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Nu gaan we je lelijk maken, zei mijn moeder. Ze begon te 
fluiten. Haar mond was zo dichtbij dat haar fluitspuug tegen 
mijn hals spetterde. Ik rook bier. Ik zag in de spiegel dat ze 
met het stukje houtskool over mijn gezicht streek. De wereld 
is wreed, fluisterde ze.

Dat is mijn vroegste herinnering. Ze liet me kijken in een 
oude gebarsten spiegel. Ik zal een jaar of vijf zijn geweest. 
Door die barst leek het of mijn gezicht in tweeën was gebro-
ken. In Mexico kun je als meisje maar beter lelijk zijn.

Ik heet Ladydi Garcia Martínez en ik heb een bruine 
huid, bruine ogen en bruin kroeshaar, dus ik zie er heel ge-
woon uit. Toen ik nog klein was, kleedde mijn moeder me als 
jongen en noemde ze me Boy.

Ik vertelde rond dat ik een jongetje had gekregen, zei ze.
Als ik een meisje was, zou ik zeker gestolen worden. De 

drugshandelaren hoefden maar even te horen dat er ergens een 
mooi meisje was, of ze kwamen met hun zwarte Cadillacs Es-
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calade onze landerijen op scheuren en namen het meisje mee.
Ik zag op de televisie dat meisjes zich mooi maakten, hun 

haren kamden en er vlechtjes in maakten met roze strikjes, 
of dat ze zich opmaakten. Maar bij ons gebeurde dat niet.

Misschien moet ik je tanden eruit slaan, zei mijn moeder.
Toen ik wat ouder was wreef ik met een gele of zwarte 

marker over het witte glazuur van mijn tanden, zodat het 
leek of ze rot waren.

Niks walgelijker dan een rotte bek, zei mijn moeder.
Het was een idee van Paula’s moeder geweest om de ho-

len te graven. Ze woonde tegenover ons en had een klein 
huis van zichzelf en een landje met meloenbomen. 

Guerrero veranderde in een konijnenburcht, waar jonge 
meisjes zich in verschuilden, zei mijn moeder.

Wanneer iemand een suv hoorde aankomen of als er een 
zwarte stip, of twee of drie zwarte stippen in de verte op-
doemden, renden alle meisjes onmiddellijk naar de holen.

Dat gebeurde in Guerrero. Een heet gebied met rubber-
planten, slangen, leguanen en schorpioenen, van die lichtge-
kleurde, doorschijnende schorpioenen, die je moeilijk kunt 
zien en die dodelijk zijn.

In deze streek wonen de meest woeste, kwaadaardige men-
sen van de wereld, en daar zijn we trots op, zei mijn moeder.

Toen ik was geboren vertelde mijn moeder haar buren en 
de mensen op de markt dat ze een jongetje had gekregen.

Godzijdank is het een jongetje! zei ze.
Ja, God en Maria zijn gedankt, was het antwoord, al liet 

niemand zich voor de gek houden. Bij ons op de berg werden 
alleen jongetjes geboren, maar als ze een jaar of elf waren 
veranderden sommigen in een meisje. En daarna moesten 
die jongens lelijke meisjes worden, die zich soms in holen 
onder de grond moesten verstoppen. 
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We hadden iets weg van konijnen die zich schuilhouden 
voor een hongerige zwerfhond, een hond die zijn bek heeft 
openstaan en met zijn tong hun velletje al proeft. Een konijn 
stampt bij gevaar met zijn achterpootje op de grond en dat 
signaal trilt door de hele burcht en waarschuwt de andere 
konijnen. In ons gebied had zo’n waarschuwing totaal geen 
zin, want we woonden allemaal veel te ver van elkaar. Maar 
we waren altijd op onze hoede en probeerden te leren hoe 
je iets van heel ver kon horen. Mijn moeder boog dan haar 
hoofd, deed haar ogen dicht en luisterde geconcentreerd of 
ze een motor hoorde of de verontruste geluiden die vogels 
en kleine dieren maken als er een auto aan komt.

Er was nooit iemand teruggekomen. Niet één gestolen 
meisje was teruggekeerd of had een brief gestuurd, zei mijn 
moeder, niet eens een brief. Niet één meisje, behalve Paula. 
Die was een jaar na haar ontvoering teruggekomen.

Van haar moeder hoorden we telkens weer hoe ze was ge-
stolen. Maar op een dag was Paula naar huis teruggelopen. 
Ze had zeven sierknopjes boven in haar linkeroorschelp, 
een rij blauwe, gele en groene steentjes, en ze had een tattoo 
met de woorden cannibal’s baby, die als een slang om haar 
pols kronkelden.

Paula was gewoon van de snelweg het zandpad naar haar 
huis op gelopen. Ze liep langzaam, met gebogen hoofd, alsof 
ze een spoor van kiezelsteentjes volgde om bij haar moeder 
te komen. 

Nee, zei mijn moeder. Ze volgde geen steentjes; dat meis-
je liep gewoon haar neus achterna, zó naar haar moeder.

Paula was meteen doorgelopen naar haar kamer en was op 
haar bed gaan liggen, waar nog steeds een paar speelgoedbees-
ten lagen. Ze praatte met geen woord over wat er met haar 
was gebeurd. Het enige wat wij wisten was dat Paula’s moeder 
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haar de fles gaf, een flesje melk, haar letterlijk op schoot nam 
en haar de fles gaf als een baby. Paula was toen vijftien, want ik 
was veertien. Haar moeder kocht ook babyvoedsel voor haar 
en voerde haar met een plastic koffielepeltje uit het winkeltje 
bij het tankstation, aan de overkant van de snelweg.

Heb je ’m gezien? Heb je die tattoo van Paula gezien? zei 
mijn moeder.

Ja. Hoezo?
Je weet toch wel wat dat betekent? Ze is iemands bezit. 

Jezus Maria kindje en de engelen in de hemel, mogen zij ons 
genadig zijn.

Nee, ik wist niet wat het betekende. Mijn moeder wilde 
het niet vertellen, maar ik ben er later zelf achter gekomen. 
Hoe kun je nou uit een huisje op een berg gestolen worden 
door een drugsdealer met een kaalgeschoren kop en een ma-
chinegeweer in zijn hand en een granaat in zijn achterzak, en 
daarna als een stuk vlees verkocht worden?

Ik verlangde ernaar om Paula te zien. Ik wilde met haar 
praten. Ze kwam nu nooit meer buiten, maar we waren altijd 
hartsvriendinnen geweest, zij en ik, en Maria en Estefani. Ik 
wilde haar aan het lachen maken en herinneringen ophalen, 
dat we ’s zondags verkleed als jongens naar de kerk gingen, 
en dat ik toen Boy heette en zij Paulo. Ik wilde haar herinne-
ren aan de tijd dat we samen de televisiegids doorbladerden 
en zij zich vergaapte aan de mooie kleren van de tv-sterren. 
En ik wilde weten wat er was gebeurd.

We wisten allemaal wel dat ze het mooiste meisje was in 
dit deel van Guerrero. Paula was nog mooier dan de meis-
jes uit Acapulco, werd gezegd, en dat was een groot compli-
ment, want alles wat betoverend of bijzonder was kwam uit 
Acapulco. Dus dat was geen geheim meer.

Paula’s moeder liet haar rondlopen in met vodden opge-
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vulde jurken, zodat ze dik leek, maar iedereen wist dat er op 
nog geen uur rijden van de haven van Acapulco een meisje 
woonde op een stukje land, met haar moeder en drie kippen, 
en dat ze mooier was dan Jennifer Lopez. Het was gewoon 
een kwestie van tijd. Paula’s moeder had dan wel bedacht 
om meisjes in holen te verstoppen, en dat gebeurde ook, 
maar haar eigen dochter had ze niet weten te redden.

Een jaar voordat Paula gestolen werd was er al een voor-
teken geweest. 

Het was vroeg in de ochtend. Concha, Paula’s moeder, 
was de drie kippen een restje tortilla aan het voeren toen 
ze het geluid van een motor hoorde. Paula was nog diep in 
slaap. Ze lag in bed met een frisgewassen gezicht, haar haar 
in een lange zwarte vlecht, die zich in haar slaap om haar nek 
had gewikkeld. 

Paula droeg een t-shirt van haar vader, dat hij had ach-
tergelaten toen hij tien jaar geleden naar de vs was vertrok-
ken, om nooit meer terug te keren. Het witkatoenen t-shirt 
kwam tot over haar knieën en op de voorkant stond in don-
kerblauwe letters wonder bread. Ze droeg ook een roze 
slipje, wat volgens mijn moeder erger was dan helemaal 
bloot.

Paula was diep in slaap toen de drugsdealer kwam bin-
nenvallen. 

Ze was de kippen aan het voeren, vertelde Concha, die 
drie waardeloze kippen, die in hun hele leven nog niet één ei 
hadden gelegd, toen ze de geelbruine bmw over het smalle 
pad zag aankomen. Heel even dacht ze dat het een stier was 
of een ander beest dat uit de dierentuin van Acapulco was 
ontsnapt, want ze verwachtte totaal niet dat er een licht-
bruine auto op haar af kwam rijden.

Altijd wanneer ze aan de drugsbendes dacht, zag ze de 
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zwarte suv’s met getinte ramen, die kennelijk verboden wa-
ren, maar die iedereen liet zetten zodat de politie niet naar 
binnen kon kijken. Die zwarte vierdeurs Cadillacs Escalade 
met donkere ramen, vol drugsdealers met machinegeweren, 
waren een soort Paard van Troje, zei mijn moeder altijd.

Hoe wist mijn moeder van Troje? Hoe wist een Mexicaan-
se vrouw, die alleen met haar dochter op het platteland van 
Guerrero woonde, op nog geen uur rijden van Acapulco met 
de auto en vier uur per ezel, dat er zoiets als Troje had bestaan? 
Simpel: het enige cadeau dat mijn vader bij terugkomst uit 
Amerika voor haar had meegebracht was een kleine satelliet-
schotel. Mijn moeder was verslaafd aan historische documen-
taires, en aan de talkshow van Oprah. Naast het altaartje voor 
de Maagd van Guadalupe stond een altaartje voor Oprah.  
Mijn moeder noemde haar niet Oprah. Die naam heeft ze 
nooit helemaal onder de knie kunnen krijgen. Mijn moeder 
noemde haar Opera. Dus dan was het Opera zus en Opera zo.

Behalve naar documentaires en Oprah hebben we wel 
honderd keer naar The Sound of Music gekeken. Mijn moe-
der hield altijd goed in de gaten op welke zender de film 
werd vertoond.

Concha’s verhaal over wat er met Paula was gebeurd ver-
anderde steeds weer. Dus we wisten niet wat er nou echt was 
gebeurd.

De drugsdealer die een jaar voor Paula’s ontvoering naar 
haar huis was gereden, kwam haar alleen even goed bekij-
ken. Om met eigen ogen te zien of de geruchten waar waren. 
En dat waren ze.

Alles werd anders nadat Paula was gestolen.
Op onze berg waren geen mannen. Alsof je ergens woont 

waar geen bomen zijn.
Alsof je maar één arm hebt, zei mijn moeder. Nee, nee, 



15

verbeterde ze zichzelf. Een plek zonder mannen is als slapen 
zonder te dromen.

Onze mannen staken de rivier over naar de Verenigde 
Staten. Ze waadden tot aan hun borst het water in, maar aan 
de overkant waren ze al dood. Ze wierpen hun vrouw en kin-
deren af in die rivier en kwamen meteen terecht op het kerk-
hof Amerika. Ze had gelijk. Ze stuurden geld, ze kwamen een 
paar keer terug, en dat was dat. Dus bij ons had je groepjes 
vrouwen die op het land werkten en probeerden zich staande 
te houden. De enige mannen om ons heen reden in suv’s of op 
motorfietsen; ze kwamen ineens uit het niets met een AK-47  
over hun schouder, een pakje cocaïne in de achterzak van 
hun spijkerbroek en een pakje Marlboro Reds in hun borst-
zakje. Ze hadden een Ray-Ban-zonnebril op en we mochten 
ze in geen geval aankijken, zodat we niet hun kleine zwarte 
pupillen zagen, de poort naar hun verdorven gedachten. 

We hoorden op het nieuws dat er vijfendertig boeren wa-
ren ontvoerd toen ze maïs aan het plukken waren. Ze wer-
den gestolen door mannen in drie grote vrachtwagens. De 
ontvoerders bedreigden de boeren met geweren en bevalen 
hun in de vrachtwagens te stappen. De boeren stonden op-
eengepakt als vee. Na een week of drie kwamen de boeren 
terug. Als ze vertelden wat er was gebeurd, zouden ze ver-
moord worden, was hun gewaarschuwd. Iedereen wist dat 
ze gestolen waren om te helpen bij de marihuana-oogst.

Als je iets verzwijgt, is het nooit gebeurd. Maar geheid 
dat er een liedje over wordt geschreven. Alles wat je eigen-
lijk niet mag weten of waar je niet over mag praten, hoor je 
uiteindelijk terug in een liedje.

Er komt vast weer zo’n idioot die een liedje schrijft over 
die ontvoerde boeren, en dat met de dood zal bekopen, zei 
mijn moeder.
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Elk weekend gingen mijn moeder en ik naar Acapulco, 
waar zij schoonmaakte bij een rijk gezin uit Mexico-Stad. 
Het gezin verbleef om de twee weken een weekend in het 
luxe resort. Jarenlang waren ze met de auto gekomen, maar 
toen kochten ze een helikopter. De aanleg van het heliplat-
form op hun terrein duurde maanden. Eerst moest het oude 
zwembad met aarde worden volgestort en toegedekt, en 
daarna moest het nieuwe zwembad een paar meter verderop 
worden opgebouwd. De tennisbanen kregen ook een ande-
re plek, zodat het heliplatform zo ver mogelijk van het huis 
was.

Mijn vader had ook in Acapulco gewerkt. Voor hij naar 
Amerika ging was hij ober in een hotel. Hij is een paar keer 
in Mexico terug geweest om ons te bezoeken, maar op een 
gegeven moment kwam hij niet meer. De laatste keer dat hij 
er was, wist mijn moeder dat het voor het laatst was.

Dit is de laatste keer, zei ze.
Hoezo, mama?
Kijk hem nog maar eens heel goed aan. Neem hem goed 

in je op, want je zal je papa nooit meer zien. Gegarandeerd.
Dat woord lag haar in de mond bestorven.
Op mijn vraag waarom ze zo zeker wist dat hij niet zou 

terugkomen, zei ze: Wacht maar af, Ladydi, wacht nou maar 
af en je zal zien dat ik gelijk krijg.

Maar hoe wéét je dat nou? vroeg ik weer.
Kijk maar of je dat kan uitdokteren, antwoordde ze.
Het was een test. Mijn moeder nam graag tests af, en uit-

dokteren waarom mijn vader niet zou terugkomen was zo’n 
test.

Ik begon hem te observeren. Ik keek hoe hij dingen deed 
in huis en in de tuin. Ik volgde hem alsof hij een vreemde 
was, die zodra ik even niet keek iets zou jatten.
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Op een avond kwam ik erachter dat mijn moeder gelijk 
had. Het was zo heet dat zelfs de maan ons stukje van de 
aardbol verwarmde. Ik liep naar buiten en ging bij mijn va-
der zitten, die zat te roken.

God, het moet hier wel een van de heetste plekken op de 
wereld zijn, zei hij, terwijl hij de rook tegelijk door zijn mond 
en neusgaten uitblies.

Hij legde zijn arm om me heen. Zijn huid was nog heter 
dan de mijne. We schroeiden bijna aan elkaar vast.

En toen zei hij het.
Jij en je mama zijn te goed voor me. Ik ben jullie niet 

waard.
Ik had de test glansrijk doorstaan.
Etterbak, zei mijn moeder keer op keer, jarenlang. Ze 

heeft zijn naam nooit meer uitgesproken. Hij was voorgoed 
Etterbak.

Zoals zoveel mensen op onze berg geloofde mijn moeder 
in de kracht van vervloekingen.

Moge de kaars van zijn hart door een windvlaag wor-
den gedoofd. Moge er een reusachtige termiet in zijn navel 
groeien, of een mier in zijn oor, zei ze. Moge zijn pik door een 
worm worden weggevreten.

Op een gegeven moment kregen we zijn maandelijkse 
toelage niet meer toegestuurd. We waren zeker ook te goed 
voor zijn geld.

De geruchtenstroom tussen Amerika en Mexico is met 
recht de krachtigste van de wereld. Je mocht de waarheid 
dan niet kennen, maar je kende wel het gerucht, en het ge-
rucht was altijd veel meer waar dan de waarheid.

Ik vertrouw een gerucht meer dan de waarheid, zei mijn 
moeder.

Het gerucht verspreidde zich van een Mexicaans restau-
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rant in New York naar een slachthuis in Nebraska, naar een 
fastfoodrestaurant in Ohio, naar een sinaasappelgaard in 
Florida, naar een hotel in San Diego; het stak de rivier over, 
kwam weer boven water in een bar in Tijuana, ging naar een 
marihuanaveld bij Morelia, naar een glasbodemboot in Aca-
pulco, naar een koffiehuis in Chilpancingo en kwam over ons 
zandpaadje in de schaduw van onze sinaasappelboom te-
recht, en het luidde: mijn vader had ‘daar’ een tweede gezin.

‘Hier’ was ons verhaal, maar het was ook het verhaal van 
de anderen.

Hier woonden we alleen in ons huisje, omgeven door alle 
spullen die mijn moeder in de loop van de jaren had gestolen. 
We hadden tientallen pennen en potloden, zoutvaatjes en 
brillen, en we hadden één grote plastic vuilniszak vol suiker-
zakjes, die ze uit restaurants had meegenomen. Mijn moeder 
kon geen wc verlaten zonder de rol toiletpapier in haar tas te 
stoppen. Ze noemde het geen stelen, maar mijn vader wel. 
Toen hij nog bij ons woonde en ze ruziemaakten, zei hij dat hij 
met een dievegge samenwoonde. Mijn moeder beschouwde 
het als lenen, maar ik weet zeker dat ze nooit iets heeft terug-
gebracht. Haar vrienden wisten dat ze hun spullen moesten 
verstoppen. Als we ergens waren geweest, kwamen er thuis 
overal spullen tevoorschijn, uit haar zakken, uit haar decol-
leté en zelfs uit haar haar. Ze kon daar heel handig dingen in 
duwen. Ik heb meegemaakt dat ze koffielepeltjes en garen-
klosjes uit haar kroeshaar trok. Ze had een keer een Snickers 
bij Estefani gepikt. Ze had de reep onder haar paardenstaart 
gestopt. Ze pikte zelfs van haar bloedeigen dochter. Het idee 
dat iets echt van mij was had ik opgegeven.

Toen mijn vader ons verliet, zei mijn moeder, die nooit 
een blad voor de mond nam: De etterbak! We raken onze 
mannen kwijt, we krijgen aids van ze, van hun Amerikaanse 
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hoeren, onze dochters worden gestolen, onze zoons gaan 
weg, maar toch hou ik zielsveel van dit land.

Toen sprak ze het woord Mexico heel langzaam uit, en 
nog eens: Mexico. Het leek of ze het woord van een bord af 
likte.

Als kind al moest ik van mijn moeder om iets bidden. Dat 
deden we braaf. Ik bad om wolken en een pyjama. Ik bad om 
gloeilampen en bijen. 

Nooit bidden om liefde en gezondheid, zei mijn moeder. 
Of geld. Als God hoort wat je echt wilt, zal Hij je dat niet ge-
ven. Gegarandeerd.

Toen mijn vader ons verliet, zei mijn moeder: Ga op je 
knieën en bid om lepels.




