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in het jaar dat de oorlog dichterbij kwam was ik zes of ze-
ven en maakte ik me er niet druk om. Ik woonde samen met
mijn broer, vader en moeder en onze hut had twee kamers
met matten op de vloer en een rij houten haken waaraan
onze kleren hingen en ’s avonds zaten we buiten op het erf te
kijken hoe onze moeder kookte op het vuur bij de grape-
fruitboom. Als de boom in bloei stond deed ik mijn mond
wijd open om de geur op te zuigen. Wanneer de bloemen af-
vielen verschenen er vruchtjes als groene kraaltjes. Op een
dag, toen enkele vruchten even rond en geel waren gewor-
den als een vollemaan, klom mijn broer in de boom. Hij zag
er lang en sterk uit, klauterend van de ene tak naar de ande-
re, mijn oudere broer. Ik stond de stam vast te houden,
wachtte tot de vruchten naar beneden kwamen. Hij brak ze
van de steel af, de tak schudde hevig en er regenden stof en
droge bladeren op me neer.

De grapefruits waren vanbuiten lichtgeel, met een bespik-
kelde schil. Ze waren zo groot als meloenen en zwaar van
het sap. Mijn moeder stak een mes in een vrucht en sneed
haar doormidden en het vlees was roze en het sap rook zuur
en fris.

We kenden niets anders dan onze hut, wij vieren. Ik herin-
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ner me een hek eromheen, gemaakt van takken die mijn va-
der had afgehakt en waarvan hij er een paar tegelijk op zijn
schouders naar huis bracht, elke dag weer. Het was een
dicht oerwoud, de bladeren van de hoge bomen waren
breed en groen. Ik heb geprobeerd me te herinneren welke
bomen het waren, maar ik kan me alleen nog de bomen
voor de geest halen die me iets te eten gaven: mango, grape-
fruit, broodvrucht en limoen. We hadden kippen die als een
gek kakelden en kraaiden wanneer ze een ei legden. Hun ei-
eren waren bruin. We hadden een koe, een paar geiten en
drie varkens.

Als de varkens werden geslacht voor hun vlees krijsten ze
met een geluid dat me door merg en been ging en dat was
het geluid dat ik al vlug hoorde nadat mijn moeder de grape-
fruit had doorgesneden en de mannen met bijlen waren bin-
nengekomen. Ze hadden een doek om hun gezicht gewik-
keld. Ze schoven mijn broer naar buiten, ze duwden mijn
moeder en mij in een hoek van de kamer en toen smeten ze
mijn vader tegen een muur. Ze sloegen zijn gezicht telkens
en telkens weer tegen de muur. Rode stromen dropen langs
de gewitte muur, ze gooiden hem op de grond en trapten
hem met hun gelaarsde voeten. Telkens wanneer de laarzen
hem raakten, was het alsof een slappe bundel kleren alle
kanten op werd gesmeten. Een van de mannen hief een bijl
op en liet hem neerkomen op mijn vaders voorhoofd.

Toen ze vertrokken schreven ze met zijn bloed iets op de
muur. Ze keken niet naar ons.

In mijn slaap hoor ik het geluid van varkens die worden
geslacht, het geluid dat mijn vader maakte.

Het volgende was een groepje struiken bij een greppel.
Mijn moeder verstopte me tussen de struiken. Er steeg rook
op van de plek waar ons dorp was – niet de rook van kook-
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vuren, maar een soort die ik nog nooit had gezien. Daar-
door werd de blauwe lucht zwart en zwegen de vogels. Er
klonk geen enkel geluid. Ik begon om mijn broer te roepen,
maar mijn moeder legde haar hand op mijn mond. Had ze
me maar niet tegengehouden. Hij kwam altijd als ik riep en
hij wist altijd wat hij moest doen.

Daarna liep ik, zo hard ik kon, maar desondanks bleef
mijn moeder aan mijn hand trekken en me meeslepen ter-
wijl ze zei: ‘Sneller, sneller.’ Toen tilde ze me op en ik zat op
haar rug, met mijn armen om haar heen geslagen. Ze rende
door het oerwoud. Mijn benen omklemden haar middel,
mijn hoofd kwam tot haar schouders, maar ik kon er niet
overheen kijken. Haar haar prikte in mijn ogen, was plak-
kerig van het zweet en het vuil. Ze was op blote voeten. Ze
bleef staan om er doorns uit te trekken en één keer bleef ze
staan om een reep van haar sari te scheuren en die om haar
voet te wikkelen omdat hij was opengereten door een steen.
Als ik naar mijn broer vroeg zei ze: ‘Stil, geen woord.’

Mijn moeder keek woest. Ze had dikke, rechte wenkbrau-
wen en ze droeg een knopje in haar neus dat fonkelde als
een ster. Haar handpalm voelde ruw en hard aan als hij te-
gen mijn wang sloeg en wanneer hij me met olie insmeerde
voor het baden. Hoewel ik mijn geest eindeloos afpijnig, is
er niet veel meer dat ik me nog kan herinneren.

We rustten, we sliepen een of twee keer, dan hees ze me op
haar rug en liepen we weer. Het duurde een dag, of mis-
schien duurde het twee dagen, en ineens waren er geen bla-
deren meer, werd de grond zacht, werd alles ruimer en lag
de oceaan voor ons. Ik had nog nooit de zee of zand gezien.
Ik rende op het water af. Mijn moeder kwam me na en hield
me tegen, maar ze liet me pootjebaden aan de rand van het
water. Toen zag ik een man. Hij kwam naar haar toe en zei
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iets. Mijn moeder trok me bij het water vandaan en zette
me neer in de schaduw van een boot. Haar sari was nat tot
aan haar knieën. Ze bukte en wrong de onderkant uit. Mijn
moeder en de man liepen bij me vandaan, zachtjes met el-
kaar pratend. Mijn moeder kwam terug. ‘Wacht hier,’ zei ze,
‘verroer je niet.’ Ze liep terug naar de man. Haar stem werd
ijler en vervloog in de wind. En toen was ze verdwenen.

De zon hing boven de zee, leek er elk moment in te kun-
nen vallen. Het water was hoog, er was te veel van. Golven
kwamen aan als witgetande monsters en beten het zand af.
Ze kwamen dichter- en dichterbij. Ik bleef kijken naar de
plek waar mijn moeder met de man had gestaan. Ik had
honger. Ik riep haar. Mijn maag deed pijn van de honger. Ik
stond op en sperde mijn mond zo ver mogelijk open en ik
riep mijn broer. Niemand.

Toen het bijna donker was, verschenen er twee vrouwen.
Ze probeerden me bij de boot vandaan te halen. Ik zei
steeds maar weer dat ik van mijn moeder moest blijven
wachten. De ene vrouw trok aan me. Ik schreeuwde en ver-
zette me, waardoor mijn voeten door het zand sleepten, en
ze zei: ‘Stil!’ Ze tilde me op. De andere vrouw dwong me
mijn mond open te doen en goot er water uit een fles in. Ze
brachten me naar mijn moeder, zeiden ze. Het was niet ver.

Ik geloof dat het de volgende ochtend was dat ze me in
een busje zetten. Er zaten andere meisjes in de bus, sommige
kleiner dan ik, andere groter. De bus reed tot hij bij een stad
kwam. In de stad was een huis dat roze en blauw was ge-
schilderd. Er was een kamer met stromatten op de vloer
waarop we sliepen. We kregen gekookte rijst te eten. De
rijst was rood van kleur in plaats van wit. Het waren dikke
korrels waar je goed op moest kauwen. Ik had nog nooit
zulke rijst gegeten. Er was één meisje dat niet wilde eten en
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ze huilde doorlopend. Na een paar dagen zetten de vrou-
wen die ons te eten gaven het meisje met haar beddengoed
voor de nacht buiten op de veranda. Binnen was haar ge-
jammer nog te horen, maar minder hard, en we konden alle-
maal slapen. Toen de vrouwen haar de volgende ochtend
van de veranda gingen halen, was ze er niet meer.

Daarna waren we heel stil.
Een van de vrouwen zag er dik en vriendelijk uit en ze

drukte me telkens dicht tegen zich aan als ik haar vroeg
wanneer ik naar huis mocht. Haar borst was zacht als een
kussen. Ze wiegde me heen en weer terwijl ze zei: ‘Kindje,
kindje.’

‘Ik wil mijn moeder. Ik wil mijn broer.’
Ze zei: ‘Je moeder en je vader en je broer zijn sterren ge-

worden. Als je bij hen wilt zijn, kijk dan omhoog naar de he-
mel en daar zijn ze.’ Ik dacht aan het knopje in mijn moe-
ders neus. De vrouw wees omhoog en ik volgde haar vinger
met mijn ogen. Maar hoewel het donker was, zag de lucht
rood van vuurtjes in de verte, en er was geen glinstering in
te bekennen. ‘De sterren zijn er wel,’ zei ze. ‘Je kunt ze niet
zien, maar ze zijn er wel.’

Daarna drukte ze me dicht tegen zich aan en huilde ze. Ik
had nog nooit een groot mens zien huilen. Mijn moeder gaf
ons doorlopend uitbranders, maar als ze dat niet deed,
maakte ze grapjes en zong ze liedjes. Deze vrouw kreunde
en zuchtte. Als de vrouw ging staan of ging zitten hield ze
steeds haar knie vast en zei ze: ‘Chuni, kon je die olie er nog
maar eens in wrijven.’ In dat huis was niemand die Chuni
heette.

Toen ik op een middag met de dikke vrouw op het stoepje
voor het huis naar de stofwolken in de straat zat te kijken,
haalde ze een zakje uit haar bloes. Ze had een naald die ze in
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een brandende lucifer hield tot hij blauw en zwart was. Ze
keek naar mijn gezicht alsof ze het nog nooit had gezien, en
met een pen bracht ze merktekens aan op allebei mijn oren.
Voor ik wist wat ze deed, trok ze aan een van mijn oren en
ik voelde een felle pijn. Haar gezicht zag er enorm groot en
lelijk uit toen het zo dichtbij was. Haar huid glom van het
zweet. In haar neus zaten piepkleine prikgaatjes en uit som-
mige staken zwarte haren. Ik rook haar bedorven adem. Ik
probeerde haar weg te duwen, maar ze hield me bij het oor
vast en ze bleef de verbrande naald maar in de pijnlijke plek
duwen.

Ze hield ermee op. Ze draaide mijn gezicht naar links en
zei: ‘Blijf stil zitten, zet niet zo’n keel op, anders doet het nog
meer pijn.’

Opnieuw die afschuwelijke speldenprik, daarna een bran-
dende pijn. Ze keek naar mijn oren en ik hoorde haar uit-
roepen: ‘Jaah! Ze zitten ongelijk. Wat doe ik toch!’ Ze haalde
iets uit haar zakje en wurmde het in mijn bloedende oorlel-
letje. ‘Maakt niet uit, het is niet anders. Ongelijk of niet.’

Er sijpelde nog bloed uit mijn oren toen ik mezelf bekeek.
Er liepen nu twee rondjes van staaldraad doorheen. De ene
zat hoger dan de andere. De vrouw stond achter me, donker
als een heuvel in de spiegel die ons allebei bevatte. Met de
oorringen in was ik anders: ik zag er opgedoft uit. Ik zag
eruit als een meisje. De vrouw streelde mijn gezicht en mijn
haar en ze bleef maar zeggen: ‘Chuni, mijn Chuni, kijk toch
eens hoe mooi ze staan, je ringen.’ Op dat moment kwam er
een andere vrouw uit het huis binnen en ze gluurde in de
spiegel. ‘Dat is goud! Heb je haar je gouden ringen gege-
ven?’

De dikke vrouw zei: ‘Het is beter als een meisje ze draagt.’
Later, toen we alleen waren en ze mijn oorlelletjes depte
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met een bijtende oplossing, zei ze: ‘Ze zijn van mijn dochter.
Ze zijn van goud. Ik heb maanden gespaard om ze te laten
maken. Chuni had ze altijd in. Zorg er goed voor. Wees er
zuinig op. Haal ze er nooit uit.’

Die nacht zwollen mijn oren op en er sijpelde pus uit de
gaatjes. ’s Morgens zaten de ringen vast in de opdrogende
pus. Door de pijn en later door de jeuk wilde ik de ringen uit
mijn oren rukken. De dag daarna was het nog erger. Maar
dan bekeek ik mezelf in de spiegel en fluisterde ik: ‘Chuni,
Chuni, ik draag jouw oorringen. Ik zal ze er nooit uit halen.’
De vrouw maakte de wondjes schoon met haar oplossing.
‘Ze zien er echt uit alsof ze voor jouw gezicht zijn gemaakt,
kindje. Heus. Jij bent mijn herboren dochter.’ Ze tikte met
haar vingers tegen de ringen om ze heen en weer te laten
zwaaien. De andere vrouwen in het huis staarden haar met
open mond aan.

Ik bleef een paar weken in dat huis, misschien een paar
maanden, tot er nog meer mannen met een doek om hun ge-
zicht kwamen. Een van hen had een geweer. Hij riep: ‘Dit is
voor jullie eigen bestwil, dit is voor ons vaderland, dit is
voor onze moedertaal.’ Een tweede man klapte in zijn han-
den en zei tegen ons dat we elkaars schouders moesten vast-
houden en achter elkaar aan het huis uit moesten tjoeken
alsof we een trein waren. Buiten moesten we om de binnen-
plaats blijven tjoeken en fluiten. Het leek wel een spelletje.
De man die ons liet spelen leek te glimlachen onder de doek
die hij om zijn gezicht had gewikkeld. Hij was net zo slunge-
lig en lenig als mijn broer. Hij had net zulk haar, slordig en
kort. Mijn broer. Ik verbrak de rij om naar hem toe te ren-
nen. De man glimlachte niet meer en hief zijn geweerkolf
naar me op. Ik rende terug naar de rij meisjes, maar ik voel-
de me niet meer een rijtuig van een trein.
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De twee andere mannen namen potten en pannen, stoe-
len, dekens en petroleumstellen uit het huis mee en laadden
alles in hun jeep. De vrouwen stonden erbij. Vervolgens
sprenkelden de mannen iets in alle kamers en gooiden ze
brandende fakkels in het huis. Vlammen sprongen op uit de
ramen.

Die nacht brachten we door in de openlucht. We waren
met twaalf meisjes en de vier vrouwen die voor ons zorgden.
We konden nergens naartoe. ’s Morgens werden we in een
ander busje gezet en we lieten de gebouwen achter ons, we
reden door een ruig landelijk gebied, eindeloos, tot we ook
de bomen achter ons lieten, de lucht zich ontvouwde, het
zand zich warm en kaal uitstrekte en de zee er weer was. Er
was opnieuw een boot. Deze keer lag hij in het water. Ik ren-
de erop af – mijn moeder – ik dacht dat mijn moeder daar
zou zijn. We moesten er alle twaalf in klauteren. Een van de
vrouwen stapte er ook in, maar het was niet de dikke vrouw.
Zij bleef op het strand. De motor begon ploffend te draaien.
Er klauterden twee mannen in en de boot wiebelde en slin-
gerde. Daarna voer hij de oceaan op.

Tot mijn ogen werden verblind door de zon hield ik ze ge-
richt op de dikke vrouw. De kust raakte verder en verder bij
ons vandaan en toen was er niets anders dan water en lucht.
Een van de meisjes braakte alles onder en de mannen dreig-
den de volgende die dat deed in zee te gooien. Ik raakte mijn
oorringen aan.
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Om vier uur ’s middags kwam de slaaptrein naar Jarmuli
schokkend in beweging en pufte hij het station uit. Passa-
giers die de komende veertien uur samen moesten optrek-
ken, namen elkaar zijdelings op, vroegen zich af hoe het zou
gaan. In rijtuig A2 keken drie vrouwen elkaar even aan.
‘Vragen jullie het haar,’ zei Gouri’s smekende blik tegen La-
tika en Vidya. Hun ogen ontweken die van haar.

Ze maakten gedrieën, als vriendinnen, hun eerste geza-
menlijke uitstapje. Ze zaten in een coupé, een en al grijs en
blauw, met twee grote vensterruiten en vier slaapplaatsen.
Het vereiste lenigheid om in een bovenbed te klimmen.
Gouri, die door het nummer op haar kaartje naar boven
werd verwezen, kon tegenwoordig net zo’n beetje de trap
op komen als ze het gewicht op haar rechterknie in plaats
van haar linker liet neerkomen. Ze wendde zich tot de vier-
de persoon in hun coupé en zei: ‘Neem me niet kwalijk, als
je het niet erg vindt…’

Het meisje zat over een reisgids gebogen, met een pen in
haar hand. Ze sloeg een bladzij om en krabbelde iets in de
kantlijn van het boek. Gouri wachtte. Het meisje keek niet
op. Gouri zocht met een blik steun bij Vidya, mompelde
nogmaals een excuus, kwam vervolgens een stapje dichter-


