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Toumani 

 

Het begon met twee naar elkaar uitgestoken handen. Ik was een jaar of zes. De eerste 

blijvende herinnering van mijn leven: de hand van mijn vader, eeltig, zwart, ruw, 

stoffig en gehard door het werk in de velden, uitgestoken naar een andere hand, zacht, 

verfijnd en verzorgd, met daarin het grootste geldbedrag dat ik tot dan toe ooit onder 

ogen had gehad. 15.000 Afrikaanse frank (23 euro), en mijn lot was bezegeld. Ik 

herinner me mijn vader, zijn gezicht, zijn getaande huid, zo gespannen als het leer van 

een tamtam. En zijn glimlach. Ik blijf het onuitwisbare beeld zien: zijn opgekrulde 

bovenlip, die een rij gele tanden blootgaf. Ik vraag me af waar hij aan dacht. Waar 

denk je aan als je je eigen zoon verkoopt? Op die vraag zou ik helaas antwoord 

krijgen, maar pas veel later, toen ikzelf, als volwassene, de dierbaarste persoon van 

mijn leven zou verkopen. Er zijn vele jaren voorbijgegaan dat ik het mijn vader 

kwalijk nam, niet per se die daad op zich, die ik op de een of andere manier nog wel 

had kunnen verklaren, maar vooral de uitdrukking op zijn gezicht op het moment dat 

hij het geld aannam. Geen voldoening, maar ook geen verdriet. Het gezicht van mijn 

vader ging schuil achter het masker dat ik het grootste deel van mijn toekomstige 

leven zou proberen te ontcijferen. Ik weiger te denken dat het onverschilligheid was. 

Want dat zou betekenen dat mijn leven geen enkele betekenis had en dat het verkopen 

van een kind vergelijkbaar is met het verkopen van vee. Een simpele economische 

transactie. Vreugde wil ik ook niet, want wat moet je denken van een vader die blij is 

dat hij zijn kind verkoopt? Een derde van mijn identiteit heb ik van mijn vader 

gekregen, nog een derde van mijn moeder, en het laatste deel is gevormd door mijn 

persoonlijke ervaringen. Ik denk maar liever dat zo’n groot deel van mij ook niet blij 

was toen ikzelf de dierbaarste van mijn leven verkocht. En verdriet? Ik weet niet of ik 

had gewild dat mijn vader verdrietig was, want zou dat niet betekenen dat hij 

vermoedde dat hij me blootstelde aan het kwaad en het toch deed? Wat brengt een 

man ertoe zich van zijn eigen vlees en bloed te ontdoen? Noodzaak? Ik heb er moeite 

mee dat te geloven. Ik heb geleerd dat er voor degenen van wie je houdt geen 

noodzaak bestaat, dat je moet vechten tot het bittere einde. Dat heeft Iman me geleerd. 

Wat de reden ook was, ik kostte 15.000 Afrikaanse frank op een regenachtige 

dag. Veel later zou ik per maand evenveel verdienen en rilde ik over mijn hele 

lichaam als mijn werkgever de kreukelige biljetten aan het einde van de maand in 

mijn hand drukte. De biljetten waarmee ik werd gekocht waren daarentegen nieuw. 

Ze waren nog stijf en glanzend. Ze waren mooi. Later zou ik horen dat de vrouw die 

me kocht, die me vroeg haar tantie Caro te noemen, een paar uur eerder langs de bank 
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was gegaan, vlak voordat ze op weg ging van de hoofdstad naar mijn dorp, iets verder 

naar het noorden. Ze maakte die reis regelmatig, minstens één keer per maand. Dat 

was haar werk. Ze kocht kinderen van hun ouders en verkocht ze door aan de hoogste 

bieder. Ze ontving dan maandelijks een vergoeding voor het werk dat de kinderen 

verrichtten, die ze weer gebruikte om andere kinderen te kopen. Als tegenprestatie 

kregen de kinderen de kans om hun geluk te beproeven in de grote stad. Zo’n vijftien 

jaar later plukten de ouders de vruchten van hun investering: ze konden trots zijn dat 

ze een kind hadden dat was opgegroeid in de stad, dat onafhankelijk was en vooral 

beschaafd. Als alles goed ging. Ik heb me vaak afgevraagd hoe tantie Caro erbij was 

gekomen om kinderen te gaan verkopen voor haar geld. Ik heb even gedacht dat het 

was omdat ze zelf geen kinderen had. Maar op den duur kwam ik tot de conclusie dat 

het met kinderen van anderen misschien gewoon anders was. 

Ik kan me niets herinneren van mijn moeder op die dag. Misschien hadden ze 

haar even afgeleid toen de transactie plaatsvond. Toch weet ik dat ze op de hoogte 

was van de situatie, want ze had wat spullen voor me gepakt. Zodra we in de stad 

aankwamen gooide tantie Caro die spullen weg, kocht ze andere voor me om de 

laatste herinneringen aan mijn moeder te vervangen en vroeg ze me of ik blij was met 

mijn nieuwe, mooiere kleren. De waarheid was dat ik in een nieuwe verpakking 

gemakkelijker kon worden doorverkocht. Ondanks alles moet ik toegeven dat ze geen 

gemene vrouw was. Ik zag haar later niet vaak meer. Ik zou nooit zoveel tijd 

onafgebroken met haar doorbrengen als tijdens de reis van mijn dorp naar de 

hoofdstad. Nadat ik voor de laatste keer van mijn leven mijn vader gedag had gezegd, 

haastte ik me door de regen naar de achterbank van de Peugeot 504 van tantie Caro, 

waar ik plaatsnam naast een man die ik niet kende. Tantie Caro ging naast de 

chauffeur zitten en het voertuig kwam in beweging. Ik had nog nooit in een auto 

gezeten, maar toch kan ik me van die ervaring nog maar één ding herinneren. Niet de 

auto, niet het landschap met rood stof en regen, niet de man die naast me zat of de 

chauffeur. Ik herinner me alleen nog de pols van tantie Caro, die ik zag in de ruimte 

tussen de twee voorstoelen, en de sieraden die erom zaten gewikkeld. Die waren zo 

mooi. En haar vingers waren zo sierlijk. Mijn hele leven heb ik ze niets anders zien 

vasthouden dan bankbiljetten. 

Na een eindeloze reis over een pad dat gestaag veranderde in een weg vol kuilen 

en vervolgens in een geplaveide straat kwamen we aan bij de rand van de stad die 

mijn wereld zou worden. We arriveerden laat op de middag, tijdens de spits. Ik 

beleefde geschokt de nachtmerrie van knetterende motoren, de geur van verbrande 

benzine en opgewonden mannen en vrouwen die elkaar beledigingen toeschreeuwden. 

Gekken, bedelaars en straatverkopers zigzagden tussen de auto’s heen en weer zodra 

die langzamer gingen rijden. Mijn eerste contact met de beschaving was 

beangstigend. De stedelijke jungle met de stoffige hellingen vol gebouwen ontving 

me in al zijn heftigheid. Terwijl het bonzen van mijn hart mijn borst vulde 

concentreerde ik me op mijn enige bondgenoot op dat moment. De pols tussen de 

voorstoelen. Terwijl de auto doordrong tot de stadskern ging de zon onder. Na een 

tijdje verliet de auto de hoofdweg, een aaneenschakeling van winkeltjes, en ging 

verder over een zanderig zijstraatje met woonhuizen. Ik voelde aan de sfeer dat we 
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onze bestemming naderden. Toen we aankwamen bij het huis van tantie Caro was de 

wereld rood en oranje. De gloed van de ondergaande zon weerspiegelde in de 

golfplaten op het dak van het huis. De huizen in deze wijk van de stad werden 

omringd door een zanderig erf, dat van de straat werd gescheiden door een bakstenen 

muur. We stapten uit de auto en liepen door de toegangspoort het erf op, richting het 

huis met het glanzende dak. Voor de eerste keer in mijn leven zette ik voet in een 

woonkamer. Ik zag de man van tantie Caro onderuitgezakt in een stoel hangen voor 

een doos waarin een man zat die een taal sprak waarvan ik niets verstond. Ze zeggen 

dat een eerste indruk vaak klopt. Mijn eerste indruk was dat ik hier voorgoed verloren 

was. Ik bleef stokstijf staan. Door de blik van de persoon in de benauwende doos 

ervoer ik voor het eerst een claustrofobisch gevoel. Ik kwam weer bij zinnen toen 

tantie Caro me vermoeid beval een donkere gang in te lopen, van waaruit twee paar 

grote kinderogen me aanstaarden. Ik ging op de grond zitten en luisterde naar hun 

opgewonden stemmen. Een magere jongen en een meisje met een mond als een 

rozenknopje. We spraken allemaal een andere taal, maar kinderen hebben een 

geheime taal die woorden overstijgt en dus kon ik begrijpen wat ze vertelden. Ze 

kwamen uit verschillende dorpen en waren gekocht door tantie Caro. Na een paar uur 

stond het meisje, dat Alissa heette, op en liep ze naar het einde van de gang, waar de 

keuken was. Ze kwam terug met een aluminium schaal met eten dat we moesten 

verdelen. Hongerige handjes grepen meteen naar de schaal met rijst. Ik telde er twee. 

De andere jongen bleef op een afstandje zitten en keek alleen maar naar ons met holle 

ogen, die diep in zijn oogkassen lagen. Toen ik me omdraaide om hem een handje 

rijst te geven pakte Alissa me met haar vettige hand bij mijn pols. Smekend schudde 

ze nee. Hij mocht niet eten. Hij had straf omdat hij zich had misgedragen bij zijn 

werkgever, die hem toen had teruggestuurd naar tantie Caro. Je moest je gedragen bij 

je werkgever, zei ze tegen me met haar serieuze kindergezichtje. Ik keek naar haar 

rozenknopjesmond en met een glimlach op mijn gezicht zei ik oké, ik snap het. Ze 

keek lang naar mijn glimlach en schudde daarna peinzend haar hoofd. Nee, ik had het 

niet goed begrepen. 

De dag brak aan zonder dat de haan had gekraaid. We lagen ineengedoken tegen 

elkaar aan op een matje in de gang. Ik hield Alissa stevig vast toen de zware stem van 

tantie Caro boven mijn hoofd losbarstte. Ik ging meteen rechtop zitten en duwde 

Alissa beschaamd van me af. Ze kwam langzaam overeind en wreef met haar vuist in 

haar ogen. Op dat moment zag ik dat ze gaatjes in haar oren had, maar dat ze maar in 

één oor een witte, plastic oorbel droeg. Ze keek me aan met diezelfde peinzende blik 

als de vorige dag en begon toen de andere jongen, die deed alsof hij nog sliep, aan te 

stoten. Hij schonk haar geen enkele aandacht, totdat ze zei ‘tantie Caro wordt boos.’ 

Dat was blijkbaar het ultieme argument, want hij stond meteen op en begon het matje 

op te rollen. We zetten het tegen een muur en wachtten. Alissa ging naar het einde 

van de gang, liep door de keuken en verdween. Ze kwam terug met tandenstokers en 

bezems. Net als de anderen stak ik een tandenstoker in mijn mond en pakte ik een 

bezem. De jongen begon binnen te vegen en ik merkte voor het eerst op dat hij een 

beetje mankte. Alissa pakte mijn hand en trok me mee naar het erf. Ik boog voorover 

en veegde net als zij het zand aan. Ze werkte ijverig en reageerde niet op mijn 
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plagerijtjes. Maar ik voelde me goed bij haar. Een lange dag van huishoudelijke taken 

was begonnen. Vegen, toen douchen in het hokje in een hoek van het erf, toen 

lunchen en afwassen, toen de auto wassen, het huis opruimen, de was doen, toen rijpe 

mango’s en sinaasappels rapen, die uit de bomen op het erf waren gevallen, en ten 

slotte avondeten. Soms werd de routine onderbroken door een speciale taak, zoals 

maiskorrels schiften, de lege en zwarte korrels scheiden van de goede, die Alissa ging 

malen in het huis van de buren. Andere keren moesten we de oliesporen opruimen, 

die de man van tantie Caro achterliet met zijn machinewerk. Er was altijd iets te doen, 

en als een leger soldaatjes holden we door het huis en voerden we de taken uit zonder 

erbij na te denken. 

 

Dat duurde een week. Tot de dag dat de duivel voet zette in het huis. Die dag hoorde 

ik om twaalf uur de bel en haastte ik me naar de deur om open te doen. De duivel was 

een man van in de veertig die stotterde, hij had licht overgewicht, een ruige baard en 

om hem heen hing een ranzige dranklucht. Hij wilde weten of tantie Caro er was. Ik 

zei ja, tantie Caro was er wel. Hij keek me nieuwsgierig aan, glimlachte vervolgens en 

vroeg hoe ik heette. Ik antwoordde dat ik Toumani heette. Hij zei nee, ik heette 

Apollinaire. Ik dacht dat hij gek was. Had ik toen maar geweten hoe waar dit was! Hij 

vroeg me tegen tantie Caro te zeggen dat meneer Bia er was. Ik ging naar binnen en 

rende door de gang, naar de slaapkamer waar tantie Caro lag te rusten. Ik stopte bij de 

deur, want alleen Alissa mocht daar naar binnen. In tegenstelling tot ons was zij 

eerlijk verklaard. Ik had nog nooit iets gestolen en toen ik Alissa had gevraagd 

vanwaar dat onderscheid, legde ze me uit dat tantie Caro met al die kinderen in huis, 

als die allemaal in haar slaapkamer mochten komen, niet wist wie ze de schuld moest 

geven als er op een dag iets verdween. Als er nu ook maar iets zou verdwijnen, was 

Alissa de enige die daar verantwoordelijk voor was. De andere jongen dreigde vaak 

dat hij iets uit de slaapkamer zou stelen en dat vond ik irritant. Toen ik eenmaal op de 

drempel van de kamer stond vertelde ik dat meneer Bia er was. Tantie Caro kwam 

met een glimlach overeind en riep de jongen die was gestraft op de dag van mijn 

aankomst. Slepend met zijn been kwam hij aanlopen, achteloos als altijd. Maar toen 

tantie Caro hem vroeg zich klaar te maken, omdat meneer Bia hem weer kwam 

ophalen, vond er een transformatie plaats die me op dat moment deed dubbelklappen 

van het lachen. De jongen viel plotseling op zijn knieën, liet zijn trots varen en begon 

tantie Caro te smeken. Hij was in paniek. Ik begon te lachen en stootte Alissa aan, 

maar zij hield zich stil. Ze keek me aan en schudde haar hoofd. ‘Je begrijpt het niet’, 

zei ze. ‘Je begrijpt het niet.’ Tantie Caro sleepte het jongetje mee naar het erf, waar 

meneer Bia wachtte. Ze zei groette hem en vroeg of hij was gekomen om de jongen 

weer op te halen. Alissa en ik wachtten op een afstandje. Ik verstond de woorden van 

de nieuwe taal niet, maar Alissa vertaalde ze voor me. Tantie Caro vroeg: ‘Bent u 

gekomen om de jongen weer op te halen?’ 

‘Luistert hij dit keer wel?’ 

‘Ja, hij zal luisteren.’ 

‘De laatste keer zei u dat ook al, mevrouw, maar hij luistert nooit. Misschien is hij 

te oud.’ 
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‘Nee, dit keer is het goed, ik heb met hem gepraat, ik heb tegen hem gezegd dat hij 

terug moet naar zijn familie als hij niet goed werkt en dat zijn ouders dan door hem 

geen geld meer hebben om te eten.’ 

‘Ik weet niet, hoor. Hij is te koppig.’ 

‘Goed, meneer Bia, wat stelt u voor? Wilt u minder betalen, is dat het?’  

Meneer Bia leek de vraag een tijdje te overpeinzen en nam uiteindelijk een besluit.  

‘Nee, ik denk niet dat ik hem nog wil.’ 

‘Wat komt u hier dan doen,’ reageerde tantie Caro geïrriteerd, ‘alleen mijn tijd 

verspillen?’ 

‘Ik zag dat u twee nieuwe kinderen heeft.’ 

‘Eentje maar. Het meisje is niet voor u.’ 

‘Oké, ik wil hem in plaats van die andere.’ 

‘Hij is duurder.’ 

‘Waarom?’ 

‘Hij is gehoorzamer.’ 

‘Hoeveel?’ 

Ik stootte Alissa aan. Waarom was ze gestopt met vertalen terwijl het over mij 

ging? Ze hield mijn hand vast en kneep er hard in. Toen zei ze: ‘Het spijt me.’ 

Ze had de tranen in haar ogen. Ik keek haar vragend aan, maar haar gezicht verried 

niets. Tantie Caro kwam op ons aflopen en maakte me los van Alissa’s hand. Ze 

stelde me voor aan meneer Bia. 

‘Dit is hem. Hij heet Toumani.’ 

‘Ik ga hem Apollinaire noemen,’ reageerde meneer Bia. ‘Ik kan de namen van die 

dorpelingen niet uitspreken.’ 

‘Zoals u wilt, het is mij om het even. Vergeet alleen niet elke maand te betalen,’ 

zei tantie Caro. ‘Heb je het begrepen? Pak je spullen, je gaat met meneer Bia mee.’ 

Ik antwoordde niet. Ik had besloten niet te antwoorden als ze me anders noemden 

dan bij de naam die mijn ouders me hadden gegeven. Alissa moet die vastberadenheid 

op mijn gezicht hebben gezien en keek me smekend aan. ‘Je moet je gedragen bij je 

werkgever,’ zei ze tegen me, toen ik haar voorbijliep om mijn spullen te pakken. Ik 

vond het ergerlijk dat ze dat zei en ik antwoordde niet. Ik kwam terug met de tas met 

nieuwe kleren. Ze zwaaide me gedag. Ook al liet ik het haar niet merken, omdat ik 

haar opmerking irritant vond, ik voelde mijn hart samentrekken in mijn borst. Maar 

toen meneer Bia naar tantie Caro liep om haar een geldbedrag in de hand te drukken, 

rende Alissa naar me toe. Ze stak een klein wit dingetje naar me uit. Ik pakte het van 

haar aan. Ik bekeek de witte, plastic oorbel even. Nu had ze naakte oren. Ik weet niet 

waarom, maar op dat moment leek die oorbel in mijn hand te groeien tot hij mijn hele 

leven vulde. Mijn hart begon harder te kloppen. Alissa keek me aan met haar ernstige 

blik en zei: ‘Raak hem nooit kwijt.’ 

Nee, ik zou hem nooit kwijtraken. Ik ging nog liever dood. Maar meneer Bia was 

er weer. Ik stopte de oorbel snel weg in de zak van mijn korte broek uit angst dat hij 

hem zou zien en hem van me af zou pakken. Hij pakte me bij mijn schouder en zei: 

Kom, Apollinaire. We gaan.’ 

‘Mijn ouders noemen me Toumani,’ antwoordde ik vinnig. 
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Hij haalde zijn schouders op. Hij klom op zijn motor en gebaarde dat ik achterop 

moest gaan zitten. Toen hij vertrok stond tantie Caro onder de poort met Alissa aan 

haar hand en keek ze me teder aan: ‘Doe alsjeblieft wat hij zegt, Toumani, oké?’ 

Ik antwoordde niet. Toen zei ze tegen meneer Bia: ‘Als hij ook met een mank been 

terugkomt, bel ik de politie, dat zweer ik u.’ 

Hij volstond met een abrupte trap op het startpedaal. Het geluid van de motor 

overstemde alles wat hij bij wijze van antwoord had kunnen zeggen. 

Ik zag het huis steeds kleiner worden. De mooiste tijd van mijn leven was 

voorgoed voorbij. 

 

‘Apollinaiiiiiiiiiiiiire!’ 

Ik had het idee dat ik gek zou worden. Elke keer dat ik die naam hoorde, balde ik 

mijn vuisten en klemde ik mijn kaken op elkaar. De eerste keer dat meneer Bia me zo 

noemde had ik simpelweg niet gereageerd. Hij kwam toen rustig op me af en vroeg 

me op mysterieuze toon zijn schoenveters los te maken. Met tegenzin gehoorzaamde 

ik. Hij stapte uit zijn schoenen en vroeg me ze aan te geven. Vervolgens hief hij één 

schoen op alsof hij de zool bestudeerde en gaf me daarna met al zijn kracht een mep 

met de schoen. Ik tolde van de klap en knalde met mijn hoofd tegen de muur. Ik viel 

verdoofd op de grond en in mijn val scheurde mijn lip. Gek van woede begon hij op 

me in te trappen. In paniek, meer van de angst dan van de pijn, kroop ik razendsnel 

naar een hoek van de kamer. Meneer Bia’s minnares kwam al snel op mijn 

geschreeuw af en probeerde hem te omhelzen om hem zo tegen te houden. Hij smeet 

haar met een vlugge beweging op de grond, kwam met een dreigende blik op mij af 

en schreeuwde: ‘Jij reageert als ik je roep! Ik heb niet al dat geld betaald om niet op 

mijn wenken te worden bediend!’ 

‘Ja, meneer Bia. Ik reageer als u me roept,’ bracht ik verschrikt uit, ‘Ik reageer als 

u me roept!’ 

‘O ja? En wat is je naam?’ 

‘Touma…’ 

Een trap op mijn mond zorgde ervoor dat ik mijn naam inslikte. 

‘Laat hem toch met rust,’ probeerde zijn minnares. 

Met zijn blik nog altijd strak op mij gericht zei hij monotoon tegen haar: ‘Jij houdt 

je hier buiten, of ik geef jou een klap!’ 

Ze zei niets meer. Hij keerde zich weer naar mij en vroeg: ‘Dus, hoe heet je ook 

alweer?’ 

‘Zeg toch gewoon wat hij wil horen, idioot dorpskind! Zie je nou niet dat hij 

bezopen is? Waar wacht je op? Tot hij je doodschopt?’ zei ze smekend. 

Toen gaf ik het op. Iedereen was tegen mij. 

‘Apollinaire!’ brulde ik huilend. 

‘Oké, je bent dus niet zo dom als je eruit ziet. Ik beslis hoe je heet. En dat is 

Apollinaire. Je hebt geluk dat ik niet heb besloten je hond of stuk stront te noemen! 

Voor straf krijg je vandaag geen eten.’ 

Daarna draaide hij zich om en vertrok hij. Zijn minnares kwam naar me toe en 

verkocht me een klap. 
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‘Wat ben jij dom! Wat probeer je die zuiplap te bewijzen? Je moet leren 

nadenken.’ 

‘Maar zo heet ik niet,’ protesteerde ik. 

‘Luister, je bent naar de stad gekomen om een goede opvoeding te krijgen en om er 

beter van te worden, of niet? Nou, wissel dan eerst je dorpelingennaam maar eens in 

voor een stadsnaam. Weet je, kleintje, ik ben er niet altijd om je te beschermen, hè.’ 

En ze had gelijk. Ook al bleef al het andere in mijn leven hetzelfde – mijn wereld 

bestond uit de woonkamer, de keuken en de enige slaapkamer van het huis, want ik 

kwam nooit buiten – één ding veranderde voortdurend en dat was het gezicht van de 

vrouw die de deur binnenkwam; met regelmatige tussenpozen kwamen ze binnen met 

hun koffer achter zich aan. Ze keken tevreden om zich heen en vroegen naar mijn 

naam als ze me zagen, waarop ik niets durfde te zeggen. Ik hielp ze liever zich in het 

huis te installeren en keek hoe ze hun spullen overal uitstalden. Daarna begon het 

aftellen tot de dag dat ze de deur weer uitgingen achter hun koffer aan, die meneer Bia 

met al zijn kracht de straat op had geslingerd. Maar in afwachting van die dag streken 

ze neer op de bank, als een bloemblaadje dat daar door de wind was neergelegd, en 

als koninginnen begonnen ze de regels van hun voorgangsters te veranderen. Meneer 

Bia wisselde voortdurend van minnares en het was mijn taak de vrouw die op dat 

moment voor mij stond, welke dan ook, te bedienen. Ik begreep dat vrouwen, anders 

dan een televisie of een lievelingsshirt, uitwisselbaar waren. Dat wisten zij echter niet, 

dus dat moest zo blijven; de waarheid mocht pas aan het licht komen als ze werden 

weggestuurd. Ik moest meneer Bia dus helpen hen te laten geloven dat ze in zijn ogen 

belangrijk waren. In die tijd leerde ik de woorden ‘prinses’, ‘keizerin’ en ‘geliefde’. 

Maar ik wist dat de woorden ‘hoer’, ‘slet’ en ‘opdonderen’ er een paar maanden later 

weer voor in de plaats zouden komen. ‘Opdonderen’ was meneer Bia’s favoriet, of het 

nou aan mij was gericht of aan een van zijn minnaressen. 

Wie waren die minnaressen van meneer Bia dan? Je had ze in alle soorten en 

maten. Ze waren groot, klein, dik, dun, sommige waren verlegen, andere bazig, nog 

weer andere meer sympathiek. Maar één ding maakte ze allemaal gelijk, mij 

inbegrepen. Op de een of andere manier waren we allemaal gekocht door meneer Bia. 

Ik om het huis schoon te houden, zij om het vies te maken. Ik om zijn veters te 

strikken, zij om zijn overhemd uit te trekken. Ik weet geen namen meer, alleen 

lichamen die kwamen en gingen, op dezelfde meubels hingen, verrukt waren bij het 

zien van dezelfde spulletjes, achtergelaten door de vrouwen die hun waren 

voorgegaan. Ik herinner me alleen de lichamen, omdat ik denk dat ze dat ook alleen 

waren. Als je eenmaal over de drempel van meneer Bia’s huis stapte, werd je een 

lichaam dat hij zich had toegeëigend. Als de vrouwen binnenkwamen hadden ze alle 

geuren die je je maar kunt bedenken. Als ze vertrokken roken ze naar de alcohol van 

de palmwijn die meneer Bia dronk. Ze kwamen glimlachend binnen, verrast, vol 

vertrouwen, vermoeid of opgewekt. En ondanks alle betoverde amuletten, die ze in 

vazen stopten of verborgen achter de fauteuils, vertrokken ze allemaal rennend achter 

een vliegende koffer aan. Omdat ik op de een of andere manier het idee had gekregen 

dat het leven voortkomt uit diversiteit, kwam ik tot de conclusie dat die vrouwen een 

beetje kwamen doodgaan in het huis van meneer Bia. Ik kon de verandering van hun 
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gezichten aflezen, ik kon zien hoe het aan hen vrat. De glimlach verdween geleidelijk 

en werd vervangen door een voortdurend alerte blik, die ikzelf op mijn gezicht 

gebrand had staan. Het gelach werd zwakker en de kreten van angst en pijn namen 

toe. Daarna was er totale stilte, want het lichaam was te verdoofd om de klappen nog 

te voelen. Dat was de dood. Toen ik dat inzag begon ik in paniek te raken. Ik had 

begrepen dat meneer Bia ons kocht om ons te doden. 

Het scheelde niet veel of mijn gedachte was bevestigd; twee gebeurtenissen 

brachten me dichter bij de dood dan ik ooit zou zijn, maar ook mijn ontmoeting met 

Iman en zijn uitgestoken hand vloeiden eruit voort. De eerste gebeurtenis vond plaats 

op een dag dat ik alleen thuis was en in het donker op de grond van de keuken zat. 

Het was een periode tussen twee minnaressen in en meneer Bia was die dag 

weggegaan, waarschijnlijk om te gaan werken. Ik weet niet wat hij overdag deed. Ik 

wachtte tot hij terugkwam, spelend met de takjes van de bezem, toen ik de bel hoorde, 

eerder dan verwacht. Mijn rug verstijfde. Ik was in paniek. Ik werd bevangen door 

angst bij elke gebeurtenis die niet tot de dagelijkse gang van zaken behoorde. 

Misschien was het meneer Bia die dronken terugkwam en zijn sleutels had verloren of 

boos was, omdat hij had ontdekt dat ik iets fout had gedaan. Ik ging na welke fouten 

ik die afgelopen dagen kon hebben gemaakt. Soms strafte meneer Bia me voor een 

voorval dat zich bijna een week eerder had voorgedaan. Soms strafte hij me opnieuw 

voor iets waarvoor hij me al had gestraft, want, zei hij, hij kon het gewoon niet uit 

zijn hoofd krijgen, en zolang hij zich erover opwond sloeg hij me. Het geluid van de 

bel klonk opnieuw en dit keer sprong ik op en haastte ik me om de bezoeker niet te 

laten wachten. Toen ik de deur opendeed stond er een man in de deuropening die ik 

nog nooit had gezien. Hij was een jaar of veertig, was klein van stuk en droeg een 

kaki broek en overhemd en stoffige sandalen. Daar maakte ik uit op dat hij veel liep, 

waarschijnlijk van het ene huis naar het andere. Toch had hij geen folders van de 

Jehova’s getuigen in zijn hand. Terwijl hij zijn kale hoofd een beetje naar voren stak 

om een blik te werpen op de schemerige woonkamer, vroeg hij me onderzoekend: ‘Is 

papa thuis?’ 

Dat is hoe ze meneer Bia noemden tegenover mij. Hij was ‘papa’, omdat hij me 

opvoedde. 

‘Nee,’ antwoordde ik, en ik maakte aanstalten om de deur weer dicht te doen. Hij 

zag er niet gevaarlijk uit, maar ik was bang dat meneer Bia thuis zou komen terwijl ik 

met hem praatte. Hij had me strikt verboden de deur voor wie dan ook open te doen. 

Maar de man bleef in de deuropening staan. Hij deed niets om me ervan te 

weerhouden hem dicht te doen, maar het leek er ook niet op dat hij weg wilde gaan. 

Hij stond daar gewoon, met zijn kale schedel glimmend van het zweet in de 

middagzon. 

‘Hoe heet je?’ 

Ik raakte in paniek. Ik vroeg me af of het geen valstrik was. Misschien had meneer 

Bia deze persoon gestuurd om te controleren of ik goed antwoordde op vragen, zelfs 

als hij er niet was. 

‘Apollinaire,’ antwoordde ik. 
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Hij bekeek me van top tot teen, zijn blik bleef hangen bij de littekens op mijn 

armen en benen en hij leek even na te denken. 

‘Ik blijf niet lang,’ zei hij toen. ‘Ik wil niet dat papa me hier ziet.’ 

Die woorden waren genoeg om een vertrouwensband tussen ons te scheppen. Hij 

stond aan mijn kant, hij begreep me! 

‘Ja, meneer Bia wil niet dat ik opendoe voor vreemden.’ 

‘O? En als hij terugkomt en mij hier ziet, wat denk je dat hij dan doet?’ 

‘Dan krijg ik zeker weten klappen!’ 

‘Kom nou toch, hij geeft je toch zeker geen klap alleen omdat iemand aanbelde en 

jij beleefd bent gaan kijken wie het was?’ 

‘O ja. Dat doet hij wel.’ 

‘Wacht, voor zoiets kleins?’ 

‘Hij heeft het voor minder gedaan!’ 

‘Echt waar? Waarvoor dan nog meer?’ 

Ik twijfelde even over het voorbeeld dat ik zou geven. Er waren er zo veel. Ik had 

hem kunnen vertellen over de dag dat ik te lang had gedaan over het opvouwen van 

zijn kleren, of anders over die dag dat ik de maiskoekjes, die meneer Bia me ’s 

ochtends en ’s avonds bracht als zijn minnares geen eten wilde maken, niet had 

opgegeten. Ik kon hem zoveel dingen vertellen dat het me duizelde. 

‘Ik weet niet,’ zei ik uiteindelijk hijgend. 

‘Het geeft niet,’ zei hij. ‘Je bent het vergeten, maar dat geeft niet. Probeer het 

vanaf nu te onthouden.’ 

Ik snapte niet waar hij naartoe wilde. Maar hij ging verder: ‘Kun je lezen? Of 

anders cijfers lezen?’ 

Nee, dat kon ik niet. Ik wist niet wat een cijfer was. 

‘Oké, goed, ik wilde je mijn nummer geven, maar het geeft niet,’ zei hij. 

Hij haalde een stukje papier uit zijn zak en krabbelde er iets op. Hij gaf me het 

briefje. 

‘Apollinaire, ken je Terre des Hommes?’ 


