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Ik telde het aantal seconden tussen de bliksemflits en de donder-
slag – één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Dat vermenigvuldigde
ik vervolgens met 340, de snelheid van het geluid in meters per se-
conde, om uit te rekenen waar de bliksem was ingeslagen: op 2 ki-
lometer en 380 meter. Ik rekende ook de tweede, derde en vierde
flits uit. Het onweer kwam razendsnel dichterbij. Een halve tel
voordat de hemel opengereten werd, wist ik waar de vijfde blik-
semschicht zou inslaan.

Kianda was ongeveer 100 meter van de auto waarin ik zat, ze
liep almaar verder, als op een podium, voortgeduwd door het licht.
Haar schoenen zonken weg in de aarde, glimmend rood op dof
rood. In de verte wiegden palmen. Nog verder weg rees het stevige
silhouet van een baobab op. Kianda liep kaarsrecht, met haar ge-
zicht omhoog, haar mooie handen met de smalle, erg lange vingers
op haar borst gevouwen. Het licht was een dichte, bijna vloeibare
goudkleurige substantie waaraan dorre bladeren, papiersnippers
en het fijne vuurrode stof plakten, dingen die de wind optilde met
zijn kromme armen.

Mijn liefste bleef maar doorlopen naar de zwarte massa van de
wolken. Ik moest denken aan de woorden waarmee een beroemde
muziekcriticus, een ietwat excentrieke oude Brit, haar succes had
proberen te verklaren: ‘Wat je als eerste bij haar pakt, is het con-
trast tussen de breekbaarheid van haar merkwaardig hoekige,
merkwaardig sierlijke silhouet en de trotse felheid van haar blik.
Haar machtige en verfijnde stem. Je krijgt tegelijk zin om haar te
beschermen en haar een pak slaag te geven.’

Kianda stapte in de regenzone. Haar lichte zijden jurk, van een
extreem fel rood, plakte op haar huid en veranderde van kleur,
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werd donkerder, bijna purper. Door de laag uitgesneden rug waren
de twee vleugels te zien die Kianda ooit in Japan had laten tatoeë-
ren. Ik vind ze altijd weer indrukwekkend, hoe goed ik ze ook ken,
vanwege de gedetailleerdheid van de veren en de trompe-l’oeil-
techniek die de schijn van reliëf wekt. De vleugels bewogen op het
ritme van haar ademhaling. Haar wilde vlammende haren, die zo
veel vrouwen proberen na te bootsen, werden gedoofd, verloren
glans en volume terwijl ze over de robuuste tekening van haar
schouders vielen.

Ik duwde het portier open en stapte uit de auto, een oude, diep-
gele Chrysler, een collector’s item. De natte wind striemde mijn
gezicht. Ik riep haar naam boven het rommelen van het onweer uit.
Kianda draaide zich om en keek op hetzelfde moment stomver-
baasd omhoog.

(Nu ik dit herlees, besef ik dat het net het scenario van een reclamespot lijkt.
Dit is dan het moment waarop het flesje parfum in beeld zou moeten 

verschijnen. Het zou een passende naam moeten hebben, zoiets als La
Tempête. Maar nee hoor. Hier verandert de film.)

Ik volgde de blik van Kianda en zag een vrouw uit de lucht vallen.
Ze viel – zwart, naakt, armen gespreid – bijna tegelijk met de blik-
sem. Door die bliksem spatte de baobab uiteen. Jaren geleden heeft
een meteoroloog me uitgelegd dat de bliksem bomen kan laten
ontploffen door een plotselinge verhitting van het sap te veroorza-
ken. De vrouw stortte niet ver van de auto neer in het hoge gras. Ik
rende erheen. Haar lichaam was diep weggezakt in de modder.
Haar hoofd lag achterover. Ik herkende die open, inktzwarte ogen,
nog vol licht, en deinsde verbijsterd terug.

Ik liet niet toe dat Kianda haar zag. ‘Kom, we gaan!’
‘Wat?! En zij dan?’
‘Ze is dood, schat! Voor haar maakt het niets meer uit. Wou je de

politie bellen?’
‘Nee, nee! De politie niet. Niemand. Ik wil niemand bellen. Je
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weet donders goed dat we niet samen gezien mogen worden.’
Ik sloeg mijn arm om haar heen. Kianda beefde. Ik bracht haar

naar de auto, hielp haar instappen en reed zwijgend terug naar Lu-
anda. Toen we aankwamen, was de avond nog niet neergedaald
over de stad. Ik parkeerde de auto op twee woonblokken van haar
flat. Daarna boog ik naar rechts om haar te kussen.

Kianda draaide haar gezicht weg. ‘Nee! Nooit meer.’
Ik stapte uit. Zij ging achter het stuur zitten, startte de auto en

reed weg. Ik hield een taxi aan. Jarenlang zijn er geen individuele
taxi’s geweest in Luanda; er reden alleen collectieve taxi’s, de zo-
genaamde candongueiros, kleine busjes bestemd voor het volk.

(Het Volk, of Zij, zo noemen wij, de rijken of de bijna-rijken in Angola, 
degenen die niets hebben. Degenen die niets hebben vormen de 

verpletterende meerderheid van de inwoners van dit land.)

De taxichauffeur was een dikke Congolees.1 Zijn spekgladde ge-
zicht glom als een spiegel in het koperen licht van het eind van de
dag.

Hij keek me aan met een brede grijns. ‘Waarheen, paizinho?’
‘Weet ik niet,’ bekende ik met een matte stem. Door de Angst

kon ik niet denken. ‘Rij maar ergens heen.’
Opnieuw die grijns. ‘Komt voor mekaar.’
Een half uur later zette hij me af voor een klein café. Ik keek naar

de flikkerende lichtreclame boven de deur: ‘De Griekse Trots’.
De grijns van de taxichauffeur had nu de omvang van de wereld.

‘Gaat u hier maar naar binnen en vraag naar Mãe Mocinha. Zij kan
u zeggen waar u heen moet. Ze vergist zich nooit.’

(De vrouw van de val, vijf dagen eerder.)
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Ik zag haar meteen toen ik bij de boarding-gate aankwam. De
vrouw zag mij ook. Ze fixeerde me met het meedogenloze licht uit
haar grote zwarte ogen, en ze deed dat zo fel dat ik mijn ogen neer-
sloeg. Toen ik weer opkeek, zat ze nog steeds op een van de stoe-
len, kaarsrecht, met de elegante trots van een Ethiopische prinses.
Ze droeg een bontjas van een archaïsche luxe en een zwarte broek
met wijd uitlopende pijpen. Ik ging twee stoelen achter haar zitten,
om te ontsnappen aan die blik en haar op mijn gemak te kunnen
bekijken.

Wie zou die vrouw zijn? Of liever – wát zou ze zijn? Ik begon me
verschillende mogelijkheden voor te stellen: ongetwijfeld van goe-
den huize, uit een oude familie van Luanda of Benguela. Een van
haar grootvaders was waarschijnlijk ambtenaar geweest bij het
koloniale bestuur. Haar vader bureaucraat in dienst van de presi-
dent, of misschien ook een welvarende ondernemer, een generaal
die een bedrijf had gesticht voor het opruimen van mijnen. Zelf
had ze gestudeerd in Lissabon en Londen of New York. Eventueel
Lissabon, Londen én New York. De manier waarop ze gekleed was,
duidde op een smaak die indruiste tegen de huidige ecologische
normen. Misschien vond ze het wel leuk om te provoceren, of had
ze zo veel geld dat ze zich verheven voelde boven het oordeel van
de massa. Wie het ook mocht zijn, ik wist zeker dat ik haar nooit
eerder had gezien. Ik dacht aan een van de Twaalf zwerfverhalen van
Gabriel García Márquez, ‘Het vliegtuig van de schone slaapster’. In
dat verhaal beschrijft de Colombiaanse schrijver een reis die hij
maakte naast de mooiste vrouw van de wereld, die niet één keer
met hem praatte. Ik vlieg veel, bijna elke maand, en ik kan me niet
herinneren dat ik ooit het geluk heb gehad naast een mooie vrouw
te zitten. Ik denk dat de vliegtuigmaatschappijen instructies heb-
ben om geen knappe vrouwen naast mannen te plaatsen, en dan
bedoel ik alle soorten mannen, met uitzondering van priesters en
heren van een respectabele leeftijd. Toen er werd omgeroepen dat
we aan boord konden, wachtte ik tot de vrouw opstond voordat ik
me aansloot in de rij.
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Tot mijn verrassing draaide ze zich om, stak haar rechterwijs-
vinger uit en vroeg: ‘Ben jij Bartolomeu Falcato?’

‘Meestal wel ja,’ antwoordde ik, terwijl ik koortsachtig zocht
naar een kwinkslag, een luchtige opmerking, iets waardoor ik
weer op adem kon komen en mijn aplomb terug kon krijgen. ‘Maar
ik ben bereid om degene te zijn die u wilt dat ik ben, wanneer en
waar u maar wilt.’

Oké, dat had wel wat origineler gekund, maar ze leek niet ge-
krenkt door mijn sulligheid.

‘Ik heet Núbia,’ zei ze veel te hard. ‘Ik wist dat we elkaar ooit
zouden ontmoeten, in Lissabon, Luanda of waar dan ook. Dat wist
ik zeker.’

Ik durfde niet te vragen waarom ze dat zo zeker wist. In plaats
daarvan vroeg ik wat ze deed. Ze glimlachte ontwijkend. Meteen
daarna riep iemand haar, ze liep weg en ik zag haar pas weer in het
vliegtuig. Ze zat een paar rijen voor me. De stoel naast mij was vrij.
Núbia merkte het en kwam naar me toe. Ze trok haar bontjas uit en
legde die in de bagageruimte. Onder die jas droeg ze een eenvou-
dige maar elegante witte blouse, die grote, stevige borsten verried.
Daarna opende ze een rood plastic koffertje, haalde daar een sta-
pel tijdschriften uit en legde die op mijn schoot. ‘Hier, dan kun je
me wat beter leren kennen.’

De bladen hadden namen als Cacao, Tropical, De Afrikaanse
Vrouw, Koppen en Kleuren. Núbia stond op alle omslagen. Op het
eerste gekleed als bruid, terwijl ze een lange wenteltrap afdaalde.
Op het tweede poseerde ze in bikini, liggend op haar rug op een
badhanddoek, tegen een achtergrond van rotsen en een smaragd-
groene zee. Op het derde droeg ze slechts een korte spijkerbroek
en lachte ze, een mooie jonge schaterlach, terwijl ze met beide
handen haar borsten probeerde te bedekken.

‘Jee!’ zuchtte ik verbluft. ‘Dus u bent fotomodel...’
‘Tien jaar geleden was ik Miss Angola. Daarna ben ik een carriè-

re begonnen als fotomodel. Ik heb ook een talkshow gehad.’
‘Nu niet meer?’
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‘Nee, ze hebben me monddood gemaakt! Ze willen niet dat ik
praat!’

Ze trok de tijdschriften uit mijn handen en verving ze door een
dik fotoalbum, dat ze zelf opensloeg. Op de eerste foto was een de-
filé van missen te zien. Núbia verscheen op de foto’s die daarna
kwamen steeds met dezelfde glimlach. Naast de Angolese presi-
dente en haar man. Naast een beroemde voetballer. Naast een
filmactrice. Met haar armen om de nek van een steenrijke Ameri-
kaanse ondernemer. Arm in arm met twee steenrijke Angolese on-
dernemers. Op schoot bij een bekende wapensmokkelaar. Op het
enorme presidentiële jacht. Ik wees naar een foto van haar waar ze
op een paard zat. Iets verder naar achteren was, eveneens te paard,
een elegante man met snor en sikje te zien. Zijn gezicht kwam me
bekend voor.

‘En wie is dit?’
‘Dat is de minnaar van mevrouw de presidente!’
‘Wat?!’
Ze negeerde mijn verbijstering. Ging door met haar foto’s.

Steeds enthousiaster. Ze praatte bijna zonder adem te halen, een
stortvloed van woorden terwijl haar accent veranderde. Achter de
ietwat klaaglijke, soepele uitspraak die zo kenmerkend is voor de
Luandese bourgeoisie, werd nu een andere uitspraak hoorbaar,
ruimer, voller en rustieker. Het was alsof een tweede vrouw, een
vrouw uit het volk, uit de eerste vrouw – de valse – probeerde te
treden, niet als een vlinder die uit de pop breekt, maar als een rups
die uit een vlinder breekt. Ik vroeg haar naar haar familienaam.

Ze glimlachte om te laten zien dat ze mijn bedoeling doorhad.
‘Mijn familie was heel arm. Ik kon niet eens Portugees praten. Ik
praatte slecht. Deze vrouw hier heeft me leren praten.’

Ze wees naar de presidente op een van de foto’s. Een korte scha-
terlach. ‘Wat een slet! Ze keek altijd als haar man het met me deed.
Weet je wat ze me dwongen te doen? Nee, natuurlijk weet je dat
niet. Dat weet niemand. Mij en de andere meisjes. Orgieën met be-
langrijke lui. Drugs...’
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‘Dat meen je niet!’
‘O jawel, ik heb een hoop drugs uitgeprobeerd. Hasj. Heroïne.

Coke. Doe ik niet meer. Ik mag geen drugs nemen van God...’
‘Van God?!’
‘Van God ja.’ Ze liet haar stem zakken. Bracht haar zoete lippen

naar mijn oor. ‘Weet je dat God is gezien op de kustweg? Lopend.
God praat met mij. Een keer liet hij me een van jouw boeken zien.
De dag daarop ben ik naar een boekhandel gegaan en heb het ge-
kocht.’

‘En heb je het ook gelezen?’
‘Ja, maar ik snapte er niks van. Ik heb het gelezen omdat God te-

gen me had gezegd: “Bereid je voor, kind. Jij bent Núbia, de hoer,
en je bent Maria, de heilige. Gezegend zij de vlucht uit je schoot.”
Hij zei dat omdat ik zwanger word, de wereld een nieuwe Verlos-
ser zal geven...’

Ik staarde haar verbluft en verschrikt aan. ‘En wie moet de va-
der worden?’

Núbia keek licht gechoqueerd. ‘De vader?! Jij natuurlijk. Dat
heeft God me geopenbaard. Jij wordt mijn Jozef.’

‘En hoe zal onze zoon heten?’
‘Emmanuel uiteraard.’
Toen de zaak daarmee was afgehandeld, begon ze me te vertel-

len dat ze jarenlang een jongen was geweest. Intussen waren de
lichten in het vliegtuig uitgegaan. Het was na middernacht. Buiten
brandden de sterren in stilte.

‘Toen ik een jongen was, neukte ik met mevrouw de presiden-
te...’

Ik luisterde al niet meer. Ik had koppijn. De slaap nam bezit van
mijn bewustzijn, als een verduistering in de stad, lang geleden, ten
tijde van de oorlog, eerst een wijk en daarna alle andere. Uitge-
strekte gebieden die in de afgrond verdwenen. Tegelijkertijd do-
ken er losse beelden op uit god weet welke verborgen oceaan, er-
gens uit het diepst van mijn hersenen: ik aan het kussen met
Laurentina, mijn moeder aan het dansen in een roze jurk, een dode
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hond op de stoep met doorgesneden keel. Ik worstelde wanhopig
om boven te blijven. Ten slotte viel ik in slaap; tenminste, ik neem
aan dat ik heb geslapen, want ik herinner me dat ik naakt over een
strand rende naast Núbia, tot ik ineens mijn ogen opendeed en ik
haar over me heen gebogen zag. Haar blouse hing open en ik zag
haar beha. Daar, in die snelle nacht op 11.000 meter hoogte, leek ze
me een onbetwistbare godheid. Een moderne versie (wel heel mo-
dern, dat zeker) van de Moeder van de Verlosser.

Ik vroeg slaapdronken: ‘Wat ben jij aan het doen?!’
‘Ik trek mijn blouse uit. We gaan vrijen.’
‘Hier?!’
‘Ja, wacht even, dan doe ik mijn broek uit.’
‘Niks daarvan. En je knoopt je blouse weer dicht.’
‘Vind je me niet mooi?’
‘Jawel, heel mooi, maar ik vind ook dat je raar doet. Je moet

maar eens met een psycholoog gaan praten.’
‘Ik praat liever met God. Wat kan een psycholoog mij nou ver-

tellen dat God me niet zou vertellen?’ Daar had ik niet van terug.
Núbia vatte mijn zwijgen op als teken van instemming. Ze voegde
er op spottende toon aan toe: ‘Wil je soms dat ik ga praten met Bar-
bara Dulce? Die is toch psychologe?’

‘Barbara?! Barbara is psychoanalytica. Ze doet research. Is ge-
specialiseerd in slaapstoornissen. In dromen. Waar ken jij mijn
vrouw van?’

‘Ik weet alles van je...’
Dat deed ze gelukkig niet. Ze wist niet eens mijn telefoonnum-

mer. Ik gaf haar een fout nummer, maar ik bewaarde dat van haar.
We namen met een vluchtige zoen afscheid van elkaar in de rij
voor de douane. Ik beloofde haar te bellen, drong erop aan dat ze
rust moest nemen en maakte me uit de voeten. Barbara Dulce
stond buiten op me te wachten en ik wilde geen schandaal.
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Mãe Mocinha nam me door een smalle gang naast de bar mee naar
een smaragdgroen geschilderd kamertje. Ze raadde me aan om de
eerstvolgende dagen niet naar huis te gaan. Het liet me koud. Van
wat ze daarna zei – met een stem die ze ik weet niet van wie had ge-
stolen – werd ik wel behoorlijk ongerust. Vervolgens viel ze met
haar hoofd op haar borst in slaap in een oude leunstoel. Ik liep te-
rug naar het café. Net toen ik weg wilde gaan uit De Griekse Trots,
begon mijn mobiel te blaffen.

(Ja, mijn mobiel blaft. Carla, mijn middelste dochter, heeft de oude beltoon,
een discreet rinkelen, old fashion, vervangen door woest geblaf. Als ik wat

te lang wacht met opnemen, wordt het toestel woedend – of liever, de hond
die erin zit. Dat is een keer gebeurd toen ik buiten was, en toen kwam er

vanuit het niets een huilende en blaffende straathond op me afstormen. Ik
moest als een inbreker wegrennen met een hond in mijn jaszak en een 

andere achter me aan, die naar mijn hielen hapte. Ik heb geprobeerd om het
oude geluid terug te zetten, maar dat is me nooit gelukt.)

Het was Kianda. Ze zei dat haar man haar ingeruild had voor een
andere vrouw. Ze voegde eraan toe dat ze me niet meer wilde zien.
Nooit meer. Toen ze ophing, ging ik aan een van de tafeltjes zitten.
Ik bestelde een pils. De eigenaar van de tent, een vreselijk aardige
Portugees met een enorme buik, bracht twee flesjes Cuca en een
bordje stokvisballetjes, de beroemde pastéis de bacalhau. De beste
pastéis de bacalhau die ik ooit heb gegeten. Hij pakte een stoel en
begon me het verhaal van zijn leven te vertellen. Toen hij daarmee
klaar was, vertelde hij hoe hij Mãe Mocinha had leren kennen. Bei-
de verhalen waren uitzonderlijk.

Het was al acht uur geweest toen ik opstond. Ik belde naar Bar-
bara Dulce. De telefoon rinkelde en rinkelde, maar er nam nie-
mand op. Ik moest met haar praten. Moest haar vertellen dat ik bij
Núbia de Matos in het vliegtuig had gezeten. Barbara zou dat raar
vinden. ‘Waarom heb je me dat niet eerder verteld?’ zou ze vragen.
‘Omdat ik je niet wou laten schrikken, schat. Die vrouw is gek. Zo
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lijp als een deur.’ Daarna zou ik haar vertellen dat ik haar uit de
lucht had zien vallen, recht voor mijn ogen, terwijl ik in een taxi
met een Congolees achter het stuur op weg was naar het Condo-
mínio do Cajueiro. Waarschijnlijk zou Barbara dan weer in de aan-
val gaan, met lichte stemverheffing. ‘En wat had jij te zoeken in het
Condomínio do Cajueiro, mag ik dat misschien weten?’ Waarop ik
mijn schouders zou ophalen. ‘God, weet ik veel! Een Portugese
boer interviewen, een soort ziener, weet je wel, voor mijn nieuwe
roman.’

Ik deed het gesprek over en over terwijl ik wachtte op een ande-
re taxi. Barbara zou het tegen haar vader zeggen. Mijn schoonva-
der is een heel invloedrijke man, die sinds de onafhankelijkheid,
sinds altijd dus, verbonden is aan het ministerie van Staatsveilig-
heid. Benigno zou wel weten hoe hij me moest helpen. Het plannen
van een strategie gaf me een zekere rust.

Er stopte een taxi voor De Griekse Trots. Dit keer was de chauf-
feur een jonge Indiër. Ik stapte in en vroeg hem om me naar de Ter-
mietenheuvel te brengen, het flatgebouw waar ik woon. We waren
er in minder dan een kwartier. De reusachtige hal van de hoofdin-
gang was leeg. Een stokoude bewaker zat met zijn hoofd op zijn
bureau te slapen terwijl voor hem op een klein tv’tje een van mijn
lievelingsfilms te zien was: Blade Runner. Ik stapte in de lift en zei
tegen de liftboy dat ik naar de zevenenveertigste verdieping
moest. Er was niemand thuis. Op de eettafel lag een briefje. ‘Barto-
lomeu, Kianda is bij mij geweest en ze heeft me alles verteld. Ik ben
met de meisjes bij mijn ouders. Bel niet en kom niet langs. Ik heb
tijd nodig om na te denken wat ik verder aan moet met mijn leven.
Barbara.’

Ik liet me versuft in een van de leunstoelen vallen. Zonder erbij
na te denken, met een automatisch gebaar, zette ik de tv aan en
daar was zij, Núbia de Matos, een close-up van haar gezicht, met
gesloten ogen. Daarna liet de camera haar lichaam zien, van bo-
venaf, in een poel van licht. De camera ging verder omhoog en ont-
hulde andere personages – twee politieagenten, van wie er een
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