
tijd iedere middag het liedje over Indonesië gezongen. Indonesië kort voor de
souvereiniteitsoverdracht. ‘In het land van bruine mensen. In het land van suikerriet.
Waar de rijkdom kent geen grenzen, is alles weelde wat men ziet. Ziet men ginds
een bruine jongen op het veld daarhenen gaan. Dan denk ik dikwijls bij mezelve,
wat is een arme Javaan... In de sawah's zie ik ze wroeten, tot de knieën in het nat.
Ieder blanke needrig groeten die voorbij gaat op zijn pad. Wordt dan eens zijn groet
beantwoord, dan blijft hij vol bewondring staan. Dan denk ik dikwijls bij mezelve,
wat is een arme Javaan... Ginder in de verre dessa woont een schoon Javaans kind.
Het is de blanke die er heen gaat. Die haar zocht en weldra vindt. En Sarina die zo
mooi zong... Europeanen, armen en rijken, ook het onrecht kent een grens. Laat dan
uw beschaving blijken. Behandel dan de Javaan als mens. Want zij zijn toch hier
geboren. Het is de plek waarop zij staan. Doch wie heeft hun het recht ontnomen.
Het is die wrede, wrede Europeaan...’
Ook de drang naar vrijheid werd groter. De grote meisjes zochten naar een uitlaat.
Zij vonden die in de gaten en spleten van de zinken schuttingen. Kleine gaten werden
groter gemaakt. Door ons. Door de jongens op straat. Het gebeurde vaak dat een gat
of spleet donker werd door het oog van een jongen. Er werd gefloten. Namen van
de grote meisjes werden genoemd. De meisjes begonnen luidruchtig te praten. Zij
schaterden van het lachen, trokken elkaar bij de vlechten en renden opgewonden
over het erf. Sommigen gingen in de buurt van de schutting staan en begonnen te
dansen op hun eigen ritme. Zij deden hun uiterste best om ongemerkt hun heupen te
wiegen onder de wijde rok. Zij zongen bij voorkeur een liedje over het genot van
alcohol. ‘Mi lob, mi lob, mi lob mi sopi so'té, sere
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bamba.’ Soms werden zij betrapt. Zij werden geslagen en een paar dagen geïsoleerd
in een van de koepen. Zij kregen geen eten of het werd hun te laat gebracht op een
ogenblik dat zij het niet verwachtten.
Het is moeilijk de straffen die wij kregen systematisch op te sommen. Het is zelfs
onmogelijk. Je kon om alles gestraft worden. Iedere vijf minuten liep je het risico
iets te doen wat niet mocht. Om vijf uur in de ochtend werden wij gewekt door het
rinkelen van een koperen belletje. Wij sliepen op de vloer maar spraken van ons bed.
Het beddegoed moest snel worden uitgeschud en opgevouwen en daarna gelegd op
het onderste rek tegen de muur. Op het bovenste stond het minimum aan
toiletartikelen: tandenborstel, tandpasta, een handspiegel, Pond's poeder, talkpoeder,
een washandje en een baddoek. Washandje, tandenborstel en tandpasta werden haastig
gepakt om als een van de eerste bij de wastafel te zijn. In lange witte slaapjurken
holden wij elkaar voorbij. Wij hadden er geen zin in onze tanden te poetsen uit bakken
die al door verschillende handen waren gegaan. Wij vonden het afschuwelijk om te
staan aan de tafel vol slijm en uitgespuugde tandpasta. Het water dat af en toe over
de tafel werd gegoten was niet genoeg om slijm en tandpasta helemaal weg te spoelen.
Zuinigheid was een van grootste eisen in het Internaat. Ik was daarom verwonderd
dat sommige meisjes onder de middelsoorten op bepaalde dagen in de week naar
beneden gingen om zich te wassen. Ik benijdde ze. Veel, veel later begreep ik dat
het geen voorrecht was maar een hygiënische maatregel. Maar op die leeftijd kon ik
mij alleen maar verbazen over de dingen om mij heen. De straffen. De venijnigheid
van de klikspanen. Hun gekonkel. Zij haastten zich naar de Overste om haar te
vertellen dat er meisjes waren die hun bed ‘bewaard’ hadden. Terwijl boven het water
over de wastafel vloeide, de reinigende geluiden van mond en keel elkaar afwisselden,
klonken uit de vestibule de huilende stemmen van de meisjes die in hun bed hadden
geplast. Zij werden geslagen voor het beeld van de heilige Jozef. De lat die gebruikt
werd heette Jan. Huilend, hun gezicht verschanst achter hun ellebogen, keerden zij,
gevolgd door de soeur, naar de slaapzaal terug. Midden op de zaal werden zij
opgesteld. Op hun hoofden het vochtige beddegoed met
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de stank van urine. Af en toe werden zij belachelijk gemaakt door de klikspanen.
‘Pisbed! Pisbed!’ werd er tussen de tanden door gesist. Op de zaal mocht niet gepraat
worden.
Pisbed! Pisbed! Belangrijke gebeurtenis. Het verhaal ging van de ene slaapzaal
naar de andere. Wie was er wel geslagen? En waarom? Hoe waren zij teruggekeerd?
En daarna? En toen? Iedereen had haar eigen mening. De groten trokken partij voor
de bedwateraars en werden opstandiger. Maar het grootste deel van de middelsoorten
zweeg. Dat is ook een mening. Bang zijn is ook een mening. Norine was een
uitzondering. Zij bezocht evenals ik de betalende school. Wij zaten in dezelfde klas.
Zij leerde erg moeilijk. Haar ouders waren gescheiden. Misschien had zij verdriet.
Of misschien was zij werkelijk dom. Maar zij had iets wat maar heel weinig meisjes
onder de middelsoorten hadden. Zij was eerlijk, brutaal, nam geen blad voor de mond.
Zij wist dat ik iedere maandagmorgen brood met kaas en pindakaas van een
schoolvriendin kreeg. Zij heeft mij nooit verraden. Zij wist dat ik briefjes naar huis
stuurde om mij te beklagen. Zij heeft het nooit verteld. Door de taken die zij kreeg
kon zij zich allerlei vrijheden veroorloven. Achteraf ben ik gaan geloven dat zij
voorgetrokken werd omdat haar vader het dubbele betaalde van het bedrag dat in de
regel door de ouders van de niet-wezen betaald werden. Misschien meer. Het was
de tijd dat er op de Antillen met geld werd gesmeten. De tijd om rijk te worden. Ik
was niet jaloers op haar. Ik was al lang blij dat zij mij niet overbriefde. Toch voelde
ik mij niet altijd op mijn gemak wanneer ik naast haar liep en mij bewust was van
mijn eigen aanwezigheid. Norine droeg heel andere kleren dan de meesten van ons.
Haar jurken waren van Amerikaanse snit. Confectie. Erg modern en geweldig voor
die tijd. De kleine broekjes en broekrokken die ik thuis droeg zaten diep weggeborgen
in de kleerkast van het Internaat. Ik droeg broeken van katoen en ongebleekt katoen.
Broeken met lange pijpen die ver onder mijn rokken uitstaken. Later werden mijn
jurken verlengd met een reepje wit katoen. Ik was erg blij. De middelsoorten hadden
bijna allemaal een hekel aan Norine. Maar er was niemand die haar aandurfde. Zij
was de lieveling van de soeur die voor het eten zorgde en voor de zieken. De wonden.
De hoofden met luizen. De tenen met de zandvlooien. Norijntje, zoals de soeur
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haar noemde, bracht melk en chocola rond onder de kleintjes. Zij zat ook vaak met
ze te eten. 's Zondags was zij vaak weg en keerde huilend terug. Tot vandaag weet
ik niet waarom zij opeens naar de Antillen vertrok. Zonder afscheid van mij te nemen.
Wat ik mij nog erg goed herinner, zijn haar grote lichtbruine ogen, de lange wimpers
onder de naar voren getrokken Panamastrohoed met roze linten. ‘Square,’ werd de
schuine stand van onze hoeden genoemd. Van onze allepientjes. De mode. Ik had
ook een Panamastrohoed, schuin en diep naar voren getrokken om mijn ogen te
verbergen. Het ging gemakkelijk. Het grootste deel van mijn hoofd bestond uit haar.
‘Je ziet eerst de haren, dan haar gezicht,’ zeiden de groten met wie ik 's middags in
de studiezaal zat.
De verhouding tussen de middelsoorten was niet altijd even stroef en saai. Vooral
later toen er op de zaal meisjes bij kwamen die ook studeerden. Ik had ook geleerd
dat het voor mezelf veilig was aansluiting te zoeken bij de klikspanen. Ik kende hun
zwakke plek. Ook zij hadden honger. Ik beloofde ze een deel van de vruchten die ik
stroopte of een deel van de aardappelen die ik uit de kelder van het klooster gapte.
De weg naar de kelder had ik gevonden door een non die af en toe bij ons kwam
surveilleren. Ik mocht haar graag en vroeg of ik haar in de schoonmaaktijd mocht
helpen de bezems naar de kelder te sjouwen. De soeur zag dat ik aardappelen gapte
maar deed alsof haar neus bloedde. De klikspanen aan wie ik vertelde dat ik de
aardappelen uit de kelder had, luisterden geïnteresseerd. Zij probeerden in de gunst
te komen van de non. Zij hadden geen succes. De jonge soeur glimlachte naar ze.
Gereserveerd. Ironisch. Zij mochten niet mee naar de kelder. Aardappelen waren
een lekkernij omdat wij ze zelden op onze borden kregen. De klikspanen hadden mij
nodig en zorgden er voor dat ik zout kreeg om de aardappelen te koken. Zout werd
gestolen uit de Keulse pot in de refter. Tijdens het speelkwartier kookte ik de
aardappelen op het houtvuur, gestookt onder grote, ijzeren ketels waarin de kleren
van het klooster werden uitgekookt. De ketels aan het ene einde van de mangelkamer.
Ik verstopte mij achter de op elkaar gestapelde houtblokken tegen de verhitte muur
van de mangelkamer. Ik luisterde naar het pruttelen van het water in de
havermoutblikken op de gloeiende
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blokken onder de ketels. Maar er waren niet altijd vruchten en ook geen aardappelen
om de klikspanen te vermurwen.
Ik kreeg het ene kwajeteken na het andere.
Het was niet alleen verboden op de slaapzaal te praten. Je mocht nergens praten
zonder dat je daar toestemming voor had gekregen. Deed je dat wel dan kreeg je
kwajetekens. Iedere morgen werd je naam van de lijst af gelezen en moest je opgeven
waar je gepraat had. Voor de slaapzaal werden vijf kwajetekens genoteerd. Voor de
badcellen zeven. Voor de wc's ook zeven. Wie in de rij op weg van of naar de kapel
iets tegen een ander had gezegd kreeg twee kwajetekens. Aan het einde van de week
werden de straftekens opgeteld. Wie er tien had kreeg op zondag geen snoep en ook
geen beschuit met suiker. Wie er veertien had kreeg celstraf. Straf op zondag
betekende ook dat je je ouders niet mocht zien. Of ander bezoek. Vaak overkwam
het mij dat mijn ‘nergens, soeur’, beantwoord werd door een opgestoken vinger. ‘Ze
heeft wel gesproken, soeur’, hoorde ik dan achter mijn rug zeggen. ‘Het is niet waar,
soeur’, was mijn antwoord. ‘Ze liegt, soeur.’ Het hielp niet. Ik kreeg toch kwajetekens.
Op een keer werd ik zo woedend dat ik dwars door de refter gilde: ‘Overal, soeur.’
Ik kreeg onmiddellijk veertien kwajetekens. De dingen werden nooit uitgezocht. Je
werd gestraft op beschuldiging. En zoveel hadden de soeurs toch ook weer niet aan
mij. Ik had een hekel aan borduren en haken. Na mijn ‘overal, soeur’, werd ik
opgesloten in de Clemenskast. Het was er stoffig en benauwd. Mijn keel prikkelde.
Ik had dorst. Op de vloer lagen oude kloostermatten, gebreid van stukjes zwarte,
rode en gele stof. In de hoeken tegen het lage plafond hingen grote spinnewebben.
Licht viel door de takken van de kerseboom het kopergaas binnen. Ik zat versuft voor
mij uit te staren. Toen ik moe was ging ik liggen op de stoffige matten, mijn handen
onder mijn hoofd. Later op de dag vielen een paar kersen uit de openingen van het
gaas. Mijn jurk raakte onder de vlekken. De kersen waren te groot voor de openingen
en gingen uit elkaar terwijl ze naar binnen gewerkt werden. Ik herkende de hand,
even bruin als de mijne. Het was Agnes. Agnes Indiaan. Ik was blij. Iemand had aan
mij gedacht, mij gemist op de speelplaats. Ik had honger, verslond de kersen. Ik
hoopte dat de deur zou open-
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gaan. Iemand zou mij warm eten brengen. Niemand. Pas laat in de avond werd ik
gehaald uit de koep. Ik mocht mij gaan baden. Daarna in mijn eentje eten in de refter.
Geen rijst. Ik lustte geen bacoven. Het meisje dat mij haar schillen gaf in ruil voor
mijn bacoven, lag al te slapen. Acht uur. Ik waste mijn bord en mijn oranje plastic
kroes achter in de refter. De bacoven liet ik vallen door de schedel van de heilige
Jozef. Ik was elf.
De dingen werden nooit uitgezocht. Je werd beschuldigd. En als je eenmaal
beschuldigd was dan was je ook schuldig. Op een avond zaten wij in de
catechismuszaal. Wij zaten op lange bruingeverfde banken. Voor ons achter een
tafeltje de moeder van het Internaat, een vrouw van middelbare leeftijd. Zij gaf ons
godsdienstonderricht. Het crème beeldje van het kindje Jezus stond op het tafeltje,
omgeven door de trillende vlammen van drie witte kaarsen. Wij sloegen een
kruisteken. Alweer. De hele dag sloegen wij kruistekens, baden schietgebedjes. Het
lange avondgebed op onze knieën was net uit. De Overste was het kennelijk alweer
vergeten. Opnieuw begon zij haar langdradig gebed. Eerst voor de wereld en haar
zondaars. Daarna voor de zieken, de moordenaars bezeten door Satans wil. Weer
een kruisteken. Het einde van het voorgebed. ‘Amen’, werd door ons gezegd. Mijn
naam werd afgeroepen. Het was al meer dan eens voorgekomen dat mijn naam werd
afgeroepen tijdens de godsdienstles en dat ik zonder verklaring in het donker van de
bleek moest gaan staan. Wat zou er nu weer aan de hand zijn? Mijn hart klopte in
mijn keel. Ik liep naar voren. Misschien ging het om een beurt. ‘Vies kind,’ zei de
soeur. ‘Vies kind.’ Zij trok mijn rok strak over mijn broek. Ik voelde de hitte van de
lat, beet op mijn lippen en liep daarna met mijn hoofd gebogen de catechismuszaal
uit. Na jaren kreeg ik door een toeval te horen waarom ik geslagen was. Het werd
mij verteld door een meisje met wie ik de mulo bezocht. Volgens haar had een van
de anderen tegen de soeur gezegd dat ik mijn broek had uitgetrokken in de nacht.
Het bloed trok weg uit mijn gezicht. Ik was woedend. Het was een leugen. Of had
ik gedroomd dat ik op de wc zat? Ik had last van nachtmerries. Ik lag soms klaar
wakker, mijn lichaam drijfnat van het zweet, de hitte van de zaal. Wij sliepen achter
gesloten ramen om de muskie-
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ten buiten te houden. Ook andere meisjes hadden last van nachtmerries. Ik zag ze
opstaan en slaapwandelen. Zij verstopten zich achter de kast, gingen in een hoek van
de zaal staan of liepen in de richting van de trap. Vaak hoorde ik ze gillen. Het
gebeurde ook dat de kleintjes onze zaal binnenliepen, zoekend naar iets. Roepend.
Ik kon niet verstaan wat zij zeiden. Ik begreep het ook niet. Er waren zoveel andere
dingen die ik niet begreep, die mij niet duidelijk waren. Zoals de straf die ik kreeg
op Sinterklaasavond.
Een paar dagen voor het feest werd ik onverwachts verrast door Zwarte Piet. Hij
had kattebelletjes om zijn voeten. Met veel gerinkel sprong hij uit een raam van het
leslokaal achter mij. Ik keek snel om, maakte mij onmiddellijk uit de voeten. Ik
verstopte mij in de eerste de beste wc van het speelterrein. Ik deed de deur op de
haak. Diezelfde avond trof ik allerlei slordige krabbels aan op de plaats waar ik lag.
Krabbels over mijn gedrag. Met krijt geschreven en in stuntelig Nederlands. Zwarte
Piet, de Moor, kwam uit Spanje, was ons geleerd. Zwarte Piet met de zak. Ik had een
slecht voorgevoel. Zou de Overste mij weer opsluiten? Ik hield niet van handwerken.
In het speel-halfuur zat ik een boekje te lezen. Het was verboden alleen te zijn of
met zijn tweeën. Dan kreeg je slechte gedachten. Ik had dus aan slechte dingen
gedacht. Maar welke? Snel bedekte ik de krabbels met mijn beddegoed, maakte mijn
bed op en kroop onder de deken. Ik kon niet slapen. Ik gaf heel weinig om
verjaardagen en religieuze feesten. Ik was blij wanneer ik echt blij was. Feesten
waren voor mij gedwongen bijeenkomsten. Het Sinterklaasfeest liet mij onverschillig.
Ik zou een cadeau krijgen. Een puzzelspel waarschijnlijk. Mijn vader had in dit
opzicht zo weinig fantasie. Al deze dingen wist ik wel. Maar ik was bang om alleen
achter te moeten blijven in het donker van een gang. Van de bleek, van de trap of
van een koep. Ik stak mijn hand onder het matras en veegde de krabbels op de tast
uit. Op weg naar de toneelzaal werd ik uit de rij pratende meisjes gehaald. ‘Wat heb
ik gedaan?’ vroeg ik, terwijl ik bij de schouder werd weggeleid. De Overste gaf mij
geen antwoord. Zij sloot mij op in de bezemkast. Zij verwijderde zich en draaide het
licht tussen de badcellen en de wc's uit. Stemmen, stappen, een kwartier later. Licht!
Ik werd in een jutezak gestopt. De zak werd door de Overste en een andere soeur
verschillende malen om mijn romp en mijn be-

Verhalen van Surinaamse schrijvers

163
nen gebonden en aangetrokken. Toen ik goed vastzat en niet meer kon tegenspartelen,
tilden zij mij van de vloer op en werd ik weggedragen. Eerst wist ik niet waar zij mij
naar toe brachten. Ik dacht aan de zolder, werd gek van angst. Mijn hoofd bengelde
uit de opening van de zak. Ik gaf een schreeuw. De soeurs liepen door de refters. Zij
passeerden het beeld van de heilige Jozef. Ik werd stil. Zij brachten mij dus niet naar
de vleermuizen. Niet naar het zwarte kleed met de doodskoppen. Ik werd opgesloten
in het hokje onder de trap van de kapel. Ik lag op de grond in de zak. Ik probeerde
mij los te maken, kreeg het benauwd. In het hok hing de weeë lucht van koffiedik
en het afval uit de kloosterkeuken. Ik begon opnieuw te huilen. Ik schreeuwde toen
ik stemmen hoorde. Zij waren al in de toneelzaal, zongen luid: ‘Zie de maan schijnt
door de bomen.’
Het was ook volle maan. Op het romige verlichte schepzand zat een witte kat. Hij
miauwde, zijn slanke kop gericht naar de heldere lucht. Ik zag hem door een spleet
in de houten deur. Opnieuw probeerde ik mijn armen uit de zak te krijgen. Na een
hele tijd lukte het mij de bovenste knoop in het touw met mijn mond los te wringen.
Mijn armen kwamen vrij. De rest ging eenvoudig. Ik trapte de zak weg. Wankelend
sprong ik overeind zodat ik bijna viel. Ik drukte mijn neus tegen het venstertje van
kopergaas boven in de deur, keek naar buiten. De avond was koel. De kat zat er nog.
De lichten achter de groene blinden van de kloosterrefter brandden niet meer. Op dit
uur van de avond begint het ware mysterie van het kloosterleven. Waar zaten de
vrouwen die ons tiranniseerden? Wat deden zij nu? En de andere soeurs? De
schimmen in de kapel? Schimmen in een lange rij wanneer zij ter communie gingen.
Schimmen achter elkaar gezeten op de lange glanzende banken voor in de kapel?
Schimmen met zwarte, glijdende kralen van de rozenkrans tussen de bleke magere
vingers. Schimmen die van de ene kruisstatie naar de volgende liepen om in knielende
houding en met opgeheven armen boete te doen voor de zonden van de wereld. Boete
voor hun eigen zonden: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa... Et libera nos a
malo... Schimmen die eens in de veertien dagen de biechtstoel in en uit liepen om
hun zonden te belijden onder het ‘Eerwaarde vader, geef mij u zegen. Mijn laatste
biecht is geweest...’ Net als wij. Schimmen die je koud maakten als je ze onverwachts
tegenkwam in
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het donker van de speelplaats. Het schoolerf. Schimmen die je van schrik deden
verlammen als je 's nachts wakker werd. Door hun kaal geschoren hoofden en het
lange lila-achtige kleed. Schimmen die je nooit hoorde lachen. Zoals wij. De mensen
buiten.
Het leven van de soeurs bleef mij een raadsel. Ik wist dat het mensen waren. Vrouwen
zoals onze moeders. Maar de afstand tussen ons en de meeste nonnen was erg groot.
Zij hadden iets onwerkelijks vond ik. Iets bovennatuurlijks, iets dat ik niet kon
bevatten. Soeur Huperta was een van de weinige uitzonderingen. Wanneer ik voor
haar stond of achter haar of als ik naast haar liep, haar hand in de mijne, had ik het
gevoel dat zij een schoolvriendin was of een van onze moeders. Zij was gestoord en
in de tachtig. Zij werkte met een andere non in de mangelkamer. Vaak liep zij weg.
Ik had de taak haar op te sporen en terug te brengen naar de mangelkamer of naar
de gang van de kapel als het al laat was geworden. Ik had het gevoel dat ik hand in
hand liep met soeur Huperta. Ik vond haar meestal bij de grot van Maria van Lourdes
tussen het groen van de Jezustranen. Altijd zong zij hetzelfde wijsje: ‘In de hemel,
in de hemel, daar zullen wij eeuwig zijn.’ Soeur Huperta speelde een spelletje met
mij. Zij veranderde telkens weer van schuilplaats zodat ik soms moeite had haar te
vinden. Haar laatste schuilplaats was het kerkhof langs de Sommelsdijckkreek. Ik
was blij dat deze schuilplaats had gevonden. Ik hield van jonge tamarinden, gooide
met stokken naar de takken, voordat ik de kinds geworden non zachtjes bij een
schouder tikte.
Op een morgen is zij niet meer wakker geworden. Zij werd begraven in de schaduw
van de tamarindebomen. Het einde van een leven, het einde van een taak die ik had
gekregen omdat ik mijn huiswerk in de regel binnen de helft van de tijd af had. Ik
miste de overleden soeur. Zij was dood. Niemand had het meer over haar. Niemand
lachte om de straffen die zij het kruisbeeld oplegde. ‘Zo, zo, sta je daar goed? Nu is
het jouw beurt om te worden gestraft, hè?’ Soeur Huperta had de gewoonte om het
kruisbeeld te laten staan in een hoek van haar cel. Zij was nu dood. Ik bleef de hele
middag in de studiezaal. Soms vroeg ik aan de non die er op moest toezien dat wij
ons huiswerk maakten of ik naar de wc mocht. Dan
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sloot ik me op en huilde om de gestorven non.
In die tijd was de Overste van het Internaat opeens afwezig. De grote meisjes
fluisterden onderling dat ze het zaakje niet vertrouwden. Zij vonden dat de Overste
haar kap te dicht tegen het gezicht van pater X, de weesvader, had gehouden. ‘Het
is goed dat ze is opgedonderd,’ zei Eline in de studiezaal. ‘Hoe vromer geest, hoe
groter beest,’ voegde Agnes Indiaan er aan toe. Agnes was nog altijd woedend om
de klappen die zij had moeten incasseren nadat het de Overste was opgevallen hoe
kort haar jurk was. Uit de cowboyverhalen die ik las wist ik hoe trots een Indiaan
kan zijn op wat hij heeft en wat hij is. De Indiaanse meisjes hadden korte benen met
flinke, gespierde kuiten. Zij gaven de voorkeur aan de lengte van hun poncho's en
haatten de lange westerse jurken. In de wc, in het donker van de slaapzaal, sloegen
ze de zomen van hun jurken om. De eerste die gesnapt werd was Agnes Indiaan. Zij
werd na de mis in de vestibule geslagen.
De nieuwe Overste heette soeur Selesia. De wreedste non die ik ooit gekend heb. Zij
was fors en had brede ronde heupen. Haar gezicht was bolrond, rood als een kippelel.
Op sommige dagen in de maand waren haar wangen bezaaid met grote waterpuisten.
Zij stonk uit haar mond. ‘Haar mond stinkt naar de wc’, was de gangbare uitdrukking.
Wij deden onmiddellijk een stap achteruit wanneer zij vlak voor ons stond. In de
refter schoven we bliksemsnel onze borden opzij. Het speeksel uit haar mond spetterde
rond als waterdeeltjes uit een spuit. Wij noemden haar ‘Spuitjes’. Ik had de indruk
dat zij niet gelukkig was met haar benoeming en dat zij een hekel had aan kinderen.
Met een sadistische uitdrukking op haar gezicht kneep zij de kleintjes in de magere
bovenarmpjes. Zij had er plezier in dat zij het uitbrulden van pijn.
Soeur Selesia sloeg niet met Jan, de dikke lat. Zij sloeg met haar dikke, mannelijke
hand. De meisjes van mijn slaapzaal konden haar geen van allen uitstaan, maar
zwegen omdat zij bang waren weggestuurd te worden. Zij wisten dat zij niets te
verwachten hadden van hun familie. Het leven buiten. Zij hielden, zoals ik het van
ze gewend was, hun mond, boden hun diensten aan. Tijdens het speelhalfuur en op
vrijdagavond, de enige avond dat de middelsoorten op moch-
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ten blijven, handwerkten zij ijveriger dan ooit. Ik zat stiekem in een hoek te lezen
en deed zo nu en dan alsof ik haakte. Soms bracht de stem van soeur Selesia ons
allemaal aan het schrikken. Standjes werden uitgedeeld, omdat zij vond dat wij als
viswijven bezig waren. Op zulke berispingen volgde een tjoerie, een misnoegd geluid
met de lippen. Plannen werden beraamd tegen soeur Selesia. Plannen die nooit werden
uitgevoerd. Het kwam nooit verder dan het op verschillende toonaarden nazeggen
van het ‘Goede morgen, heilige Jozef’ en het ‘Mijn Jezus, barmhartigheid’. 's Morgens
op weg naar de kapel.
De groten waren in het begin ook bang voor Selesia. In de studiezaal gingen zij
tekeer tegen de surveillerende non. De soeur was kort, had een bochel en droeg een
bril met koperen randen. Haar bijnaam was Muntje Puf. Tegen de groten was zij niet
opgewassen. De meisjes maakten allerlei opmerkingen over het eten en stelden haar
vragen over vrijheid en mode. De soeur hield van mij. Ze had er plezier in mij te
overhoren. Met grote toewijding luisterde ze naar mijn antwoorden. Door haar kreeg
ik de taak soeur Huperta op te sporen en haar terug te brengen naar de mangelkamer.
Nu de soeur gestorven was zat ik mij iedere middag minstens een uur te vervelen,
luisterend naar de verhalen, de gesprekken en de opmerkingen van de groten. ‘Lees,’
zei Agnes op een middag. Zij schoof mij haar Nederlandse geschiedenisboek onder
de neus. Zachtjes begon ik te lezen. ‘Hard,’ zei zij. ‘Ze gaat je niks doen.’ Ik las
hardop: ‘De Oostindische Compagnie in 1604 opgericht door Jan Pieterszoon Coen.
De Hollanders zijn altijd gehaaide smokkelaars geweest. De Hollanders zijn...’ Er
volgde een algemeen: ‘Bu, bu, bu.’ De volgende middag werd ik weggeroepen meteen
nadat ik overhoord was. Ik mocht meehelpen in de moestuin. IJverig trok ik het gras
uit de bloemperken en uit de groentebedden. In de loop van de daaropvolgende
middagen begon mijn ijver te dalen. Ik had ontdekt waar ik het voordeligst kon
werken en was niet weg te krijgen van de radijsjes. Ik trok ze uit de aarde en verstopte
ze in een papieren zak. Een paar dagen liep het goed af. Toen werd ik betrapt. Ik
mocht niet meer meehelpen in de moestuin.
Ik werd ziek. Veertig graden koorts. Ik kreeg slappe thee zonder suiker en droge
sodabeschuitjes. Ik was blij dat ik ziek was, blij dat
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ik met rust werd gelaten. Ik was veel te gelukkig dat ik overdag een hele slaapzaal
voor mezelf had. Ik kon naar de wc gaan wanneer ik maar wilde. In de kapel zat ik
soms met een vertrokken gezicht, terwijl het koude angstzweet onder mijn neus
uitbrak, omdat ik naar de wc moest en ik het niet mocht van de soeur. Nu was ik
alleen. Eindelijk bleven de zedepreken in de refter en in de katechismuszaal mij
gespaard. Ik hoefde niet te bidden. Ik was doodziek.
Toen ik mij wat beter voelde zocht ik de kleintjes op. Zij gingen om vijf uur naar
bed. Bij het luiden van het Angelus om zes uur werd de soeur die ze naar boven had
gebracht afgelost door de soeur van de mangelkamer. Iedere middag wachtten de
ouderen onder de kleintjes vol ongeduld op dit ogenblik. Zodra de soeur zich had
verwijderd sprongen zij wild uit hun bedden. Met het laken over het hoofd renden
zij van de ene hoek naar de andere. ‘Boeoe! Boeoe!’ riepen zij om elkaar bang te
maken. De kleinsten werden met een schrik wakker, wreven hun ogen uit en keken
suf naar de meisjes die zich achter de kleerkast verstopten of die met z'n allen op het
gemeenschappelijke potje in de houten doos probeerden te zitten. ‘Tante Alida! Tante
Alida. Tante Alida. Ik lust geen zoutvlees!’ De stem van een blond Antilliaans meisje.
Ik lachte mee, maakte mij onmiddellijk uit de voeten wanneer ik de soeur van de
mangelkamer hoorde aankomen.
Na twee weken was ik beter. De eerste stap op de trap van de vestibule, het groen
van de bleek en de bladeren van de sinaasappelbomen, de oranjeruikers maakten een
sprookjesachtige indruk op mij. Ik had het gevoel dat het mijn eerste dag was in het
Internaat en dat het niet lang zou duren. Alles zou weer gauw worden als vroeger.
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Edgar Cairo
‘Is hierzo heb ik gewoond!’
‘Is hierzo heb ik gewoond toch!’ die vrouw, vinger en al met gesteende ring van
goud d'raan, aan d'r hand. Hand die die kant opwees van huizen. Huizen, die niemeer
waren daar. Daar, dáárzo, een lege plek, kaal-open, zonder zelfs die schaduw van de
huizen meer! Huizen die daarzo ooit gestaan hadden. Alsof ze mensen waren, vol
met eigen leven. Eigen persoonlijke historie ook, no? Huizen, die zélf gewoond
hadden, op díe plaats, dáárzo! Een plekje eigen aarde no?
‘Je hoeft me nie te wijzen! Ik zíe!’ Die andere persoon, drukte met hele hand de
arm van die wijzende persoon na' beneden. Weg!, met dat getoon van die vertoning!
Een soort bezweren toch! (Aanwijzen wás een ritueel, zeker wanneer 't ging om een
opengebroken plaats van afbraakhuizen. Bezweren, arm wegtrekken, duwen, was
een ander ritueel! Baja, je toonde waarheid? Baja, je vaagde 't weg, snelsnel! Want
die gedachtes, die opkwamen daarbij...)
Een alternativist kwam lopen, een of andere bakra, Hollandse vent. In zijn harde
kleren, géén fijn pak, aan lichaam. Kijk! Kijk hoe hij z'n voet nam en één van die
wagens daarzo schopte! Wagen was in die plaats van huis gekomen, no?
Wagen was daar aan het parkeren.
Dat ding was maar een jaar terug. Een jaar achter je rug - kijk om: ze kwam d'raan,
toen, die vrouw, Fine, met d'r drie kinderen. Dan kon ze nie gaan blijven bij familie.
Kon ook geen voet zetten bij andere bekenden. Enigste plaats waar ze kon gaan, was
eigen huurhuis. Huurhuis no? Ze had gedacht dat ze zomaarzo één kon krijgen, no?
‘Míjn god! Ik weet niet waar ik moet gaan blijven! Ik ben hier paspas en ik heb
geen huis! Hoe ga ik doen dan? En? Hoe moet ik doen?! Me kinderen huilen hun
tranen loos op me! Hele dag zo,
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njenjoe njenjoe! [gehuil, gezeur] Ze zijn nie aan die kou gewend, Holland hier is net
of je in een ijskast bent komen wonen! Dan hebben ze niet eens een schoen aan voet,
die tegen kou kan! Kijk, kleren van ze heb ik gevonden, snelsnel daarzo op
voddenmarkt!’
Voddenmarkt fo haar, was doodgewone groente-markt. Eén standje maar, één
kraam, met grote hoop maandagse kleer-uitverkoop. Aaj dan! Ze had gekocht!
Kinderjasjes, een baretje fo hun hoofd. Net als een deksel die je op een pot zet, om
die warmte vast te houwen.
Dan hadden ze gezocht, gezócht! Zij, met d'r zuster. Zoeken na' een huis, om te
gaan wonen daar. Vrouw met drie kinderen. (‘Ach! Laat die Hollanders! Ze kletsen
dat we hierzo komen wonen! Ze vergeten hun eigen schuld daaraan! Buitendien: 't
is nu geen tijd om over achtergrond te broeten! [zich er druk om te maken] Mi
goedoe!, [schatje] laat ons weggaan hoor! Ik heb een adres hier uit die krant gesnejen
fo je! La' we, met snelle, spoed daar bij die mensen gaan die dit bericht hebben
geplaatst! Nu, is geen tijd fo prakkezeren! Alleen maar tijd om snel te maken! Snel
een huis nemen! Snel jezelf een plaats geven, waar je je hoofd kan schuilen, onder
dak!’)
Fine d'r zuster was gekomen. Fine d'r zuster, met die man van d'r. Blaka Joesoe,
zo had hij z'n naam te dragen. Z'n gedrag een beetje ‘Jozefachtig’ ook, want meneertje
hield z'n staart stil: hij was gedurig op de achtergrond. Misschien ook, doordien
vróuwen in dit soort zaken, beter leken te kunnen werken dan mannen. Ija! Als je
die tori's hoorde: allerlei verhalen over huizen. Meestal, dan konden mannen niet
goed met die dinges [tegen dat gedonder] van die eigenaren. Ma' vrouwen? Ze
sprongen elke dag bij huisvesting: ‘Help me no? Help me no?!’ Als je hoorde! Je
zou bijna gaan staan denken, dat bedelen om oplossing, iets vrouwelijks was.
Bedelen (‘Meneer? Wanneer krijg ik een huis?’), al werd je honderd keer op je
rug gegooid! (‘U bent voorlopig nog lang niet aan de beurt!’)
Buitendien: een man die elke dag bij huisvesting ging langsboren, die kreeg gauw
een bijnaam: Meneertje Werk-niet! Want als hij werkte, dan ging hij nie tijd hebben,
om daarzo te komen toch? Is nie zo? En wie nie werkt kan geen huur betalen, althans
slecht, al-
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thans... baja, la' me 't een keertje hardop schrijven: wie nie z'n huur kan betalen gaat
steun moeten halen fo dát! Óf echte steun bij Sociale Zake! Óf huursubsidie!
Terwijl, wanneer een vrouw kwam ook, zonder apegape!, direct (met twee of meer
kinderen langs d'r zijbuik) klacht uitbrakend... dan móesten ze d'r helpen! Elke dag,
bijna huilen, elke dag met een vreesgezicht! Elke dag emosie beren fo ze! En beren
was hier: het werkwoord (bijna écht werken!) dat uitdrukt hoezeer iemand z'n emosies
loost!
Emosie beren, om een huis te krijgen! In de praktijk was dat: op hun zenuwen
inwerken. Elke dag weer, met huilende kinderen. Op 't laatst, werden ze niemeer
ingelaten, in dat gebouw van huisvesting.
Andere kant: ze knipten hele kranten, met advertensiegedeeltes. Zoeken, zoeken,
zoeken! Vooral ook bellen toch, na' eigenaar of verhuurman. (‘Hallo! Goeie... navond!
U hebt een advertensie gezet dat u een huis wil huren no?’
Stilte basterde daar, als een geluidloze knal! Vijf seconden, zes seconden... stilte
die werkelijk betekenis van stilte in zich baarde...
Dan kwam een stem aantelefoneren, soms harder van zijn inhoud dan de microfoon:
‘U eh... u bedoelt... ik wil een huis vérhuren? Nou eh... het spijt me! Maar er is al
iemand anders voor! Goeienavond!’)
Soms, dan had je niet eens antwoord toch! Soms... aaj, laat me ziel nie reppen van
wat ze te horen kregen! Want in de nood vindt men z'n ware dood aan broederszijde!
Oftewel: is zó leer je de mensen kennen! Wanneer je van ze afhangt, persoonlijk,
van mens tot medemens! Je hangt dan van zo iemand af, alsof je hangt aan een strop!
Strop die eigenlijk maar door een wonder níet dichttrekt!
Baja, red jezelf! Red je lichaam dat je lijf is! Later, later pas ga je zien, of iets aan
je geest - die jij ook bent! - beschadigd is! Later, wanneer je, zoals in 't geval deze,
een huis hebt!
Dus, is zo, die dag, gingen zij, Fine, Fine d'r zuster, en Fine d'r zuster d'r man, op
stap, om een huis. Ze hadden al gebeld met eigenaar. Eindelijk: ze konden gaan
komen. Bij eigenaar z'n huisadres.
Mooi, huis gehuurd! Ah! Die vent, die eigenaar, was hemels-vriendelijk. ‘Nee, u
hoeft geen contract met mij te sluiten! Als u het
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per se wilt!, dan schrijf ik eenvoudig een brief voor u, waarin het een en ander tot
uw tevredenheid zal worden vastgelegd!’
San??? Ze schrokken man! Zoveel vriendelijkheid! Dit was geen vriendelijkheid
meer! Dit? Dit was service! En service was om te genieten toch! Na al die keren, dat
vooral die Fine, d'r hoofd had geslagen bij anderen huis(ver)huurmannen, huisbazen!
Sommige (me mond móet 't fo je zeggen, la' je 't ook een keertje horen:), sommige
huisbazen, ‘mensen’, met hun: ‘Rot op zwartje!’ en ‘Ik moet geen ongedierte in m'n
huis?’
Ze waren daarzo, bij die ene huisman, gekomen, met drie mensen dus.
Drie, twee vrouwen, met één man, man van één der vrouwen. Waren samen
gekomen, van binnen samen land- & lotgenoot. Eén klontering van jeje, ziel, om als
een ‘klonterpersonaasje’ zo'n huisbaas te woord te blijven! Dat wou zeggen: om
overeind te blijven, als hij weer mocht uithalen!
Tussen de huizen in, de wereld. Wereld was een gevecht van werelden! Met huizen
als een schuilplaats bij bijvoorbeeld woordbombardement. Ma' als je géén huis had,
geestelijk niet en van metselsteen ook niet! Je was verloren in je eenmansstrijdje!
Kijk jezelf daar gillend als een slak zonder huis, zonder deur, zonder raam, zonder
dak op je!
Dan stonden, één, Fine, om te horen! Twee anderen, getuiges, no?
Na tweeduizend neerdroppen voor 'em, tweeduizend aan guldens, (is nie je kleine
djook!, gróót geld!) konden ze 't huis gaan kijken. Niet eens: na tweeduizend guldens
sleutelgeld, kregen ze zo, direct hun sleutel. Wie? Zij verder wachten no? Met kou
aan bast?!
Snel in dat huis getrokken, snel gewoond! Fine, dankbaar aan zus met zus d'r man!
Fine, met drie kinders, een vrouw, daar wonend! Dáárzo...! (open plek van nu!)
Al na twee maandjes was ze weer d'ruit gesmeten! Eigenaar? Hij bestond nie zelfs
meer! Dat huis was nie van hem geweest! Hij had een valse sleutel aan zijn
‘medemens’ gegeven. Dat geld, tweeduizend bal die je verdiend had met je zweet
op je gezicht! (‘Aanpassingsleergelden, no?’ Chm, [verzuchting] is goed dan!) Dát
geld had
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vleugels en voeten gekregen! Ze zagen néks d'rvan terug! Wat ze terugzagen...
‘Kijk! Is vanaf dáárzo kwam opruimingswagen!’ Ze had zo willen zeggen, Fine,
staande met d'r zuster daar. ‘En vanaf daarzo kwam polisie!’
Hel op zuurwater (de meest bittere drank!) ging door haar keel, toen ze slikte. ‘En
vanaf daarzo, werden we opgehaald!’ Opgehaald no? Door gemeente, die ze hielp
aan contractpension. Dan vanaf dien, konden ze wonen. Eigen Hollanse manier!
Woning was afgebroken, andere bedrogen mede-inwoners van één en tweehoog,
waren weg gaan gaan ook! Herinnering was góed gebleven, boenboen!, en vers, zoals
ze 't zeiden!
Zelfs Fine d'r zuster, wonend in die buurt, (bij die markt, waar je een stukje
Hollandleven kocht), Fine d'r zuster was dáár blijven huishebben. Ze kon het wonen
fo je tonen. De rest van deze tori, [verhaal] was een stuk vervlogen woonvertoon.
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Rodney Russel
Uit het Voorgeborchte
Sommige mensen worden met de helm geboren, zoals bekend een zeker voorteken
van onheil, ogri'ai (het boze oog), helderziendheid, spiritistische ontvankelijkheid
en diverse andere voor een gewoon mens niet weggelegde zegeningen.
Ik echter werd met een erectie geboren.
De hilariteit die dit eerste teken van mijn mannelijke vermogens bij dokter en
verpleegsters wekte, is mijn moeder steeds als een pijnlijke herinnering bijgebleven,
deze vroegtijdige tenhemelstijging van mijn geslacht is naar mijn gevoel steeds als
een vlezige grenspaal tussen ons in blijven staan. Wat had ze gebaard? Een klein
seksueel monster dat bij het zien van zijn eerste vrouwelijke geslachtsorgaan - de
oude, aloude vijand - instinctief wist zijn wapen gevechtsklaar te moeten maken?
Ik was voorbestemd om - net als mijn vader - door de opdringerige overheersing
van dit vervloekte orgaan ten verderve gevoerd te worden, dat was duidelijk. Had
ze gelijk? Wat mijn vader betrof in ieder geval wel.
Wij waren één uit het legioen van vaderloze gezinnen, een triest groepje mensen
die als het vrijwel voornaamste punt van overeenkomst de penis van een voornamelijk
door afwezigheid schitterende manspersoon hadden: mijn moeder, omdat haar
existentie, ondanks zichzelf, nog grotendeels op dit middelpunt van zijn lichaam en
persoonlijkheid geconcentreerd was, en wij, die er allen aan ontsproten waren.
Ik herinner mij mijn vader als een grote, luidruchtige man, wiens gestalte het hele
huisje scheen te vullen, de gouden lach van enkele metalen voortanden, de cadeautjes
en het kleingeld die hij bij zijn schaarse bezoeken met gulle hand uitdeelde. Bezoeken
die dikwijls na verloop van tijd een nieuw broertje of zusje tot gevolg hadden,
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het zoveelste bewijs van zijn mannelijke potentie, een bezit waar hij niet weinig trots
op was en met behulp waarvan hij dan ook gul aan eenieder die er maar prijs op
stelde zijn zaad uitdeelde.
En natuurlijk hielden we veel meer van hem dan van mijn moeder. Zij immers,
een vroegtijdig verslonsde, verbitterde klaagster, vertegenwoordigde voor ons de
sleur van het dagelijkse bestaan, de eindeloze, monotone elegieën die onder het
werken uit een diepe onuitputtelijke bron in haar binnenste opwelden, eindeloze
variaties op één thema: wij waren haar straf, een strop rond haar nek, levende
herinneringen aan even zovele domheden, incarnaties in miniatuur van die malatta
(lichtkleurige neger, denigrerend bedoeld), een benaming die in haar mond tot een
oneindig obsceen scheldwoord werd. Al was mijn vader dan meestentijds niet lijfelijk
aanwezig, zijn geest domineerde ons gezin als een ongrijpbare schim, en via ons was
mijn moeder in een eeuwigdurende worsteling met dit beeld gewikkeld.
Tot hij dan weer eens voor enkele dagen thuiskwam.
Als mijn moeder voor ons het symbool was van het grauwe, alledaagse bestaan,
mijn vader was het opwindende, het verrassende en onverwachte element, wiens
aanwezigheid steeds voor een soort Sinterklaasstemming zorgde. Zijn verblijf deed
het huis opleven, hij bracht ons naar de bioscoop en we mochten met hem gaan rijden
in zijn auto - want een auto had hij ook - die niet zelden bij een volgend bezoek van
gedaante bleek te zijn veranderd. Als we 's middags na het eten om hem heen krioelden
kon mijn moeder met een enigszins smalend lachje toekijken; maar ze lachte in ieder
geval, iets wat we haar anders zelden of nooit zagen doen, en ruzie heb ik ze nooit
samen zien maken.
Haar opgekropte gevoelens schenen slechts na zijn vertrek weer op te bloeien.
Doch deze perioden waren schaarse oasen op de lange weg van ons vaderloos bestaan,
even plotseling als hij gekomen was, verdween hij weer, waarna mijn moeder met
verdubbelde hevigheid haar gal over ons uitspuwde.
Hij was op de vaart, en dus nogal vaak uitlandig, doch ook wanneer hij aan wal
was, betekende dat niet speciaal dat hij bij ons vertoefde, het aan wal zijn en het bij
ons verblijven waren twee perioden met elk hun eigen duister ritme.
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Een enkele keer ben ik hem wel eens op straat tegengekomen. Op een keer hoorde
ik een auto achter mij stoppen en het geluid van een claxon. Ik keek om. Het was
papa. Ik liep naar de wagen toe.
‘Papa, ik wist niet dat je in de stad was, wanneer kom je thuis, ik zal mama zeggen
dat je gekomen bent.’
‘Doe dat,’ zei hij, ‘doe dat, vandaag of morgen kom ik wel langs.’
Nu pas ontdekte ik dat naast hem in de wagen een dame zat die me glimlachend
aankeek.
‘Dit is tante Carmen,’ zei hij, ‘kom, geef haar een hand.’
Tante Carmen? Welke tante Carmen? Ik kende geen tante Carmen. Een hand gaf
ik haar niet. Nadat ik haar enige tijd bewegingloos had aangestaard, begonnen ze
beiden te lachen.
‘Ik heb geen kleingeld bij me,’ zei hij tegen me, ‘vergeet niet je moeder te zeggen
dat ik een dezer dagen kom.’ De auto reed weg.
Thuis vroeg ik aan mijn moeder wie tante Carmen was. We hadden toch geen tante
Carmen? Ze keek me lang en zwijgend aan zonder te antwoorden, en ik vroeg niet
verder.
Tenslotte ging hij naar Holland en verdween voorgoed uit ons bestaan.
‘Waar is papa?’ konden de jongeren haar soms vragen. ‘Wanneer komt hij weer
thuis?’ Ze keek hen somber aan.
‘Noem die man z'n naam niet meer hier in huis, zeg ik je, ik wil het niet hebben.’
Ikzelf, de oudste jongen en haar derde kind - wat mijn vader betrof, die wist
waarschijnlijk zelf het aantal en de chronologische volgorde van zijn her en der
verspreide nakomelingen niet - vertoonde de grootste uiterlijke gelijkenis met onze
verwekker en - hetgeen mijn moeder niet naliet mij steeds weer onder de neus te
wrijven - wat karaktereigenschappen betreft was ik een even verwerpelijk individu.
Had ik daarom het idee dat ze de meeste hekel aan mij had? Het was haar in ieder
geval niet kwalijk te nemen.
Die eerste erectie van mij op zo'n ongeschikt ogenblik, waarin ze een onheilspellend
voorteken had gezien, aankondiger van een door lage lusten en tuchteloos karakter
bestempelde levensloop, bleek inderdaad een voorteken van een maar al te pril
ontloken belangstelling voor Venus, en dan wel voornamelijk Venus vulgivaga. Ik
be-
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zat de zorgeloze, bruisende vitaliteit van mijn vader, diezelfde onscrupuleuze
mentaliteit, diezelfde onfeilbare instincten voor het opsporen van de zwakke plekken
in het vrouwelijk verdedigingsmechanisme. Mijn moeder beschouwde ondanks de
rijke kinder-stroom uit haar buik opgeweld, de seksualiteit en al hetgeen daarmee
verband hield nog grotendeels als een door wroeging en religieuze schuldgevoelens
omkaderd schemergebied van het menselijk bestaan, een inwendig borrelende bron
van onduidelijke amorfe hartstochten en instincten waar een mens van tijd tot tijd
geen weerstand aan kon bieden - dat wist ze zelf maar al te goed - doch die hem de
drang en de mogelijkheid tot iets hogers, iets beters beletten. Ik was er vast van
overtuigd dat ze die seksualiteit als de oorzaak zag van het leven dat ze - met ons leidde, dat dit een of andere van bovenuit gedirigeerde straf was voor de
toegeeflijkheid die ze telkens en telkens weer tegenover mijn vader aan de dag had
gelegd. Mijn arme moeder! De natuur had haar zo nadrukkelijk het stigma van haar
vrouwelijkheid opgelegd, hoe vervloekte ze steeds weer haar zwakke, vrouwelijke
aard en haar vruchtbare schoot.
Religieuze schuldgevoelens, zei ik. Inderdaad, want godsdienstig was ze al die
jaren door met een verbeten hardnekkigheid gebleven (of geworden? Ook dat was
mogelijk) en de zondag, haar enige rustpunt na een week van met gal vermengde
zweetdruppels, werd grotendeels gevuld met allerlei voor mij onduidelijke, kerkelijke
manifestaties, want ze was van de Evangelische Broedergemeente die haar niet de
juiste bevrediging scheen te geven, naar het ware geloof van de Pinksterzending
Suriname overgestapt.
Mijn vroegtijdig ontwakende viriliteit moest haar dan ook met zorg vervullen,
doch natuurlijk vermeed zij het er op directe wijze over te spreken, zoals een masseur
quasi achteloos zorgvuldig vermijdt de schaamstreek aan te raken. De bittere
opmerkingen die haar toch van tijd tot tijd ontsnapten, waren ook bij een meer
ontvankelijke persoon volkomen ontoereikend geweest om als seksuele opvoeding
dienst te doen. Het vrouwelijk lichaam had voor mij reeds in de schoolbanken niet
veel geheimen meer, door onze uiterst krappe behuizing had al dat uitgestalde
vrouwenvlees van mijn zusters en zusjes van mij al vroeg een gluurder gemaakt, met
mijn blikken immer op jacht naar borsten, billen en dijen, die door
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onachtzaamheid of een onverwachte beweging voor mij zouden worden onthuld. Ik
werd een kenner en een keurder die met een oogopslag de waarde van dat in textiel
verhulde vlees kon taxeren. Begon het met giechelspelletjes met de buurmeisjes en
op school, al spoedig begon ik serieus in de voetsporen van mijn vader te treden. Ik
leerde de fijne kneepjes van het handwerk, de dure kleren om het oog te verblinden,
de zelfverzekerde spraakwaterval om het weerstandsvermogen te doen afbrokkelen,
en tenslotte op het psychologisch juiste moment het vastberaden duwtje dat hen naar
de goede kant deed overhellen.
Op school was het natuurlijk reeds vrij spoedig verkeerd gegaan. Na de lagere school
die nog met horten en stoten doorlopen kon worden, strandde ik op de Ulo in het
derde leerjaar en ook mijn overheveling naar de Technische School toonde zich geen
succes. Wat nu? Voorlopig wenste ik me daar niet druk over te maken, ik bleef
gewoon thuis en beschouwde de stroom verwijten die mijn moeder dagelijks over
mijn hoofd uitstortte maar als een onvermijdelijke bijkomstigheid van deze situatie,
die mettertijd wel zou afnemen. Er was nu wat meer ruimte ontstaan doordat mijn
beide oudere zusters niet meer in huis woonden, ze waren beiden druk bezig de
grondslagen te leggen voor het soort leven dat mijn moeder in hun bijzijn zo vaak
en zo grondig had verwenst en vervloekt. Ik had nu dan een kamertje voor mezelf
alleen en kon tot laat overdag blijven uitslapen. Als ik wakker werd was mijn moeder
dan reeds lang het huis uit, naar haar winkel waar ze reeds jaren op dezelfde plaats
achter de kassa zat. Een paar keren bracht ik het brood voor haar dat ze die dag thuis
was vergeten. Ze zat op een hoge kruk achter de toonbank en staarde, het hoofd op
haar hand gesteund, over het kasregister door de schemerige en muf ruikende
winkelruimte naar de balen textiel op een rek aan de overzijde. Mogelijk kwam ik
op de verkeerde tijdstippen, doch klanten kwam ik zelden of nooit tegen, hoewel dat
de twee verkoopsters die het overig personeel uitmaakten niet belette steeds met een
blik van gelaten verwachting door de etalageruiten naar het voorbijgaande verkeer
op straat te staren. De vette, hindostaanse eigenaar van de zaak zat altijd op een stoel
onder het afdak voor de winkel en riep dan als hij mij zag aankomen
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over zijn schouder naar binnen: ‘Wilma, n'a boi f'joe.’ (‘Wilma, die jongen van je.’)
Het grootste deel van de morgen bracht ik door met mijn vrienden op hoeken van
straten, in bars en cafés, slenterend door de stad of zittend op de stenen banken aan
de Waterkant. Tegen etenstijd was ik meestal wel thuis, de voormiddag bracht ik
slapend door en tegen een uur of zes ging ik dan weer de stad in om uit de leeg
stromende winkels en kantoren naar mogelijke nieuwe contacten te speuren. Thuis
bracht ik ze zelden of nooit, mijn moeder hulde zich dan in een demonstratief
afkeurend zwijgen en mijn broertjes en zusjes waren van een hinderlijke
alomtegenwoordigheid.
Ik zorgde er wel voor zo nu en dan lang genoeg te werken dat ik aan de
verplichtingen die mijn status van meidman (vrouwenjager) met zich meebracht, kon
voldoen. Bioscoop, danspartij, de straat en het bed, dat waren de punten waartussen
mijn bestaan zich bewoog. Binnen enkele jaren had ik ook diverse gezinnen verrijkt,
of er de eerste bijdrage aan geleverd, zodat als rond een kristallisatiepunt de zaak
zich verder kon uitbreiden, dank zij vele andere bereidwillige kandidaten voor het
vaderschap.
Als er één schaap over de dam is... Misschien waren het niet eens vergissingen
geweest doch listig gelegd lokaas om mij tot een meer permanente verhouding te
verleiden. Doch mijn feilloos werkend waarschuwingsinstinct zei me altijd wanneer
ik mij terug diende te trekken.
Ik was nog steeds in huis, hoewel vrijwel uitsluitend om er - op ongeregelde tijden
- te eten en te slapen. Wat had ik thuis te zoeken? Mijn moeder, steeds gebogen over
strijkplank, wastobbe of kookpot, de radio keihard aan op het plankje boven de kast,
dikwijls de verzoekplatenrubriek, want de gelovigen van haar gemeente sterkten
elkaar via de ether door middel van vrome teksten en liederen in de Heer, en zij
neuriede dan op melancholieke wijze met ritmisch meedeinend hoofd de melodie
mee. Ik hield niet van die ‘ik-lijd-doch-ik-berust’ atmosfeer om haar heen waarin ze
zich de laatste jaren steeds vaker hulde, ik hield niet van haar vriendinnen die mij
met die begrijpende blik van ‘zeg-maar-niks-Wilma-we-weten-er-alles-van’ volgden.
Ik voelde me steeds meer als een Gulliver in die woning, steeds het gevoel iets om
te zullen stoten in de propvolle
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voorkamer, of mijn hoofd bij het binnenkomen te zullen slaan. Hoe kwam het dat ik
al die jaren daar geen last van gehad scheen te hebben?
In de loop van de tijd verdwenen mijn vrienden een voor een naar Holland, en ik
begon er ernstig over na te denken, eveneens te vertrekken. De Surinaamse vrouw
kende ik zo langzamerhand wel, iemand met mijn capaciteiten had een uitgebreider
arbeidsveld nodig. Mijn moeder zei niet veel toen ik haar mijn plannen vertelde. Ze
‘berustte’, zoals ze de laatste tijd op veelzeggend-stilzwijgende wijze berust had, en
omdat ik voelde dat de ergernis als een hete golf over me heen spoelde, stond ik op
en liep weg.
En toen eenmaal het besluit genomen was, ging de rest eigenlijk vanzelf. Het leek
dat mijn hele leven tot nu toe slechts een voorbereiding was geweest voor dit vertrek,
dat wij (want ik was lang niet de enige) ons bevonden in een soort door water en bos
ingesloten voorgeborchte tot een aan gene zijde van de oceaan liggend aards paradijs.
Wat verwachtten we in Bakrakondre (Nederland) te vinden? Het ‘meer’, het betere,
het duurdere? Zonder twijfel, doch het was meer dan dat. Misschien was Holland
wel de reddingsboei waaraan we ons vastklampten, de pot met goud aan het eind
van de regenboog, de luchtspiegeling in de verte die de woestijnreiziger ervan
weerhield zich voorgoed in het rulle zand te laten vallen, omdat anders onvermijdelijk
de dag zou aanbreken dat we onszelf zouden moeten bekennen in de eindeloze zee
van een zin- en doelloos bestaan rond te dobberen? Wie weet. Mijn moeder had de
veilige haven van haar Pinksterzending, wij hadden Holland.
En toen tenslotte de dag van mijn vertrek. Na het betalen van het passagegeld was
er nog net genoeg over geweest voor een pak en een paar schoenen, de meest
noodzakelijke attributen voor het opbouwen van een carrière overzee.
Behalve de naaste familie had ik aan niemand wat gezegd, teneinde onnodige
complicaties en onverkwikkelijke scènes te vermijden. Het afscheid was kort, mijn
moeder voerde godzijdank geen melodramatisch toneeltje op, smeekte niet de
zegeningen van de Heer over mij af, of wat dan ook.
Toen de auto uit de straat reed die ik in al die jaren steeds meer
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was gaan zien als het symbool van alles wat ik in dit land haatte en wat mij tegenstond:
het door kuilen bekraterde wegdek, de scheefgezakte verveloze huizen, de halfvergane,
zinken en houten schuttingen, de goten aan weerszijden met hun stankwalm die uit
het stilstaande, troebele water opsteeg, toen dit alles voor het laatst aan mij
voorbijgleed, keek ik om en zag mijn moeder, omringd door mijn broertjes en zusjes,
de buren en enkele familieleden op het bruggetje voor het erf de auto nakijken. Ik
zwaaide met mijn hand uit het raampje. Doch slechts mijn broertjes en zusjes zwaaiden
terug. Zij stond roerloos te midden van het groepje en staarde voor zich uit. Dat was
het laatste wat ik van haar zag, toen draaide de wagen de hoek om en verdween zij
uit mijn gezichtsveld.
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Astrid Roemer
Lola of het lied van de lente
‘Zangen van vogels stijgen gewassen op in de ochtendprille hemel,
groene geur van vrolijk gras stijgt op: April!’
Senghor, Sénégal
Haar ogen gaan naar de klok die precies boven het voeteneinde van het ledikant hangt
- ze neemt de tijd en het bijbelwoord van de dag mee uit de slaapkamer. Niets bedenkt
ze om het citaat heen - het is reeds duidelijk zoals het er staat en net zo onontkoombaar
als het feit dat het acht uur is.
Terwijl ze een vierkante tafel met de zijkant van een hand stofvrij maakt, laat ze
het gezicht van het bezoek toe: een vrouwenhoofd, ovaal en op de bekende plekken
bijgesteld met kosmetika. Hoewel ze in de loop van veertig jaar honderden soorten
heeft aangestaard kan zij zich vrij precies herinneren bij welk gezicht een bepaalde
kwestie hoort. De vrouw die voor twee uur geboekt staat heeft een konflikt met haar
zoon, betreffende een identiteitsprobleem - volgens de huisdokter. Met de vlakke
hand strijkt ze het kleed glad over de tafel; het is smetteloos wit en stijf gestreken
als een linnen servet. Uit de la van een hoog wandmeubel trekt ze een stofdoek; ze
slaat hem ruw uit, alsof ze de gedachten die haar overvallen afschudt - en gaat
geruisloos langs het houtwerk, de glazen deurtjes en de accessoires die deze en gene
haar wilden geven uit dankbaarheid voor de bewezen diensten. Het meeste heeft ze
weggegeven bij verjaardagen van kennissen, anders was haar woning in een pakhuis
veranderd.
Als ze met de doek bij de kozijnen komt trekt ze de gordijnen open - donkerrood
zijn ze en van dicht fluweel. Er valt licht op het meubilair en met de glasgordijnen
voor de ruiten lijken de ramen op
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schilderijen. Ze kijkt graag naar buiten op elk uur van de dag; het licht is er steeds
anders, maar de fragmenten van gebouwen, bomen en lucht die tussen het raamwerk
vallen kan ze dromen. Ze slaat de stofdoek weer uit: dat kind dat de hoer is gaan
uithangen om haar familie te bewijzen hoeveel mannen ze kan krijgen - ze ziet steeds
dát gezicht wanneer ze aan de middagafspraak denkt.
De telefoon - ze aarzelt en besluit toch op te nemen. Te laat. Er is neergelegd.
Even staat ze nog met de hoorn in de hand; alsof ze in gedachten is verzonken wrijft
ze met de doek over het apparaat. Zodra ze de hoorn op de haak drukt rinkelt het
door de woonkamer - ze schrikt en neemt meteen op.
Met gesloten ogen luistert ze naar de stem van een man die probeert uit te leggen
dat hij dringend hulp nodig heeft - ze kan horen dat hij in paniek is. Dat het geen
landgenoot van haar is blijkt uit de schroom waarmee hij zijn kwestie probeert aan
te geven. Ze slaat de agenda open en nodigt hem naar haar spreekuur uit; ze noteert
zijn naam en het telefoonnummer van zijn werk. Dat geeft hem blijkbaar houvast
want hij struikelt niet meer over zijn woorden en hangt in kreten die een groet moeten
voorstellen op.
Met nog een blik naar de spreektafel en over de rest van het interieur - en met een
volslagen niets betekenende zucht loopt ze naar de keuken. Ze zet water op. Ze
rangschikt een paar kopjes en schotels op een koperen serveerblad. Ze hangt een
theebuiltje van een overbekend merk in de vierkantige pot van helder glas. Dan gaat
ze met de billen tegen een kast aan staan wachten tot de ketel zal fluiten.
Ze heeft tegen haar zoon gezegd dat ze wil ophouden met het vak - en of hij er
misschien belangstelling voor heeft; tenslotte heeft hij jarenlang de leiding gehad
over een stichting en in die hoedanigheid heel veel landgenoten echt uit de problemen
geholpen. Maar Armand heeft haar helemaal laten uitpraten - en toen zij zweeg heeft
hij het hoofd geschud; geen argument, geen verontschuldiging. Niets dan alleen het
verbeten geschud van het hoofd waar zij haar kennis en vaardigheden aan wil
overdragen. Een heel jaar is voorbijgegaan zonder dat hij zelfs één opmerking heeft
gemaakt die sloeg op dat gesprek. En toen ze plannen maakte om naar Zanderij af
te reizen, om in elk geval dáár de zaak te gaan afronden, heeft hij
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meteen voorgesteld de vliegreis te betalen -.
Ze heeft begrip voor zijn houding; niet altijd heeft ze het vak uitgeoefend met een
gevoel van voldoening - vooral in de perioden toen zij haast dagelijks werd overvallen
door de winti aan wie ze haar gaven te danken heeft.
Op de meest ongelegen ogenblikken werd haar wil lamgelegd en konden anderen
haar vertellen wat er in die momenten van onderbewustheid was gebeurd.
Zij had dat ronduit gênant gevonden. Onvoorstelbaar. Gemeen. En, ze had haar
te vroeg en te tragisch overleden man gesmeekt de yorka-geest bij haar weg te houden.
Maar. Op een nacht. Nadat zij het avondmaal had genuttigd. Was hij haar in de droom
verschenen.
In een helder wit gesteven pak stond hij op de brug bij de Marine-trap en hij lachte
haar hartelijk toe. Maar. Toen ze naar hem toe wilde rennen hoorde ze aan de
waterkant hartverscheurend gehuil. Haar overleden man had haar niet aangesproken.
Hij heeft haar met de ogen gedwongen om te zien naar de personen die om haar
roepen. En. In het moment van twijfel was de brug onder haar voeten afgebrokkeld
- en hij is verdwenen in de mist van het rivierwater met een glimlach die haar heeft
overtuigd van een verbondenheid die de dood niet kan ontbinden. Toen heeft ze de
winti toegelaten -.
Natuurlijk heeft ze de kinderen niet willen belasten met iets wat nauwelijks onder
woorden te brengen is; een kracht die als een stroomdraad om haar ruggegraat
gewikkeld was en haar aansloot op gebieden die buiten het bereik van onze zintuigen
liggen. Soms heeft ze zich verzet - zoals een vrouw kan weigeren haar binnen-warmte
naar buiten te laten stromen. Dan heeft ze niet de aandrang gevolgd naar afzondering.
Integendeel: ze heeft haar kinderen en hun vrienden bij zich geroepen en hen sprookjes
voorgelezen tot haar kaken pijn deden van de inspanning. Meestal heeft dat geholpen
- en, hoewel ze de atmosfeer van de verborgen wereld in haar neusgaten voelde
branden, was ze gebleven waar ze was: in de vertrouwdheid van de ongerepten.
Maar, er waren ook dagen van weerloosheid. Momenten van onmacht. Nederlagen.
De kinderen hadden leren leven met een moeder die weleens in
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een ander persoon veranderde en, hoe ouder ze werden hoe beter het ze lukte om de
broodwinning van hun moeder in verband te brengen met haar persoonsverandering.
Ze hadden leren leven met de ander die in hun moeder verborgen zit - ze wisten
precies wanneer die zou verschijnen; en behalve hun moeder was er een gast aan wie
zij waren overgeleverd als aan de staat. De gast had hun regels opgelegd en hun
bescherming geboden. En ze waren vrij zich daaraan te onttrekken maar dat ging
nooit zonder een knagend gevoel van schuld.
Waren ze met ongewassen voeten, handen en gezicht naar de slaapkamer van hun
moeder gestormd omdat de schaafijskar weer eens in de straat stond?! Of, hadden
ze menstruerende kennissen binnengelaten terwijl hun moeder in consult zat -. En:
zat er echt geen varkensvlees in het broodje sambal van de Javaan?! Of, hoe weet
een jongen die altijd door de stad zwerft op welke straathoeken hij beslist niet mag
blijven staan -.
Bovendien: hoe houd je een moeder en nog een stem in haar een leven lang
verborgen voor anderen. Dus, toen de kinderen nog dachten dat ze een bloeddoorlopen
geheim achter de huig bewaakten, wisten hun buurtvriendjes en -vriendinnetjes al,
waarom er dagelijks allerlei personen op nummer zeventien aanklopten. Maar ze
waren doodsbang daar zelfs met elkaar over te praten want, zo'n vak van
medicijnvrouw reikt immers verder dan de pillen, zalfjes, drankjes en spuiten van
de dokters die het uit boeken haalden.
Bovendien - de vrouw op nummer zeventien had zo vaak haar diensten bewezen
aan de buurtbewoners dat ook de volwassenen haar even intens vreesden als hun
kinderen en het lot waaraan zij zich overgeleverd voelden. Ze was geliefd - en, ze
werd gehaat en het liefste als het noodlot zelf gemeden omdat ze vooral de pijnlijke
geheimen van anderen achter haar zwartglanzende jukbeenderen draagt. Het had
jaren geduurd - en uiteindelijk was ze met haar roeping samengegroeid tot een
vakvrouw met gezag.
Dromen worden bij haar neergelegd -; verlangens waar geen bevrediging voor
bestaat -; gedachten te schaamteloos voor woorden - en pijn: ongeneeslijk en te ver
weg.
De ziel van een volwassen mens ligt verborgen achter een sporen-net van
herinneringen waar niemand zonder te verongelukken doorheen komt.
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Zij met haar honderden consulten heeft meer dan duizend mensenlevens moeten
lijden om zoiets te weten te komen. Daarom wil ze ophouden met het werk - en, ze
is er klaar voor.
In de slaapkamer spreidt ze het dekbed met het lapjesdekenmotief-overtrek zorgvuldig
over het bed - ze trekt de uiteinden strak. In de kast waarvoor ze staat hangen al de
kledingstukken van de reis die ze naar het pantheon van goden heeft gemaakt om
hun gunsten af te smeken voor een gepast neerleggen van het ambt. In de kringen
van de bonu-sma had het voornemen nogal wat deining veroorzaakt - want, wie
breekt er bij leven en welzijn met zo'n machtig medium van Moeder Aarde als de
apuku-geest!
Vastbesloten had zij het ceremonieel voorbereid en ontdaan van uitbundig vertoon;
en elk ritueel was afgemeten.
Zonder linten en strikken en krullen waren de robes waarin ze zeven dagen en
zeven nachten lang te kijk heeft gestaan, gedanst gelachen, gezongen, gehuild - en
heeft geschreeuwd.
En de meer dan honderd personen die op haar uitnodiging zijn ingegaan naar de
Libanonweg te komen voor een ritueelfeest, hebben kunnen bijwonen hoe de
oppergoden van Lucht & Water & Aarde háár tong hebben gebruikt om instemming
te betuigen met haar besluit. Het was meer dan een lichaam van een tweeënzestigjarige
vrouw die ruim tachtig kilogram weegt kan verwerken - maar volgens de aanwezigen
is het geworden: het boeiendste en onvergetelijkste schouwspel sinds tijden.
Ze doet de kast open en ziet de kledingstukken hangen: historische kostuums voor
het carnaval van haar achter-achter-achter-kleinkinderen, ergens in Nederland - ze
huivert en grijpt naar de witte doek die ze om haar schouders hadden geslagen toen
het medium zich eindelijk bekend wou maken. Eerst waren de geesten gepasseerd
van overledenen die zij tijdens hun leven een dienst had bewezen en toen -.
Ze slaat de doek om en gaat op het bed zitten. Ze bekijkt haarzelf in de spiegeldeur
van de klerenkast. Ze weet dat ze op haar begunstigster lijkt - dat hebben de broers,
de zusters en de personen die de vrouw hebben gekend allen gezegd, maar dat zij
uitgerekend haar navel tot ankerplaats heeft gekozen heeft haar later in een storm
van tranen gedreven.
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Na de uitputtingsslag van de uitweidingsceremonie heeft ze, meteen de volgende
morgen de bus genomen naar Paramaribo. Eerst heeft ze het graf van haar echtgenoot
bezocht - maar het marmer was nog dodelijker dan de herinnering aan zijn dood
want: welke landmeter verdrinkt in een waterput die hij zelf in kaart gebracht heeft
-. Haar ouders waren vanaf het begin finaal tegen de verhouding geweest: families
die op de Libanonweg blijven wonen hebben een geschiedenis tot diep in het
slavenverleden en dikwijls nog verder!
Maar juist het gesloten verband van bloedverwantschap en ras bij de gezinnen
buiten de hoofdstad heeft haar meteen bekoord: zo tintelt geluk in cirkels die steeds
kleiner worden -. Ook zij heeft haar aandeel bijgedragen in de keten van dat
bloedverband; dankzij hem, bij wie alles ongewoon was en bij wie ze heeft geleerd
dat iedereen een bestemming heeft gekregen. En zo is het goed gebleven - want zij
heeft haar man in de kerk ontmoet - tegen zo'n alibi zijn de verwijten van haar ouders
nooit opgewassen geweest. Ze zat in diezelfde Saronkerk - op de allerlaatste bank
en ze viel in slaap. Had ze het op die maandagmorgen in de Slangenhoutstraat
gedroomd of, toen ze zonet in een sluimer is geraakt op haar lapjesdekenmotief één
hoog in Amsterdam-Zuid. Ze heeft niet lang geslapen maar diep genoeg om die
herinnering op te kunnen graven.
Hij was in weken niet komen opdagen en het begon aan haar te knagen. Iedere ochtend
als ze uit de lijn 12-bus stapte hadden haar ogen de vier straten ingekeken op zoek
naar een glimp van hem. Maar, geen van de mannen in gladgestreken overhemd en
met platgeschoren kroeshaar kwam op haar af zoals hij dat al maanden had gedaan.
Altijd met dezelfde verlegen smoes van dat hij toevallig bij C.H.M. of zo moest zijn
en dacht dat hij haar misschien zou kunnen verrassen door als een eindhalte op het
plein te staan. De eerste dagen had ze nog gewacht en openlijk naar hem uitgekeken;
daarna had ze alleen nog maar langzamer naar haar werk gelopen. En, niet eens in
de zaak was hij verschenen - mannen, vrouwen, kinderen: ze kwamen en ze gingen.
Sommigen werden door haar opgevangen en langs de bakken en de kasten met
ondergoed geleid - en, haar lippen
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werden voor het eerst stroef van de glimlach die ze voor elke klant had.
Zodra het wat stil was geworden op de afdeling lingerie - besprong het verlangen
naar hem haar onmiddellijk. Dan zochten haar ogen naar de ramen en pleisterde ze
al haar gedachten tussen de panelen van het uitzicht. Misschien kon zijn gezicht
verschijnen in het dofgeworden glas als ze bleef kijken en bleef denken alleen aan
hem - mijn hemel, ze was verliefd op hem geworden tijdens zijn afwezigheid.
Ze verliet het ondergoed niet meer; zelfs in de lunchpauze bleven haar vingers
schikken en herschikken alsof de slipjes, bustehouders, korsetten, borstrokken en
onderjurken haar eigen intimiteit betrof. Bovendien was het in de kantine en overal
elders veel te druk om de sprongen te maken waartoe haar gedachten haar aanzetten.
Ze laat de telefoon stil-rinkelen om de herinnering helemaal te doorvoelen want:
op een vrijdagochtend had ze haar chef om een vrije middag gevraagd - en omdat
haar ijver hem niet was ontgaan, kon ze reeds dezelfde middag naar de Libanonweg
afreizen. Met een hart dat in haar keel klopte zat ze in een wilde-bus naar het district
Suriname - alsof ze een rit maakte naar haar eigen binnenkant.
Toen ze kenbaar maakte bij welke familie zij moest zijn, had de chauffeur haar
van top tot teen bekeken - alsof haar witte over-hemdbloes en haar rechte
donkerblauwe rok iets bevestigden. Hoe dan ook - ze mocht zelfs naast hem zitten
op de beste zitplaats, zo met haar rug naar de andere passagiers toe.
Pas later kon ze begrijpen waarom hij de muziek af had gezet en waarom hij haar
tot vlak bij het landhuis had gebracht en waarom iedereen in de bus zo halsreikend
naar buiten had gestaard -:
bij de oprit staan één, twee, drie, vier, vijf, zes personenauto's. Er liggen vier
brommers op de berm van de weg. Tegen de omheining bij de poort leunen fietsen.
Langs het pad groeien graspollen waarin gele bloemetjes. Aan weerszijden uitgestrekt
land dat te dicht begroeid is om weiland te kunnen zijn - er staan koeien, paarden;
kippen lopen er rond.
Een hond begint alarmerend te blaffen - ze hoort een ketting op steen slaan; een
kind begint te huilen en eindelijk: stemmen in de woning die hoog opgericht voor
haar staat.
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‘Wie ben je!’ een mannenstem.
‘Ik zoek Armand.’
‘Wie ben je!’ nog een hoofd uit het raam.
Dan gaat de deur open en hij is bij haar - in de kleren waarmee ze hem ochtenden
lang heeft gedroomd. Hij ziet er ouder uit of vermoeid en hij glimlacht nauwelijks.
Hij strekt een arm naar haar uit en trekt haar mee naar binnen - er zijn te veel mensen
in de voorzaal en vanachter een klapdeur komen er nog meer om naar haar te kijken.
‘Wie is dat?’ dezelfde man.
‘Mijn vriendin - ze werkt bij Kirpalani's daarom is ze zo gekleed en.’
‘Wie is haar vader!?’
Ze noemt haar naam en ze kijkt de man die haar heeft aangesproken voor het eerst
echt aan.
‘Mijn zoon heeft nooit over u gesproken,’ zegt hij met minder stemverheffing en:
‘U komt ongelegen, wij zitten in familieberaad.’ Dan tegen zijn zoon, die met
wijsvinger en duim langs de stoppels van zijn kin wrijft: ‘Breng dat meisje terug
naar de bus en verontschuldig ons.’
Na zoveel duidelijkheid hangt er een sfeer van zwaarmoedigheid in de kamer.
Hoewel niemand een opmerking maakt kan ze voelen dat niet iedereen het eens is
met de opdracht; bovendien blijft de aangesproken zoon met de kin tussen wijsvinger
en duim stokstijf staan. Een vrouw die bij de klapdeur naar de keuken post heeft
gevat vraagt of ze eerst iets wil drinken - verlegen maar vastbesloten heeft ze geknikt.
Op dat moment slaat hij een arm om haar heen en zegt: ‘Neem pa niet kwalijk;
wij zijn in de rouw - mijn tweelingzuster is misschien dood.’
‘Over mijn lijk!’ roept zijn vader.
‘Breng haar naar de keuken, Armand,’ verzoekt de vrouw die later zijn oudste
zuster blijkt te zijn.
Ze begint eerst vreselijk te trillen en dan te huilen, te huilen -.
Ze moet afwachten, wachten - want elke dag kan die haar zal opvolgen aan de deur
staan. Dat heeft de apuku-geest uitdrukkelijk ge-
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steld: blijft waakzaam want elk uur kan het moment van overdracht zijn!
En haar geduld wordt danig op de proef gesteld. Sinds ze uit Suriname is
teruggekeerd zijn er reeds meer dan twee maanden verstreken. Ze laat de dagtekst
woord voor woord uit de mond vallen: ‘Ziet ik sta aan de deur en ik klop -.’
Ze denkt terug aan het diner dat ze haar zoon en zijn kinderen, haar twee dochters
en hun gezinnen in Scheveningen had aangeboden. Want niets-niets mocht ook maar
enigszins in verband worden gebracht met het oeroude gebruik van ritueeltafelen.
Uit ervaring wisten ze echter dat iedereen helemaal gebaad, schoon en goed gekleed
- en zonder een bezwaard gemoed op haar uitnodiging moest verschijnen. En ze zijn
allen komen opdraven; zelfs de allerkleinsten hadden ze meegedragen.
Het serverend personeel kwam urenlang handen en voeten tekort om de wensen
van elke gast tot in het uiterste te vervullen - die opdracht hadden ze van haar gekregen
en er werd uitstekend voor betaald.
Er stonden zevenarmige kandelaars met roze kaarsen - en in het voorgebed
memoreerde zij dat die kleur staat voor de levensvreugde, voor zachtzinnigheid en
vriendschap; dus voor naastenliefde of voor de relatie van de mens als persoon met
de aarde.
Verder mocht ze niet gaan, want ze hadden mekaar reeds veelbetekenend
aangekeken toen de obers in livrei kwamen aanzetten met koperen bladen waarop
natte handdoekjes lagen: ‘Om de handen te reinigen, alstublieft.’ Alleen de wierook
ontbrak want de directie had terecht opgemerkt dat het dagen kon duren voor het
sandelhout, de mirre, de kaneel, de iriswortel en de indringende geur van etherische
oliën uit de stoffering van het restaurant was getrokken -. Dus ging er slechts een
kistje met kleine maar uiterst fijne Havanna's rond. En dat is wat reeds na het aperitief
naar de kroonluchter kringelde: het bitterzoete aroma van de tabaksplant.
Ach, ze had haar blik nog eens laten glijden langs de gelaten van haar verwanten.
Armand met de gouden hoektand: Mama, laten we in Nederland gaan wonen want
ik schaam me dood om je praktijken - mensen gebruiken die tegen me!
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Een half jaar later scheepten ze in; per vrachtschip naar de haven van Rotterdam. Hij
was nog geen vijftien-haar evenbeeld en nog altijd haar toeverlaat.
Magda-en Peter en hun twee kinderen die namen van Hollandse vogels hadden
gekregen; ze kwetterden gezellig met elkaar maar: zij heeft nog zo weinig met haar
te delen.
Carla-en Jan, de nieuwe vader van haar kinderen; haar buik stootte tegen de
tafelrand gevuld met nog een halfbloed, haar gezicht was dikker en haar ogen stonden
eindelijk weer tevreden.
Soms had zij het gevoel dat er een breuk in de familielijn was gevallen; alsof de
dochters ver en onbereikbaar wilden zijn voor de spookbeelden van hun achtergrond.
Alsof ze hun moeder meer nodig hadden toen het moederschap hen zelf overvallen
had-alsof zij niet meer konden luisteren naar de stem die volgens ingewijden alleen
van hun natuurlijke moeder kon zijn.
Ze trokken steeds meer naar hun vader; die had de verdwijning van hun moeder
toegeschreven aan de winti-traditie van de familie-hij is gelukkig weten zijn dochters
met ingehouden adem te verhalen en, dat hij sinds jaren is hertrouwd met een
Indiaanse vrouw uit Columbia.
Maar toen hun moeder na een jaar nog steeds spoorloos was verdwenen en er
nergens een levensteken van haar opgevangen werd, heeft de Republiek Suriname
haar dood verklaard-en hebben haar tweelingbroer en zij terstond besloten de meisjes
als hun eigen kinderen naar volwassenheid te begeleiden; ze was op dat moment zelf
in blijde verwachting van Armand Kepler senior.
En de volksmond heeft in het zevende jaar gelijk gekregen: een gestorven karakter
dat geen begrafenis heeft gehad blijft bij de levenden. Juist toen ze met de handen
in het haar zich zat af te vragen, hoe ze de drie kinderen zonder senior kon
grootbrengen-heeft een nieuw geluid geklonken uit de stilte van haar rauwe verdriet.
Eerst dacht ze dat ze langzaam krankzinnig werd en hield ze het verborgen als een
ongewenste bevruchting. Maar als een niet uit te drijven foetus heeft het karakter
zich aan de omgeving opgedrongen.
Het was de oudste zuster van haar overleden man die verschrikt riep toen ze het
een keer meemaakte: ‘Geef haar water om te drin-
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ken uit een schoon glas; het is mijn zusje dat te ver is doorgelopen en dorst heeft-.’
En toen was de hele familie opgetrommeld en hebben ze van alles en nog wat
gedaan-met haar, op hun landgoed aan de Libanonweg. Daar komt de breuk met haar
eigen ouders definitief dooreen kwestie die zij jarenlang heeft meegedragen als een
visgraat in haar bloedvaten.
Dus: praat gerust over pijn-ik heb dat gevoel voortdurend ergens in mijn lijf
vastzitten!
Dat straalden haar ogen altijd uit; ook al sloeg ze die neer wanneer een cliënt aan
het woord was-.
Het diner had voortgedeind als de Noordzee die ze vanaf het raam konden zien
liggen-rustig, rustig.
Alleen haar zoon scheen begrepen te hebben waarom de eetpartij niet gewoon in
Amsterdam plaatsvond, want toen ze hem vroeg om haar te begeleiden op een stuk
strandwandeling had hij kort en verbeten het hoofd geschud.
Hij had ze zelfs verstoord nagekeken toen ze allen naar de boulevard slenterden-zij,
zelfs met zijn eigen tweeling en aan de arm een mand met offergaven voor het water.
Een taart-inderdaad, ze zal de middag besteden aan het bakken van fiado; een kleintje
voor zoon Armand en een behoorlijke voor Carla die net van het kraambed is
opgestaan. Een zoontje-helemaal karamelkleurig maar met de kop van zijn vader en
lekker vet. Haastig en behoorlijk opgewekt trekt ze het bed glad en brengt ze de
klerenkast weer in orde-maar, wat zal ze aantrekken. Het is half april en de zon breekt
maar matig door.
Opgewonden vliegen haar ogen langs de klerenreeks. Ze glimlacht en ze zegt
hardop: ‘Zodra de zaak is afgerond gaat deze dame met de damesclub Bingo gezellige
reisjes maken met de bus!’ Brussel, Parijs, Londen, Barcelona-stapels folders heeft
ze van reisbureaus opgehaald en doorgebladerd. Want wat denk je dat ze tegen haar
zoon heeft gezegd toen die aan kwam zetten met dat
mama-wat-heb-je-als-je-werk-wegvalt!?
Ze begon te lachen, lachen en zelfs in de spiegel kon ze zien dat het echt was.
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‘Ik word zorgeloos als mijn werk wegvalt, jongen. Je moeder is vanaf haar
éénentwintigste nooit meer zonder zorgen geweest!’ Natuurlijk had ze daar behoorlijk
aan verdiend maar: er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen-dus, voor
mij breekt er een periode aan om zonder zorgen te zijn. Ze knikte naar het
spiegelbeeld. Ze doet een gele mantelachtige jurk aan met vierentwintig met koper
beslagen knopen. En de rest gaat ontzettend vlug: opmaken, haar opnieuw borstelen
en bijspelden, hoed op, schoenen verwisselen-voorjaarsmantel aan en met nog een
blik op de gangspiegel staat ze buiten in de portiek.
Ze haalt diep adem als ze de buitenlucht ruikt. Voorzichtig neemt ze de vijftien
granieten treden van de trap. Ze barst van de lust om eindelijk zwierend door het
leven te gaan-een zestigplusser is ze die op drift raakt; ze lacht haast en van harte.
Ze is tevreden met het beeld dat de étalageruiten van haar hebben.
Ze laat het hoofd vrijmoedig naar achteren hangen en snuift: een lauwe lucht uit
het Zuiden waait over Amsterdam; trekvogels fladderen terug uit het warme continent
van haar voorouders. Alles is in beweging-en in deze lente wil zij daar ook deel van
zijn: klik-klak en, klik-klak en, klik-klak, het zijn háár hakken die op de trottoirtegels
het ritme weergeven.
Natuurlijk is het levendig op de Ceintuurbaan. Trams met Marte R. -dessins schieten
overal vandaan; fietsers met open overhemden draven voorbij-en dan is er het voetvolk
dat met de automobilisten het straatbeeld onevenwichtig houdt; de buurt klopt als
het hart van een topsporter vers bloed naar al haar onderdelen-ze voelt hoe het tot in
haar tepels een uitweg vindt.
Ze laat de complimenten van de bloemenman toe en bij de kruidenier mogen een
paar jonge moeders voorgaan.
Als ze niet zoveel gevoel voor riten had was ze meteen naar de Albert Cuyp-markt
gelopen om het hart op te gaan halen aan al dat volk daar. Maar de plicht drukt,
zachtjes maar voelbaar-en voetje voor voetje loopt ze terug naar haar hoekhuis;
boodschappen aan de rechterhand en een vuist vol langgesteelde rozen voor niks dan
een glimlach van de bloemenman gekregen. Zodra de zaak is afgerond zal hij één
van de eersten zijn die ze uitnodigt op de koffie-ze begon onbedaarlijk te lachen
terwijl ze de trap opklom: Ai, mijn goede ge-
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nade, die dikke-dikke bloemenman met zijn wilde haren en zij-ha-haha.
Er staat een vrouw bij haar deur aan te bellen-ze herkent haar ook al staat de
bezoekster met de rug naar haar toe. Ze kucht hard en de vrouw draait zich schuchter
een kwart slag om; niet ver genoeg om te worden aangekeken. De vrouw van het
huis zet haar boodschappen neer en gaat dicht bij de andere staan.
‘Luister,’ fluistert ze hartgrondig, ‘mijn praktijk is altijd gesloten voor diefstal,
drugs en prostitutie-ben je dat vergeten meisje?!’
Maar de aangesprokene reageert niet; althans zij lacht wat en draait zich loom om.
Dat alarmeert de vrouw; ze denkt snel na en besluit de deur open te doen met de
woorden: ‘Geen schurken, geen junkies, geen hoeren.’ Het klinkt zelfs haar ruig en
pijnlijk in de oren. Oplettend maar nonchalant draagt ze haar boodschappen de gang
in-en omdat de andere met de rug naar haar toe blijft staan trekt ze de deur dicht. Ze
is nog niet bij de keuken als de bel gaatdringend en aanhoudend. Met een paar passen
is ze bij de deur, die ze met een zwaai opentrekt: ‘Wat wil je Lola?!’ Maar de ogen
die naar haar opkijken laten niets van de Lola die zij kent door-een ander karakter
staart naar haar. Alsof de noordoostenwind haar in een trog gevangen houdt krijgt
ze het koud tot in haar botten. Ze gaat opzij-en de bezoekster loopt langs haar heen
het huis in, regelrecht naar de vierkante tafel waarvoor ze blijft staan.
Aarzelend duwt ze de deur in het slot. Ze loopt naar de tafel en steekt de kaarsen
aan: hoe kan zo'n goed onderhouden geest een standplaats vinden in een lichaam
waar zoveel treurigs mee is gebeurd-.
Met een kommetje vol water dat zij in de open hand van de vrouw legt start het
doorgronden van de werkelijkheid. Een ei siddert in het vocht en zij prevelt de
formules en sprenkelt wat water om de vrouw heen.
Het heeft allemaal geen zin want Lola blijft haar glimlachend aanstaren en geeft
niets van haar diepste zelf bloot.
De vrouw gaat naar de slaapkamer en komt een kwartier later terug in haar
hoedanigheid van medicijnvrouw; ze heeft een batik-
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doek om haar naakte lijf gewikkeld en vraagt de andere vrouw om haar naar de
badkamer te volgen.
Er staat op een soort voetenbank een teil van aardewerk die is afgedekt met een
lap rode stof.
Zonder schroom laat Lola zich van al haar kledingstukken bevrijden. Hoewel half
Amsterdam over dat lichaam heeft gewalst ziet het er onbedorven uit. Haar
schaamheuvel is gladgeschoren waardoor haar bekken zelfs iets kinderlijks heeft.
De vrouw bindt de rode lap om haar eigen hoofd en de bierlucht van het vocht dat
in de teil zit vult de badkamer. Zodra zij een houten kom met het geprepareerde
badwater over het gelaat van Lola giet komen ze beiden langzaam maar krachtig in
beweging. Eerst wikkelt Lola haar uit de batikbedekking. Dan schept ze met een
hand wat water uit de teil en ze wrijft dat over het gezicht van de medicijnvrouw.
Tegelijkertijd stoot ze klanken uit die alleen geliefden begrijpen. En de bezeten
vrouw geeft eindelijk op: haar waardigheid, het gezag en de weerstand.
Ze rolt samen met de zo vaak door haar afgewezen persoon over de vloer van de
woonkamer; ze kruipt mee naar de slaapkamer; ze slaat het dekbed met het
boze-geestenwerende motief open-ze verdwijnen tussen de lakens; de slaapplaats
komt in beweging.
De vrouw laat de afspraak van veertien uur voor niets naar haar woning komen.
Ze is niemand meer.
Ze is al-één.
Lola geneest.
Voortaan.
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Jit Narain
De contractant
Langzaam droogt hij uit, terwijl hij de dood naar zich toetrekt.
Zijn lijk wordt geladen en naar het mortuarium gebracht. Er is een crematie.
Verworden tot rook zal een stuk noodlot nu ergens een leegte opvullen. Wie zal het
tegenhouden.
Terwijl hij er met de anderen was, hield hij zich verscholen. Duisternis was hij voor
ieder, terwijl hij zichtbaar was.
Met een stok wordt het vuur opengerakeld. Om te branden is hij, tot as. Was deze as
niet om in de Ganges gekoeld te worden? En vandaag, vandaag zal het verzilten in
de zee.
Deze Surinamer was vanuit Brits-Indië naar Sri Ram Tapu, het eiland van Rama,
vertrokken. Hij kwam wel aan, in Suriname. In plaats dat hij Rama aanschouwde,
werd hij bedrogen. Dit bedrog liet hij achter zich, maar wat te beginnen tegen het
bedrog dat hij zelf pleegde. Dat had hij tot vandaag toegedekt gehouden. Hoe zullen
zijn moeder, zijn vader, zijn hele familie daarginds hem vergeven? De contractant
had zijn verdriet in het werk vergeten. Maar ooit zou zijn kracht afzien van werken!
Nooit heeft hij gezegd dat hij nu zou gaan, gaan waar hij vandaan was gekomen,
waar zijn navelstreng was begraven. Waar de Ganges stroomt.
In Suriname heeft hij gewerkt. Alles wat hij aankon, heeft hij gedaan. Met welk
respect praat men erover? Weet men het dat er ooit
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contractanten waren? Weten ze ook dat hun bloed in deze aarde heeft gevloeid? Is
het bekend dat op ze is geschoten?
Een wrang leven leidde hij en het gepieker zat hem in de aderen. Een in de grond
geplante stok was hij op het dorre.
Alleen en eenzaam is hij vergaan en hij heeft de smet die op hem lag ook
meegenomen. Wat sta ik te lachen, mij heeft hij ook besmet.
[Vertaald uit het Sarnami door Jit Narain.]
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Angry young men & women
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Rappa
Hij wilde licht
Het huis was leeg, al vier avonden. De vaat had zich in de keuken opgestapeld, het
eten en de restjes uit de ijskast waren al op en de verpakkingen van porties eten
begonnen zich op te stapelen in de keukenafvalemmer. Mieren krioelden over het
aanrecht en de eetemmer, die sinds ze was weggegaan niet goed meer waren
schoongemaakt. De berg vuile was werd steeds hoger, er verscheen een laagje zand
op de vloer van het huis. Zijn bed, tot voor vier avonden terug hun bed, was één
troep. Het laken was verkreukeld en begon zijn oorspronkelijke witte kleur duidelijk
te verliezen, de kussens lagen hier en daar weggesmeten. De hele kamer rook muf,
het hele huis rook muf.
Ze was weggegaan, hij had het zien aankomen, hij had het verwacht. Eerst had hij
gehoopt dat het niet zo ver zou komen, later had hij het juist wel gehoopt. Maar toen
het uiteindelijk gebeurde, was hij toch geschokt, diep ontgoocheld geweest.
Hij liep als een slaapwandelaar door het huis en ging in de voorkamer zitten, overal
lag rommel. De asbakken waren overvol en op de verschillende bijzettafeltjes
slingerden verscheidene glazen met hun opgedroogde restantinhoud. Hij zette de tv
aan, beelden vol groene uniformen flitsten over het scherm en het geluid van
volksophitsing bereikte z'n oor. Ook dat nog. Geschreeuw vanaf podia in emotionele
schreeuwtaal. Weer, net als vroeger. Zijn gedachten gingen steeds weer terug naar
vroeger. Eerst was het lente, rozegeur en maneschijn, liefde en hartstocht geweest.
Toen wilde ze een kind, hij ook. In haar vruchtbaarste periode sleurde ze hem het
bed in, hij hoefde op een gegeven moment niet eens meer met haar te spelen, als hij
zich maar leegperste in haar.
Maar er gebeurde niets, maand na maand, kwartaal na kwartaal, een jaar, een
tweede jaar. Al haar vriendinnen liepen met een buik
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rond of hadden dat de eerste, tweede of derde keer achter de rug. Die liepen met
baby's te zeulen en hun huizen waren gevuld met periodiek gekwetter, veelal midden
in de nacht. Hun huis bleef stil, op het gehijg na dat weerklonk als ze hem weer eens
uitperste.
Zijn vrienden liepen allemaal met een vermoeid, maar trots gezicht rond, ze werden
wel bij tij en ontij gewekt en ze moesten plasen poepgeurtjes om zich heen verdragen,
maar ze hadden hun nageslacht, hij had niets, zijn huis bleef stil en leeg.
Hij deed de tv met een klap uit, pakte een vuil glas, spoelde het in de keuken die
al aardig de geur en de kleur van een vuilnisbelt begon te krijgen, liep terug naar de
voorkamer en schonk zichzelf een stevig shot in. Hij nam een slok en ging toen zitten.
Zo was het gisteren en eergisteren toegegaan, drinken en roken tot hij omviel van de
slaap.
Ze hadden zich beiden gefrustreerd gevoeld, aan wie lag de mislukking? Aan hem,
aan haar of aan beiden? Hij begon het te verafschuwen, elke keer als ze zei:
‘Alsjeblieft William, laten we het weer proberen, misschien lukt het deze keer.’ Dan
ging hij weer, mechanisch pompend, tot hij een afgestompt samentrekken in z'n
onderlichaam voelde dat het teken was dat z'n prostaat z'n werk deed en wat naar
buiten stootte.
Teneinde raad waren ze naar de dokter gegaan, ze hadden het beiden zoveel
mogelijk uitgesteld, beiden bang voor het eindresultaat. De dokter had haar onderzocht
en in orde bevonden. De dokter had hem toen onderzocht, zijn vocht onder de
microscoop bekeken, hem daarna apart genomen en hem een of andere uitleg gegeven
vol Latijnse woorden. Het kwam erop neer dat hij dood zaad produceerde, er zat
geen drupje leven in.
Vanaf dat moment was alles kapot tussen hen. Ze vroeg hem niet meer, ze wist
nu dat het toch geen zin had. Dat gaf hem de genadeslag, er knapte iets in hem. Toen
ze na een week gewoon om haar seksuele verlangens te bevredigen met hem naar
bed wilde, bleek dat ze hem nu niet eens staande kon krijgen. Wat ze ook deed, hij
bleef als een mislukte eierkoek liggen. Nu had ze helemaal niets meer aan hem.
Hij nam het ochtendblad van de stoel, zijn ogen flitsten over de koppen, bij de
meeste berichten had hij genoeg aan het lezen ervan.
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Hij sloeg de binnenpagina's op, een hutspot van advertenties sloeg hem tegemoet.
Hij gooide de krant aan een kant.
Hij was toen vaak alleen het huis uitgegaan, gewoon een blokje om wandelen. Hij
kon geen zinnig gesprek met haar aanknopen. Ook zij ging steeds vaker het huis uit,
veelal met eentje die de laatste tijd haar beste vriendin was geworden en die het nooit
langer dan twee weken met één en dezelfde man kon uitzingen. Ze zagen elkaar
zodoende steeds minder, want vaak kwam ze laat thuis, vooral toen de avondklok
definitief afgeschaft werd. Hij zocht steeds meer troost in hetgeen hij nu weer deed:
in de voorkamer zitten drinken, roken en piekeren. Vier dagen terug, het was toen
weekend, had hij haar alles dat tot haar noodzakelijkheden gerekend kon worden,
zien inpakken. Hij zag het, maar hij was te dronken om er iets aan te doen en om er
iets zinnigs over te zeggen. Wie haar hielp verhuizen en waar ze heenging wist hij
niet, hij wilde het gewoon niet weten. Hij wist dat het onvermijdelijke aan het
gebeuren was. Hij sliep de ochtend daarop, zondag, z'n roes uit, dat was het enige
dat hij de laatste tijd deed. Die middag was ze haar laatste dingen komen halen, hij
had haar alleen maar kunnen aankijken vanuit zijn bed. Ze had toen afscheid genomen.
‘Ik ga,’ had ze alleen maar gezegd. Hij, ongeschoren en ongebaad voor de dag,
had met een kater in zijn lichaam gezegd: ‘Oké, hoe laat kom je thuis?’
‘Ik kom niet meer thuis, ik neem mijn intrek elders. Via de advocaat kunnen we
de rest afhandelen, ik ben je ontrouw geweest, ik heb je verlaten. Ik neem alles op
me.’ Hij was toen bijna geheel nuchter geschrokken.
‘Wat is dit voor nonsens? Waar ga je? Bij wie? Waarom?’ had hij haar gevraagd
terwijl hij rechtop in het bed was gaan zitten. Waarom, had hij gevraagd. Waarom
vroeg hij waarom? Hij wist toch donders goed waarom?
‘Ik ben met een andere man, ook hij staat op scheiden, ook hij wou allang een
kind. Maar wat kun je doen als je een vrouw hebt die alles gebruikt en doet om niet
in verwachting te raken, omdat ze bang is voor pijn tijdens de bevalling en dat haar
buik gaat hangen na haar zwangerschap en dat haar zogende baby haar borsten zal
doen hangen? Híj wilde een kind en kon niet, ík wilde een kind en
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kon niet, we hebben elkaar ontmoet en nu ben ik in verwachting van hem. Daarom
ga ik. Ik verwijt je niets, William, waarom zou ik. Zo moet jij me niets verwijten.’
Hij had een tijdje voor zich uitgestaard, toen had hij met moeite gevraagd: ‘Maar
waarom ga je dan? Je hebt toch eindelijk wat je zo graag wilde hebben?’
‘William, je wil toch geen kind van een ander verzorgen?’
‘Als dat jou gelukkig kan maken, als dat ons huwelijk kan redden, waarom niet?’
Ze had toen een tijdje voor zich uitgekeken.
‘Het spijt me William, de vader van dit kind is in staat een moord te begaan om
zijn kind te krijgen. En laten we eerlijk zijn, hij heeft als eerste recht op het kind.’
Hij was toen opgestaan, hij had haar willen wurgen, maar al de kracht was uit zijn
lichaam verdwenen. Ze was snel met haar laatste spullen het huis uitgegaan.
Hij stond op, zijn glas was leeg, hij drukte zijn zoveelste sigaret uit. Hij kon niet
meer tussen deze vier muren blijven, althans nu niet. De herinneringen werden te
veel, hij liep de straat op, de alcohol begon zijn brein lichtelijk te benevelen, de avond
koelde zijn hoofd en lichaam. Hij liep maar, hij wist niet eens of hij zijn voordeur
en poort had dichtgedaan, het kon hem ook geen mallemoer schelen, hij liep maar.
Hij liep straten in en uit, hij wist al gauw niet meer waar hij precies was. Sommige
straten van de woonbuurt waar hij door dwaalde waren goed verlicht, andere leken
op spookachtige tunnels. Het begon te motten, hij liep rustig door de neerdwarrelende
waterspettertjes door, hij voelde ze niet.
De straat was aan beide kanten beplant met bomen, die het licht van de
straatlantaarns afschermden. Alleen in de gedempte lichtkegels was het
neerdwarrelend vocht zichtbaar. In de straatgedeelten tussen de lichtplekken was het
aardedonker. Een schaduw bewoog zich aan de ene kant van de weg, van lichteiland
tot lichteiland, van boom tot boom...
De man achter het stuur was blij en opgetogen, zelfs uitbundig. Hij ging naar huis.
Ook zijn huis was leeg en rommelig, maar dat zou niet lang meer duren. Straks zou
zijn vrouw er weer zijn, met hun eerste kind, een jongen. Het was in de vooravond
gebeurd, ze had daarna flink gebloed, maar de zaak was nu onder controle. Ver-
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moeid maar opgelucht en blij had hij eerst z'n moeder gebeld, daarna z'n zuster. Nu
spoedde hij zich naar huis, hij voelde de vermoeidheid naar boven komen. Hij zou
straks baden om daarna direct te gaan slapen. Morgen had hij wel vrij van het werk,
maar die dag was bedoeld om aangifte te gaan doen. Hij sloeg de Kasibajakokolaan
in, hij gaf gas, het was niet ver meer, de bomen langs de weg zoefden voorbij...
Licht, donker, licht, donker, ik ga van licht naar donker, ik loop, ik ren, ik loop, ik
ren, laat me onder deze boom gaan zitten, ik blijf hier tot morgen, gewoon hier, nee,
ik ben nat, ik heb het koud, ik wil weg van hier, van dit alles, dat licht schijnt, ik wil
dat licht, alles is zo donker om me heen, in mezelf ook, ik wil licht in me nemen,
licht... twee lichten komen daar aan, ze komen hierheen, ik wil ze hebben, dat licht
in me nemen, ik moet ze pakken, goed opletten, mi moes kies deng wan slag, ze
komen, ja nu, waaa...
Hij zat aan de naam te denken die ze al tevoren hadden uitgekozen in geval het een
jongen zou zijn. Voor de grap had hij in het ziekenhuis zonet gezegd dat hij die naam
bij nader inzien toch niet goed vond, hij voelde meer voor: Ernesto, Vladimir,
Fidel-tze-toeng. Ze was bijna in coma gevallen, ze had zijn politieke studentenidolen
nooit kunnen waarderen. Toch leek hem Ernesto lang niet gek.
Een schim rende vanuit de duisternis onder de bomen, hij zag alleen de flits van
een mansfiguur in het licht van zijn koplampen, net een zwemmer die het bad induikt.
Wat hem in die ene fractie van een seconde opviel, was de wijdopengesperde mond
en de afschuwelijke uitdrukking op het gezicht. Toen was de flits weg en een slag
tegen de auto weerklonk. Met beide voeten stijf tegen klutsj- en rempedaal gedrukt
en zijn handen stijf tegen het stuur kwam de wagen gierend tot stilstand. Het krijsend
gejank van rubber over asfalt deed meteen alle honden uit de buurt aanslaan.
Hij bleef even als verdoofd achter z'n stuur zitten, vaag merkte hij op dat zijn linker
voorlicht niet scheen. Toen kwam hij tot leven. Hij was Ernesto, Fidel enzovoort op
slag vergeten. Hij schoot de wagen uit en rende het remspoor af dat even buiten de
lichtcirkel van een lamp begon. Hij zag niets en niemand. Ook niet toen hij
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met z'n flashlight de hele omgeving afspeurde. Hij zag niets en niemand.
Ook de politieagenten die na zijn telefoontje bij iemand uit de buurt, langskwamen,
vonden niets. Ze twijfelden aan z'n verklaring.
‘Misschien bent u tegen een vallende tak aangereden of zo,’ zei er eentje. Hij wou
al schouderophalend in de prowagen stappen, toen de andere, die wat nauwgezetter
te werk scheen te gaan en zo slim was de vernielde koplamp te gaan onderzoeken
met z'n flashlight, hem plotseling riep.
‘Kon luku, ik heb hier iets gevonden.’ De agent, de bestuurder en wat mensen uit
de buurt kwamen om hem heen staan. De koplamp was niet zomaar gebarsten, er
was gewoon een gat op de plaats waar ze had gezeten. En het was niet zomaar een
gat, het was een scherp afgebeten stuk, net alsof iemand een hap uit een puntbrood
had genomen. En die indruk werd nog versterkt toen aan de rand van dat gat, hel
verlicht in het licht van de flashlight, twee snijtanden zichtbaar werden. Ze zaten
vast in het autometaal en ze waren met wortel en al uit de kaak van de eigenaar
gerukt, een eigenaar die nergens te bekennen was.
‘Mi Gado’, zei de agent die erbij was geroepen. Iemand uit het gezelschap van
omstanders begon met pompgeluiden over te geven.
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Mani Sapotille
De man in de zandloper
Waar de oude man zit, ruikt het naar zee. Vandaar af kan hij zien hoe een ertstanker
de rivier opstampt voorafgegaan door een loodsbootje. Een sabaku komt helder wit
tegen het blauw van de lucht aangedreven zonder met de vleugels te slaan, honderd,
tweehonderd meter. De vogel vliegt tot vlak bij de man, krimpt ineen, landt
tweedimensionaal op postzegelgrootte in het album dat op tafel ligt. Met een pincet
schuift de man de zegel recht. Dan ordent hij de volgende rij: soldatenspreeuw,
zwartkapsuikervogel, paradijstangara, vlekstaartnachtzwaluw, geelrugtanager,
witstaartgoudkeelkolibri, grijsborstsabelvleugelkolibri - die ontvouwt zich, vliegt
op, danst weg. De oude man volgt hem met zijn ogen. Dan kijkt hij op zijn horloge.
Precies een half uur is voorbij.
De man kijkt naar een helder witte vogel die laag over de rivier scheert en zich niet
ver van de eerste koffiestruiken neerzet. De papieren en boeken met cijfers vóór hem
op tafel vervelen hem. Een basya komt aanlopen en blijft eerbiedig staan onder aan
het trapje dat naar het voorbalkon leidt.
‘Kom maar boven, Desi,’ zegt de directeur. ‘Hoe heet die vogel daar?’
De basya kijkt en glimlacht.
‘Mijnheer is al lang hier... Sabaku,’ zegt hij.
‘Ach ja, ik vergeet die naam telkens,’ zegt de directeur. ‘Waarom noemen jullie
hem niet gewoon: reiger?’ vraagt hij.
‘Omdat... wij weten wel, maar vogel weet niet,’ lacht de basya.
‘Jij bent een grappenmaker, Desi. Jij hebt altijd je antwoord klaar,’ zegt de
directeur.
‘Is niet ik,’ zegt de basya, ‘is mijn mond, mijnheer.’
‘Hmm, vertel me: hoe werken de nieuwen?’
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‘Goed, goed. Alleen één werkt niet goed.’
‘Wie is het?’
‘Johannes.’
‘Is hij ziek?’
‘Nee, niet ziek. Hij wil niet.’
De directeur maakt even een aantekening op een van zijn papieren. Hij pakt het
papier op en houdt het de basya voor.
‘Jij kunt niet lezen, maar ik zal je vertellen wat hier staat: achthonderd gulden heb
ik betaald voor die luie Johannes. Zorg dat hij zijn geld opbrengt, het kan me niet
schelen hoe. Ben ik duidelijk, Desi?’
‘Ija, mijnheer.’
Als de opzichter wegloopt, zegt de directeur tot het papier: ‘Hij zal tot leven komen,
en snel ook.’ Hij ziet dat de zandloper op de tafel zijn laatste korreltjes laat wegglijden
en keert hem driftig om. Alweer is een half uur geschiedenis geworden.
Het schelpenzand knerst onder de banden van de auto die de oprit indraait. De motor
wordt afgezet en een man van omstreeks veertig jaar stapt uit. Hij opent het hek en
zonder het weer te sluiten loopt hij vlug naar het huis waarvan de vensters wijd open
staan.
‘Vader,’ roept hij, als hij de oude man ontwaart achter een tafel beladen met
postzegelalbums. ‘Vijftien hebben ze er vermoord, vijftien, in koelen bloede.’ En hij
begint gehaast de namen te noemen van vakbondsmensen, advocaten, journalisten.
Bij het horen van één van de namen zet de oude man zijn bril af.
‘Wacht,’ zegt hij en hij zet meteen zijn bril weer op, ‘wacht... die naam, ja...’ Hij
bladert een album door, zoekt een pagina af, tikt met zijn wijsvinger op een postzegel.
‘Zie je, hier heb ik een zegel met de afbeelding van iemand met precies dezelfde
naam. Je ziet hem niet vaak, maar toch is hij niet erg kostbaar, want...’
‘Vader, houd nu toch eens op met die eeuwige zegels. Het lijkt wel of je aan het
verkindsen bent.’
‘Jongen, pas op je woorden, hoor je. Waarom zouden jouw zaken belangrijker zijn
dan de mijne?’
‘Maar begrijp dan toch dat het niet mijn zaken zijn, maar die van
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het hele land. Nu zijn het deze vijftien, straks val jíj dood neer.’
‘Die namen die je genoemd hebt, zeggen me niets, behalve die ene. Ik heb geen
televisie, ik luister niet naar de radio, de krant kan me gestolen worden. Ik doe
niemand kwaad en niemand moet zich met mij bemoeien.’
‘Zou je het je wel aantrekken als ík vermoord werd?
‘Dat is wat anders. Jij bent mijn zoon en...’
‘Juist, en nu is je broer vermoord, sterker nog: vijftien van je broers zijn lafhartig
afgemaakt.’
‘Ik heb geen broers, en denk niet dat ik niet doorheb wat jij met “broers” bedoelt.’
‘Je bent over de zeventig, pa, maar interesseert de dag van vandaag je dan niet
meer? Leef je alleen nog maar in het verleden?’
‘Ja, dat heb je juist gezegd. De geschiedenis, die is levend. Kom, ga zitten, dan
zal ik het je laten zien. Ik heb postzegels die jij...’
‘Dit land gaat nog eens te gronde aan zijn postzegels. We hebben geen stuk zeep
om ons vuil goed te wassen, maar elke week komt er een nieuwe postzegel uit.’
‘Luister,’ onderbreekt de oude man hem, ‘luister naar wat ik je ga vertellen.’
De plantage is in vol bedrijf, maar het gaat de directeur voorbij. Hij ligt op zijn
ledikant te wachten tot de passaat zal opsteken die hem de koelte zal brengen om het
bonzen in zijn hoofd te doen afnemen en hem wat slaap te brengen. Zijn vrouw ligt
naast hem, een halve meter van hem vandaan op het brede bed. Zij schijnt licht te
sluimeren. Dan opeens is er een enorm kabaal buiten, geschreeuw van vele stemmen,
onduidelijke geluiden. De plantagebeheerder springt van het ledikant en snelt naar
de kamerdeur.
‘Tyar' kon Desi,’ roept hij tegen de futuboi, ‘snel, snel, snel.’ De loopjongen is al
de trap af. Na een paar minuten meldt zich de zwaar zwetende bastiaan.
‘Wat is er in godsnaam aan de hand?’ snauwt de directeur die in kamerjas naar
buiten is gekomen, hem toe.
‘Mijnheer zegt: Johannes moet werken. Toch?’
‘Moet dat dan op dit uur van de dag. Kan dat niet in de velden! Wat hebben jullie
met hem gedaan?’
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Maar de directeur ziet de overbodigheid van zijn vraag ook wel in, want Desi staat
er met de zweep nog in zijn handen.
‘Johannes even weg. Maar hij gaat werken weer. Morgen.’
De directeur draait zich zonder een woord te zeggen om en begeeft zich weer naar
zijn slaapkamer.
‘De beesten,’ zegt hij, als hij zijn kamerjas uitdoet.
‘Wat was er?’ vraagt zijn vrouw.
‘Ach niets, een van die lui moest een lesje hebben. Maar laat ze dat dan ergens
anders doen. Mijn slaap kan ik nu wel vergeten.’
‘Om wie ging het?’
‘Die Johannes, die ik maandag gekocht heb.’
‘Het leek me al zo'n sterke geest, toen ik hem zag in de stad.’
‘Wat sterke geest? Je praat toch over de negers, niet? Die zandloper van me heeft
nog meer geest, die beweegt tenminste. Gesteld al dat ze een geest hebben, dan heb
ik die toch binnen twee dagen ingepakt.’
‘Ik weet het niet. Er is geen zweepslag die ooit een geest geraakt heeft.’ Hij kijkt
haar even aan en zucht. ‘Luister, als het mij te doen stond, dan kwam er hier geen
zweep op deze plantage. Maar met die Johannes moet ik een voorbeeld stellen. Ik
zal die geest van hem pakken.’
‘Jij zíjn geest? Ik denk eerder dat hij de jouwe pakt. Jij bent met hem bezig, dag
en nacht. Hij voelt nu jouw zweep, maar dat is binnen een paar dagen voorbij met
die kruiden van hen, nengre dresi.’
‘Luister, in de eerste plaats het was niet míjn zweep. Ik heb achthonderd gulden
voor dat stuk vuil betaald en dat geld zal ik er ook dubbel en dwars uithalen.’
‘Achthonderd gulden, ja, op papier. Maar laten we tenminste hier binnen deze vier
slaapkamermuren onszelf niet voor de gek houden: je houdt met die papieren een
schijnwereld op, ja, precies waar die uit bestaat, een papieren wereld. En je kunt niet
anders en moet maar blij zijn als je er wat werkkracht uithaalt en wij straks wat
overhouden. Maar praat dan niet over zoiets als geestkracht.’ En terwijl ze zich op
haar zij kantelt, zegt ze nog: ‘Niet híj is een stuk vuil voor jou, maar jij bent een stuk
stront in zíjn ogen. Nee, in wezen grijp je die mannen niet, nog niet als ze dood zijn.’
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Hij zet een glas orgeade voor zijn vader op tafel en luistert even geduldig naar een
uiteenzetting over een vroege ballonvaart die de oude als een rasverteller uit een van
zijn zegels naar boven weet te brengen. Dan onderbreekt hij hem beslist: ‘Vader, wij
zitten hier als kinderen over ballonnen te praten terwijl het land rouwt. Hoe kunnen
wij ons druk maken om stukjes bedrukt papier met lijm aan de achterzijde, terwijl
er een paar kilometer verderop bloed vloeit?’
‘Je begrijpt het grote verband niet, zoon,’ zegt de oude man, terwijl hij
achteroverleunt. ‘De geschiedenis is levend, want de geschiedenis is beheersbaar.
We kunnen haar overzien, we kunnen haar ordenen, we kunnen haar zelfs oproepen
op elk moment dat we willen. Het heden is niet te overzien, is chaos en chaos brengt
de dood. Je ziet het toch zelf! Heb ik gelijk of niet?’
‘Hier,’ - de zoon slaat vier, vijf albums open - ‘zegels van allerlei landen, van alle
tijden, over alle tijden. Jij maakt er een mooi verhaal bij, maar zeg me wat de historie
ons geleerd heeft. Laat ik het antwoord zelf maar geven: niets, helemaal niets.’
De vader schudt het hoofd. ‘Misschien dacht ik er ook zo over toen ik zo oud was
als jij. Nu niet meer. Geloof me: alle ellende komt voort uit het feit dat de ene mens
zich met de ander bemoeit. Ik doe daar niet meer aan mee. Je moet me deze rust
gunnen.’
‘Dat is precies waar wij aan kapotgaan: aan onze passiviteit. Kijk nu ook weer:
wij houden een of andere theoretische discussie in plaats van iets te doen. We doen
of we geen weet hebben van wat er buiten ons gebeurt en zo bedriegen we onszelf.
Het leven ontglipt je als zand in een loper. Schuif alles maar van je af.’ Hij blaast op
de tafel en maakt een aantal postzegels aan het dwarrelen. ‘Zie je, één zuchtje wind
en die hele handel stelt niets meer voor. De hele geschiedenis, hoe ellendig die ook
was, vinden we lékker, want die hebben we achter de rug, komt nooit weerom. Wat
ons niet bevalt, daarvan zeggen we: Ja, maar, zo zijn wíj niet, dat was in díe tijd, dat
waren anderen, wij hebben geen tegengestelde belangen in wezen, wij zijn één in
onze idealen. Zo draaien we onszelf een rad voor ogen. Ik kan er wel om janken.’
‘Je verveelt me, jongen. Je hebt recht op je mening, maar je bent sentimenteel
bezig. Van een dode meer of minder liggen alleen de lijkbewassers wakker.’ Hij
wijst naar de albums die kriskras door el-
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kaar liggen met hier en daar een verwaaide postzegel. ‘Ik kan je dit niet duidelijk
maken. Het lééft, straks als je weg bent, stijgt het leven hieruit op...’ Maar de zoon
hoort hem al niet meer. Het glas van het horloge van de oude vangt even de schim
van de zoon die buiten voorbijkomt. Hij is al bij het hek, in zijn auto, draait met hoge
snelheid de weg op.
De directeur troont achter de werktafel die op het voorbalkon is geplaatst.
Presse-papiers verhinderen de losse papieren weg te waaien. Het is een stil uur van
de dag, een stilte die zo bedrieglijk is dat zij de indruk wekt dat het verlopen van de
korreltjes in de zandloper op de tafel een licht geruis geeft. De futuboi ziet hoe in de
massa in de bovenste helft van het uurglas een kuiltje ontstaat en hoe zich in de
onderste helft de korrels ophopen in een punt die telkens opnieuw uitzakt. De bovenste
bol raakt leeg, de onderste vol en na een half uur moet de loopjongen het instrument
omkeren en gaat het precies andersom, of eigenlijk weer precies hetzelfde. De jongen
kan er eeuwig naar kijken.
Om de hoek van de voorraadschuur verschijnt de basya. Hij gaat in één lijn op het
voorbalkon af, maar zijn tred kent niet de gebruikelijke zelfverzekerdheid. De futuboi
merkt het en loert vanuit zijn ooghoeken naar zijn meester. Het hoofd gebogen blijft
de basya onder aan de trap staan.
‘Kom boven, Desi,’ spreekt de directeur hem toe. ‘Zeg het maar.’
‘A dede, masra...’
‘Dood? Wie is dood, Desi?’
‘Johannes, mi masra...’
‘Johannes?’ De plantagebeheerder springt op. ‘Dood? Dood?’ Hij grijpt de
zandloper en smijt die met alle kracht naar het hoofd van de basya. Maar de opzichter
heeft zich razendsnel gebukt en het uurglas slaat kapot tegen een steunbalk van het
voorbalkon.
‘Jullie beesten hebben hem doodgeslagen! Achthonderd gulden! En geen cent
heeft hij opgebracht, dat zwarte zwijn!’ In hem staat de blik waarmee Johannes naar
voren stapte op de dag van de verkoping, niet ver van het slavendepot. Een woedende
machteloosheid slaat door hem heen, maar met kracht onderdrukt hij de neiging de
neger daar vóór hem het trapje af te schoppen. Opeens beseft hij dat
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alleen een waardige superioriteit hem nu kan redden en dat hij slechts via deze basya
zijn slavenvolk respect kan afdwingen. Maar dan moet hij een daad stellen die de
vernedering hem door Johannes aangedaan, bij de negers definitief zal doen vergeten
- want dat beseft hij goed, dat Johannes' dood de grootste vernedering is die hij bij
machte was zijn directeur aan te doen, schrijnend klaar staan de woorden van zijn
vrouw nog in zijn geheugen. Hij tuurt enige tijd naar de scherven van de zandloper
en snerpt dan tegen de basya: ‘Wat gaat er met het lijk gebeuren?’
‘De pirengs gaan het schoonvreten,’ antwoordt deze.
‘Nee,’ zegt de direkteur, ‘ik wil het anders. Verbrand het en breng mij de as in een
aarden pot. Alle as, alles, begrepen?’
‘Ija, mijnheer.’
En zo gebeurt het. Maar wanneer de kruik bij de directeurswoning is bezorgd,
weet niemand meer waar die gebleven is, zelfs de loopjongen niet. Er verstrijken
enige weken, het slavenvolk blijft rustig, maar de plantagebeheerder ziet aan Desi
dat deze 's avonds afgematter is dan vroeger. Hollanders van plantages in de omtrek
die op bezoek komen, wijzen de directeur op enkele kleine slordigheden die de
reputatie van altijd perfecte staat van onderhoud van deze plantage dreigen aan te
tasten. Maar de beheerder lacht en antwoordt: ‘Jullie hebben gelijk, maar heb nog
enkele weken geduld, ik heb een belangrijke bestelling geplaatst in de stad en als die
er is, zullen jullie zien.’
Op een dag roept de plantagedirecteur tegen de avond alle slaven bijeen voor zijn
huis. Hij neemt plaats naast de grote tafel waar iets op staat dat door een doek aan
het oog onttrokken wordt.
‘Ik heb voor een ieder een verrassing,’ spreekt hij. ‘De laatste tijd zijn er minder
plezierige dingen gebeurd hier op plantage. Maar wie goed werkt, hoeft nergens bang
voor te zijn. Vandaag wil ik jullie laten zien hoeveel goed werk waard is.’ In het
opstijgende gemompel strijdt nieuwsgierigheid met achterdocht.
‘Kijken jullie goed en leer van de geschiedenis,’ roept de directeur en hij trekt het
doek opzij. Op de tafel staat een nieuwe zandloper, zeker tweemaal zo hoog als de
vorige, twee grote, met elkaar verbonden, glazen bollen in een houten raamwerk.
Een dun straaltje grijze stof loopt van de bovenste bol in de onderste. Als de slaven
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dichterbij komen, zien ze op het hout een koperen plaatje met letters. De directeur
wijst erop en leest met een brede lach voor: ‘Johannes!’ Afgrijzen gromt op uit aller
kelen. De basya en twee helpers geven onmiddellijk instructies. De roerige meute
verdwijnt naar de slavenverblijven. Maar nog dezelfde nacht worden de directeur en
zijn vrouw, de basya en zijn helpers op hun rustbedden onthoofd en alle negers
trekken diep het binnenland in, de zandloper nemen zij op hun vlucht mee.
De oude man slaat een album open dat op de voorzijde beplakt is met een etiket met
het opschrift ‘Dictators’. Het is misschien zijn kostbaarste collectie en met liefde
strijkt zijn hand langs de bladzijden met cellofaanstrookjes van waarachter bepette
koppen hem aankijken: Stalin, Mussolini, Hitler, Franco, Amin, Pinochet, Zia ul-Haq.
Als hij de laatste pagina omkeert, hoort hij gedonder in de verte. Hij kijkt op en ziet
over de rivier op grote afstand rookwolken uit het groen van de horizon opstijgen.
Dan meent hij geritsel te horen aan de zijkant van het huis. Hij luistert scherp toe,
ja, hij heeft het goed gehoord, een geluid alsof grashalmen worden geplet. Hij trekt
zijn linkerhand terug uit het album en tast met zijn rechter naar zijn stok. Hij schuift
zijn stoel naar achteren en schuifelt in de richting van de wand tussen de twee
zijramen. Dan hoort hij iets achter zich. Als hij zich omdraait, ziet hij aan de andere
zijde van het huis voor het open venster een grote man staan, in het groen, een helm
op het hoofd. Het machinepistool in zijn hand richt zich op en ratelt. De oude man
zakt ineen tegen de muur, zijn hoofd valt opzij. Maar er zijn geen kogelwonden, niet
één, er is geen kruitlucht, er zijn geen patroonhulzen buiten in het gras. Wind doet
het schutblad boven de laatste, lege bladzijde van het postzegelalbum ritselen. Waar
de oude man zit, ruikt het naar zee.
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Paul Bandel
Gas
Voor Louise B.
Ach, een directe aanleiding is er niet, maar het moest er toch een kéér van komen.
En het lijkt dat ik rustiger ben dan anders, nu ik weet dat het toch echt gaat gebeuren.
Het lijkt alsof ik het aan mijn ogen kan zien wanneer ik in de spiegel kijk. Maar dat
zal ik mij wel verbeelden.
Ik heb een uur geleden de ovendeur opgemeten, en daarna van een dikke krant
een soort voorhang gemaakt. Onderin maakte ik een gat waar ik mijn nek doorheen
zal steken, waardoor het de vorm kreeg van zo'n wc-kleedje dat sommige mensen
aan de voet van de toiletpot leggen. Daarna bekeek ik de binnenkant van de oven
met een zaklantaarntje, en ik maakte alle openingen dicht met andere stukken
krantenpapier. En ik wachtte nog een uur, ik wilde niet het risico lopen dat onverwacht
bezoek mij zou betrappen bij het treffen van de voorbereidingen.
Maar nu is het halféén, en er zal niemand meer komen. Ik verstevig de kranten
voorhang door er nietjes in te slaan en door er verticaal twee verfkwasten op te
plakken. Ik leg dekens en kussens op de vloer zodat ik straks min of meer comfortabel
voor de oven kan liggen. Vooral de op vijftien centimeter hoogte recht vooruitstekende
ovendeur is daarbij een probleem. Ik ga even ‘proefliggen’ op mijn zij en steek mijn
hoofd in de oven. Bijzonder ongemakkelijk. Ik sta weer op. De bedoeling is dat ik
zó gemakkelijk lig dat ik in slaap kan vallen. Ik leg ook een kussen ín de oven. De
achterdeur zet ik open om de kans op een ontploffing van het straks in de keuken
opgehoopte gas wat minder groot te maken. Het is niet nodig dat de halve straat de
lucht invliegt.
Kwart over één. Ik wilde oorspronkelijk wachten op slaperigheid voordat ik in de
oven zou gaan liggen, maar het is waarschijnlijk slimmer om maar vast te gaan liggen,
dan komt de slaap vanzelf. Ik
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schakel alle elektrische apparaten uit en trek een dun jasje aan. Het licht uit in de
kamer, het licht uit in de keuken. Op de tast loop ik naar de oven toe. Ik ga op mijn
knieën op de kussens zitten, voel waar de krant hangt en waar het gat is waar ik mijn
hoofd doorheen moet steken. Ik ga op mijn rechterzij liggen, til de krant iets op en
leg mijn hoofd in de oven. Ik sluit de krant rondom mijn nek. Alles lijkt goed
afgesloten te zijn. Ik heb scotchtape binnen handbereik gelegd om de krant vast te
plakken, maar dat is nu nog niet nodig. Ik voel alvast waar de knop van de oven zit.
Ik wil wachten tot ik bijna slaap voordat ik hem opendraai.
Wanneer ik wakker word, zie ik doordat het niet helemaal donker meer is dat er tóch
kieren naast de krant zitten. Ik blijf met mijn hoofd in de oven liggen en zoek met
mijn handen de vloer af om de tape te vinden. En met moeite plak ik op de tast het
papier zo goed mogelijk vast aan de oven. Ik lig er nog wat over na te denken waaróm
ik het nou eigenlijk doe, maar ik kom er niet echt uit.
Met mijn linkerhand zoek ik weer de knop van het fornuis. Ik draai de knop om.
Ik ruik het gas direct, en hoor een oorverdovend geruis. Ik ben bang dat dat me
wakker zal houden en draai de knop iets verder door, naar een lagere stand. Het gas
stroomt nu wat minder luidruchtig de oven binnen. Bijna direct val ik in slaap.
Een doordringende gaslucht, en iets hards dat in mijn zij drukt. Ik ben weer wakker.
Ik weet niet hoe lang ik heb geslapen. Het gas stroomt in elk geval nog, en ik lig nog
steeds met mijn hoofd in de oven.
Hoe moet je je derdegraads brandwonden aan je gezicht voorstellen? Ik word
ineens verschrikkelijk bang voor een ontploffing. Het zweet breekt me uit. Heel
voorzichtig beweeg ik mijn hand omhoog, tot ik de knop weer voel. Ik ben bang dat
alleen al het krantenpapier een vonk kan veroorzaken. Ik vind de knop en draai hem
over de hoogste stand heen. Weer het verschrikkelijke kabaal, maar daarna is het
doodstil. Ik durf me nauwelijks te bewegen. Heb ik misschien statisch geladen kleding
aan?
Trillend trek ik me terug uit de oven. Het zweet loopt over mijn rug. Ik verwacht
elk moment een explosie. Héél erg voorzichtig sta
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ik op. Het is nauwelijks lichter geworden buiten. Blijkbaar heb ik de tweede keer
maar éven geslapen. Ik ben erg moe, loop even door het huis heen en weer, maar
hurk al snel weer neer voor de oven. Mijn hoofd lijkt vreemd leeg. Misschien door
het gas, misschien door de drank.
Ik voel dat ik zo weer zou kunnen slapen. Ik aarzel even, ga daarna op mijn rug
voor de oven liggen en steek mijn hoofd weer door de opening in de krant. Ik lig nu
pas écht gemakkelijk, en kan ook veel beter zien of er nog kieren zijn. Ik pak de tape
en plak alles opnieuw nauwkeurig dicht. Met een deken sluit ik de opening rond mijn
hals nog wat beter af. Is het meeste gas toch nog ontsnapt de eerste keer? Ik ben nog
steeds volkomen rustig. Ik heb me voorgenomen dit te doen, en ik zál het doen. Met
mijn rechterhand draai ik het gas open. Weer gesuis. Ik draai de knop nu veel minder
ver door. Ik lig rustig en ontspannen te wachten. Na een tijdje voel ik een vreemd
getintel in mijn voeten en handen, alsof ik hasjiesj heb gerookt. En mijn hoofd is nu
echt leeg, volkomen leeg. Daar knapt een mens van op.
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Elvira Rijsdijk
Ankerloos
Het ontwaken zette me weer met beide benen tussen wal en schip. Ik was in de
logeerkamer van de familie Gen in slaap gevallen. De vader kwam omstreeks negen
uur 's morgens Robin zoeken en trof me aan. Hij deed discreet de deur dicht, ik voelde
me te apathisch om verward te raken of te reageren. Na een uur suffen in het doodstille
huis sloop ik naar de badkamer en waste me traag en zo geluidloos mogelijk. Toen
ging ik naar boven om Robin te zoeken. Er was blijkbaar niemand anders dan wij.
Robin werd niet wakker van mijn gepor. Hij sliep zijn hasjroes uit. Ik ging zitten
lezen in de logeerkamer. Omstreeks kwart over tien zag de moeder dat ik alleen in
de logeerkamer zat, ze fronste haar wenkbrauwen en ik legde uit dat ik was blijven
slapen omdat ik geen vervoer naar huis had. Ik voelde me vreselijk opgelaten. Met
een kort knikje sloot ze de deur weer. Ik was blij dat er een buitendeur in de kamer
zat, ik kon zonder verder schutteren de tuin uitlopen. De goedige hond keek me
slaperig aan. Zelfs jij hebt een thuis Flossie, dacht ik, de teef benijdend.
Ik moest zo snel mogelijk naar het huis van mijn gewezen minnaar, om te
verhuizen. Een vreselijk wee, tussen-wal-en-schip-gevoel krijg je dan, als je nergens
anders direct naar toe kan. Ik besloot dat het gevoel me niet mocht overmannen.
Terugdenken aan ons laatste gesprek deprimeerde me. Op de een of andere manier
lukte het hem steeds om me pijn te doen, mezelf lelijk, waardeloos en machteloos
te laten voelen. Gisteren had ik veel gehuild. Woedend tegen de wanden geslagen
toen hij weg was, en een gedicht geschreven.
Het was me wel duidelijk dat hij geen enkel respect voor me had. Mijn zorgvuldig
gekoesterde, enthousiast aan hem vertelde ideëen hoonde hij weg. Op mijn uiterlijk,
mijn karakter, levenswandel, familie en vrienden spuwde hij. Zijn vriendinnen namen
mij als on-
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derwerp voor hun spotlust. Met hem was mijn leven zwaar en pijnlijk geworden. Ik
sleepte mezelf naar zijn huis. Hij was gelukkig de hort op. Ik schreef hem een brief
van: neem me au serieux alsjeblieft, ik doe oprecht mijn best een andere woonplaats
te vinden, ik heb veel problemen, en weinig mogelijkheden. Probeer me iets minder
fok-op te behandelen, want op mij komen je woorden over als sadistisch en niet
positief en opbouwend zoals je zegt ze te bedoelen. Alles van me keur je af; waarom
heb jij zoveel in mijn leven in de war gegooid?
Sinds mijn minnaar in mijn leven kwam, ging alles als water door mijn vingers.
Alle spaargeld, toen mijn baan, mijn huis, want de huisbazen konden niet aanzien
hoe hij me behandelde en maakten ruzie. Toen werd ik ziek. Braken, diarrhee, bloed,
alle ellende kwam eruit. Koortsen, ijle dromen; één flard herinner ik mij, je
ondersteunt me naar de plee buiten, ik blijf stokstijf staan en zeg: ‘Ik wil niet naar
buiten, er zijn zoveel mensen, een heleboel mensen om het huis.’ Waarom gooide
hij mijn leven in de war, het was wel doods en dor, van alle fleur ontdaan, maar ik
had tenminste nog wat waardigheid. Ik was zo verblind, You make my life so colourful,
schreef ik met sierletters op aquarelpapier, een regenboog erboven. We zouden
samenwerken, ik schrijven, hij illustreren, expo organiseren. Enthousiaste plannen.
Dat was toen. Nu voelde ik, denkend aan zijn harde woorden, enkel pijn. Pijn, pijn,
pijn! Alleen dat woord schreef en voelde ik nog.
Ik hijgde van woede, met tranen in mijn ogen begon ik al zijn papieren het huisje
door te gooien. Ik rukte alles van de wanden. Met een vlijmscherp linomes maakte
ik drie woedende halen over een ronde leren waaier. Terwijl ik mijn handen beurs
sloeg op een stuk hout dat hij als ezel gebruikt, werd de pijn heviger. Met oranje
verf, zo uit de tube schreef ik I hate you op de wand. Nog meer tranen. Ik keek al
die tijd door een waas. Het leek of alleen het gooien van een fles me zou kunnen
ontladen. Wanhoop en woede zijn dingen die je teisteren als pijn. Machteloosheid
is de basis van deze gedachteloze storm die als een neerwaartse kolk je ziel meesleurt.
Ik liep door het huisje, rukkend, trappend, schoppend tegen alles van de nu gehate
minnaar, met zijn huichelachtige vriendinnen.
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Hij zegt dat een vrouw bij hem komt slapen, een godin, terwijl hij het heeft over
iemand die op mij als verwerpelijk is overgekomen, 'n apuku, een dwaalgeest. Dat
doet pijn. Ik kan niet meer denken als ik pijn heb. Ik krijg de energie om te doden
op zo'n moment. Ik nam het linomesjc en zorgde dat het steeds in de buurt was. Ik
ging het huisje uit.
De voorbuurvrouw sprak me aan. Ze had alles gehoord en vroeg me de problemen
niet groter te maken. Ik maakte de joint hasj aan die Robin voor hem had gestuurd.
Ik moest mezelf verdoven, dit zou de eerste keer zijn. Ik voelde me als in een droom.
Slaapwandelend begon ik het huis op te ruimen. Het mesje sneed diep in mijn voet
toen ik er met mijn volle gewicht op trapte. In paniek deed ik de schoen uit waar het
dwars doorheen was gegaan. Ik hinkte met een vaart naar de keuken om een doekje
te zoeken. Ik botste tegen een antieke olielamp die kapotging. Ik vond geen doekje
in die rommel, ik kon wel gillen van paniek, overal waar ik stond vielen dikke
druppels bloed. Ik zag 'n jongen die ik altijd groet en die riep ik. Ik vertelde hem wat
gebeurd was.
Binnen één minuut was hij terug met een zachte, katoenen doek. Hij scheurde er
'n reep af die hij tegen de wond drukte. De reep katoen was snel doorweekt. Ik heb
ooit gehoord dat groene banaan bloedstelpend is, dus ik schilde er één en hield die
ertegenaan. Er veranderde niets. Een tweede reep katoen die ik er hard tegenaan
drukte, scheen het bloed te stelpen. De jongen gaf me zijn mercu-rochroom om op
de wond te smeren. Hij scheurde een derde reep. Ik legde die op de snee. Snel en
handig wikkelde hij de reep van de hiel tot de enkel. Met een meegebrachte schaar
maakte hij het verbandje af. Ik weet niet eens of ik hem bedankt heb. Hij zei iets van
‘sterkte ermee’.
Ik ruimde de keuken op, één grote chaos die me toen pas opviel. Ineens hoorde ik
iemand. Het was Bep. Die keek vreemd naar de troep, onderdrukte verbazing en keek
bezorgd naar de rest van het huis. Hij ging in de hangmat liggen. Ik maakte de keuken
af. Ik gaf hem de ongeloofwaardige verklaring dat het zo'n troep was omdat ik
gevallen was met de snee in mijn voet. Met de papaja's [slaapmatten] en matjes in
het raamgat leek het wel of ik aan het schoonmaken was geweest, maar de borden
(die gruwelijke, vieze afwas die altijd
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voor mij opgespaard wordt) had ik het achtererfje opgegooid. Hij zweeg en sloeg
me gade. Ik ging uitgeput liggen toen ik klaar was. Er brak een bui los. Door mijn
steeds dichtvallende ogen zag ik dat hij nog steeds nauwlettend keek maar óók slaap
had.
Toen ik wakker werd lag hij op een slaapmat naast me. Nog steeds verdoofd keek
ik om me heen. Aan de stand van de matten kon ik zien dat er iets voorgevallen was.
Vaag herinnerde ik me mijn woede. Wat ik voelde was verdoving. Ik hoorde de
zware stappen van mijn minnaar. Hij vroeg op barse toon wat die rotzooi betekende.
Ik stamelde iets, wát weet ik niet meer. Ik vroeg me af wat al die mensen in en om
het huisje deden. Toen ik naar buiten stapte werd het duidelijk. Het erf was helemaal
onder water. Jules zei me op kalme maar dringende toon op te donderen. Ik ben
afgedropen, met de wond wadend door het smerige water.
De boropasi [kortste weg binnendoor] naar Robin was heel erg vies. Ik zakte diep
in de modder. Zelfs mijn wreef was bemodderd. Op mijn broek en mijn trui waren
oranje verfvegen. Ik wilde zo snel mogelijk een bus vinden om ergens te komen waar
ik me kon verkleden en wassen. Robin was niet thuis. Zijn kamer was open, dus ik
kamde er wel even mijn haar en borstelde mijn broek af. Ik vond snel een bus naar
de derde rijweg.
Bij Joyce aangekomen kon ik niets anders doen dan staren, een kop thee drinken
en traag vertellen dat ik de weg naar mijn minnaar had afgesneden omdat hij geestelijk
wreed is, steeds weer. Ze zei niets. Of ik een huis in de buurt van mijn broer had
gevonden, vroeg ze na 'n lange stilte. Ik zei van niet en vertelde haar over de veertien
sollicitaties die ik die week begonnen was. Ik leende geld voor de bus. Ik was van
plan me die avond voor de tweede maal met hasj te verdoven. Ik wilde naar mijn
moeder...
Uitgeput kwam ik de volgende dag in Nickerie aan. Naar mijn uitgemergelde lichaam
heb ik nooit meer willen kijken. Tijdens mijn zwangerschap kende ik een kortstondige
bloei. Verder is niets zelfs maar middelmatig geworden als voorheen. Ik ben nu in
het zesde jaar van mijn achteruitgang. Naar Jules heb ik nooit meer verlangd; op
straat molesteerde hij me vaak, maar ik reageerde nooit. Hij hield ermee op omdat
hij waarschijnlijk begreep dat er op een kikker niet te parasiteren valt.
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Amber
De Goede Verwachting
De Doctor, voorzitter van de Verenigde Volkspartij, keek op zijn horloge en besloot
dat hij de leden van het Uitvoerend Comité nog drie minuten gaf om hun
tegenargumenten nogmaals naar voren te brengen. Vanaf dat moment bleef hij de
secondewijzer van zijn horloge nauwkeurig gade slaan als moest hij de prestaties
van een atleet vaststellen. Het oudste lid van het comité merkte dat de voorzitter
meer aandacht had voor diens horloge dan voor zijn argumenten, hield op met spreken
en schraapte zijn keel. Met moeite maakte De Doctor zijn blik los van het horloge.
De lange, magere man voor het flanellen bord ging nog een keer met zijn gerimpelde
vinger langs het gebied dat met spelden - hij had alle rode spelden uit de naaidoos
van zijn vrouw gehaald - op het bord was aangegeven.
‘Deze vijftien dorpen,’ stelde de spreker, ‘kunnen binnen drie dagen bezocht zijn.
De verkiezingscampagne is dan afgelopen en we hebben twee dagen over voor de
organisatie van de verkiezingsdag.’ Hij keek de voorzitter aan, haalde toen een speld
uit zijn borstzak en prikte die op het flanellen bord.
‘Moeten we echter per se De Goede Verwachting bezoeken, het enige dorp in het
oosten van dit gebied, dan zal de campagne vier dagen duren, met het gevolg...’
De Doctor lachte even om het woord per se. Hij was voorzichtig met degenen die
de partij hadden helpen grondvesten en voerde naar hen toe een politiek van respect
door het voor en tegen van hun voorstellen te overwegen. In dit geval mochten ze
wel gelijk hebben dat een dag extra voor de campagne in dat gebied niet de moeite
waard was gezien het aantal stemmen dat in De Goede Verwachting gehaald kon
worden - het dorp telde slechts zestig zielen - maar voor hem, voor zijn plannen in
de toekomst zou dat alleszins de moeite waard blijken.
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Met een beweging van zijn wijsvinger gaf De Doctor de spreker te kennen dat hij
naar zijn plaats kon gaan. Even ging zijn blik langs de tien leden van het Uitvoerend
Comité. Ze waren alle de jaren des onderscheids gepasseerd: van de meesten was
het kroeze haar al volledig grijs. De Doctor ging rechtop zitten. Terwijl hij de leden
van het comité achter elkaar aankeek, zei hij op een zachte, fluisterende toon: ‘Bent
u die het dorp De Goede Verwachting niet wil bezoeken, degene die zich de
vertegenwoordiger van het volk noemt?’ Hij wachtte even, wendde zijn blik af, maar
keek direct daarop de laatste spreker aan en zei: ‘Wilt u dat de inwoners van De
Goede Verwachting ons niet kennen, maar wel op ons stemmen?’ De Doctor hield
zijn blik gericht op de laatste spreker en na een minuut of wat boog deze het hoofd.
Nu moet ik mijn blik afwenden, dacht De Doctor en hij begon intensief het blad
voor zich te bestuderen terwijl hij af en toe een steelse blik op de leden wierp. Het
was stil in de kamer en als er nu een speld van het flanellen bord gevallen was, hadden
zij het hoogstwaarschijnlijk gehoord. De Doctor zag dat de leden elkaar begonnen
te wenken tot het oudste lid, de laatste spreker, opstond. ‘U heeft gelijk Doctor. We
zullen nu nog even hier blijven om ook voor De Goede Verwachting de campagne
voor te bereiden.’
De Doctor knikte kort en boog het hoofd naar het blad voor hem als moest hij
dringend iets bestuderen. Hij had noch thuis voor de spiegel, noch hier toen hij sprak,
verwacht dat zijn antwoord zo snel geaccepteerd zou worden. Ik moet mijn leraar
Taal nog eens bedanken voor de les over het effect van dit stijlmiddel, dacht hij.
De leden zetten de vergadering voort en tegen de achtergrond van de discussie
moest De Doctor erkennen dat alles sinds zijn terugkeer naar het vaderland veel
voorspoediger was verlopen dan hij ooit had durven hopen. De voorzitter keek even
naar de mannen die hier om hém bezig waren. De oudste die zijn blik ving en dacht
dat hij hun vorderingen wilde weten, begon te spreken. ‘Doctor, we zullen het verblijf
voor een nacht moeten verzorgen. Wilt u in een woning logeren of in onze caravan?’
De ogen van De Doctor begonnen te schitteren. Met speeksel rond zijn mond,
gehaast alsof de ander weg zou lopen, antwoordde hij: ‘Zorg ervoor, hoort u me, dat
ik de woning in de bocht van de
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rivier ter beschikking heb. In orde? Het is de woning van de ex-directeur van de
houtmaatschappij.’
De leden van het comité gingen verder terwijl De Doctor terugdacht aan zijn eerste
kennismaking met De Goede Verwachting. Het was in zijn stageperiode toen zijn
begeleider, de ex-voorzitter van deze partij, hem voorstelde te gaan naar het gebied
dat de houtmaatschappij ten zuiden van De Goede Verwachting had geëxploiteerd.
Het gebied was af en ze waren nu bezig de zaken op te ruimen. De Doctor, toen nog
ingenieur, had geen zin om de vermoeiende tocht te maken, maar zijn
dissertatieonderwerp Ekologische gevolgen van ‘wilde houtkap’ voor het tropisch
oerwoud maakte dat hij in moest gaan op deze suggestie. Achteraf bleek het bezoek
aan De Goede Verwachting alleszins de moeite waard, weliswaar niet in verband
met zijn studie. Alleen op de middag van aankomst ging hij mee naar het gebied toen
de buschauffeur van de maatschappij de arbeiders moest ophalen. Dat was het. De
Goede Verwachting, een dichtbegroeid dorp langs een rivier die bruin was door de
bladeren die daarin vielen, maakte dat de onderzoeker of in een hangmat tussen de
bomen langs de rivier lag te lezen of zijn lichaam in het water afkoelde.
De leden van het comité zaten gebogen over het flanellen bord dat zij op de tafel
hadden gelegd. Ze zouden de tocht uitstekend voorbereiden, deze mannen die twintig
jaar gestreden hadden om ‘hun mensen’ aan de macht te krijgen.
Alsof ze zijn blikken voelden, keken ze allen tegelijkertijd naar hem op. De oudste
vroeg hem of hij niet die avond nog de leden in de grote zaal kon toespreken om er
op zijn minst tien zover te krijgen dat ze meegingen naar het laatste gebied in deze
campagne. ‘Het is nodig Doctor, want zij zullen in de dorpen rondlopen en met de
mensen praten. In die gesprekken kunnen ze de mensen ervan overtuigen dat ze op
onze partij moeten stemmen.’ De Doctor beaamde dit voorstel, stond op en liep naar
de wastafel links in de hoek van de kamer. Hij waste zijn gezicht dat hij daarna
afdroogde met een grote, witte zakdoek. In de spiegel boven de wastafel schikte hij
zijn das, streek over zijn haar. Hij keerde zich om en keek door het raam naar buiten
de grote vergaderzaal in. Minstens vijftig leden
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zaten daar onder de zinkplaten van de open zaal. In groepen van vier kaartten
voornamelijk mannen. De meeste vrouwen zaten wat voor zich uit te staren in de
richting van de bestuurskamer waar De Doctor en de leden van het Uitvoerend Comité
waren. Geërgerd schoof De Doctor iets opzij van het raam om te voorkomen dat
iemand hem zag. Ze zouden nog in staat zijn naar het raam toe te lopen en als zij
hem niet herinnerden aan alles wat hij had willen overwinnen, had hij het misschien
leuk gevonden. Hij kon het zich niet voorstellen dat sommigen die geen tand meer
hadden, durfden te lachen.
‘Ik zal nog eens een keer overgeven,’ mompelde hij terwijl hij weg liep van het
raam. Hij ging naar de wastafel, boog zijn gezicht naar de spiegel en inspecteerde
zorgvuldig zijn gebit. ‘Alles in orde,’ constateerde hij tevreden.
De Doctor zorgde ervoor dat niets in zijn gedrag of zijn verschijning aan zijn jeugd
herinnerde. Hij was niet dik of mager. Het eerste wat hij gedaan had, op de middelbare
school al, was zijn taal ontdoen van alle uitdrukkingen die wie dan ook konden
herinneren aan zijn afkomst. Zijn leraar Taal had gehoopt dat hij Taal en Letteren
ging studeren. Maar hij wist waarom hij zijn best had gedaan tijdens die lessen. Waar
hij toen nog niets aan kon veranderen, was zijn kleding. Nu had hij niet alleen twee
kasten vol kleren maar ook twee rijen schoenen, elk twee meters lang.
Het enige waar hij zich bij neer had moeten leggen, was zijn kleur. Hij was
diepzwart en had alle trekken die hij in Europese strips over zijn ras extra benadrukt
zag. Hij hoopte nu een voordeel van zijn kleur te ontdekken, want het feit dat hij
voorzitter was van deze partij, kandidaat voor de presidentsverkiezing, had voor een
belangrijk deel daarmee te maken. In zijn stageperiode vijf jaar geleden, toen hij uit
nieuwsgierigheid wat interesse had getoond in de partij van zijn begeleider, had hij
mogen meemaken dat deze man, die even zwart was als hij, de overwinning behaalde
op degenen die naast het bloed van de slaven ook dat van de slavenmeesters droegen.
‘Kom terug naar je land,’ zei zijn begeleider hem op de dag dat hij afscheid van hem
nam. ‘Je bent niet alleen Doctor straks, maar zwart genoeg om geaccepteerd te worden
door de leden. Ik sta al met één been in het graf. Laat me je op tijd kronen.’
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Het was deze zin van de ex-voorzitter die hem, terug in Europa, had doen besluiten
te remigreren toen hij begon te twijfelen aan de mogelijkheid of hij daar met doctortitel
en al, ooit tot die hoogten zou stijgen waarvan hij gedroomd had. Op zijn sollicitaties
naar leidinggevende functies had hij steeds negatieve reacties ontvangen. Daarnaast
begon hij ziek te worden van de twee vragen, altijd weer, ondanks zijn paspoort,
ondanks zijn perfecte kennis van hun taal: ‘Waar kom je vandaan?’ en ‘Wanneer ga
je terug?’
De leden van het comité schoven hun stoel naar achter en De Doctor wierp een laatste
blik in de spiegel. Eén deed de deur open en De Doctor haalde diep adem voordat
hij naar buiten liep. Snel, bijna blindelings, liep hij recht door de zaal, keek links
noch rechts, totdat hij aan de overzijde, voor het podium was. Hij klom het op en
weigerde daarbij de handen die hem wilden helpen. Hij liep naar de katheder, ging
erachter staan en zag dat het Uitvoerend Comité zich opgesteld had voor de
bestuurskamer. Hij voelde nog even in zijn broekzak. Zijn autosleutel was er. Nu
moest hij beginnen. Op luide toon, dacht hij nog.
‘Broeders en zusters.’ Hij wachtte even, keek de zaal in en zag dat alle ogen op
hem waren gericht.
‘We staan nu aan de vooravond van het laatste deel van onze verkiezingscampagne.’
De zaal begon te juichen. ‘We shall overwin,’ begon iemand te roepen en de rest nam
het over. De Doctor hief zijn armen op als een bokser die de overwinning behaald
had.
‘Het Gebied IX - u kent onze indeling in negen verkiezingsgebieden - is nu aan de
beurt. Daar hebben onze broeders en zusters nog niets van ons gehoord. Overmorgen
zal de campagne daar beginnen.’ De zaal begon te applaudisseren, te fluiten en De
Doctor keek tevreden rond, tot zijn ogen vielen op een vrouwengezicht vol grote
witte vlekken. Hij moest slikken en direct daarop hoopte hij dat deze vrouw zich
straks niet opgaf om mee te gaan. ‘Ik moet het nagaan, morgen,’ mompelde hij terwijl
hij zijn armen ophief in een bezwerend gebaar. De zaal werd stil.
‘Wij de leden van het Uitvoerend Comité en ik, zullen overmorgen vertrekken.
Van u verwacht ik dat u bereid bent met ons mee te gaan om de broeders en zusters
daar over onze strijd te vertellen.
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Ook zij moeten weten wat onze partij in de komende vijf jaren wil realiseren. Geeft
u zich straks op bij de leden van het Uitvoerend Comité.’
De zaal begon te applaudisseren. De Doctor knikte even en liep gehaast het podium
af naar zijn auto die direct naast de zaal geparkeerd stond. Drie leden stonden al bij
zijn auto en hij kon niet anders dan ze de hand schudden voordat hij het portier
opende.
De Doctor reed weg, hard. Op straat wilde hij een loshangende wimper weghalen.
Hij nam zijn linkerhand van het stuur, bracht die naar zijn oog en herinnerde zich
toen de handen. Hij moest het nog even uithouden. Straks, thuis, onder de douche,
zou hij zijn ogen uitwrijven tot hij de gezichten in de zaal vergeten was. Hij zou
daarna verder kunnen werken aan de tekening van het vakantiehuis in de bocht van
de rivier van De Goede Verwachting.
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Sanicari
Mohammeds bedevaart
Mohammed lag op de lange bank in de voorzaal, zijn hoofd rustend op een goor
kussen waarvan de sloop was afgegleden op de Bruyn-zeel-vloer. Zijn benen
bengelden over de armleuning aan het voeteneind. Ik kon er nooit zitten, omdat mijn
arm dan vanzelf ging rusten op de armleuning waar hij tegenaan plakte. Geen wonder.
Hij baadde alleen als wij het hem dagenlang zoveel keer hadden gevraagd, dat hij,
moe van al het gezeur, uiteindelijk om tien uur 's avonds, juist wanneer er geen
druppel uit de kraan kwam, in bad ging, wanneer zijn poriën al haast verstopt waren
geraakt. Zijn voeten met de zwarte, kromgegroeide, af en toe met een Gillette
scheermesje ingetoomde nagels bengelden mee aan de kromme beentjes die ma, in
revanche op zijn opmerkingen over haar boiti-afkomst, altijd krakatiki of sikafutu
noemde. Dan lachte ik natuurlijk hard mee tot hij mij uitlachte, omdat ik ze als enig
kind geërfd had, wat natuurlijk veel erger was omdat ik een meisje ben.
Mohammed hield zijn ogen gesloten. De klok wees bijna tien voor twaalf. Straks
zou hij wel opstaan. Vanuit de keuken wierp ik af en toe een blik op hem wanneer
ik bij de eettafel stond en hem kon zien door het open gangetje dat doorliep tot de
voorzaal waar hij lag. Die blikken waren beurtelings van walging en medelijden
doortrokken. Ragfijne, onzichtbare draden sponnen zich altijd al tussen zijn ledematen
en de mijne als spinrag dat maar niet verwijderd kon worden, omdat er steeds meer
kwam, hoe vaker je ragde.
Straks zou hij wel opstaan. Meestal at hij dan meteen, tenminste wanneer het laat
genoeg was. Anders ontbeet hij eerst en at een uurtje later zijn rijst. Het ontbijt was
meestal karig, met één sneetje brood met kaas, zelf geïmporteerd uit Blanda, want
jam of pindakaas van eigen bodem lustte hij niet.
Terwijl ik de klaroen plukte en wel vier keer waste om al het zand
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van de sibibusi van de afgelopen nacht eraf te krijgen, schoten de verhalen uit zijn
verleden me te binnen. Al die kleine en grote gebeurtenissen die zijn wilde leven aan
elkaar regen tot een snoer van zeldzame en gewone kralen die in een grof patroon
tegen elkaar lagen. Vierenvijftig jaar en dan al met pensioen. Weliswaar vervroegd,
maar ook dat was een van zijn vele streken die ik me nog heel goed herinnerde. Ja,
ik wist nog hoe hij iedereen overal te grazen nam, zelfs ons die hem toch al zouden
moeten doorhebben. En ik wist ook dat hij ons allen zou overleven op mij na, omdat
ik ook heel oud zou worden, zelfs iets ouder dan hij. Zoals ma ook tevoren wist wat
er zou gebeuren, omdat ze in haar dromen een teken kreeg wanneer er iets op til was.
Afhankelijk van de symbolen die verschenen - als bloemen voor een sterfgeval in
de familie - kwamen haar dromen uit. Op het moment waarop dat gebeurde, schoot
de dreiging in haar slaap van de ochtend of enkele nachten ervoor, haar te binnen.
Langs gelijke weg kwam ik ook alle hoogte- en dieptepunten uit het leven van
mijn geliefden te weten in plotselinge, heldere momenten, als een waas van wierook
waarin ik hun eerst haarscherpe beelden zag vervagen tot ik ze inademde en een met
ze werd. Mijn gedachten werden dan intens verweven met die van mijn bloedverwant,
alsof zijn bloedsomloop heel even, per vergissing was omgelegd naar de mijne en
zijn diepste gevoelens door mijn aderen stroomden en mijn bloed lieten tintelen. In
een flits beleefde ik het andere leven, terwijl het soms heel lang kon duren volgens
de klok. Het trok niet aan mij voorbij, maar ik leefde de ander als een tijdens het
hoogtepunt van het spel stom geworden acteur.
Het was afschuwelijk wanneer hun bloed mij hun dood injaagde tot ik ervan
weende, om de dode die in mij leefde. Het was een kwelling om mezelf niet te kunnen
losrukken van de ander. Mezelf troosten - het gebeurt toch niet echt - hielp niet. Al
van kindsbeen af kon ik zo voor enkele minuten het leven leiden van een ander, maar
dan alleen van iemand die mij heel lief was. En ook niet wanneer ík het wilde. Het
was een ondoorgrondelijke macht die mij van buiten af overviel, om daarna weer
tijdelijk zijn greep te laten verslappen. En altijd overviel hij me onverwachts.
Het was als een sluimerende droom, een telkens weer opgevoerde generale repetitie,
tot ik me plotseling bewust werd van deze ga-
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ve die ik misschien wel van ma geërfd had, maar dan in een andere vorm. Ik wilde
haar bedwingen, haar in mijn macht krijgen en ondergeschikt maken aan mijn wil.
Eigenlijk wilde ik haar misbruiken om alles van iedereen te weten te komen. Ik
spande me in om de ander te worden, vaak liggend in bed, soms midden in een
gesprek waar ik niet aan wilde meedoen en vroeger ook in de klas tijdens de les. Dit
reizen door het leven van een ander was toch veel spannender dan X of Y in het
kwadraat. Maar het lukte niet. Ik dwong mezelf tot een verslaving, wilde beelden
zien uit het leven van mijn geliefden tot die mij begonnen te achtervolgen, weken
achtereen, soms met pauzes van een paar dagen en dan begon die zelfopgelegde
dwang opnieuw.
Soms vergiste ik me nog wel en dan dacht ik dat dit het echte, andere leven was.
Maar dat andere was toch heel anders. Dat kwam als een bliksemschicht die klievend
houten huizen doet opschrikken uit hun levenslange stilstaan.
Het water rolde van de klaroenblaadjes bij het uitschudden en de baskiet met de
schoon gewassen groente werd steeds voller. Ik wierp een blik op mijn vader en werd
hem.
Ik herinner me de dag nog goed waarop ik Yumrati, mijn vader, voor het eerst zag.
Ik was nog een kleuter en mijn moeder - hoorde ik later - was de zoveelste vrouw
waarop hij volgens de heilige koran recht had. Aan haar eisen om een bijdrage in de
onderhoudskosten van de twee zoons die hij bij haar had, kon hij echter niet voldoen,
geldelijk te arm, maar geestelijk wel rijk genoeg om strak volgens de aloude heilige
wetten van Mohammed te leven. Wroeging had Yumrati naar ons toegedreven met
een zakje ijsblokjes voor mijn broer, Izaak, en mij. Op zijn kromme beentjes en met
een wantrouwige blik schuifelde hij naar ons toe. Verbeten riep onze moeder ons toe
hem met stenen te bekogelen, wat we ook prompt deden als miniatuurbeschermers
van het recht. Met pijnlijke plekken en een gewonde afscheidsblik maakte hij
rechtsomkeert om nooit meer terug te komen naar dat zo vertrouwd geworden
krotwoninkje op een van de vele achtererven aan de Watermolenstraat. Zo verdween
hij voorgoed uit ons leven.
Wij leefden verder, met zijn drieën in één kamertje. Ik had geen
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vader meer, alleen nog een moeder die iedereen beter kende als Ping-Ping, niet alleen
omdat ze zo klein en tenger was, maar vooral om haar vlijmscherpe tong die haar
gevreesd en geliefd maakte, omdat ze er werkelijk iedereen mee kon ‘knijpen’, ook
andermans vijanden met wie ze eigenlijk niets te maken had. Ze was altijd een heel
sociaal mens geweest. Ze had een zwak voor mensen die geestelijk onder zware druk
van anderen stonden en daar niet op eigen kracht onderuit konden. Mijn latere dochter,
Zaïrah, zou nog haar evenbeeld worden en voor de familie haar hele jeugd de levende
herinnering aan Ping-Ping zijn, tot haar vertrek naar Blanda, waarna ook zij op haar
beurt een herinnering werd voor de achtergebleven familieleden.
De enige min of meer vaste bron van inkomen voor Ping-Ping was een wankel,
ongeverfd, houten tafeltje waarop ze houtskool en vruchten verkocht, vooral manja's,
knippa's en sterappels, en zuurgoed, gestoofde birambies en mopees, op de stoep
voor de deur. Soms was er ook wel een papegaaitje in een kooitje of een aapje aan
een kettinkje, dat oom Yusuf uit het bos had meegenomen wanneer hij was gaan
jagen en dat hij dan uit een soort familiaire kameraadschap voor een zacht prijsje
aan haar had overgedaan. Verder had ze nog een erg onregelmatige bron van
inkomsten: haar steeds wisselende relaties, afhankelijk van de vrijgevigheid van haar,
elkaar opvolgende mannen. De opbrengsten waren bestemd voor het onderhoud van
ons drieën, waarbij wij, Izaak en ik, steeds voorrang hadden. Veel scheelde het niet:
we zijn alle drie ons leven lang even droog gebleven, een schrijnende tegenstelling
met de vadsige moesjes van naast, in de andere kamer van ons huisje. Een deel van
haar centen verdween eigenlijk ongemerkt en tegen haar wil over de toonbank in de
gladde handpalm van de chinees op de hoek waarvoor hij in ruil een goor glaasje
ramtahal naar haar toeschoof. Zo kon ze haar zorgen om ons voor enkele uren van
zich afwerpen en achter slot en grendel doen. Dan werd ze spraakzaam én agressief,
haar geliefdste buien voor liefhebbers. De staaltjes van volkse beeldspraak waren
onnavolgbaar: een volbloed Hindostaanse die odo's ten beste gaf die ze met haar
eigen smaak kleurde en waarbij ze altijd wel een leuk verhaal kon vertellen dat ze
natuurlijk zelf had meegemaakt in haar roerige leven.

Verhalen van Surinaamse schrijvers

230
Ik was blij wanneer oom Yusuf weer een aap of papegaai voor ons had meegebracht.
Ik amuseerde me dan met het africhten van de lorre, zodat hij voor een hogere prijs
kon worden verkocht. De aap hield me 's nachts warm tegen de tocht die uit de kieren
in de wanden en onder de enige deur die we rijk waren, kwam. Voor het slapen plukte
hij eerst de luizen zorgzaam weg uit mijn eigenhandig kort-geknipte haar. Jammer
dat we er nooit een konden houden. Ik zou er de ster van de markt mee geworden
zijn. Dat zou heel gauw toch nog gebeuren, maar dan op een heel andere manier dan
ik zelf ooit had kunnen verzinnen.
Met Nieuwjaar aten wij ook kip alsof wij voor één dagje bigi suma waren. En wíj
hoefden er niet eens voor te betalen. Ik strooide gewoon wat gaar gekookte rijstkorrels
uit de pot op de chula in het slopje dat van de straat af langs de zijgevel van het grote
witte advocatenkantoor voorop naar ons huisje leidde. Ik liet de korrels voorzichtig,
om niet te veel te vermorsen, uit mijn hand glijden tot ik bij de opening in de verroeste
zinkplaten schutting kwam waar de kippen van de bigi dagu's naast geregeld doorheen
wipten, al viel er bij ons niets anders te pikken dan wat kiezelsteentjes. Als we geluk
hadden, dan merkte een van de vette kippen al gauw de lokkende rijstkorrels op,
hipte begerig het terrein voor onbevoegden op, vóór de rest van de familie de lekkernij
ook in de gaten kreeg en liep regelrecht naar ons kookhuisje waar ik haar stond op
te wachten. Luid kakelend verdween haar protest in een akelig gerochel en ze belandde
in een pan die ver beneden haar stand was. Zo gingen ook wij het nieuwe jaar in met
een heerlijke maaltijd en de elk jaar weer opnieuw oplichtende hoop op geluk, nog
nalachend om de streek die we onze zeer vereerde buren weer hadden geleverd. Ach,
wat maakte het uit voor hen. Hun zonen zouden later klinkende namen krijgen als
advocaat of dokter of apotheker, de beroepen met de hoogste status bij Hindostanen.
Als ik had geweten dat ze tot de dag van vandaag het laatste restje leven uit hun
medemensen zouden zuigen, dan had ik ze toen beslist wat meer lichter gemaakt dan
een armzalig kippetje.
Zo verstreken mijn jeugdjaren. Elke dag was opnieuw een worsteling met het
bestaan in onze prasi-oso die ik zoveel mogelijk ontvluchtte. De school waarvoor
Ping-Ping kromlag, kon me niet lan-
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ger dan een paar dagen per week boeien. De duistere hoekjes van de stad en
baka-wowoyo trokken me onweerstaanbaar aan met de geheimzinnige kracht van
het riool voor de rat. Daar, met een stuk karton waarop hokjes waren getekend met
een lege Bic-ballpoint als liniaal en met verroeste, her en der opgeraapte Parbo- en
softdoppen, leerde ik de liefde voor het damspel kennen. Ik leerde het snel en zag al
gauw kans met een slimme zet de spanning op te voeren tot ongekende hoogten.
Daar, samengebracht in een achterhoek van de markt, gedromd om een krat, werden
wij allen bevangen door de passie voor het spel te midden van marktkreten als ‘nyun
wowoyotas dya’ en ‘wan yepi fu wan dala’, omstoven door de geur van verse
yara-baka en garnalen, riviervissen en bedorven groente, de weeïge lucht van rottend
fruit en de stank van de bruinige rivier vlak achter ons, waar alle rioleringen van de
stad in geloosd werden. Daar leerde ik de liefde voor het spel kennen die eeuwig is
en zo grillig als een echte vrouw. Ik leerde de omstanders zo te boeien, dat zij aan
niets anders dachten dan aan het spel. Ik leerde ze, dat je geen orgasme krijgt van
een overwinning, maar van de vele omwegen, het ontdekken van steeds weer nieuwe
gebieden, het verkennen van het lichaam, de geheime wetten van de hartstocht. Zo
was ook een nederlaag makkelijk te dragen, omdat ik dan eigenlijk niet verloren had.
Ik was alleen maar wijzer geworden. Mijn geliefde had mij weer eens zachtjes laten
zien dat ze slechts tijdelijk overwinnelijk was. Het was een heerlijke gewaarwording,
elke andere tocht met haar opnieuw. Hoe langer ik haar kende, hoe meer ik van haar
geheime, wisselvallige genoegens te weten kwam, hoe minder ik haar begreep. Ze
duldde niet één keer dezelfde tocht, eiste steeds andere wegen, nieuwe spelletjes,
een ander ritme. Het was fantastisch om bij haar te zijn, haar te koesteren en in
spanning af te wachten hoe ze deze keer zou reageren. Zij leerde mij wat leven was.
Met mijn passie voor haar doorliep ik zonder kleerscheuren de lagere school en
de Graaf von Zinzendorff-muloschool, ondanks mijn recordaantal verzuimen. Ze
had mijn denken zo gescherpt, dat ik genoeg had aan een half woord van mijn leraren
die toch wel bewondering hadden voor dat vieze ventje met zijn scherpzinnige
opmerkingen. Hierna schreef ik me in voor de vierderang-hulpon-derwijzersakte,
terwijl Ping-Ping gebukt ging onder de dagelijkse
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zorgen van haar kinderen en haar mannen die haar steeds vaker ontrouw werden
naarmate ze ouder werd. Toch was het voor velen van hen nog een moeilijke stap
om zich los te rukken van haar grappige, maar even vaak gepeperde opmerkingen.
Tot haar trots slaagde ik meteen de eerste keer al met een opmerkelijk resultaat: een
negen voor taal en rekenen en een drie om een vier voor zingen en schrijven. Het
was werkelijk een prestatie. Met behulp van de aantekeningen van een vriend heb
ik van zes uur 's middags tot zes uur de volgende morgen alles uit het hoofd zitten
leren wat er maar gevraagd kon worden. Boekenkennis was toch het enige dat ik in
die komkommertijd nodig had om voor de klas te kunnen staan.
Ik had iets bereikt waar Ping-Ping trots op kon zijn. Maar mij zei het niets. Ik was
veel liever advocaat geworden om een, voor velen misschien twijfelachtige, reputatie
op te bouwen van gevreesd beschermer van de armen die pinaarden dag in dag uit,
voor wie er geen uren, weken of maanden bestonden, maar slechts een eindeloze
strijd om het bestaan waar ze zelfs in hun dromen niet aan konden ontsnappen,
misschien ook niet na de dood, als het tenminste waar was wat de dominee op school
altijd verteld had over zondaren en de hel.
Ik deed mee aan alle damtoernooien die werden georganiseerd en als die me te
gering in aantal waren, dan organiseerde ik ze zelf wel, al was het maar in de buurt.
Ik kwam in het bestuur van de dambond te zitten, werd meervoudig landskampioen
en werd zelfs uitgezonden naar Rusland, toen nog het land van de meest gevreesde
dammers ter wereld. Op de dag voor mijn vertrek werd ik tijdens een toernooi waar
ik net de winnende partij speelde, weggeroepen om met spoed naar het 's Lands
Hospitaal te gaan. Ik kwam net te laat om Ping-Ping te zien sterven. In haar doodsbed
leek ze ineengeschrompeld alsof ze jaren daar had gelegen, blootgestaan aan een
vreemd uitdrogingsproces dat haar langzaamaan in een bruinig, verweerd beeld had
veranderd. Zo zag ze er zelfs in haar dood nog onaantastbaar uit, getaand door het
leven, maar toch niet te verslaan, ondanks de broosheid van haar botten.
Op het hoogtepunt van mijn bestaan, met alle poorten van de wereld wijd open,
liet ze me in de steek, voor het eerst in mijn leven en voorgoed. Nu nog koester ik
een diepe bewondering voor de moed
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waarmee ze zich door het leven had geslagen en voor haar intense vrijheidsdrang
die op den duur elke man die zich aan haar had willen vastklinken, op de vlucht joeg.
Een vader heb ik nooit gehad. Voor mijn geboorte, toen Ping-Ping al zwanger was
van mij en haar buik elke week meer opzwol in een schril contrast met haar typisch
Hindostaanse, penseeldunne beentjes, verliet Yumrati haar in zijn eeuwige zucht
naar een andere vrouw. Nu mijn moeder mij was ontnomen, had ik niemand meer
die hetzelfde bloed als het mijne door de aderen had stromen.
Zo ging ik naar Rusland en ik kwam weer terug als de held van het land, ondanks
mijn, in zo'n land wel te verwachten, verlies. Ik leefde voor het damspel, de eeuwige
vlucht voor de armoede die ik nu niet meer aan den lijve ondervond, maar wel elke
dag om me heen bleef zien. Op school gooide ik er met de pet naar, tot de blik uit
Soemintra's lichtbruine pusipusi-ai me trof en mijn verdere leven gevangen hield,
waarbij ze de strijd aanbond met mijn andere geliefde. Het was een strijd zonder eind
voor een van de twee, met overwinningen en grote verliezen voor allebei. Mijn roem
in de dammerij had zijn top bereikt. Een ieder kende me nu en ik werd vaak geroepen
en gegroet door mensen op straat die ik niet eens kende, maar die het leuk vonden
om te kunnen vertellen dat ze ‘de Dammer’ hadden ontmoet, alsof ze allemaal oude
vrienden van me waren. Ik was geliefd om mijn enthousiasme, mijn tengere figuur
en mijn pet, het symbool van mijn klasse, om mijn uitbundigheid en scherpe aanvallen
als de dambond ook maar een klein beetje werd benadeeld ten opzichte van andere
takken van sport. Als er een damprobleem was, dan schroomde niemand om bij mij
thuis te komen. Jarenlang stond de telefoon roodgloeiend en kwam ik nachten
achtereen laat in de ochtend thuis. Soemintra werd er dol van, maar bleef vechten
tegen haar rivale. De druk van de school en mijn gezin, mijn vrouw en mijn dochter
Zaïrah, werd me te zwaar.
Toen kreeg ik de nekslag van een oude vijand die iets te brokkelen had in de
ministeriële melk van het onderwijs. Ik werd ontslagen, maar bond de strijd aan tegen
de haast ongrijpbare macht van de bureaucratie waarin ik dreigde om te komen. Mijn
oude ambitie voor advocaat leefde weer in me op. Met de hulp van een vriend die
me uitlegde hoe ik een request moest opstellen, vocht ik met de
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moed van Ping-Ping tegen de lakse minister van onderwijs. Al mijn supporters leefden
met mij mee in deze geruchtmakende affaire. Ik leefde onder hoge druk, aldoor in
angst voor de deurwaarder die elk moment op de stoep kon staan. Zo viel ik omlaag
van de hoogste toppen die tot die tijd beklommen waren in het damwereldje. Ik viel
omlaag en bleef eindeloos vallen, omdat de minister alles wat mijn val kon breken
uit de weg had geruimd. Toch versloeg ik hem glansrijk, nog net voor het verstrijken
van zijn ambtsperiode. Maar de prijs was te hoog geweest, het had te lang geduurd.
Ik bleef me vastklemmen aan mijn jeugdliefde, maar ze had me verstoten in de tijd
van mijn afwezigheid. Ze had al andere minnaars gevonden, jong en hartstochtelijk,
en wilde geen verkleumde oude man meer. Ze verstootte me en ik werd teruggeworpen
in de afgrond waar ik nu nog steeds in zit. Ik heb me teruggetrokken. De strijd is
voorbij. Nu ben ik uit de dienst met vervroegd pensioen, mijn laatste grote streek.
Nu kan ik eindelijk rusten. De dag begint tegen twaalf uur voor mij. Goddank hoef
ik niet meer naar school. Mijn leven is slechts gevuld met eten, lezen en slapen. Drie
simpele bezigheden waar ik nooit op de gebruikelijke, ontspannende manier aan toe
ben gekomen sinds ik ze heb geleerd. Misschien is het een leeg leven voor mensen
die niet weten wat er in mij is omgegaan sinds ik in de macht was van mijn liefde
voor het spel. Nu ben ik ontsnapt uit haar omhelzing, opgelucht maar toch met een
pijnlijk gemis van iets wat eens toch wel goed geweest is, maar dat nooit meer zal
terugkomen. Ze wil me niet meer en ik zal daarmee moeten leven. Nu is het wachten
nog op Ba Fedi. En dat kan nog heel lang duren volgens mijn dochter Zaïrah die een
herboren Ping-Ping lijkt te zijn. En ik geloof haar, de altijd uitkomende voorspellingen
van mijn moeder in gedachten.
Ik wierp een blik op het vervallen gezicht van mijn vader, Mohammed, en bukte me
om mijn ogen te drogen met de strook aan de onderkant van mijn rok. Onze
bloedsomlopen waren weer gescheiden. Met moeite bedwong ik de steeds weer
opkomende tranen en ik troostte mezelf met de gedachte dat hij er nog was en nog
heel lang zou leven. Nu kon hij tenminste uitrusten na een veelbewogen leven. Hij
was geboren in een afgrond en had daaruit weten te klau-
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teren tot hij op de rand kon klimmen en een blik kon werpen op de wijde, omringende
wereld. Hij had te ver gekeken, zijn blik gericht op de einder, en te lang. Daarom
had hij zijn evenwicht verloren en was hij weer afgegleden, terug naar zijn oorsprong.
Het kinderspelletje ‘Ik zit in de put, Ik zit in de put, Hoe diep?, Hoe diep?’ schoot
me pijnlijk te binnen. Hij had rondgetold in een alsmaar draaiende carrousel zonder
bestuurder. Nu was hij er eindelijk uitgesprongen, maar helaas, midden in de kring.
Hij zat er gehurkt in, te krachteloos, te uitgeput om nog te kunnen staan. Wezenloos
staarde hij naar de grond die steeds dichterbij leek te komen. Er was geen ontkomen
meer aan. Zo zou hij sterven, als een bedevaartganger die zijn bestemming nooit had
bereikt, ondanks zijn heilig geloof zijn medemensen te helpen ontsnappen uit de ban
van hun bestaan.
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Ellen Ombre
De prijs van hulp
De discotheek van Tchaourou is al zo lang in aanbouw, dat de bouwvalligheid alweer
inzet; het beton brokkelt af en de naakte ijzeren wapening roest weg nog vóór men
er toe gekomen is het staketsel af te werken.
Eens moet een aannemer met grootse plannen begonnen zijn aan de bouw van een
danspaleis, maar toen de muren eenmaal stonden werd hij klaarblijkelijk overvallen
door moedeloosheid, een plaag die arme landen teistert, ook Benin. De aannemer
heeft zonder twijfel elders opnieuw een aanvang gemaakt in de hoop dat daar het
geluk met hem zal zijn en dat niemand hem een goede afloop zal misgunnen.
Men moet van goeden huize komen om voldoende materialen los te krijgen en om
werklieden te ronselen en vast te houden. Vaste betaling is een voorrecht dat
doorgaans is weggelegd voor plaatselijke notabelen, projectontwikkelaars en
uitgezonden krachten van hulporganisaties. Voor de doorsnee Beninees is het vragen,
afwachten, de hand ophouden, hopen en werken met arbeiders die er nooit zeker van
zijn dat hun loon wordt uitbetaald en het er dus ook maar op aan laten komen.
Niet ingewijden zouden aan het betonnen bouwsel voorbijgaan. Toch ligt de
dancing pal aan de smalle internationale autoweg die de haven- en hoofdstad Cotonou,
dwars door Benin verbindt met het noordelijke buurland Niger en andere achterlanden.
Huizenhoge vrachtwagens beladen met katoen, of kratten Coca-Cola denderen voorbij,
soms is het een truck met toeristen op safari of overlevingstocht. Ze drukken de
uitpuilende taxi-brousse de berm in; de weg is op veel plaatsen maar één vrachtwagen
breed.
Er staan meer verlaten of onafgebouwde betonkarkassen langs deze weg. Eens
zijn ze opgetrokken in de hoop het voorbijrazende
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verkeer te kunnen lokken en deel te hebben aan de grote sprong voorwaarts. Maar
de trucks blijven in volle vaart voorbijrijden in een wolk van stof die traag op de
bermen en op de behuizing neerslaat.
Ik bevind me op het terras in gezelschap van het gezin van Dirk Punselie, een
Hollandse ontwikkelingswerker die in Suriname zijn eerste tropenervaring opdeed.
Het twaalfjarige dienstmeisje voorziet ons van gin, bier en pinda's. Een toegewijde
timmerman en de zwarte chauffeur mogen erbij zitten. Zij spreken geen Hollands en
zwijgen.
Voor dit gehoor ontvouwt Dirk zijn denkbeelden over het sociale leven van
Tchaourou, maar niet van dit dorp alleen, Benin is voor hem een open boek. In het
anderhalve jaar van zijn verblijf in dit Westafrikaanse land is hij tot de slotsom
gekomen dat hij en andere derdewereldwerkers onmisbaar zijn in ontwikkelingslanden.
‘Als wij hier morgen vertrekken, roest alles weg,’ legt hij uit. ‘De machines lopen
vast, rioleringen slibben dicht en het wordt een grote puinzooi. Ze kunnen het gewoon
niet zonder ons.’
Om zijn conclusie te staven voegt hij wat koloniale geschiedenis toe. Gedreven
vertelt hij hoe Benin toen het nog Dahomey heette een welvarende kolonie was, een
voorbeeld voor heel West-Afrika en hoe dat land na de onafhankelijkheid in de
versukkeling geraakte. Hij drinkt van zijn gin en raakt op dreef.
‘Ken je Bruce Chatwin?’ Hij praat over de schrijver alsof het een goede vriend is.
‘Ach jongen, die hele slavenhandel had nooit kunnen bestaan zonder medewerking
van die Afrikanen zelf. Lees de Viceroy of Ouidah maar, het is een historisch werk.
Die Francisco Felix de Souza was zelf zoon van een slavin en hij werd één van de
rijkste slavenhandelaren.’
De een na de andere voormalige volksplanting wordt erbij gehaald, Nigeria, Togo,
Oeganda. Maar ook Suriname, het is onvermijdelijk, ik kom er vandaan, hij is er
geweest. Daar was het hem meer dan goed bevallen. ‘Dansen, feesten, pure pret,’
mijmert hij. ‘Wat dat betreft is het me hier verdomd tegengevallen. Je weet niet wat
je aan die lui hebt. Ze zijn zo dicht als een oester.
En corrupt hè, dat wil zeggen de jongens die het voor het zeggen hebben. Als ik
nu aan mijn chauffeur zou vragen bij wie hij liever
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werkt, bij Europeanen of bij Beninesen weet ik het antwoord al... Jean!’ De chauffeur
veert op uit zijn stoel.
‘Bij wie werk je liever bij een blanke baas of voor een Afrikaan,’ vraagt Dirk in
het Frans.
‘Bij een blanke patron,’ antwoordt de chauffeur.
‘Patron, patron,’ papegaait Dirk. ‘Ik heb het je al zo vaak gezegd Jean, we zijn
vrienden, noem me Dirk, zo heet ik.’
Dirk is iemand van wie men vroeger, toen hij jong was, zei dat wat zijn ogen zagen
zijn handen konden maken. Als je hem een bouwplaat gaf, was hij in staat om in een
mum van tijd de onderdelen feilloos uit te knippen en in elkaar te lijmen. Eens maakte
hij uit een mergpijpje een miniatuur benen bestek, waarvan het mesje vlijmscherp
was. Maar hij kon ook motoren demonteren, glas snijden, polijsten en politoeren als
de beste.
Al zijn vaardigheden hadden in Holland weinig zoden aan de dijk gezet. Hij wilde
iets anders, zocht naar erkenning en solliciteerde naar een functie in de tropen.
En zo promoveerde hij als man van twaalf ambachten van lieverlee tot directeur
in de Derde Wereld, met vijftien man personeel onder zich. Met zijn gezin bewoont
hij een geriefelijke bungalow en hij heeft een klein zwembad achter het huis, een
oase in dit door droogte geteisterd gebied. Dirk acht zich als ontwikkelingswerker
belangeloos en het is deze zelfverloochening die mij monddood maakt en doet
wegzinken in apathie. Dirks vrouw kent haar pappenheimer en zwijgt. De aannemer
en de chauffeur hebben de tirade niet begrepen, ze verstaan geen Hollands en zijn
stil.
‘Wat een duffe bedoening hier,’ maant Dirk tot activiteit, nu iedereen wat suf
onderuit gezakt zit. De discussie die hij met zijn betoog verwachtte los te maken,
blijft uit. ‘In hemelsnaam, laten we dan iets gaan doen!’ Op zijn aandringen gaan we
een eindje rijden, onder ons; de chauffeur en de aannemer gaan niet mee. Dirk wil
zelf rijden. Losjes stuurt hij met één hand en blijft spraakzaam. Hij roemt de vrijheid
in de tropen, van eigen baas zijn, van eigen verantwoordelijkheid, van ruimte. ‘Wat
ik hier wel mis is een stuk cultuur, film, het café op de hoek. Ach alles heeft zo zijn
prijs,’ verzucht hij.
Achteloos vertelt hij wanneer wij een politiepost passeren, dat hij

Verhalen van Surinaamse schrijvers

239
geen rijbewijs heeft. De twee agenten zwaaien, Dirk zwaait terug.
Het is even na vijven in de middag. De zon hangt al zo laag dat hij hier in de
brousse niet meer te zien is. De lucht is rood en stil.
De auto stopt op het kleine stuk erf voor de dancing van Tchaourou. De twee
mannen die loom tegen de ingang leunen schieten ijlings naar binnen.
Als we het danslokaal betreden, verstijft het handjevol gasten. Hoewel het
benauwend warm is, hangen ze dicht opeen aan de bar, een brede plank die op drie
olievaten rust. De bar is aan het plaatijzeren plafond afgezet met palmbladeren. In
een Nederlands interieur zou dat rustiek zijn, hier is het pathetisch. Het verstilde
interieur gelijkt een kunstwerk van Kienholz. De man achter de bar komt het eerst
in beweging. Hij haalt drank te voorschijn: flessen Fanta, Beninoise, het plaatselijke
bier en een ginfles gevuld met cashewnoten die hij op de bar uitstalt.
De openlucht dansvloer, of dansgrond beter gezegd, is van aangestampt leem. Om
de dansvloer heen staan onder een golfplaten afdak gemetselde tweezitsbankjes en
tafeltjes. Ze geven een ijzige koelte aan het zitvlak, wat een aangenaam gevoel is in
de kleverige middaghitte. Het meubilair ligt onder een dunne laag stof, met de kleur
van terrasienna.
De barman roept iets in de richting van een vertrek achter de bar. Een jutezak die
dienst doet als voorhang wordt omhooggehouden en er komt een vrouw naar voren,
die twee flessen vasthoudt, bedropen met kaarsvet. Uit het schemerdonker treedt een
tweede persoon naar buiten, een jonge man. In zijn handen die hij vooruitsteekt alsof
hij een zeldzame schotel opdient ligt, gewikkeld in doorschijnend plastic een
getto-blaster.
Voorzichtig neemt de barman het apparaat over. Hij blaast onzichtbare vuiltjes
van de verpakking weg, stroopt het plastic af en zet de getto-blaster op de bar. Met
zijn wijsvinger strijkt hij rond de contouren.
Dirk doorbreekt de stilte en roept: ‘Onibo, Yovo,’ en nog een paar woorden die
hij in Benin heeft opgevangen naar zijn zoontje. De stroblonde kleuter wordt er
verlegen van en zoekt bescherming achter de rug van zijn twaalfjarig kindermeisje.
‘Au dos,’ jengelt het kind en het meisje neemt hem troostend op haar rug en gaat met
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haar vracht op het puntje van haar bank zitten. Nu roept Dirk hetzelfde mondjevol
woorden in de richting van de barman. Maar deze is met onverstoorbare kalmte bezig
nieuwe, rode kaarsen in de bedropen flessen te doen, die hij vervolgens met veel
omhaal aansteekt.
Als de kaarsen branden loopt hij naar ons toe en vraagt in het Frans wat we willen
drinken. Mij spreekt hij aan met Camarade Cubain, Brésilien. Het is meer een
vaststelling, geen vraag en ik spreek hem niet tegen. Donker maar kennelijk niet
Afrikaans, moet ik in zijn wereld uit het bekende komen. Bij andere ontmoetingen
in Benin is het vruchteloze moeite gebleken uit te leggen dat ik in Suriname geboren,
in Nederland woon. Cuba heeft door Castro een gezicht gekregen, Brazilië dank zij
het Carnaval. Beide landen zijn ondernemend aanwezig in Benin. Nederland ook,
maar dat is blank en Suriname is onbekend.
De stem van Celia Cruz met haar Sonora Matancera klinkt plotseling helder uit
de getto-blaster. Ik kijk de barman aan, hij glimlacht. ‘Luna sobre matanzas,’zingt
ze meeslepend.
Eén van de gasten, gehuld in een door veel zon verschoten of te vaak gewassen
boeboe gaat de dansgrond op. Zijn fez van dezelfde stof maar nieuw neemt hij van
zijn hoofd af. Hij houdt zijn armen stijf naar voren, zijn fez tussen zijn handen
geklemd en begint te dansen. Zijn ongecoördineerde bewegingen hebben niets te
maken met het ritme van de muziek, een boléro.
Twee Pheulen in identieke indigoblauwe gewaden kijken bewegingloos naar de
dansende man. De één steunt op zijn herdersstaf. Hij draagt een BIC-ballpoint door
een gat in zijn oorlel. De andere heeft een zonnebril op met blauwe spiegelende
glazen.
Dirk klapt in zijn handen en maakt schokkende bewegingen op zijn betonnen
zitplaats ter voorbereiding. Dan rent hij de dansvloer op en werkt zich dadelijk in
vervoering. ‘Dansen!’ roept hij, ‘Kom op, laat die harken eens zien hoe er in Suriname
gedanst wordt.’ Dirk danst zijn eigen maat, verschillend van de man in de rose boeboe,
maar even vreemd aan het ritme van de boléro van Celia Cruz. De Afrikaan danst
boers, hoekig en onwennig.
Misschien met veel gevoel voor ritme, maar voor een ander ritme; de maat die nu
slaat is van een continent ver weg.
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Ik voel me verantwoordelijk voor de muziek, het zijn klanken uit mijn kinderjaren.
Dirk weet dat. Hij probeert me de dansvloer op te lokken en me te rekruteren voor
zijn intercontinentaal corps de ballet. ‘Kom op,’ roept hij opgewonden en maakt
uitnodigende gebaren. Er zijn geen andere vrouwen op de dansgrond, waarvan ik de
omgangsvormen kan afkijken en ik weet niet wat hier in de binnenlanden van Benin
de gewoontes zijn, dus dans ik niet.
De twee dansende mannen worden partners. Soms bewegen ze met de borstkas
dicht tegen elkaar, maar zonder elkaar te raken. Dan weer springen ze als kemphanen
in de lucht en doen veel stof opwaaien. De ene Pheul neemt zijn zonnebril af, alsof
hij het tafereel met het blote oog beter kan bekijken.
De muziek wordt luider, de bewegingen van het dansende duo buitensporiger. Met
de onderlichamen schuren ze nu tegen elkaar en maken copulerende bewegingen.
Dirk kijkt af en toe in mijn richting met een voldane grijns op zijn bezwete gezicht.
Dan rukt hij zijn overhemd open en trekt het in één beweging uit. Het negatief van
zijn tropenhemd staat op zijn bovenlichaam gedrukt, en steekt af tegen zijn gebruinde
armen en gezicht. Zijn partner lijkt in trance te geraken, van zijn ogen is alleen het
wit nog te zien.
‘Eh en,’ kucht de barman plotseling luid en zet de muziek af.
Ik sta op en loop de dancing uit. De rest van het gezelschap komt naar buiten, ook
Dirk, die nahijgend en nat van het zweet zijn overhemd weer aantrekt, op de voet
gevolgd door zijn danspartner.
‘Patron, patron,’ roept de man. Het hoofd licht gebogen, houdt hij vragend zijn
hand op.
‘Sodemieter op,’ zegt Dirk in het Nederlands.
‘Cadeau, s'il vous plaît patron,’ houdt de ander aan, die zich niet gedraagt als
iemand die wordt afgewezen. Integendeel, hij blijft zich bedelend aan Dirk opdringen.
‘Wel godverdomme,’ zegt Dirk en heft dreigend zijn hand.
‘Une piece patron?’ De man weet van geen ophouden.
Dirk laat zich overhalen. Hij maakt het knoopje van zijn borstzak los, haalt een
stapeltje bankbiljetten te voorschijn en zoekt dieper naar passende munt. Hij houdt
de man een geldstuk onder de neus. Maar als deze de munt wil pakken trekt Dirk
gauw zijn hand terug. De man grijnst beteuterd, kijkt schichtig om zich heen, zet zijn
fez
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op en loopt langzaam weg. Dirk gaat hem achterna, pakt zijn hand en leidt hem terug
vlak bij de auto waar wij staan te wachten. Opnieuw wordt er met veel omhaal een
munt te voorschijn gehaald. Begerig grijpt de man ernaar, mis. Dirk laat het geldstuk
op de grond vallen. De man doet een poging het op te rapen, maar Dirk grijpt hem
pijlsnel vast, draait zijn beide armen op de rug en heeft hem vast in een houdgreep.
Zo staan ze daar een paar seconden, als een agent met zijn arrestant. Dan drukt
Dirk hem bruusk voorover, met zijn gezicht tot vlak boven de munt op de grond. De
roze fez valt in het stof. Dirk laat één arm los. ‘Raap op godverdomme, raap op,’ gilt
hij buiten zichzelf. De man lijkt willoos.
Dirk grijpt de slappe arm vast en stuurt hem naar de munt. De hand kromt zich en
blijft verkrampt als een kroontje over het muntstuk staan om dan traag open te gaan
en zich rond het geldstuk te sluiten.
Dirk laat de man los, die naar zijn fez grijpt en zonder op of om te kijken opstaat.
Hij recht zijn rug en slaat het stof van zijn kleding af. De twee Pheulen bedekken,
ieder voor zich, met hun handen het gezicht.
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Nawoord
Suriname is een land van dichters, wordt vaak gedacht. De literaire produktie lijkt
dat idee ook te ondersteunen: van de tien literaire uitgaven gaat het in negen gevallen
om dichtbundels. Toch corrigeert de collectie van bijna dertig verhalen die u nu in
handen heeft dat beeld. Suriname is een land dat wel degelijk schrijvers heeft
voortgebracht die proza schreven en schrijven dat de moeite waard is om gelezen te
worden-ook al zou het van al dit betrekkelijk jonge werk niet reëel zijn te verwachten
dat het geen enkel tastspoor meer verraadt. De lezer krijgt een caleidoscopisch beeld
van de produktie van proza dat als zelfstandige verhaaleenheid is geschreven (alleen
van twee van de oudste schrijvers is een fragment opgenomen). Voor het grootste
deel is dit werk moeilijk te vinden, terwijl bovendien een derde van de bijdragen
nooit eerder werd gepubliceerd. Mij dunkt, de lezers komen er met deze royale
collectie goed vanaf, want negen van de tien Surinaamse uitgaven mogen dan
poëziebundels zijn, op de tien lezers zijn er negen die liever een verhaal dan een
gedicht lezen.
In de tijd dat de geschreven literatuur zich over een breed front ging
presenteren-niet veel meer dan dertig jaar-hebben zich drie generaties afgetekend.
Prozaschrijvers van vóór die generaties zijn gedoemd tot eenlingen bestempeld te
worden, zelfs al waren ze dat maatschappelijk gezien allerminst. Hun werk kan
binnen de Surinaamse letterkunde nu al klassiek genoemd worden. De nogal altijd
strijdbaar springlevende nestor Albert Helman (1903) schreef een kast vol boeken
waaronder een aantal indrukwekkende romans en essays. Hij opent de rij met een
nieuw verhaal over de oudste inwoners van Suriname waarmee hij aan het prachtige
proza van de roman Hoofden van de Oayapok! (1984) een vervolg geeft. Anton de
Kom (1898-1945) schreef het klassieke essay in de nationale vrij-
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heidsstrijd van Suriname, Wij slaven van Suriname (1934), en is hier met de
beginbladzijden van het ongepubliceerde filmscript Tjiboe uit 1937 aanwezig. Rudie
van Lier (1914-1987) is de auteur van het sociaal-historische standaardwerk
Samenleving in een grensgebied (1949), maar schreef ook een klein, zorgvuldig
gestileerd literair oeuvre dat uiterst moeilijk bereikbaar is. Het verhaal ‘De fuik’ van
Eddy Bruma (1925) verscheen voor het eerst in 1952 in het Fries in het tijdschrift
De Tsjerne, werd later in het Nederlands opgenomen in Meesters der negervertelkunst
(1956) en verscheen uiteindelijk in het Sranan in het Surinaamse literaire tijdschrift
Tongoni (1958).
De jaren zestig leverden de eerste generatie op met werk dat zijn oriëntatie op
oudere belletrie van Nederlandse bodem vaak verried-zoals in het neoromantische
proza van de eerste verhalenbundel, Spanhoek (1958) van Coen Ooft. Maar aan de
vormen van buiten wordt toch zeker ook getracht steeds sterker een invulling te geven
met een eigen manier van kijken naar en beleven van de Surinaamse omgeving, die
van de gegoede stand bij Hugo Pos (1913), van de erven bij R. Dobru (1935-1983),
van het district Commewijne bij Shrinivāsi (1926), van het theater Thalia bij Thea
Doelwijt (1938). De eigen dromen en idealen zijn, evenmin als de edelstenen van
Oom Brink in het verhaal van René de Rooy (1917-1974), te koop. De Surinamers
eisen de aandacht op voor de flora en fauna van hun land als bij Orlando Emanuels
(1927), voor de vrijheid van fantasie als bij Barbara Stephan (1940), kortom: de
Surinamers krijgen hun eigen literatuur over henzelf in hun eigen land en ook, in
hun eigen taal. Die is niet altijd even afgewogen, de politieke verontwaardiging steekt
de esthetische vorm wel eens de loef af, de taal is nog zoekend, maar een ziel kan
haar niet ontzegd worden. Die taal is bij deze generatie vooral het
Surinaams-Nederlands, in het Sranan zijn er maar enkele schaarse prozabijdragen
geweest. Opvallend overigens is dat bijna al deze prozaschrijvers ook dichters waren.
De generatie die volgt, heeft als het om proza gaat heel wat meer pretenties. Leo
Ferrier (1940), Bea Vianen (1935), Edgar Cairo (1948) en Astrid Roemer (1946)
tekenen gezamenlijk voor een flink aantal romans. Dat zij voor hun literaire
ontplooiing bij Nederlandse uitgevershuizen terechtkwamen, is niet verwonderlijk.
Met hun verhuizing naar overzee veranderde ook hun optiek en het toch ta-
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melijk gladgepolijste moederland uit het werk van de eerste generatie begon wat
schrammen en deuken te vertonen, zoals het verhaal van Rodney Christiaan Russel
(1947) laatzien. Het verscheen in het Suriname-nummer van De Gids in 1970-ook
een teken dat de literaire puberteitsjaren achter de rug waren. Taal werd een medium
om virtuoos mee om te gaan, op de opmerkelijkste manier door Edgar Cairo, meer
voor petit comité door de schrijvers die zich in Nederland op de volkstalen stortten,
zoals Jit Narain (1948) met het Sarnami. Zijn uit het Sarnami vertaalde bijdrage
verraadt in haar zorgvuldige woordkeus dat we hier primair met een dichter te doen
hebben.
De jongste generatie-voor het eerst met vrouwen in een dominante rol-kan uiteraard
nog moeilijk in scherpe karakteristieken bijgeschreven worden in de
literatuurgeschiedenis. Tot op heden kwamen slechts Rappa (1954) en Mani Sapotille
(1959) met afzonderlijke boekuitgaven. Van een zeker cynisme lijkt deze generatie
niet vrij te zijn, het sprekendst natuurlijk in het verhaal van Paul Bandel (1954) over
de man die zich in een gasoven neerlegt. Maar ook in de no nonsense beschrijvingen
van het alledaagse leven bij Rappa, Elvira Rijsdijk (1957) en-minder sterk
misschien-Sanicari (1966), in de sceptische houding tegenover politiek en de
manipuleerbaarheid van de mens bij Mani Sapotille, Amber (1954) en Ellen Ombre
(1948) toont zich een generatie van na de vele politieke leugens, na de onttroning
van de revolutionaire idealen. Haar stijl is minder geneigd tot opsmuk, directer,
harder. Het is een door veelvuldig gebruik afgesleten woord, maar het lijkt me voor
deze generatie toch op zijn plaats: veelbelovend.
En dan is er nog een afdeling, los van eenlingen en generaties. Ik heb daarin iets
willen laten zien van het oudste vertellen, in zekere zin het puurste vertellen: de orale
traditie, de literatuur die het dichtst-zelfs lijfelijk-bij het volk staat en dus in het hart
van dit boek haar plaats heeft gekregen. Op papier, buiten de voordracht door hun
vertellers zijn die vertellingen niet altijd even goed te pruimen, maar het hier
opgenomen werk mag er zijn. De vertelling van Aleks de Drie (1902-1982) is de
zuiverste in dit genre: op de band opgenomen door Trudi Guda en uit het Sranan
vertaald. Noni Lichtveld (1929), om haar werk bekroond met de E. du Perron-
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prijs, heeft Anansi de spin, eens Afrikaans immigrant in de Cariben, een draad naar
zijn derde continent laten spannen en laat hem op Schiphol zakken in een gloednieuwe
versie van de populaire Anansitori. Dorus Vrede (1949), Saramaccaner bosneger,
verwoordt het grootste drama dat zijn volk in eeuwen overkwam: de verdrijving van
de geboortegrond door het stuwmeer. De Karaïb Nardo Aluman (1946) geeft vorm
aan een van de vele mythes waaraan de literatuur van zijn volk-door de sukkel
Columbus ‘Indianen’ genoemd-zo rijk is. In strikte zin gaat het bij de laatste schrijvers
niet om orale literatuur want zij zetten hun verhalen met de pen neer, maar het
karakteristieke van de oude vertelwijzen heeft hun proza allicht gekleurd.
Ook de Surinaamse verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangemeten, naar tijd
noch ruimte. Vooral de auteurs in Nederland bedienen zich van die vrijheid, zoals
Ellen Ombre met het laatste verhaal dat zich afspeelt in Benin, de voormalige kolonie
Dahomey vanwaar zovele negerslaven naar Suriname werden getransporteerd.
Tegenwoordig schijnen daar ketenen van andere aard te rammelen, al is de schrijfster,
gezien ook haar andere werk, de laatste om met haar schets van de witte koloniaal
een tendentieus stuk te willen geven. Wat ik hiermee tevens wil zeggen: deze collectie
geeft niet enkel een beeld van vijftig of meer jaar Surinaamse verhalen, maar wil
ook vooral een uitnodiging tot lezen zijn van al dat werk waarvan hier slechts een
korte, en hopelijk, gelukkig gekozen representatie is opgenomen.
Veel dank gaat uit naar Jan Bongers te Paramaribo die ik om zijn buitengewone
inzet als mede-samensteller van deze bundel beschouw, en aan Truus Pancham te
Amsterdam die met haar typewerk ongetwijfeld het leven van de zetter met enige
maanden heeft weten te verlengen.
Amsterdam, 16 februari 1989
Michiel van Kempen
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