
Carla en Wim zitten in een hotel in Congo wanneer een Congolese vader met zijn twee kinderen plaatsneemt aan een tafel en voor controverse zorgt.

Het was op een zondagnamiddag in de “Bambou”, een broussehotelle-

tje waar de kroonreigers uit je hand aten en een leeuw waakhond was. 

Het ging er vrolijk aan toe. Doch plotseling braken het geroezemoes van 

stemmen en het gelach van stoeiende jonge mensen af. De stilte. En alle 

blikken gericht op een binnenkomende neger met twee kleine zwartjes. 

Zelfs de boys waren perplex en vertikten het hem te bedienen. “Wat een 

schaamteloze indringer” dacht ik, hoe durft ie!” Maar onmiddellijk erop 

vroeg ik me af waarom de blanken zo en bloc moesten staren en zwijgen. 

Hij was tenslotte geen misdadiger, geen pestlijder, hij gedroeg zich cor-

rect, zie hij liet zijn kinderen zelfs niet in het water gaan. Wat zou er nu 

gebeuren? Zouden ze hem de deur uitzetten? Of zelf vertrekken, en bloc 

natuurlijk weer? Wat zou ik doen? En Wim? Waarom zweeg hij? Iemand 

moest toch het eerste woord zeggen, de eerste beweging maken. Ik hield 

het niet langer uit. Een stem. Een vrouw. Ze sprak Frans en luid: Laat hij 

het vooral niet wagen zijn zwart gebroed in ons water te laten… 

Pardon mevrouw, zei u ons water? Onderbrak Wim op een vreemde 

kalme toon. U vergist zich, het is hun water. Doe maar navraag: het komt 

uit een nabije bron. Weer was het even volledig stil. Een van de negertjes 

begon te huilen, de vader nam het op zijn schoot. 

Wat een misselijk stuk negrofiel, zei iemand. 
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Het sein was gegeven: nu volgden uit alle hoeken hatelijke opmerkingen en 

beledigingen aan het adres van Wim. Hij reageerde niet. Ik was besluiteloos. 

Ik moest tonen, maar hoe, dat ik aan zijn zijde stond, dat ik het met hem 

eens was, dat ik zijn moed en kalmte bewonderde. Ik keek om me heen. De 

zwarte was er nog. Het kleintje huilde niet meer maar keek hunkerend naar 

het water. En opeens veerde ik recht.

Tot straks jongens, ik ga weer het sop in! Ik ging naar de neger en zei  

vriendelijk, de kinderen over de kroeskopje strelend: Mogen ze er met mij 

in? Geen zorg hoor, ik zwem als een vis.


