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cras credemus, hodie nihil

‘Haunted places are the only ones people can live in.’
Michel de Certeau
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WATER

WE ZIJN AL EEN DAG EN EEN NACHT  op de oceaan en nog 
altijd is het me niet gelukt zijn blik uit mijn geheugen te wissen.

‘Neem me mee,’ fluisterde hij. ‘Ik heb vijfhonderd dollar betaald 
om deze overtocht te maken. Jullie kunnen me hier niet achterla-
ten.’

De kapitein sprak geen woord. Ook de anderen zwegen.
‘Laat me op de boot,’ schreeuwde de man. Hij probeerde op het 

dek te springen, maar twee mannen duwden hem terug. De kapitein 
maakte het touw waarmee de boot met de kade was verbonden los. 
De man schreeuwde in een voor mij onverstaanbare taal.

Ik kijk naar de mannen om me heen. Vermoeid staren ze voor zich 
uit. Denken ze net als ik aan de man, of zijn ze hem vergeten? Nie-
mand heeft meer over hem gesproken sinds we onderweg zijn; de 
reis is te vermoeiend. We varen. Ook al doen we niets, het is inten-
sief genoeg. Tijdens de reis wisselen een verzengende zon, wolken 
en regen elkaar in hoog tempo af. Niet alleen het weer maakt de 
reis zwaar, de honger waar ik al weken last van heb, is op de boot 
nog ondraaglijker geworden. Visioenen van kip en rijst spoken door 
mijn hoofd.

Door de honger voel ik me zwak. Ik spaar mijn energie door geen 
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onnodige bewegingen te maken. Soms ga ik dieper in de boot liggen 
om de blikken van de andere mannen te ontwijken. Dan leg ik mijn 
hoofd tegen de planken, snuif de geur van het hout op. Wanneer ik 
krampen krijg in mijn armen en benen ga ik weer rechtop zitten, 
leun met mijn kin over de rand van de boot, kijk naar het water.

Daar, in de oceaan, leeft een waternimf. Haar gezicht kan ik slecht 
zien, de contouren van haar lichaam zijn schimmig. Haar armen 
lijken op wieren, ze glijden door het water. Telkens wanneer ik een 
glimp van haar opvang, verdwijnt ze weer. Moeiteloos lost ze op in 
de golven, verschiet van kleur, transformeert van mooi naar lelijk.

‘Kom, Joshua,’ hoor ik haar af en toe fluisteren. ‘Spring het water 
in.’

‘Ga weg,’ sis ik dan.
Wanneer het turen naar het water me begint te vervelen denk ik 

aan thuis, aan vroeger.

Uit een juten zak schenkt mijn moeder rijst in de palmen van 

mijn handen. Ik ben vijf jaar oud. Zodra mijn handen vol zijn, 

snel ik naar de rivier, open mijn handen. Als de regen van de 

moesson dalen de rijstkorrels in het water.

‘Oba, schenkt u mama nog een kind?’

Ik weet dat moeder dat graag wil.

Heeft de godin me gehoord?

Het water beweegt niet.

Als ik thuiskom, vraagt moeder: ‘Heb je Oba gezien?’ Ze kijkt 

me gespannen aan. Moeder is de laatste tijd verdrietig. Ik wil 

haar niet teleurstellen.

‘Ja,’ zeg ik.

Zodra moeder mijn woorden hoort, lichten haar ogen op. ‘Zie 

je,’ fluistert ze, ‘je bent mijn spirit child, mijn geestenkind dat 
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de mensen op aarde en de mensen in de hemel met elkaar 

verbindt. Er was altijd al iets bijzonders aan je.’ 

Golven die tegen de boot slaan zorgen ervoor dat ik opschrik uit 
mijn gedachten. Met mijn vingers strijk ik over het hout, strek mijn 
benen.

Een van de mannen wendt zijn hoofd af. Hij houdt zijn hand voor 
zijn mond, stopt er iets in.

Een andere man heeft het gezien. ‘Heb je iets te eten?’ vraagt hij. 
Zijn stem klinkt scherp.

De man schudt zijn hoofd. De andere man geeft hem een duw. 
‘Spuug uit,’ zegt hij. ‘Niemand eet hier alleen.’

‘Ik heb niets te eten,’ zegt de man en hij slikt dat wat hij in zijn 
mond stopte door.

Alle mannen kijken naar hem. Beschaamd vouwt hij zijn handen 
voor zijn gezicht, zwijgt. Wie slim is, heeft eten in zijn kleding ver-
stopt. Ook hier op de boot is het ieder voor zich, zoals dat tijdens 
mijn reis al vaker het geval was.

Uit mijn broekzak haal ik mijn enige bezit, een foto. Bij de randen 
is het papier rafelig, de afbeelding is vergeeld. Met mijn vingers strijk 
ik over het gezicht van mijn oma. Toen de foto werd genomen was ze 
nog een jonge vrouw. Ze leefde in de tijd waarin dictator Abacha de 
baas was in het land. Een tijd waarin kritische mensen zonder proces 
in gevangenissen werden opgesloten. Oma was in die tijd vaak bang, 
want haar vader steunde Abacha en zijn bewind niet.

Een van de mannen kijkt naar de foto in mijn handen. Hij komt 
uit Liberia, heeft hij me verteld. Hij is een van de weinigen op de 
boot die net als ik Engels spreken. De meeste mannen komen uit 
Franstalige landen in Afrika. 

‘Wie is dat?’
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‘Mijn oma.’ 
De man grijnst, steekt zijn hand in zijn broekzak, haalt er een foto 

uit. ‘Mijn vrouw,’ zegt hij. ‘Ze draagt een kind.’
De vrouw op de foto heeft een gladde huid, haar lippen zijn rood. 

Een bescheiden glimlach krult om haar mond.
‘In Italië zal ik werken en geld verdienen,’ zegt de man zelfverze-

kerd, ‘mijn vrouw en kind zullen naar me toe komen. In Europa zal 
mijn gezin herenigd worden.’

Er klinkt een kreet. Ik draai me razendsnel om. Het gezicht van 
de man die zojuist iets in zijn mond heeft gestopt is grauw, zijn ogen 
draaien weg, zijn lichaam beweegt schokkerig heen en weer. Hij 
spuugt.  

‘Vite,’ zegt een van de mannen en hij gebaart naar mij. Met twee 
handen begin ik direct water uit de zee in de boot te scheppen. 
De mannen schrobben het hout met hun handen schoon, de man 
spuugt nog een keer. De kapitein grijpt hem vast, helpt hem zich 
over de rand van de boot te buigen. Onophoudelijk blijft hij schok-
ken, zijn hoofd nu boven de zee. We kijken toe hoe zijn lichaam spu-
gende bewegingen blijft maken, zonder dat er braaksel uit zijn mond 
komt. Wanneer de man weer opkijkt, staan zijn ogen verward.

‘Een monster,’ stamelt hij. ‘Er zit een monster in de zee.’
Niemand geeft antwoord. 
‘Een monster met lange armen en benen.’ Er klinkt paniek in zijn 

stem. ‘Hij zwemt diep in de zee. Hij zal onze boot omverwerpen. We 
zullen verdrinken.’

De kapitein legt zijn hand op de arm van de man. ‘Niet praten,’ 
zegt hij.

Het lichaam van de man trilt. De kapitein trekt zijn T-shirt uit, 
slaat het om de man heen. Uitgeput gaat hij liggen. Het wordt stil.

Er gaan uren voorbij waarin niemand een woord zegt. Tegen het 
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vallen van de avond duwt een andere man tegen de arm van de man 
uit Liberia. Hij komt uit hetzelfde land.

‘Hoe zouden de vrouwen in Italië zijn?’ vraagt hij. Zonder een ant-
woord af te wachten vervolgt hij: ‘Liberiaanse vrouwen wrijven je 
voeten in met olie, masseren je rug.’

De kapitein luistert naar het gesprek. ‘Senegalese vrouwen,’ zegt 
hij in gebroken Engels, ‘die zijn pas prachtig. Ze doen werkelijk alles 
wat je wilt. Wat jij, vriend,’ zegt hij tegen mij. ‘Hoe zijn de meisjes in 
Nigeria?’

Ik word warm, voel hoe iedereen naar me kijkt. ‘Ze zijn lief,’ ant-
woord ik voorzichtig.

De mannen op de boot schieten in de lach. ‘Je moet nog veel leren,’ 
zegt iemand, ‘Italië moet een man van je maken.’

Moeder zegt dat ik moet gaan slapen. Ze legt een deken 

over me heen, drukt een kus op mijn voorhoofd. Ik hoor hoe 

ze naar de keuken loopt en rommelt met potten en pannen. 

In het bed naast me ligt mijn broer. Zijn ogen gesloten. Om de 

paar tellen ontsnapt een ruisend geluid uit zijn open mond.

Vanmiddag heeft hij de benen uit zijn lijf gerend. Bij thuis-

komst vertelde hij erover. In onsamenhangende zinnen sprak 

hij over de moslimstrijders die hem stonden op te wachten bij 

zijn werkplek. Het waren drie jongens, niet veel ouder dan hij. 

Ze wachtten tot hij buiten het zicht van zijn werkgever was, 

sloegen hem, spuugden. Toen moeder het verhaal hoorde, 

speelde de tik bij haar rechteroog op. Het was de tik die ze 

kreeg als ze zenuwachtig was.

‘We zijn niet meer veilig,’ zei ze zacht tegen vader. ‘Het zal 

niet lang duren of ze zullen ons vermoorden.’
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Heeft moeder gelijk? Steeds vaker horen we mensen praten 

over moslims die christenen aanvallen. Een angstig gevoel 

bekruipt me. Scherp luister ik naar de geluiden op het erf. 

Kippen tokken. Een hond blaft. Alles klinkt zoals altijd.

Mijn vriendinnetje staat voor de deur. Ze draagt een jurk en 

een hoed van stro. Ik kan mijn ogen niet van haar afhouden. 

Ze is mijn liefje, mijn vriendinnetje, het eerste meisje met wie 

ik ga. Later wil ik met haar trouwen, dat weet ik nu al.

Mijn liefje legt haar hand in mijn hand. Over de stoffige weg 

lopen we naar de kerk. De wind duwt in onze ruggen, dwingt 

ons op te schieten. We zijn laat. De kerkdienst begint over 

enkele minuten. Mijn liefje wijst naar de lucht.

‘Joshua,’ zegt ze. ‘Kijk.’

In de lucht vliegen twee vogels. Ze verwijderen zich een mo-

ment van elkaar, trekken opnieuw naar elkaar toe.

‘Kraanvogels,’ zeg ik.

Samen volgen we de vogels in de lucht.

‘Die dieren,’ zeg ik, ‘dat zijn wij.’ We kijken elkaar aan. ‘Kraan-

vogels kiezen elkaar voor het leven. Wist je dat?’

Ze schudt haar hoofd.

‘Weet je hoe?’

Ze schudt nogmaals haar hoofd.

‘Door voor elkaar te dansen.’

Haar glimlach maakt me duizelig. Ze knijpt in mijn handen, 

fluistert in mijn oor dat ze me lief vindt.

In de bioscoopzaal legt ze haar hoofd op mijn schouder. De 

kraaltjes in haar haren tikken tegen elkaar. Mijn lichaam trilt 

van haar adem in mijn nek. De vloed aan gedachten die al 
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dagen door mijn hoofd stroomt, droogt op. De wereld buiten 

verdwijnt. We zijn niet meer gevangen door de militairen. Er 

zijn geen dreigende blikken meer van moslims op straat. De 

angst om belaagd te worden door een willekeurige passant 

lost op. In de duisternis van de bioscoop bestaan wij alleen.

Ze legt haar hand op mijn hand. ‘Laten we gaan,’ fluistert ze.

We dringen ons tussen de bioscoopbezoekers door. Op 

straat springt ze op en neer van blijdschap. ‘Eindelijk buiten,’ 

roept ze.

We lopen in de richting van de markt, waar kokosmelk en 

ogogoro verkocht wordt.

Het is bijna middernacht en nog altijd is er leven in de straten 

van Lagos. Marktlui, priesters en geluksvoorspellers lopen 

kriskras door elkaar heen.

Een jongen duwt een pamflet in mijn handen. Verzet je tegen 

het geweld, staat er geschreven. ‘Morgen zullen we demon-

streren,’ zegt de jongen. ‘Het is belangrijk om te komen.’

Ik vouw het pamflet een keer samen, nog een keer en nog 

een keer, tot het papier transformeert tot een vogel met een 

lange nek en staart. Die geef ik aan haar. Ze kijkt verrast, laat 

de vogel door de lucht vliegen, raapt hem weer op van de 

straat.

Verderop heeft een groep mensen zich verzameld. Ze staan 

om een man heen.

‘Dief,’ schreeuwt een vrouw naar de man, die door twee an-

deren wordt vastgehouden. Hij krijgt een schop in zijn buik, 

de vrouw spuugt hem in zijn gezicht. De omstanders joelen.

Mijn liefje wendt haar gezicht af, ik pak haar hand vast. We 

dringen ons tussen de menigte door, blijven staan onder een 

billboard waarop een vrouw een huidbleekmiddel aanprijst. 
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Ze heeft tranen in haar ogen. Hand in hand lopen we naar 

een rustiger deel van de stad. Bij een vrouw met een gouden 

voortand koop ik abacha mmiri voor haar. Stilletjes eet ze de 

cassavechips op.

We lopen verder. Op de hoek van een straat zit een vrouw 

met een doek om haar haren geslagen. Mijn liefje wijst naar 

haar. Ze trekt me met zich mee. Ik zie hoe de waarzegster ons 

in zich opneemt.

‘Wilt u onze toekomst lezen?’ vraagt mijn vriendinnetje.

De waarzegster knikt. Ze strekt haar armen uit, zegt dat we 

voor haar op de grond moeten gaan zitten. Ze legt haar lin-

kerhand op het hoofd van mijn liefje en haar rechterhand op 

het mijne.

Ze haalt diep adem, sluit haar ogen. Onverstaanbare woor-

den komen over haar lippen. Mijn meisje kijkt me zijdelings 

aan. De waarzegster neuriet.

‘Er wacht jullie een reis,’ zegt ze zonder haar ogen te openen. 

‘Tijdens de reis zullen jullie wegen zich scheiden.’

Mijn meisje kijkt verschrikt.

De waarzegster opent haar ogen. Fel kijkt ze ons aan. ‘Vijf 

kinderen,’ zegt ze tegen mijn liefje. ‘Je zult vijf kinderen krij-

gen.’

Daarna kijkt ze mij aan. ‘Je wordt een belangrijk man,’ zegt 

ze.

‘Zal ik dokter worden?’ vraag ik.

De waarzegster haalt haar handen van onze hoofden, sluit 

nogmaals haar ogen. ‘Woorden,’ zegt ze langzaam. ‘De 

woorden liggen dicht bij je hart. Je hart zal spreken. Je zult 

de juiste woorden vinden.’

‘Maar zal ik dokter worden?’ vraag ik nogmaals.
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De waarzegster zucht. ‘Het leven zal voor jullie beiden vol 

uitdagingen zijn,’ zegt ze.

‘Blijven we samen?’ vraagt mijn liefje hoopvol. Ik voel hoe ze 

in mijn hand knijpt. 

De waarzegster opent haar ogen, steekt haar handpalm uit. 

‘Als jullie meer willen weten, zullen jullie me meer moeten 

betalen.’

De meeste mannen staan rechtop in de boot. Hun lichamen bewe-
gen schokkerig heen en weer. Iedereen kijkt naar de verte. In het 
schemerduister is land te zien. 

De man uit Liberia pakt de arm van de kapitein vast. ‘Hoe weten 
we dat het land Italië is en niet Libië?’ vraagt hij.

De mannen in de boot kijken de kapitein aan. Mijn hart bonst in 
mijn keel. Minuten gaan voorbij. Iedereen zwijgt. Het land is dicht-
bij. Aarde om op te lopen. Een kraan om water uit te drinken. Een 
bed om in te slapen. De gedachten bezorgen een opgewonden ge-
voel in mijn buik.

De kapitein maakt een beweging met zijn hoofd. ‘We moeten 
wachten tot morgen,’ zegt hij. ‘Dan kunnen we met onze eigen ogen 
zien welk land er voor ons ligt. Nu is er geen zekerheid.’

Iedereen gaat weer zitten. De tijd lijkt nog langzamer te verstrijken 
nu. Na uren verdwijnt de zon volledig achter de horizon. Mijn li-
chaam wordt steeds stijver. Om mijn benen van bloed te voorzien ga 
ik op mijn knieën zitten. De Liberiaan die me over zijn vrouw heeft 
verteld leunt met zijn hoofd over de rand van de boot.

‘Geloof je in engelen?’ vraag ik hem.  
‘Engelen die je beschermen of wraakengelen?’
Ik haal mijn schouders op. Nog niet eerder heb ik eraan gedacht 

dat er verschillende soorten engelen bestaan.


