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Voor mijn vader



‘We’re all mad here.’
 – Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
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We zijn haast geen mensen meer

De eilanders denken dat de Berg leeft. De grote klomp 
aarde ademt, zo hebben ze ons verteld. Hij voelt dat 
we over zijn oppervlakte door het regenwoud lopen en 
hij houdt ons in de gaten. Twee gidsen, Osu en Yong, 
leiden de weg en vertellen over inheemse mythen: 
oerwezens gemaakt van schaduwen, kannibalistische 
gebruiken en hypnotiserende dieren.
 Ze denken dat de Mount Kinabalu denkt zoals wij 
allemaal en ze proberen er continu voor te zorgen 
op goede voet met de Berg en diens flora en fauna te 
staan. Bij het kampvuur lachen we om deze verhalen. 
De vier biologen praten over legendes in andere delen 
van de wereld. Ik zou me beter voelen als me niet tel-
kens werd verteld dat ik moest oppassen bij elke stap 
die ik zet, dat een onzichtbare kracht over ons regeert, 
maar ik bepaal hier niets en de gidsen kennen deze 
plek als hun broekzak. Ik probeer er niet te veel op 
te letten. We zijn op dag twaalf van een expeditie die 
in totaal dertig dagen in beslag moet nemen, telkens 
heen en terug van het kamp naar de uithoeken van de 
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Kinabalu. Ik zal op zoek gaan naar mezelf in dit re-
genwoud. Als ik terugkom moet ik een ander mens 
zijn, me niet meer zo laten leiden door de meningen 
van anderen, met name die van mijn vader.
 Ik krab aan mijn baard van twaalf dagen, aangezien 
de leider van de biologen, Konraad Golding, me heeft 
verzocht me niet te scheren. Er schuilt gevaar in hygi-
ene. Wonden van het scheren kunnen voor infecties 
zorgen en dan is de bewoonde wereld ver weg. Zeep 
kan dieren lokken. Zeep kan dieren wegjagen. Mijn 
baard is lang en rood, mijn haar plakt aan mijn ge-
zicht – zoals bij iedereen hier – en ik voel me vies. De 
lucht is zo vochtig dat je zou kunnen zeggen dat we 
hier continu douchen, maar ik begin zo langzamer-
hand echt te verlangen naar een stuk zeep.
 Ieder in de groep heeft zijn eigen agenda. Elke bio-
loog zoekt naar iets anders. De insecten waar Lilith 
Pallas naar zoekt verschillen van de plantensoorten 
waar Olav Bartlot ons voortdurend mee confronteert. 
Er wordt veel gewezen en er vallen veel Latijnse na-
men; aan dat spelletje doe ik niet mee. Het lijkt een 
wedstrijd, ik heb het gevoel dat er gewed wordt om 
flessen wijn die pas overhandigd worden als we terug 
zijn.
 Het laatste lid van de groep, Danuel Milton, is voor-
al stil. Oud en wijs wil hij overkomen, denk ik, maar 
hoewel hij met zijn achtenvijftig jaar de oudste is van 
de expeditie – de rest is niet veel jonger – maakt hij 
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geen wijze indruk. Hij lijkt een groot verdriet met 
zich mee te dragen en geeft me met norse blikken het 
gevoel dat ik niet gewenst ben. Ik, de student, die het 
allemaal toch niet begrijpt. Dat mijn vader de expedi-
tie financiert levert me nog geen voorrangspositie op, 
lijkt Danuel te willen zeggen.
 De anderen zijn een jaar of twintig ouder dan ik en 
zijn het studentenleven waarin ik me nog begeef al ge-
ruime tijd ontgroeid. Allen zien we eruit als oermen-
sen in de jungle die ze voor de grap westerse kleding 
hebben aangetrokken, zo ongemakkelijk bewegen we 
ons erin voort. Enige uitzondering, op Osu en Yong 
na, die geen ongemak kennen of het nooit laten blij-
ken, is Lilith, die rondloopt als een bosnimf; zelfs met 
doorweekte kleding en een eindeloze stroom zweet 
over haar uitgeputte gezicht is ze nog beeldschoon. 
Haar zwarte, lange haren, haar groene ogen, ze lijkt 
soms op een dolende figuur die je diep het oerwoud in 
lokt, waarna je je weg niet meer terugvindt.
 We stoppen en de biologen pakken hun verrekij-
kers. Olav legt een hand op mijn schouder en wijst me 
waar ik moet kijken. ‘Een Aap van de Oude Wereld,’ 
zegt hij.
 Op tien meter hoogte in de bomen zit de bijzonder-
ste aap die ik ooit heb gezien. Ik hap naar adem en 
kijk naar de biologen, die allemaal dezelfde verwon-
derde blik in hun ogen hebben.
 ‘Een neusaap,’ zegt Lilith.
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 ‘Narsalis larvatus,’ zegt Konraad. ‘Eindelijk gevon-
den.’
 ‘Monyet belanda,’ fluisteren Osu en Yong.
 De aap kijkt rustig om zich heen, maar is zich zeer 
bewust van onze aanwezigheid. Zijn vacht is bruin, 
met grijze armen en benen en dito staart. Maar het 
meest in het oog springt zijn reusachtige oranje neus. 
Die is reusachtig en vrouwtjes kiezen de mannetjes 
met de grootste, de mooiste, de meest uitgesproken 
neus uit om mee te paren.
 De neusaap is groot voor een primaat, en zijn licht 
oranjeroze gezicht straalt eerder wijsheid dan instinct 
uit. Het is een intelligent dier. Olav wijst me op de an-
dere apen, hoger en lager in de bomen en duidelijk on-
dergeschikt. Ze leven in groepen en de Aap van de Ou-
de Wereld die we als eerste zagen is duidelijk de leider.
 Onder een lichtblauwe hemel klinkt er gebrul uit 
de bomen dat het bewegingloze oerwoud verstoort. 
Het zijn de klanken die we de afgelopen dagen vaak 
hoorden van veraf: korte, stotende geluiden. Als een 
toeter, maar dan veel lager. Enkele neusapen kijken 
nieuwsgierig onze kant op, alsof ze van ver zijn geko-
men om ons te zien, in plaats van andersom. Jongere 
dieren grommen naar elkaar en oudere dieren maken 
kalmerende geluiden. De groep lijkt in harmonie te 
leven. Het is dezelfde natuur als op de gehele Kinaba-
lu; alles hier werkt samen als een organisme.
 De biologen bevestigen samen alles wat we over de-
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ze dieren weten: ze zijn ruim een halve meter groot 
(met een staart die even lang is) en leven in groepen 
tot zestig apen groot. Ze zijn bedreigd, ze kunnen 
goed zwemmen (zelfs onder water), ze hebben een 
rudimentaire duim, ze leven alleen op Borneo, wegen 
ongeveer twintig kilo, eten fruit, bladeren, zaden en 
insecten en ze zijn niet agressief.
 Dan volgen de anekdotes: ze zwemmen zo goed, 
dat er kilometers uit de kust op zee exemplaren zijn 
gevonden. Een moeder laat andere groepsgenoten 
haar kind vasthouden, maar als het dominante man-
netje in de groep komt te overlijden, is de kans groot 
dat de nieuwe leider alle kinderen van zijn voorganger 
afmaakt om zo zijn dominantie te laten gelden.
 Ontdekkingsreiziger Hugh Low trof de dieren in 
de negentiende eeuw en stelde vast: ‘Het is een fraaie 
aap, ongeveer even groot als de orang-oetan, maar 
minder walgelijk om te zien.’
 De jonge neusapen bewegen veel, maar mijn aan-
dacht wordt steeds meer getrokken door de leider. De-
ze Monyet belanda houdt je blik vast, en ik vraag me 
af hoeveel we van hem verschillen. De instincten van 
zijn groep moeten ook nog diep in de mens aanwezig 
zijn, sluimerend onder de oppervlakte, wachtend op 
het moment om de maatschappij te laten voor wat ze 
is en toe te slaan met ongecontroleerd wilde kracht.
 Het dier doet me aan mijn vader denken; zijn lei-
derschap en zijn kracht.
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 Mijn vader keerde als gebroken man terug uit Afri-
ka. Hij werd overvallen tijdens veldwerk als bioloog. 
Zijn benen werden gebroken, vermorzeld. Mijn moe-
der ving hem liefdevol op. Het duurde twee jaar voor 
hij zich ertoe kon zetten zijn rolstoel naar zijn bureau 
te rijden en zich opnieuw te verdiepen in de biologie. 
Het verheugde mijn moeder en mij, we dachten dat 
hij zijn interesse in de natuur, in alles wat leeft, was 
kwijtgeraakt door wat hij had gezien. Een precieze uit-
leg wilde hij niet geven van zijn jaren in de oorlog, 
noch een verslag van waar hij was geweest. Hij be-
perkte zich in zijn uitlatingen tot zinnen die veel wan-
hoop en waanzin met zich meebrengen, enkele zin-
nen die hij vol pauzes uitsprak.
 Vanaf het moment dat hij zijn werk hervatte, keer-
de zijn bezieling voor de dieren terug. Hij verdiepte 
zich in een ontbrekende schakel in de evolutieketen, 
iets wat alles moest verklaren, zelfs, zo hoopte hij, de 
gewoonte van de mens om alle werelden die hij heeft 
opgebouwd weer met de grond gelijk te maken, maar 
hij vond niets.
 Mensen... zei mijn vader. We zijn haast geen mensen 
meer.
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Een mens die verdwaald is en zich  
verloren voelt doet rare dingen

Konraad geeft het teken: tijd om te vertrekken. Alsof 
we uit een roes ontwaken, komen we voorzichtig in 
beweging, om de dieren zo min mogelijk te storen.
 Olav is een paar meter voor mij gaan staan. Ik wil 
naar hem toe lopen, maar ik bots tegen Yong aan. De 
gids valt tegen een kleine boomvaren, die onder het 
gewicht bezwijkt. We horen de stam breken en vrij-
wel direct erna het antwoord van de neusapen. Ge-
grom uit de bomen. De leider schreeuwt en grijnst 
dan. Zijn ogen lijken op te lichten. Yong staat op, zijn 
handen met de palmen naar de grond gericht. Rustig 
blijven. Voorzichtig maar duidelijk lopen we achter-
uit. Even lijken de neusapen in beweging te willen ko-
men om hun territorium te beschermen en ik houd 
mijn adem in. De leider doet echter niets en de rest 
van de groep doet niets zonder toestemming van de 
leider.
 We schuifelen achteruit, tot ze uit het zicht zijn. 
Het zweet druipt van mijn voorhoofd over mijn wan-
gen in mijn baard. Het jeukt, maar ik ben nu te bang 
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om me meer te bewegen dan nodig is.
 Mijn vader moest ooit vijf uur stilliggen in een riool 
om te voorkomen dat de vijand hem vond. Wat is stil-
liggen in een riool vergeleken met lopen in de jungle?
 De neusapen vallen niet aan. Er blijft ons een klei-
ne catastrofe bespaard, denk ik, maar oneffenheden, 
situaties als deze, kunnen de aankondiging zijn van 
een apotheose die inzet. Het geweld kan over enkele 
dagen losbarsten en wie dan zoekt naar een oorzaak 
zal dit moment aanwijzen. Het is als de hemel, die 
nu nog lichtblauw is zonder dat er een wolkje te zien 
is, maar als we morgen onverwacht in een vreselijke 
onweersbui terechtkomen, zullen de gebeurtenissen 
van vandaag voortekenen zijn.
 Voor mij praat Konraad met Danuel, de zwijgzaam-
ste van onze groep. Waar Konraad spuugt op elke fi-
losofische gedachte behalve de zijne en de avonden 
in het kamp grimmig maakt door zijn anekdotes over 
kannibalen, leest Danuel meestal een boek over na-
tuurlijke medicijnen. Hij denkt veel na en zegt wei-
nig. Zijn gitzwarte haar en baard geven zijn uiterlijk 
iets duivels. Nog voor Konraad en Danuel lopen Li-
lith en Olav. Lilith is Konraads vrouw. Ze gebruikt elk 
moment om me te wijzen op mijn gebrek aan nut. Ie-
dereen brengt kennis mee. Wat doe ik hier? Waarom 
neem ik de plek in van een geleerde bioloog die hen 
zou kunnen helpen? Liever mijd ik haar om met Olav 
te praten en laat ik haar gefascineerd insecten onder-
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zoeken. Ze is zo oud als mijn moeder, maar lijkt op 
een femme fatale uit een film noir, een sirene door 
wie je je graag laat verleiden.
 Olav praat graag en veel, vooral over zijn vrouw en 
aanstaande kind, en hij is rustig. Elke honderd meter 
staat hij even stil, bewondert een planten- of bloemen-
soort en schrijft wat krabbels in een notitieboekje. Het 
is een klein ritueel, waarbij hij een bril uit zijn borst-
zakje pakt, hem met een stoffen zakdoek schoon-
maakt en op zijn neus zet.
 Het gesprek tussen Konraad en Danuel wordt in-
tenser. Ik hoor dat ze steeds harder beginnen te pra-
ten. Ik spits mijn oren.
 ‘Dit is niet normaal,’ zegt Danuel met een norse 
blik. ‘Zag je hoe Wilson naar me keek?’
 Konraad denkt even na. Hij heeft de neiging zo 
kalm mogelijk te reageren op verontruste expeditie-
leden. Ik weet niet of dit in zijn karakter zit, of dat 
hij zich de rustige blik heeft aangemeten omdat hij 
vindt dat die goed past bij zijn rol als leider. Praten 
over zichzelf doet hij niet. Als hij al zorgen heeft, be-
twijfel ik het of hij dat tegen iemand zegt, ook niet te-
gen Lilith.
 ‘Ik kreeg het gevoel dat hij naar iedereen keek.’
 De nonchalance van Konraad stelt Danuel niet ge-
rust en hij opent zijn ogen wijd, de blik imiterend die 
de neusaap hem gaf.
 ‘Het is onwaarschijnlijk dat de dieren ons al die ki-
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lometers uit hun territorium zullen volgen naar het 
basiskamp,’ zegt Konraad.
 ‘Ik denk dat het lastig wordt om opnieuw zo dicht-
bij te komen,’ zegt Danuel.
 ‘Lastig, maar niet uitgesloten,’ zegt Konraad.
 Het is onmogelijk een gesprek met hem te voe-
ren, maar ik denk dat Konraad wel degelijk rekening 
houdt met de kans dat de dieren ons zullen volgen. Ze 
leken niet kwaadaardig, maar we kwamen hun terri-
torium binnen en dat is gevaarlijk bij alles wat leeft. 
Als oorlogen ons iets hebben geleerd, is het dat elk le-
vend organisme bereid is zijn territorium tot de dood 
te verdedigen.
 Danuel slaat zijn frustratie tegen een tak van zich 
af. Misschien is het bijgeloof, maar hoe langer we op 
de Kinabalu vertoeven, hoe meer ik het idee krijg dat 
je dit soort dingen hier niet moet doen. Het idee van 
de eilanders dat de Berg leeft houdt me steeds meer 
bezig.
 Kevers steken het pad over dat Osu heeft gemaakt. 
Als de neusapen ons willen volgen, maken we het ze 
wel erg makkelijk. De leider schreeuwde. Het was een 
waarschuwing.
 Ik loop Konraad en Danuel voorbij en spreek Olav 
en Lilith aan.
 ‘Zagen jullie ook iets bijzonders aan die aap?’
 Lilith glimlacht minachtend.
 ‘Welke van de dertig?’ vraagt ze.
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 Olav reageert voor ik de kans krijg de leider te noe-
men. ‘Wilson,’ zegt hij.
 Het zit me dwars dat ze het dier een naam hebben 
gegeven. Waarom benoem je iets wat je maar één keer 
ziet?
 Olav ademt op zijn bril, veegt hem schoon en be-
antwoordt mijn gedachten: ‘Het zit in de menselijke 
natuur om alles wat hij ziet of hoort een naam te ge-
ven. Bovendien praat het een stuk makkelijker.’
 Lilith knikt. Ze glimlacht even om iets waar ze aan 
denkt, kijkt me aan, maar deelt haar gedachten niet.
 We lopen langs lianen, bamboe en andere tropi-
sche planten. Hier en daar staat een Aziatische beu-
kenboom, dichtbij stroomt de Liwagurivier. De vogels 
boven ons fluiten ons na, alsof onze tocht van muziek 
voorzien moet worden. Olav wijst naar een van de vo-
gels, maar ik heb de gouden fluiter al herkend aan 
zijn gele buik en olijfgroene rug. Ik hoor Konraad en 
Danuel weer praten.
 ‘De agressie van Wilson is bijzonder. Ze horen niet 
vijandig te zijn,’ zegt Danuel.
 Konraad knikt. ‘Zag je hun groepssamenstelling? 
Wilson heeft twee vrouwtjes.’
 ‘Denk je dat een groep van enkel mannetjes vijandi-
ger zou zijn?’
 ‘Nee. Misschien zag Wilson een van ons voor een 
roofdier aan.’
 ‘Ik vond dat we buitengewoon dichtbij konden ko-
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men,’ zegt Danuel. ‘Dat baart me ook zorgen.’
 ‘Wat mij zorgen baart,’ zegt Konraad, ‘is dat de 
dieren zich anders gedragen dan in de onderzoeken 
van Bennett, Yeager, Kawabe, Mano, Macdonald en 
Homewood. Dit is afwijkend gedrag. Ik zal de eerste 
zijn die dit naar buiten brengt.’
 Danuel krabt aan zijn baard.
 Ik zal nooit bioloog worden, maar ik heb vaak ge-
noeg geluisterd als mijn vader me voorbereidde op 
deze expeditie. Op de universiteit was men blij dat 
mijn vader terugkeerde. Zijn depressieve houding te-
genover de mensheid namen ze voor lief, ze kregen er 
een begenadigd professor voor terug.
 Zijn professorkant kreeg ik nooit te zien. Slechts de 
strenge vader, die me op mijn twintigste verjaardag 
bij zich riep in zijn kamertje. Voorzichtig opende ik 
de deur van een ruimte waar ik niet mocht komen. 
Het voelde alsof ik een plek betrad die tegelijk kerkhof 
en mysterieuze schatplaats was. Aan de muren hin-
gen kaarten van landen die niet meer bestonden, en 
posters van dieren die waren uitgeroeid of hun ein-
de nabij waren. Alles in de kamer was doordrenkt van 
wetenschap, maar het riekte naar de dood.
 Mijn vader zat achter zijn bureau, waar boeken, kaar-
ten en dierenschedels elkaar verdrongen om ruim te 
en aandacht.
 ‘Je bent twintig, we moeten het over je toekomst 
hebben,’ zei mijn vader.
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 Ik knikte en noemde hem meneer. Hij wenkte me 
dichterbij, de gepaste afstand die ik aanhield verklei-
nend. Hoewel hij op een stoel zat en me in lengte niet 
overtrof, had ik het gevoel dat hij boven me uittoren-
de.
 ‘Ik heb een expeditie voor je geregeld, onder leiding 
van Konraad Golding.’
 Er schiet me iets te binnen wat mijn vader me heeft 
gezegd.
 In de oorlog, zei mijn vader, heb ik een mens gezien die 
met een mes het vlees van iemands gezicht schraapte om 
aan eten te komen.
 Ik bedenk dat de waanzin minder ver weg is dan we 
denken. Vooral als mensen in situaties komen waar-
in ze denken dat ze verloren zijn, komt de gekte lang-
zaam naar de oppervlakte geslopen. Het is als een 
donker beest dat in ons allen huist.
 Insecten zoemen. Primaten brullen. De zon zakt. 
Al snel zie ik niets meer bewegen en hoewel het oer-
woud geluid maakt, heerst er ook een onbenoem bare 
stilte. Er is hier te veel tijd om na te denken. Ik slof 
verder. Een stem in mijn hoofd stelt vragen. Ben ik de 
enige die bang is dat deze expeditie verkeerd zal aflo-
pen? Als Osu zich in de route vergist, komen we nooit 
meer in het basiskamp. Niemand zal ons vinden. Een 
schreeuw echoot in mijn hoofd. Een mens die ver-
dwaald is en zich verloren voelt doet rare dingen.


