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Vooraf

Laat ik beginnen op 17 februari 2022, bij de zoomcall waarin 
ik hoorde dat ik het Boekenweekessay van 2023 mocht schrij-
ven. Ik begon meteen te huilen toen ik het nieuws kreeg. Met 
snottebellen en geluid. 

Iedereen schrok ervan, ikzelf ook. Alsof ik al uit elkaar 
viel voordat de Boekenweek überhaupt begon. ‘Ja, sorry hoor,’ 
zei ik, in een poging te redden wat er te redden viel, ‘ik heb 
niet zo goed geslapen vannacht.’ Ik had inderdaad niet goed 
geslapen, maar dat was niet waarom ik huilde. 

Twee jaar voor die zoomcall was Jaguarman uitgekomen, 
mijn zevende boek. Ik had onderzoek gedaan naar wat wij, 
mensen, zouden kunnen leren van mensen die driehonderd 
jaar slavernij hadden overleefd. Ik vond mijn antwoorden on-
der andere in boeken van Surinaamse schrijvers die hun stem 
hadden gebruikt om te vertellen hoe de Surinaamse geschie-
denis voor Surinamers zelf was geweest. 

Schrijvers zoals Anton de Kom, die in 1920 via Haïti 
met een schip naar Nederland was gekomen en hier onder-
zoek begon te doen naar de geschiedenis van Suriname. In 
1933 keerde hij terug naar Paramaribo, gaf daar gehoor aan 
een droom waarin zijn overleden moeder tegen hem sprak, 
veroorzaakte vervolgens een volksopstand, werd door de 
koloniale overheid levenslang uit het land verbannen en pu-
bliceerde terug in Nederland Wij slaven van Suriname, een 
prachtig boek over de gruwelijke Surinaamse geschiedenis en 
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over hoe je in een storm van tegenspoed toch overeind kunt 
blijven staan als een ongeknakte reus. Anton had zelf het 
goede voorbeeld gegeven: hij was altijd fantastisch gekleed, 
in prachtige pakken met bloemencorsages. En hij schreef niet 
alleen, hij danste ook. Beter dan Fred Astaire, zeiden mensen 
die hem in actie hadden gezien.

Schrijvers zoals Theo Comvalius, mijn eigen verre voorva-
der, die in 1922 Iets over het Surinaamsch lied schreef, een boek 
over de dans- en muziekvormen waarmee mensen hun geest 
levend hadden gehouden toen al hun menselijkheid hun 
werd ontnomen. In 1935 was Theo naar Nederland gevaren, 
gekleed in een wit jacquet met een zwart vlinderdasje en lak-
schoenen, om hier, als een Surinaamse koning, langs Neder-
landse scholen en verenigingen te reizen en te vertellen over 
de schoonheid van zijn eigen cultuur. Omdat hij geloofde dat 
die ‘de factoren bezit, om bij ontwikkeling en beschaving een 
plaats in te nemen, waarmee de geschiedenis in de toekomst 
zeker rekening zal houden’.  

Ik had nooit over schrijvers zoals zij gehoord, niet op de 
middelbare school, niet in de krant, niet op tv. Ik had hard 
moeten zoeken om ze te vinden. En toen ik ze eindelijk had 
gevonden hadden ze mijn leven leuker gemaakt. Daarom had 
ik Jaguarman geschreven. 

Ik heb nog nooit zoveel lof ontvangen voor een boek. Maar 
toch, dat moet gezegd, ook nog nooit zoveel onwetendheid.

Ondanks alle literaire prijzen waarvoor het werd genomi-
neerd belandde Jaguarman in veel boekwinkels op een plankje 
met boeken over Suriname of Zuid-Amerika, niet bij litera-
tuur. Waardoor lezers het boek alleen vinden als ze al geïn-
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teresseerd zijn in Suriname, niet als ze op zoek zijn naar iets 
over menselijkheid. Hetzelfde was gebeurd met de boeken 
van de schrijvers aan wie ik in Jaguarman een ode bracht.

Mijn uitgever plaatste een bericht op Facebook over een 
van de nominaties. De eerste reactie was: ‘Nou, vooral leuk 
voor die jongen zelf dat hij zijn wortels heeft gevonden.’ Een 
volgende reactie zei dat het een schande was dat ik door mijn 
witte familie was opgevoed en als stank voor dank een ode 
aan Suriname had geschreven. Niemand leek zich af te vra-
gen of ik het boek misschien had geschreven omdat ik óók 
mijn witte familie iets moois wilde geven. 

Een goedbedoelende lezer waarschuwde me: ‘Maar je 
moet oppassen dat je geen Akwasi of Sylvana Simons wordt!’ 
Dat ik niet boos moest worden, bedoelde hij. Terwijl je juist 
van dat soort opmerkingen boos wordt. Ik begrijp waarom 
mensen boos worden, en wat dat betekent voor mensen zoals 
ik. Door mensen zoals zij voel ik me minder alleen.

‘Het is een boos, activistisch boek, toch?’ vroeg een inter-
viewer die het boek niet had gelezen. En ik werd daar, ja, 
boos van. Want het boek was niet bedoeld als aanval, het was 
bedoeld als cadeau. En de belangrijkste reden waarom veel 
mensen dat niet begrepen, leek het, is omdat Jaguarman gaat 
over wijze mensen die dezelfde kleur hebben als ik. Bij mijn 
eerdere boeken was het duidelijk geweest dat ik ze schreef 
voor iedereen. Nu was mijn boek ineens alleen voor Suri-
namers. Of voor mensen met een zwager uit Suriname. Of 
voor mensen die binnenkort naar Suriname op vakantie gin-
gen. En als ik probeerde uit te leggen waarom dat niet klopte, 
voelden mensen zich aangevallen. 
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Ik begreep het niet. De Italiaanse dichter en filmmaker 
Pier Paolo Pasolini zei ooit: ‘De waarheid bestaat niet uit één 
droom, maar uit vele dromen.’ Je hoeft niet uit Italië te ko-
men om iets te leren van Pasolini en je hoeft niet Surinaams 
te zijn om iets te leren van Anton de Kom.

Ik bleef zoeken naar manieren om het misverstand de we-
reld uit te helpen. Ik liet af en toe vallen dat ik naast een Su-
rinaamse ook een Groningse opa had. Ik schreef over hem. 
Citeerde eerst Jan Wolkers, Gerard Reve of Pasolini, voordat 
ik begon over Anton de Kom. Ik kocht een nieuwe bril, ge-
bruikte mijn blauwe ogen, ik droeg geen zwarte kleren, of juist 
wel. Ik bedacht campagnes, podcasts, speciale middagen, een 
tv-programma. Maar na twee jaar lang pogingen om vriende-
lijk te blijven lachen, merkte ik dat ik moe was. De strijd begon 
ten koste te gaan van mijn vrolijkheid. Ik had geen zin meer 
om mensen te moeten overtuigen dat mijn cadeau aan hen een 
cadeau was. 

Daarom huilde ik in die zoomcall. Die ochtend had ik be-
sloten de strijd op te geven, en toen kreeg ik plotseling een 
zwaard in mijn handen en een kroon op mijn hoofd. Ik huil-
de omdat ik wist waarvoor ik ze kon gebruiken. 

Jong-Boto Banjo(01)-BW.indd   10Jong-Boto Banjo(01)-BW.indd   10 01-11-2022   08:4201-11-2022   08:42


