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DE AFRIKAAN

Het was nu voorbij. De meeste mannen die op de veranda 
van het kruidenierswarenbedrijf van Th omason stonden, 
hingen of zaten, waren donderdag, toen het allemaal was 
begonnen, bij de boerderij van Tucker Caliban geweest, 
maar geen van allen, op meneer Harper na misschien, had-
den ze in de gaten gehad dat dat het begin van iets was. De 
hele vrijdag en het grootste deel van de zaterdag hadden ze 
toegekeken terwijl de negers van Sutton met koff ers of lege 
handen bij de veranda stonden te wachten op de bus die 
ieder uur over de Eastern Ridge, via Harmon’s Draw, naar 
New Marsails en het station reed. Van de radio en uit de 
kranten wisten ze dat Sutton niet de enige stad in de staat 
was, dat alle negers in alle steden, dorpen en gehuchten met 
alle mogelijke vervoersmiddelen, inclusief hun eigen stel 
benen, naar de grenzen van de staat reisden en naar Mis-
sissippi of Alabama of Tennessee gingen, hoewel sommigen 
daar meteen stopten (de meesten echter niet) en op zoek 
gingen naar onderdak en werk. Ze wisten dat de meesten 
niet zouden stoppen wanneer ze vlak over de grens waren 
en verdergingen tot ze bij een plek kwamen waar ze in elk 
geval een kleine kans hadden om fatsoenlijk te leven of te 
sterven, want de mannen hadden foto’s gezien van het sta-
tion waar het wemelde van de zwarte mensen, en aangezien 
ze aan de grote weg tussen New Marsails en Willson City 
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zaten, ook de stoet auto’s vol negers die genoeg bezittingen 
meenamen om de mannen ervan te overtuigen dat de ne-
gers niet zoveel moeite deden om ongeveer honderdvijftig 
kilometer te reizen. En ze hadden allemaal de verklaring 
van de gouverneur gelezen: ‘Er is geen enkele reden om ons 
zorgen te maken. We hebben ze nooit nodig gehad en nooit 
gewild en redden ons ook wel zonder hen; het Zuiden redt 
zich wel zonder hen. Onze bevolking is misschien met een 
derde geslonken, maar het komt allemaal goed. Er zijn nog 
genoeg goede mannen over.’

Dit wilden ze allemaal graag geloven. Ze leefden nog niet 
lang genoeg in een wereld zonder zwarte gezichten om ook 
maar iets zeker te weten, maar ze hoopten dat alles goed 
zou komen, probeerden zich ervan te overtuigen dat het 
allemaal voorbij was, maar voelden wel dat het voor hen 
nog maar net was begonnen.

Ze waren er weliswaar vanaf het allereerste begin bij ge-
weest, maar liepen achter bij de rest van de staat omdat ze 
nog niet te maken hadden gehad met de woede en bittere 
wrok waarover ze in de kranten hadden gelezen, nog niet 
hadden geprobeerd de vertrekkende negers tegen te houden, 
zoals andere blanke mannen in andere steden die hadden 
gemeend dat het hun recht en hun plicht was om koff ers 
uit alle mogelijke zwarte handen te rukken; en nog geen 
klappen hadden uitgedeeld. Ze waren gespaard gebleven 
voor de ontmoedigende ontdekking dat zulke handelin-
gen nutteloos waren en gevrijwaard van zulke uitingen van 
gerechtvaardigde woede – meneer Harper had hen laten 
inzien dat de negers niet konden worden tegengehouden; 
Harry Leland had zelfs durven beweren dat de negers het 
recht hadden te vertrekken – en daarom keerden ze nu, aan 
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het einde van de zaterdagmiddag, terwijl de zon achter de 
onaanzienlijke, verveloze gebouwen aan de overkant van de 
grote weg zakte, terug naar meneer Harper en probeerden 
ze er voor de duizendste keer in drie dagen achter te komen 
hoe het eigenlijk allemaal was begonnen. Ze konden niet 
alles weten, maar wat ze wel wisten was misschien een deel 
van het antwoord, en ze vroegen zich af of de dingen die 
meneer Harper over ‘bloed’ zei waar konden zijn.

Meneer Harper verscheen meestal om acht uur ’s och-
tends op de veranda, waar hij al twintig jaar hof hield in een 
rolstoel die even oud en ongemakkelijk was als een troon. 
Hij was een afgezwaaide militair die naar West Point in het 
Noorden was gegaan nadat hij door de generaal zelf, Dewey 
Willson, was voorgedragen aan de militaire academie. Op 
West Point had meneer Harper geleerd hoe hij de oorlogen 
moest voeren waarin hij nooit had kunnen vechten: hij was 
te jong voor de Burgeroorlog, kwam pas aan op Cuba toen 
de Spaans-Amerikaanse Oorlog allang was afgelopen en 
was te oud voor de Eerste Wereldoorlog, die wel een zoon 
van hem had genomen. De oorlog had hem niets gegeven 
maar wel alles afgenomen, en daarom had hij dertig jaar 
eerder besloten dat je niet voor het leven hoefde op te staan 
aangezien het je altijd naar beneden haalde, en plaatsge-
nomen in een rolstoel om de wereld vanaf de veranda te 
bekijken en alle chaotische verwikkelingen uit te leggen 
aan de mannen die zich elke dag om hem heen schaarden.

In die dertig jaar was hij voor het oog van de wereld 
maar één keer uit zijn rolstoel geklommen – op donderdag, 
om naar de boerderij van Tucker Caliban te gaan. Nu zat 
hij daar weer alsof hij wortel had geschoten en nooit was 
opgestaan, met zijn lange, steile, witte haar met een schei-



16

ding in het midden, dat bijna als het haar van een vrouw 
aan weerszijden van zijn gezicht hing. Zijn handen lagen 
gevouwen op een klein maar rond buikje.

Th omason, die zelden in zijn winkel was omdat hij bijna 
nooit iets verkocht, stond vlak achter meneer Harper, met 
zijn rug tegen het vuile spiegelglas van zijn etalage geleund. 
Bobby-Joe McCollum, het jongste lid van het gezelschap, 
amper twintig, zat op het trappetje van de veranda met zijn 
voeten in de goot en rookte een sigaar. Loomis, een vast lid 
van het gezelschap, zat op een stoel en leunde achterover op 
de twee achterpoten. Hij had in Willson aan de universiteit 
gestudeerd, maar dat maar drie weken volgehouden, en hij 
vond meneer Harpers verklaring voor de gebeurtenissen te 
vergezocht, te simpel. ‘Nou, ik geloof gewoon niet dat het 
iets met het bloed te maken heeft.’

‘Wat kan het anders zijn?’ Meneer Harper draaide zich 
om naar Loomis en tuurde door zijn haar. Hij sprak an-
ders dan de andere mannen, met een hoge, hese, droge, 
duidelijke stem, als iemand uit New England. ‘Luister, ik 
ben niet zo iemand die bijgelovig is; ik heb het niet over 
spoken en dat soort zaken. Maar volgens mij is het allemaal 
genetisch: iets afwijkends in het bloed. En als er iemand op 
deze wereld is die iets afwijkends in zijn bloed heeft, dan 
is het Tucker Caliban.’ Hij begon zachter te praten en zei 
bijna fl uisterend: ‘Volgens mij zat er iets in zijn bloed dat 
daar gewoon lag te sluimeren en te wachten tot het op een 
dag wakker werd en Tucker de dingen liet doen die hij heeft 
gedaan. Ik zou geen andere reden weten. We hebben nooit 
trammelant met hem gehad en hij ook niet met ons. Maar 
opeens begon zijn bloed in zijn aderen te jeuken en begon 
hij die... die revolutie hier. En ik weet alles over revoluties; 
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dat is een van de dingen die we op West Point bestudeer-
den. Waarom denken jullie dat ik het zo belangrijk vond 
dat ik uit mijn stoel ben gekomen?’ Hij staarde naar de 
overkant van de straat. ‘Het moet wel het bloed van de 
Afrikaan zijn! Zo simpel is het!’

Bobby-Joe steunde met zijn kin in zijn handen. Hij draai-
de zich niet om en keek niet naar de oude man, en daarom 
had meneer Harper niet meteen door dat de jongen hem 
voor de gek hield. ‘Ik heb weleens iets over die Afrikaan 
gehoord en het staat me bij dat iemand me lang geleden het 
verhaal heeft verteld, maar ik kan me gewoon echt niet 
herinneren hoe ’t ging.’ Meneer Harper had het verhaal 
de vorige dag nog verteld, en daarvoor ook al vele malen. 
‘Waarom vertelt u ’t niet, meneer Harper, zodat we zelf 
kunnen uitmaken of ’t er iets mee te maken heeft? Wat 
denkt u daarvan?’

Intussen had meneer Harper wel door wat er gebeurde, 
maar dat maakte niet uit. Hij wist ook wel dat sommige 
mannen hem te oud vonden en wilden dat hij eindelijk 
doodging, zodat hij niet meer iedere ochtend naar de veran-
da kwam. Maar hij vertelde het verhaal graag. Ze moesten 
hem echter wel een beetje overhalen. ‘Jullie kennen dat 
verhaal allemaal net zo goed als ik.’

‘Ah, meneer Harper, we willen gewoon dat u ’t verhaal 
nog een keer vertelt.’ Bobby-Joe probeerde de man in een 
kind te veranderen door met een troetelstemmetje tegen 
hem te praten. Iemand achter meneer Harper lachte.

‘Jezus! ’t Kan mij niet schelen. Ik zal ’t vertellen, zelfs 
als jullie ’t niet willen horen – gewoon om te pesten!’ Hij 
leunde achterover en haalde diep adem. ‘Nou, niemand 
beweert dat dit verhaal helemaal waar is.’
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‘Da’s in elk geval alvast waar.’ Bobby-Joe nam een trek 
van zijn sigaar en rochelde.

‘Goed, als je me nou gewoon dat verhaal laat vertellen.’
‘Jawel, meneer.’ Bobby-Joe overdreef zijn verontschul-

digende toon, maar toen hij zich omdraaide zag hij geen 
instemming op de beschaduwde gezichten van de andere 
mannen; meneer Harper had hun aandacht al weten te 
vangen. ‘Jawel, meneer.’ Ditmaal meende Bobby-Joe het.

Zoals ik al zei, niemand beweert dat dit verhaal helemaal 
waar is. Zo moet het wel zijn begonnen, maar gaandeweg 
moet iemand of een hele lading iemanden hebben bedacht 
dat hij de waarheid kon verbeteren. En dat heeft hij ook 
gedaan. Het verhaal is verdomd goed geworden doordat 
het allemaal halve leugens zijn. Een verhaal knapt behoor-
lijk op van een paar leugens. Neem nou het verhaal van 
Samson. Zoals je het in de Bijbel leest, is het misschien 
niet helemaal waar; mensen moeten hebben bedacht dat 
het geen kwaad kon om een man die een beetje sterker is 
dan de anderen veel sterker te maken. Dat hebben mensen 
hier dus waarschijnlijk gedaan; neem nou de Afrikaan, die 
vast behoorlijk groot en sterk was en die ze nog groter en 
sterker hebben gemaakt.

Ik neem aan dat ze er zeker van wilden zijn dat we ons 
hem zouden herinneren. Maar als je er even bij stilstaat is 
er geen enkele reden te bedenken waarom we de Afrikaan 
zouden vergeten, ook al is dit allemaal lang geleden ge-
beurd, omdat de Afrikaan, net als Caliban Tucker, voor de 
Willsons werkte, en dat waren de belangrijkste mensen hier 
in de buurt. Alleen waren de mensen in die dagen een stuk 
doller op de Willsons dan wij tegenwoordig. Ze waren niet 
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zo verwaand als onze Willsons.
Maar we hebben het niet over de Willsons van tegen-

woordig; we hebben het over de Afrikaan, het eigendom 
van de vader van de generaal, Dewitt Willson, ook al heeft 
Dewitt hem nooit aan het werk gekregen. Maar hij was 
toch zijn eigenaar.

Nou, de eerste keer dat New Marsails (dat toen nog New 
Marseilles heette, naar de Franse stad) de Afrikaan zag, 
was in de ochtend, vlak nadat het slavenschip waarop hij 
werd vervoerd was aangemeerd in de haven. In die dagen 
was het altijd een hele gebeurtenis wanneer er een schip 
aankwam en dan liepen de mensen naar de haven om het 
te verwelkomen; dat was niet ver, omdat de stad toen niet 
groter was dan Sutton tegenwoordig.

Het slavenschip kwam aanvaren met bolle zeilen, legde 
aan en liet de loopplank neer. En de eigenaar van het schip, 
die ook de belangrijkste slavenhandelaar in New Marsails 
was – hij was zo rad van de tongriem gesneden dat hij een 
zwakzinnige neger met één arm en één been voor een top-
prijs kon verkopen –, liep rustig de loopplank op. Ik heb 
gehoord dat hij nogal een scharminkel was en helemaal 
niet gespierd. Hij had op geld beluste ogen en een neus die 
helemaal rond en bol en pokdalig was als een rotte sinaas-
appel, en hij droeg altijd een ouderwets blauw pak met een 
kanten kraag en een soort bolhoed van groen vilt. En hij 
werd gevolgd door een neger die precies drie passen achter 
hem liep. Volgens sommige mensen was hij de zoon van 
de slavenhandelaar en een gekleurde vrouw. Dat weet ik 
niet zeker, maar ik weet wel dat deze neger er net zo uitzag 
en precies zo liep en zo praatte als zijn meester. Hij had 
dezelfde bouw en dezelfde slinkse ogen en kleedde zich ook 
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precies hetzelfde – groene bolhoed en de hele reutemeteut – 
zodat ze er samen uitzagen als een afdruk en een negatief 
van dezelfde foto, omdat de neger bruin was en kroeshaar 
had. Die neger was de boekhouder en opzichter en alles 
wat je maar kan bedenken van de slavenhandelaar. Toen 
liepen die twee het dek op, en de neger stond er een beetje 
bij en de slavenhandelaar begroette de kapitein, die op het 
dek stond en toekeek terwijl zijn mannen hun werk deden. 
Jullie weten dat mensen in die dagen anders praatten, dus 
ik weet niet precies wat ze zeiden, maar waarschijnlijk zoiets 
als: ‘Hoe maakt u het? Hoe is de reis verlopen?’

Sommige mensen in de haven zagen al dat de kapitein 
er een beetje ziek uitzag. ‘Goed, behalve dan dat we een 
opstandige klerelijer aan boord hadden. We moesten hem 
in de ketenen slaan en in zijn eentje opsluiten.’

‘Laat hem maar eens zien,’ zei de slavenhandelaar. De 
neger achter hem knikte, zoals hij altijd deed wanneer de 
slavenhandelaar iets zei, waardoor het wel leek alsof hij een 
buikspreker was en de slavenhandelaar zijn pop, of juist 
precies andersom.

‘Nog niet. Godverdomme! Ik haal hem pas naar boven 
als de rest van de nikkers is afgevoerd. Dan kunnen we hem 
met zijn allen in bedwang houden. Verdomme!’ Hij bracht 
zijn hand naar zijn voorhoofd en toen zagen de mensen met 
goede ogen dat er een vettige blauwe plek op zijn hoofd zat 
alsof iemand smeerolie op hem had gespuugd en hij nog 
geen tijd had gehad om het af te vegen. ‘Godverdomme!’ 
zei hij nog een keer.

Nu begonnen de mensen natuurlijk echt nieuwsgierig 
te worden, niet alleen uit belangstelling, zoals gewoonlijk, 
maar omdat iedereen weleens wilde zien welke klerelijer 
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voor zoveel problemen had gezorgd.
Dewitt Willson was er ook. Hij was niet gekomen om 

de boot te bekijken of om slaven te kopen. Hij kwam een 
staande klok ophalen. Hij bouwde een nieuw huis buiten 
Sutton en had deze klok uit Europa besteld en wilde hem 
zo snel mogelijk hebben, en dat ging het snelst wanneer 
je hem meestuurde met een slavenschip. Hij had gehoord 
dat het zeven soorten ongeluk bracht wanneer je dingen 
met een slavenschip liet vervoeren, maar hij kon niet op 
zijn klok wachten en had hem daarom zo laten verzenden. 
De klok stond in de hut van de kapitein en was helemaal 
in katoen gewikkeld en ingepakt en in een kist gestopt en 
stevig vastgezet. En hij was hem komen halen en had een 
wagen meegenomen om hem naar huis te brengen en zijn 
vrouw te verrassen.

Dewitt stond daar met alle anderen te wachten, maar 
eerst gingen de bemanningsleden naar beneden en lieten 
hun zwepen knallen en joegen die lange rij negers uit het 
laadruim. De vrouwen hadden borsten die bijna op hun 
middel hingen en er waren er een paar met zwarte baby’s. 
De mannen hadden gezichten die helemaal waren verwron-
gen als de binnenkant van een citroen. Bijna alle slaven 
waren spiernaakt en stonden op het dek met hun ogen 
te knipperen; ze hadden de zon allemaal al een hele tijd 
niet gezien. De slavenhandelaar en zijn neger liepen zoals 
gewoonlijk langs de rij, inspecteerden gebitten, betastten 
spieren, controleerden zogezegd de handelswaar. Toen zei 
de slavenhandelaar: ‘Nou, vooruit dan maar, breng die last-
post maar naar boven.’

‘Nee, meneer!’ brulde de kapitein.
‘Waarom niet?’
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‘Dat heb ik al gezegd. Ik haal hem pas naar boven wan-
neer de rest van die nikkers van de boot is.’

‘Ja, natuurlijk,’ zei de slavenhandelaar, maar hij keek een 
beetje verbaasd. En zijn neger ook.

De kapitein wreef over de glimmende wond die op een 
vetvlek leek. ‘Snappen jullie het niet? Hij is hun stamhoofd. 
Als hij ook maar een kik geeft, hebben we hier meer moei-
lijkheden dan God volgelingen heeft. Ik heb er al genoeg 
gehad!’ En hij wreef weer over die plek.

De bemanningsleden duwden die negers over de loop-
plank en de mensen aan de kade gingen aan de kant en 
keken hoe ze langsliepen. Die negers roken zelfs boos 
omdat ze zo op elkaar gepropt hadden gezeten en ongeveer 
evenveel ruimte voor zichzelf hadden gehad als een baby 
in een wieg. Ze waren smerig en kwaad en hadden zin om 
te vechten. Daarom stuurde de kapitein een paar beman-
ningsleden met een geweer op hen af om ze gezelschap 
te houden. En de andere bemanningsleden, een stuk of 
twintig of dertig, stonden gewoon op het dek te niksen en 
te schuifelen. De mensen in de haven wisten meteen wat er 
aan de hand was: de bemanningsleden waren bang. Je zag 
het aan hun ogen. Al die grote mannen waren bang voor 
het wezen dat in het laadruim van dat schip aan de wand 
zat geketend.

De kapitein leek zelf ook een beetje bang en voelde aan 
zijn wond en zuchtte en zei tegen zijn stuurman: ‘Ik denk 
dat je nu wel naar beneden kunt gaan om hem te halen.’ En 
tegen de twintig of dertig mannen die om hem heen ston-
den: ‘Jullie gaan met hem mee – jullie allemaal. Misschien 
lukt het jullie.’

Mensen hielden hun adem in als kinderen in een circus 



23

die wachten tot een koorddanser aan de overkant is geko-
men, want als er een dove en blinde dame in de haven was 
geweest, zou zelfs zij hebben begrepen dat iets in het ruim 
daarbeneden zich op zijn opkomst voorbereidde. Iedereen 
werd stil en behalve het geluid van de golven die tegen 
de boeg klotsten, hoorden ze het geklos van de beman-
ningsleden in het ruim, die hele zwerm mannen in zware 
werkschoenen die hun tijd namen voordat ze dat ding in 
het ruim duidelijk zouden maken dat zijn aanwezigheid 
werd verlangd op het dek. 

Toen klonk er een brul uit het laadruim van het schip, er-
gens uit een of ander duister hol, harder dan de brul van een 
in het nauw gedreven beer of misschien twee parende beren. 
Hij klonk zo luid dat de scheepswanden uitzetten. Ze wis-
ten allemaal dat het maar uit één keel afkomstig kon zijn 
omdat het maar één klank was, gewoon één hard geluid. 
En toen zagen ze recht voor hun ogen, in de scheepswand, 
helemaal onderaan, in de buurt van de waterlijn, opeens een 
gat ontstaan en splinters voorbijvliegen en gespetter zoals 
wanneer je een handvol stenen in een vijver gooit. Er klonk 
een heleboel gedempt geknok, geduw en geschreeuw, en na 
een tijdje kwam er een vent naar het dek gestommeld met 
een schedel waar bloed uit droop. ‘Godverdomme – heeft 
ie die ketting gewoon uit de scheepswand getrokken,’ zegt 
hij. En iedereen staarde weer naar dat gat en merkte niet 
eens dat het bemanningslid net was overleden aan die barst 
in zijn schedel.

Nou heren, jullie willen wel geloven dat de mensen bij 
elkaar kropen om beschutting te zoeken voor het geval dat 
ding in het ruim van het schip op de een of andere manier 
zou weten te ontsnappen en tekeer zou gaan in het vredige 
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stadje New Marsails. Toen werd het weer een beetje stil, 
zelfs in het laadruim van het schip, en bogen de mensen 
zich naar voren om te luisteren. Ze hoorden slepende ket-
tingen en toen zagen ze de Afrikaan voor de eerste keer.

Eerst zagen ze zijn hoofd uit de opening komen en toen 
zijn schouders, die zo breed waren dat hij die trap zijwaarts 
op moest klimmen; toen begon zijn lichaam, en dat bleef 
maar verdergaan toen het allang had moeten zijn opgehou-
den. Toen was hij helemaal tevoorschijn gekomen, spier-
naakt, op een vod om zijn edele delen na, minstens twee 
koppen groter dan alle andere mannen aan dek. Hij was 
zwart en glom als de vettige wond van de kapitein. Zijn 
hoofd was even groot als zo’n ketel in een kannibalenfi lm 
en leek minstens even zwaar. Er hingen zoveel ketenen aan 
hem dat hij wel een opgetuigde kerstboom leek. Maar het 
waren zijn ogen waar ze maar naar bleven kijken; die wa-
ren diep verzonken in zijn hoofd, dat daardoor wel op een 
reusachtige zwarte doodskop leek.

Er zat iets onder zijn arm. Aanvankelijk dachten ze dat 
het een tumor of een gezwel was en besteedden ze er geen 
aandacht aan, en toen merkten ze dat het helemaal uit zich-
zelf bewoog en ogen had, en zagen ze dat het een baby was. 
Ja heren, een baby die onder zijn arm zat gestopt als een 
zwarte broodtrommel en die gewoon naar iedereen tuurde.

Nu hadden ze de Afrikaan dus gezien en gingen ze een 
beetje achteruit alsof er veel te weinig afstand tussen hen en 
hem was, alsof hij zijn arm kon uitsteken over de reling van 
het schip en ze kon grijpen en hun hoofd kon afrukken met 
een knip van zijn vingers. Maar hij was nu rustig en stond 
niet met zijn ogen te knipperen in de zon als de anderen, 
maar gewoon van de zon te genieten alsof die van hem was 
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en hij hem had opgedragen om tevoorschijn te komen en 
op hem te schijnen.

Dewitt Willson stond maar te staren. Het viel niet uit te 
maken wat hij dacht, maar sommige mensen zeiden dat ze 
hem telkens langzaam tegen zichzelf hoorden zeggen: ‘Ik 
zal hem krijgen. Hij zal voor me werken. Ik zal hem breken. 
Ik moet hem breken.’ Ze zeiden dat hij alleen maar stond 
te staren en tegen zichzelf praatte.

En de neger van de slavenhandelaar stond ook maar wat 
te staren. Maar hij was niet aan het mompelen of aan het 
praten. Mensen zeiden dat het leek alsof hij een prijs bere-
kende – alsof hij de Afrikaan van top tot teen bekeek en 
bedragen bij elkaar optelde: zoveel voor het hoofd en de 
hersenen; zoveel voor de bouw en de spieren; zoveel voor 
de ogen – en dat hij dingen met een potlood op een stuk 
papier schreef.

De kapitein had naar zijn mannen geroepen dat ze die 
negers naar de veilingplaats moesten brengen, een berg 
aarde in het centrum van New Marsails op de plek die nu 
Veilingplein heet. Sommige mannen maakten de weg vrij 
en andere gingen van boord en begonnen de rij geketende 
negers voor zich uit te drijven. Erachteraan kwamen alle 
mensen in de haven die naar het plein gingen om te kij-
ken wat die dag de verkoopprijs was van een goede slaaf, 
zoals mensen tegenwoordig de aandelenkoersen lezen, en 
vooral om te kijken voor hoeveel de Afrikaan zou worden 
verkocht. Nadat ze een beetje aan de kant waren gegaan, 
kwam de Afrikaan met zijn escorte, minstens twintig man 
die allemaal een keten vasthielden, waardoor hij eruitzag 
als een meiboom, met de mannen die allemaal een gezonde 
afstand bewaarden in een kringetje om hem heen. 
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Toen ze bij het plein kwamen trokken ze die andere 
negers allemaal naar de ene kant, en de Afrikaan en zijn 
bewakers gingen meteen de heuvel op. Toen begon de sla-
venhandelaar, met zijn neger zoals gewoonlijk drie passen 
achter hem, met de verkoop:

‘Goed, mensen, voor jullie staat het prachtigste bezit dat 
een mens ooit zou kunnen verwerven. Kijk nou hoe groot, 
hoe breed en hoe zwaar hij is; kijk hoe goed die spieren 
zijn ontwikkeld, hoe vorstelijk hij erbij staat. Dit is een 
stamhoofd, dus hij moet wel grote leiderschapskwaliteiten 
hebben. Hij is lief voor kinderen, zoals jullie daar onder 
zijn arm kunnen zien. Ja, hij heeft ook een destructieve 
kant, maar ik durf te beweren dat dat vooral bewijst dat 
hij werk gedaan kan krijgen. Volgens mij heb ik helemaal 
geen bewijzen nodig voor de dingen die ik zeg; als je naar 
hem kijkt, zie je het bewijs. Allemachtig, als hij niet al mijn 
bezit was en ik een boerderij of een plantage had, zou ik de 
helft van mijn land en al mijn slaven verkopen en genoeg 
geld bij elkaar schrapen om hem te kopen en de andere 
helft te laten bewerken. Maar hij is wel in mijn bezit en ik 
heb helemaal geen land. Dat is mijn probleem. Ik heb niets 
aan hem; ik heb hem helemaal niet nodig; ik moet hem 
juist zien kwijt te raken. En daar komen jullie om de hoek 
kijken, vrienden. Iemand moet hem van me overnemen. 
Die goedheid wil ik belonen. Jawel, mensen! Laat niemand 
je wijsmaken dat ik niet dankbaar ben voor de diensten die 
mijn vrienden mij bewijzen. Ik doe het volgende: ik doe die 
baby onder zijn arm er gewoon gratis en voor niks bij, twee 
voor de prijs van één.’

(Nou beweren sommige mensen dat ze later ontdekten 
dat de slavenhandelaar de baby er wel bij moest doen omdat 
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de kapitein die baby van de Afrikaan had willen afpakken 
en daardoor die wond aan zijn hoofd had opgelopen. Dus 
volgens mij kon de slavenhandelaar ze niet als twee losse 
producten verkopen als hij niet eerst de ene wilde doden om 
de andere te pakken te krijgen.)

‘Nu, jullie weten allemaal dat het een koopje is,’ zei hij 
vervolgens, ‘want die baby wordt precies als zijn vader wan-
neer hij groter wordt. Dus stel het je voor: wanneer deze 
man hier te oud wordt om te werken staat zijn evenbeeld al 
klaar om het werk van hem over te nemen.

Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat ik niet altijd 
even scherp ben wanneer het op de prijs en kosten aankomt, 
maar ik zou zeggen dat deze arbeider hier niet voor min-
der weggaat dan vijfhonderd dollar. Wat denkt u, meneer 
Willson, is hij dat waard?’

Dewitt Willson antwoordde niet, zei helemaal niets, stak 
alleen zijn hand in zijn zak en haalde duizend dollar aan 
contanten tevoorschijn, even kalm alsof hij een stofj e van 
zijn pak plukte, liep tot halverwege het heuveltje en over-
handigde het geld aan de slavenhandelaar.

De slavenhandelaar sloeg zijn groene bolhoed tegen zijn 
knie. ‘Verkocht!’

Niemand weet precies wat er daarna gebeurde, zelfs niet 
de mensen die beweren dat ze het hebben gezien. Het kwam 
waarschijnlijk door de bemanningsleden, die nog steeds die 
ketenen vasthielden en ontspanden toen ze al dat geld za-
gen, want de Afrikaan draaide een keer in het rond en toen 
hield opeens niemand meer iets vast behalve misschien een 
vuist vol bloed en huid op de plek waar de ketenen door-
heen waren gevlogen als een cirkelzaag. En nu had de Afri-
kaan al die ketenen, die hij had opgepakt zoals een dame 
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haar rokken ophoudt wanneer ze in een wagen klimt, en 
hij vloog meteen op de slavenhandelaar af alsof hij begreep 
wat die man zei en deed, wat onmogelijk is omdat hij een 
Afrikaan was en waarschijnlijk zo’n apentaaltje sprak. Maar 
hij vloog in elk geval op de slavenhandelaar af, en sommige 
mensen, maar niet iedereen, durven te zweren dat hij met 
zijn ketenen zwaaide en zijn hoofd afhakte – met bolhoed 
en de hele handel en alles – en dat zijn hoofd een paar 
honderd meter als een kanonskogel door de lucht vloog, 
nog een paar honderd meter verder stuiterde en vervolgens 
nog genoeg vaart had om het paard van een of andere vent 
die New Marsails kwam binnenrijden kreupel te maken. 
Die man kwam de stad in en bleef maar zeggen dat hij zijn 
paard had moeten afmaken omdat zijn been was verbrijzeld 
door een vliegend hoofd met een groene bolhoed.

Toen gebeurden er een paar vreemde dingen. De neger 
van de slavenhandelaar, die een stap of twee naar achteren 
was gegaan toen de Afrikaan was ontsnapt en nauwelijks 
aandacht had besteed aan de onthoofde slavenhandelaar be-
halve om te kijken of zijn kleren niet waren geruïneerd door 
de bloedspetters, die neger rende naar de Afrikaan, die ge-
woon naast het lichaam stond dat nog geen tijd had gehad 
om te vallen, greep zijn arm, wees en begon te schreeuwen: 
‘Daarheen! Daarheen!’

Ik denk dat de Afrikaan het niet echt begreep, maar wel 
wist dat de neger hem probeerde te helpen, en hij rende de 
kant op die de neger hem had gewezen, en de neger volgde 
hem zoals hij de slavenhandelaar was gevolgd, ongeveer drie 
passen achter hem, en de Afrikaan rende de heuvel af, ook 
al sjouwde hij waarschijnlijk meer dan honderd kilo aan ke-
tenen mee, en hij zwaaide ermee in het rond, brak zeven of 
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acht armen en een been en baande zich zo een pad door de 
bevolking van New Marsails waardoor hij met de neger kon 
verdwijnen. Sommige mannen schouderden hun geweer en 
mikten en hadden hem misschien kunnen raken (daarmee 
wil ik niet zeggen dat ze de Afrikaan hadden kunnen tegen-
houden), maar Dewitt Willson rende het heuveltje op als 
een krankzinnige, ging tussen de mannen en de Afrikaan 
en de neger staan en schreeuwde de hele tijd: ‘Niet op mijn 
eigendom schieten! Ik klaag je aan! Dat is mijn eigendom!’ 
En tegen die tijd was de Afrikaan al buiten schot en rende 
hij in zuidelijke richting naar de moerassen aan de rand 
van de stad. Dus haalden de mannen en Dewitt paarden 
en meer geweren, en na een tijdje gingen ze achter hem aan.

De Afrikaan ging behoorlijk snel (hij droeg waarschijn-
lijk niet alleen zijn baby en de ketenen maar ook de neger, 
want ik zou niet weten hoe die kleine neger hem anders 
had kunnen bijhouden), en Dewitt en de mannen hadden 
zijn spoor misschien nooit kunnen volgen als hij niet dwars 
door het bos en de moerassen was gegaan en een spoor van 
uitgerukte struiken, gras en boompjes had achtergelaten op 
plekken waar die ketenen aan dingen waren blijven hangen 
en ze gewoon uit de grond hadden getrokken terwijl hij 
rechtstreeks naar de zee ging. Ze volgden gewoon dit spoor, 
dat zo breed was dat er twee paarden naast elkaar konden 
lopen en even recht was als een loodlijn, en volgden het 
door het moeras, helemaal tot het zand en in het water. 
Daar hield het op.

De mannen bedachten dat de Afrikaan waarschijnlijk 
had geprobeerd om weer naar huis te zwemmen (sommigen 
zeiden dat hij het misschien ook zou hebben gehaald – met 
ketenen, baby en alles) en dat de neger van de slavenhan-
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delaar hem in zijn eentje was gesmeerd, en nu begonnen ze 
een beetje moe te worden en wilden ze naar huis en alles 
vergeten, maar Dewitt wist zeker dat de Afrikaan niet was 
vertrokken, niet zwemmend, en terug zou komen, en droeg 
de mannen op om het hele strand af te zoeken naar een 
of ander spoor. Dat deden ze, en een paar honderd meter 
verder op het strand vonden ze twee stel voetsporen die in 
het bos verdwenen.

En vanaf dat moment wordt het voor Dewitt Willson 
steeds moeilijker om mannen te vinden die hem willen 
helpen bij de zoektocht naar zijn eigendom. In de eerste 
plaats begon het donker te worden. In de tweede plaats 
was er geen breed spoor, zoals eerder, omdat de Afrikaan 
die ketenen waarschijnlijk had opgetild zodat ze nergens 
aan bleven hangen, als een jong meisje dat haar rokken ter 
hoogte van haar middel houdt wanneer ze door het wa-
ter waadt. De mannen hadden natuurlijk niet veel zin om 
’s nachts in het bos op een wilde te jagen wanneer je hem, 
in het gunstigste geval, bijna niet kon zien en nooit zeker 
wist waar hij was zodat hij je een bezoek kon brengen en je 
hoofd kon afhakken voordat je in de gaten had dat hij was 
langsgekomen. Daarom sloegen ze op het strand hun kamp 
op en gingen een paar mannen proviand halen, en toen het 
licht werd gingen ze meteen weer achter hem aan.

Maar meer dan die ene nacht hadden de Afrikaan en de 
neger van de slavenhandelaar niet nodig en het werd steeds 
moeilijker om hem te pakken te krijgen, want ongeveer 
anderhalve kilometer verderop kwamen ze in het bos bij 
een open plek en daar vonden ze een hoop gebroken stenen 
en schalmen en boeien die lag te glinsteren in de zon op 
de plek waar de Afrikaan ze de vorige nacht had verwij-
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derd. Dus nu liep hij los rond en was hij van zijn ketenen 
bevrijd, en hij was nog ergens in de omgeving. Hij was zo 
groot en zo snel dat je nauwelijks durfde te raden waar hij 
zou kunnen zijn, want het begon tot de mensen door te 
dringen dat hij zich overal binnen een straal van honderd-
vijftig kilometer zou kunnen bevinden. Maar Dewitt, die 
nu minder mannen had, bleef nog twee weken doorgaan 
en op zijn eigendom jagen, tot ongeveer halverwege de plek 
waar nu Willson City is en terug, wat in totaal meer dan 
driehonderd kilometer is, en helemaal langs de Golfkust 
bijna tot Mississippi en de andere kant op naar Alabama, en 
uiteindelijk merkten de mannen die nog bij Dewitt waren 
dat hij er een beetje raar uitzag. Hij sliep helemaal niet en 
at niet en zat vierentwintig uur per dag op zijn paard en 
praatte tegen zichzelf en zei: ‘Ik zal je krijgen... Ik zal je 
krijgen... Ik zal je krijgen...’ En toen, bijna een maand nadat 
de Afrikaan was ontsnapt, toen Dewitt al bijna een maand 
niet thuis was geweest, toen donderde hij van zijn paard ter-
wijl de mannen toekeken, en hij werd pas wakker nadat ze 
hem op een draagbaar naar zijn plantage hadden gebracht 
en hij nog een week op een verenbed had geslapen. Zijn 
vrouw zei tegen de mensen dat hij in zichzelf bleef praten, 
en toen hij uiteindelijk wakker werd schoot hij overeind en 
schreeuwde hij: ‘Maar dat ben ik wél! Ik ben ook duizend 
waard! Dat ben ik wél!’

Toen veranderde de Afrikaan van tactiek.
Op een middag zat Dewitt met zijn vrouw op de veranda 

aan de voorkant. Dewitt probeerde op krachten te komen 
door iets koels te drinken en in de zon te zitten. En daar 
komt opeens de Afrikaan aan over het gazon, in Afrikaanse 
kleren met felle kleuren, met een speer en een schild, en 
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hij stormt op het huis af alsof hij een trein is en door een 
tunnel raast – en dat deed hij ook, door de achterdeur, over 
het gazon aan de achterkant naar de slavenverblijven, waar 
hij alle negers van Dewitt bevrijdde en meesleepte naar het 
bos voordat Dewitt zelfs maar zijn glas kon neerzetten en 
uit zijn stoel kon komen.

Nou, en alsof dat nog niet genoeg was gebeurde de vol-
gende avond ongeveer hetzelfde bij een vent ten oosten van 
New Marsails. Hij kwam naar de stad en vertelde het aan 
iedereen die het maar horen wilde: ‘Ik lag rustig te slapen 
toen ik dat geluid hoorde bij de slavenhutten. Wel verdom-
me, ik ging snel naar het raam en zag al mijn nikkers het 
bos in rennen met een man die ongeveer even groot was 
als een zwart paard dat op zijn achterbenen staat. En er was 
nog een ander,’ ging die vent verder, ‘nooit meer dan een 
paar passen achter die grote, en die zwaaide met zijn armen 
en vertelde mijn nikkers wat ze moesten doen en waar ze 
naartoe moesten.’

Dewitt Willson was nog steeds niet beter, maar kwam 
toch naar de stad, sprak tot een grote menigte die was sa-
mengekomen om een oplossing te vinden voor het pro-
bleem en zei: ‘Ik zweer jullie dat ik niet naar huis ga voordat 
ik die Afrikaan of wat er van hem over is te pakken heb 
gekregen en kan meenemen. En jullie moeten het volgende 
weten: iedereen, of hij nou zwart is of wit, die me nieuws 
kan verschaff en waardoor ik de Afrikaan te pakken krijg, 
loopt de volgende dag rond met duizend van mijn dollars 
in zijn zak.’ En dat nieuws verspreidde zich als de geur van 
gekookte kool, verspreidde zich naar alle uithoeken van de 
hele streek zodat je zelfs nog jaren later, wanneer je naar 
Tennessee ging en zei dat je hier uit de buurt kwam, de 



33

vraag kreeg: ‘Zeg eens, wie heeft nou uiteindelijk die dui-
zend dollar van Willson gekregen?’

Dewitt Willson hield zich aan zijn woord; hij ging weer 
achter de Afrikaan aan. Hij bleef nog een hele maand in 
de hele staat naar hem speuren en zoeken. Soms lukte het 
hun ook nog bijna om hem te pakken te krijgen, maar nooit 
helemaal. Dan vonden ze hem en zijn bende en konden ze 
de boel fl ink uitdunnen en de bende terugbrengen tot een 
man of twaalf door er een stel te doden of te vangen, en 
dan vond er een gevecht plaats, maar op de een of andere 
manier slaagde de Afrikaan er steeds in om te ontsnappen. 
Eén keer dachten ze dat ze hem eindelijk te pakken hadden 
toen hij met zijn rug naar de rivier stond, maar toen draai-
de hij zich gewoon om en dook hij in het water en zwom 
hij onder water naar de overkant. En je weet dat sommige 
mensen niet eens zo ver met een steen kunnen gooien. En 
die neger van de slavenhandelaar konden ze ook maar niet 
te pakken krijgen. Hij was altijd in de buurt en had die baby 
bij zich wanneer de Afrikaan aan het vechten was en dan 
keek hij wat er allemaal gebeurde met die op geld beluste 
ogen die glinsterden onder die groene bolhoed. Ja, heren, 
hij had nog steeds die groene bolhoed, maar verder niets, 
want hij was nu gekleed als de Afrikaan en droeg ook zo’n 
lange, kleurige jurk.

Dewitt was weer aan het veranderen, deed de dingen die 
hij ook had gedaan voordat hij was ingestort, praatte met 
niemand en zelfs niet meer in zichzelf, en was de hele tijd 
humeurig en zwijgzaam. En zo ging het maar door, want 
de Afrikaan bleef plunderen en slaven bevrijden en Dewitt 
Willson haalde de bende weer in, pakte de meeste slaven 
terug en doodde er nog veel meer, zodat de Afrikaan nooit 
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meer dan twaalf of dertien man had, maar de Afrikaan en 
de neger van de slavenhandelaar werden nooit gepakt.

Toen hadden ze op een avond hun kamp iets ten noorden 
van New Marsails opgeslagen. Iedereen sliep behalve De-
witt, die op zijn paard zat en in het vuur keek. Hij hoorde 
een stem achter zich en het leek wel de stem van de geest 
van de neger van de slavenhandelaar, maar dat was het niet. 
‘Wilt u de Afrikaan? Ik breng u naar hem toe.’

Dewitt draaide zich om en zag de neger van de slaven-
handelaar daar staan in zijn jurk en met zijn bolhoed op; hij 
was geruisloos en ongezien in het kamp gekomen.

‘Waar is hij?’ vroeg Dewitt.
‘Ik breng u naar hem toe. Ik ga naar hem toe en geef hem 

een mep in zijn gezicht als u dat wilt,’ zei de neger.
En daar ging Dewitt dus. Later zei hij dat hij niet wist 

of het verstandig was om die neger te volgen omdat het een 
valstrik of een list had kunnen zijn. Maar hij zei ook dat 
hij dacht dat de Afrikaan zoiets niet zou doen. Een paar 
mannen die bij hem waren zeiden dat Dewitt rond die tijd 
gek genoeg was om alles te doen om de Afrikaan te vangen 
en met iedereen overal naartoe zou zijn gegaan om hem te 
pakken te krijgen.

Daarom wekte Dewitt zijn mannen en daarna reden ze 
achter de neger aan. Ze hoefden niet meer dan een kilome-
ter te rijden om bij het kamp van de Afrikaan te komen. Er 
was geen vuur, en de negers, misschien twaalf, lagen zonder 
dekens op de kale grond te slapen. In het midden van de 
open plek zat de Afrikaan met zijn rug tegen een enorme 
rots en met de zwarte baby op zijn knieën. Hij had een 
doek over zijn hoofd en voor hem lag een stapeltje stenen, 
waarnaar hij leek te mompelen.
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Dewitt Willson kon niet bedenken waarom niemand de 
Afrikaan had gewaarschuwd, waarom hij zo naar hem toe 
had kunnen sluipen, en hij boog zich over naar de neger en 
vroeg: ‘Waarom zijn er geen bewakers? Hij wist dat ik in de 
buurt was. Waarom zijn er geen bewakers?’

De neger keek glimlachend naar hem op. ‘Er was wel 
een bewaker. Ik.’

‘Waarom doe je dit? Waarom heb je hem verraden?’
De neger glimlachte weer. ‘Ik ben een Amerikaan; ik ben 

geen wilde. En trouwens, een man moet toch de weg van 
zijn broekzak volgen?’

Dewitt Willson knikte. Sommige mensen zeiden dat hij 
zich bijna had omgedraaid en was teruggegaan naar zijn 
eigen kamp zodat hij kon vergeten dat hij zijn eigendom 
bijna had weten te vangen en de volgende ochtend kon te-
rugkomen wanneer de Afrikaan was vertrokken en weer op 
hem kon gaan jagen tot hij hem eerlijk had gevangen, want 
het had er alle schijn van dat hij na al die weken waarin hij 
de Afrikaan had opgejaagd in het bos, na al die tijd dat hij 
zijn spoor had gevolgd en telkens had gedacht dat hij hem 
nu eindelijk wel te pakken zou krijgen om vervolgens te 
ontdekken dat hij hem net zomin te pakken had als een 
dwerg een kans heeft om basketballer te worden, na al die 
inspanning en die eindeloze tochten en het slechte eten en 
amper slapen, dat hij respect voor deze man had gekregen, 
en ik neem aan dat hij het een beetje triest vond dat hij zijn 
eigendom eindelijk had weten te vangen omdat de Afri-
kaan was verraden door een man die hij had vertrouwd en 
die de blanke mannen naar zijn kamp had geleid. Maar 
de andere mannen dachten er anders over. Het kon hun 
niet schelen hoe ze de Afrikaan te pakken kregen omdat 
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ze wisten dat hij hen te kijk had gezet, en daar moest een 
einde aan komen.

Dus de blanke mannen omsingelden het kamp en toen 
ze het helemaal hadden ingesloten, riep Dewitt Willson 
tegen de negers dat ze zich moesten overgeven. De blanke 
mannen ontstaken toortsen zodat de Afrikaan kon zien 
dat hij was omsingeld door vuur, paarden en mannen met 
geweren. De negers sprongen overeind en snapten meteen 
dat het geen zin had omdat ze alleen Afrikaanse wapens 
hadden, en die gooiden ze neer. Maar de Afrikaan sprong 
op de rots waar die baby lag en keek in het rond en schatte 
in tegen hoeveel man hij het moest opnemen omdat hij wist 
dat hij alleen was, want tegen die tijd hadden alle negers 
zich in het struikgewas verspreid of stonden ze erbij alsof ze 
hem nooit eerder hadden gezien en hem evenmin kenden 
als een rooms-katholieke paus uit de derde eeuw.

Daar stond hij op zijn rots, alleen, glinsterend door het 
vuur, bijna naakt, met zijn ogen die slechts zwarte gaten 
waren. Toen stapte hij ervan af. Iemand richtte zijn geweer.

‘Wacht!’ riep Dewitt. ‘We moeten hem levend te pakken 
krijgen. Snappen jullie het niet? Daar gaat het om. Grijp 
hem levend!’ Hij stond daar rechtop in zijn stijgbeugels met 
zijn armen te zwaaien om aandacht te trekken in het licht 
van het vuur.

Een of andere vent vatte dit op als een aansporing om 
zich als een held te gedragen en dacht dat hij de Afrikaan 
omver kon rijden, want hij draafde met zijn paard op hem 
af, maar de Afrikaan greep de vent gewoon van de rug van 
het paard zoals je een ring op een carrousel grijpt en brak 
zijn rug over zijn knie als een droog vorkbeentje en wierp 
hem aan de kant.
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‘Mik op zijn armen en benen, als jullie schieten!’ riep 
Dewitt.

Iemand aan de andere kant van de cirkel schoot en ze 
zagen dat de kogel dwars door de hand van de Afrikaan 
vloog en zich in de buurt van Dewitts paard in de grond 
boorde, maar de Afrikaan leek de knal niet in verband te 
brengen met de pijn die hij misschien in zijn hand voelde en 
vertrok geen spier en verroerde zich niet. Een ander raakte 
hem net boven zijn knie en er stroomde bloed uit zijn been 
als een lint.

Met zijn rug naar de rots waar de baby lag te slapen staar-
de hij in het rond en hij keek iedereen aan, ook de neger van 
de slavenhandelaar, die naast Dewitt stond, maar hij hield 
niet op toen hij bij hem was en toonde ook geen woede of 
verbittering; hij hield pas op toen hij bij Dewitt Willson 
kwam en staarde hem aan. Ze staarden elkaar aan, niet 
alsof ze wilden zien wie als eerste zijn blik zou afwenden, 
maar eerder alsof ze iets bespraken zonder wat te zeggen. 
En uiteindelijk leek het erop dat ze het met elkaar eens wa-
ren geworden, want de Afrikaan maakte een lichte buiging 
als een bokser die aan het begin van een wedstrijd buigt, 
en Dewitt Willson schouderde zijn geweer, richtte op het 
opgeheven gezicht van de Afrikaan en raakte hem precies 
boven de brug van zijn brede neus.

Het schot was raak, maar de Afrikaan stond daar gewoon 
en zakte toen op zijn knieën en viel vervolgens voorover op 
zijn handen. Hij leek te bezwijken en keek toen ineens op 
met een verschrikte uitdrukking op zijn gezicht, alsof hij 
zich plotseling had herinnerd dat hij nog iets moest doen 
voordat hij doodging, en hij slaakte een luide kreet en begon 
naar de slapende baby te kruipen, met bloeddoorlopen ogen 
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en een fl inke steen in zijn vuist. Hij hief de steen boven de 
baby, maar Dewitt Willson verbrijzelde de achterkant van 
zijn schedel voordat hij hem kon laten neerkomen. En zo 
stierf de Afrikaan.

Geen van de mannen bewoog. Ze zaten op hun paarden 
en waren teleurgesteld omdat ze bij terugkomst een voor 
een hadden willen kunnen zeggen dat zij de dodelijke kogel 
op de Afrikaan hadden afgevuurd. 

Dewitt Willson stapte van zijn paard, liep naar de baby, 
die nog lag te slapen en niet wist dat zijn vader dood was 
en ook niet, neem ik aan, dat zijn vader ooit had geleefd. 
Toen hij terugliep naar zijn paard schopte Dewitt die stapel 
stenen waar de Afrikaan tegen had gepraat om. Het waren 
allemaal erg platte stenen en Dewitt Willson staarde er een 
hele tijd naar, boog zich voorover, pakte de kleinste, een 
witte, en stak hem in zijn zak.

Meneer Harper begon schor te worden. Hij zweeg even, 
schraapte zijn keel en vervolgde: ‘Dewitt Willson ging terug 
naar New Marsails, haalde zijn klok, die hij nog niet had 
meegenomen, en reed naar huis met de baby van de Afri-
kaan naast zich op de bok van de wagen, en de neger van de 
slavenhandelaar en de tikkende klok in de bak, de klok die 
jullie donderdag bij de boerderij van Tucker hebben gezien.’ 
Hij zweeg en draaide zich om naar de mensen die achter 
hem stonden. ‘Nou, dat is het verhaal en jullie weten net zo 
goed als ik dat die baby de naam Caliban van de generaal 
kreeg toen de generaal twaalf jaar oud was.’

‘Dat klopt. Nadat de generaal dat boek van die Shake-
speare had gelezen,’ voegde Loomis er zuchtend aan toe.

‘Geen boek, maar een toneelstuk, De storm. Shakespeare 
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schreef helemaal geen boeken; in die tijd schreef niemand 
boeken, alleen gedichten en toneelstukken. Geen boeken. 
Je hebt toch wel iets geleerd in de drie weken dat je op 
de universiteit zat?’ Meneer Harper keek net zolang naar 
Loomis tot deze zijn ogen afwendde.

‘Nou, goed dan, een toneelstuk,’ zei Loomis schaapachtig.
Het was nu bijna etenstijd. Een paar mannen verlieten 

de veranda. Er waaide een warme wind van Eastern Ridge. 
Een auto vol plechtig kijkende negers reed langs in noor-
delijke richting.

‘En Caliban, die de voornaam First kreeg nadat hij een 
gezin had gekregen, en er was wel meer dan één Caliban, 
was John Calibans vader, en de kleinzoon van John Caliban 
is Tucker Caliban en het bloed van de Afrikaan stroomt 
door Tucker Calibans aderen.’ Meneer Harper leunde te-
vreden achterover.

‘Dat zegt u, ja.’ Bobby-Joe gooide zijn sigaar op straat.
‘Jongen, ik vergeef je omdat je zo ontstellend dom bent. 

Je komt er binnenkort vanzelf wel achter dat ik niet gek 
ben. Je kunt me nu geloven of niet – dat kan me werkelijk 
niet schelen – maar vroeg of laat zul je het met me eens zijn 
en je verontschuldigingen moeten aanbieden.’

De mannen bromden. ‘Dat klopt.’
‘Nou, luister, meneer Harper,’ begon Bobby-Joe heel 

rustig, en hij draaide zich niet eens om naar de oude man, 
maar keek eerst naar de ene en toen naar de andere kant 
van de straat. ‘Tucker Caliban heeft iedere dag van zijn 
leven voor de Willsons gewerkt. Hoe komt het dat hij juist 
donderdag heeft besloten om opeens het bloed van zijn 
Afrikaan te voelen?’ Nu draaide hij zich om. ‘Kunt u me 
dat eens uitleggen?’
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‘Nou, jongen, een goede man zal niet tegen je liegen; hij 
zal niet beweren dat iets waar is wanneer hij het niet zeker 
weet. En ik zeg je meteen dat ik je vraag niet kan beant-
woorden. Ik zeg alleen dat Tucker Caliban het bloed voelde 
en moest vertrekken, en misschien zou de Afrikaan iets 
anders hebben gedaan, maar het komt op hetzelfde neer. 
Maar waarom op donderdag? Dat kan ik je niet zeggen.’ 
De oude man knikte met zijn hoofd terwijl hij praatte, keek 
over de daken naar de lucht.

Ze hoorden allemaal het geklos van de schoenen van een 
oude vrouw en zagen vervolgens de dochter van meneer 
Harper. Ze was vijfenvijftig, een oude vrijster met sluik geel 
haar. ‘Kom je naar huis om te eten, papa?’

‘Ja, schat. Ja, ik kom mee.’
‘Willen jullie helpen om ’m naar beneden te tillen?’ Die 

vraag stelde ze iedere avond.
‘Goed, ik denk niet dat ik vanavond nog terugkom, 

dus dan zie ik jullie allemaal morgen na de kerk.’ Meneer 
Harper stond intussen op straat en zijn dochter stond ach-
ter hem met haar handen op de hoge, troonachtige rug te 
wachten.

‘Ja, meneer.’ Ze antwoordden tegelijkertijd.
‘Goedenavond dan. En zorg dat jullie niet in de proble-

men komen.’ De wielen droegen de oude man piepend weg.
Zodra meneer Harper buiten gehoorsafstand was draaide 

Bobby-Joe zich om naar de andere mannen. ‘Geloven jullie 
dat verhaal over dat bloed nou echt? Denken jullie dat het 
alles verklaart?’ Hij dacht dat ze misschien minder wel-
willend tegenover de meningen van de oude man stonden 
wanneer die was vertrokken.

‘Als meneer Harper het zegt moet het er op de een of an-
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dere manier wel mee te maken hebben.’ Th omason duwde 
zich van de muur af en liep naar de deur.

‘Ja, dat is zo.’ Loomis schommelde naar voren en legde 
zijn handen op zijn knieën om op te staan.

‘Denken jullie nou echt dat het zo simpel is?’
‘Nou, laten we het zo zeggen.’ Th omason opende de deur, 

ging naar binnen en duwde zijn neus tegen de hor. ‘Kun jij 
me een betere reden geven?’

‘Nee.’ Bobby-Joe keek naar de buik van Th omason, die 
plat tegen de hordeur was geduwd. ‘Nee, dat kan ik nu niet. 
Maar ik zal erover nadenken.’




