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Rahmatallah 

Rachida Ahali 

 

Ter nagedachtenis aan mijn grootmoeders 

Vijandinnen van de moderniteit 

 

 

 

 

Kan ya makan… 

 

“Dit verhaal,” vertelde ze, “is waargebeurd en speelt zich af in negentienhonderd tweeënzeventig.” 

Het schemerde. 

Terwijl de zon aan de klim voor het slapengaan begon, vond Rahmatallah het hoog tijd voor een 

verhaaltje. 

Wat haatte ik dat kriebelige gevoel in mijn kleinste linkerteen, verzette me ertegen, terwijl ik me 

goed nestelde onder de schapenvacht. 

Het bange gevoel verafschuwde ik, maar de kick van het avontuur moedigde me aan om te luisteren 

en vragen te stellen. 

Van zoveel getallen samen had ik van m’n leven niet gehoord; dat waren een hoop pindanootjes 

telde ik in gedachten op mijn vingers. 

Het klonk niet alleen veel maar vooral onheilspellend. 

Alle grote mensen waren al naar beneden voor de rituele wassing, het El Maghreb-gebed kon elk 

moment opgeroepen worden, of roerden in hun tajines… 
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Âroosa 

 

"Yemmé yemmé yemmé oh yemmé yemmé yemmé,"  klonk het. Ik stond verbluft te luisteren. Ze 

zong uit volle borst het liedje dat we gisteren op de Spaanse televisie hoorden. Het was 

ongelooflijk, het klonk net hetzelfde, zelfs beter, want het werd voor de vuist en live gezongen. 

Kippenvel. Een andere keer klonk het: "Pets, pets, ppppepppe, pets." Haar naakte kontje glansde in 

de middagzon, terwijl de vingers de maat bepaalden en het ritme opzweepten. Ik keek vanop het 

dakterras naar het trappenhuisje waar ze dit wonderlijke percussiespel aan me demonstreerde. Ze 

kon letterlijk met alles muziek maken, zelfs met haar achterste. Ze gebaarde naar me dat ik met 

mijn handen moest klappen, ik had haar begrepen, maar kreeg mijn lichaam niet in beweging, ik 

hoorde verdoofd de oproep voor het Douhourgebed en was dankbaar voor de hitte, anders had ze 

meer publiek gehad en ik betwijfelde of de buren het schouwspel even erg zouden appreciëren als 

ik. Ze leerde me de beste lesjes die me de rest van mijn leven uitstekend van pas kwamen; zelfs 

jaren later, een continent verder, met dozijnen leerboeken en het dubbele aan leerkrachten; niets was 

in staat om de eerste socialisatieprocessen teniet te doen. 

 

Wanneer ik precies Rahmatallah leerde kennen, herinner ik me niet. Ze was twee hooguit drie jaar 

ouder dan ik, haar ouders waren gescheiden en zoals de wet het voorschreef, bleven de kinderen bij 

de vader, maar die kon niet voor zijn kroost zorgen en hij verdeelde ze onder zijn broers. Uiteraard 

waren de vrouwen van zijn broers niet altijd even gelukkig met een extra kind. Zo belandde 

Rahmatallah met een hoofd vol luizen bij onze onderburen; een vrome imam, zijn echtgenote met 

één hand, twee tienerdochters en een oudere zoon. Ik denk dat Rahmatallah op een slecht moment 

kwam, want er waren volop voorbereidingen aan de gang om de imam op bedevaart naar Mekka te 

sturen. Hij is er uiteindelijk nooit geraakt; hij haakte op het laatste nippertje af, omdat er thuis 

significantere prioriteiten waren. We woonden in hetzelfde huis, maar hadden elk een aparte 

voordeur. Voor onze komst (mijn moeder en ik) hadden mijn grootouders de twee 

bovenverdiepingen van de oom gekocht. Zijn gezin bleef wonen op het gelijkvloers en had een tuin 

waar lekkere, blauwe mini-druifjes groeiden. Later zou hier de woonst van de enige zoon gebouwd 

worden. Rahmatallah was niet zoals de andere kinderen; in het gezin waarin ze werd opgenomen, 

gebeurde alles volgens rituele handelingen en ik veronderstel dat zij het evenwicht (toch zeker in 

het begin) een beetje aan het wankelen bracht. Moeder had met haar te doen en hield dan ook zo 

vaak ze kon onze deur voor haar open. 
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Op een dag hoorden we een vreselijk gekrijs. Moeder staakte haar schoonmaakactiviteiten (de 

schoonfamilie werd verwacht en dan moest het huis heel schoon zijn), ze keek me aan en zei: "Dit 

zou ze met jou ook moeten doen." Met stukjes en beetjes vernam ik later de waarheid. Rahmatallah 

plaste in bed en dat werd in dat vrome gezin niet gewaardeerd. De vrouw van de oom was een 

aanhangster van 'de strenge-hand-pedagogiek'. Dat had ik al ettelijke keren aan den lijve 

ondervonden. Vooral aan tafel ergerde ik haar dood; moeder vond het soms moeilijk om geschikte 

excuses te vinden om niet op haar uitnodigingen in te gaan om naar beneden te komen en samen het 

middagmaal te nuttigen; niet zozeer omdat ze het gezelschap niet op prijs stelde, want dat deed ze 

wel, de twee dochters zongen – zeer tegen de zin van de moeder – liedjes van de radio mee en ze 

vertelden haar allerlei weetjes over de sterren van die tijd. Maar vooral omdat ze het me kwalijk 

nam dat ik aanleiding gaf om oorvegen te ontvangen en kletsen op mijn handen, die water morsten 

bij het drinken of die een lekker stukje vis of brood namen van het ronde, gemeenschappelijke bord 

dat voor de volwassenen klaarlag. Het duurde meer dan een week voor ik Rahmatallah na haar straf 

terugzag. Mijn vader en zijn familie waren ondertussen in het land aangekomen en dan gingen 

moeder en ik niet zo vaak meer naar beneden (mijn grootmoeder kon dat namelijk niet hebben). 

Over het voorval sprak ze nooit met me en ik durfde het onderwerp niet aan te roeren. 

Mijn moeder was het met haar onderbuurvrouw over alles eens. De enige keer dat ik haar een 

andere mening hoorde verkondigen, was toen ze voor eens en voor altijd zei dat ze niet van plan 

was om het sapje van rode pepers tussen de benen van haar dochter te smeren (waarvoor nu mijn 

dank, lieve mama). 

 

In ons gezin was ik het enige, volgens sommigen, behoorlijk verwende kind. Mijn vader werkte in 

het buitenland en stuurde me geregeld pakjes op. Die kwamen aan op El Moujahidien, waar onze 

buurman werkte. Ook brieven kwamen daar aan, omdat we in die dagen allemaal analfabeet waren. 

Een keer stuurde hij me een Spaans kleedje, zo eentje met drie lagen tule in de wondermooie, roze 

meisjeskleur. Het kwam aan bij de bakal en omdat de buurtwinkelier ook behoorlijk analfabeet was, 

hing de jurk er een tijdje aan een kapstokje. Ik was een aantal keren zonnepitten en pindanootjes 

voor mij en mijn moeder gaan kopen zonder te beseffen dat dat mijn jurk was die daar hing en waar 

verschillende vrouwen een bod op hadden gedaan. Het was Rahmatallah die een keer terloops de 

opmerking maakte dat dat wel eens een pakje voor mij zou kunnen zijn. En zo gebeurde het dat de 

neef op haar vraag naar de bakal stapte en om de verpakking vroeg, waar duidelijk de naam van 

moeder, schoondochter van... op vermeld stond. De buurvrouw ergerde zich aan mijn vreugde en 

vertelde aan al wie het horen wilde, dat het slecht met me zou aflopen. Een kind een dergelijke jurk 

uit het buitenland opsturen, was een ‘ernstige affaire’. De oorvegen die mijn moeder me bespaarde, 
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kreeg ik dubbel en dik van haar toebedeeld. Moeder vond altijd dat ik ze verdiend had en dat ik daar 

dankbaar voor moest zijn. Ik kreeg ze gratis, maar velen betaalden voor de opvoeding van hun kind. 

Alleen met Rahmatallah had ze medelijden. Die kreeg nooit eens verpozing, daarom liet moeder 

haar zo vaak mogelijk bij ons komen. 

 

Op gewone dagen kwamen de buurvrouw, de dochters en Rahmatallah voor de mirinda naar boven. 

Het vieruurtje op het dakterras smaakte in die tijd gewoon zalig. Terwijl wij als kinderen zo ver 

mogelijk van het gezelschap speelden, zaten de vrouwen op kussens en schapenvachten gezellig te 

keuvelen en zoete muntthee te drinken. De vrouw van de oom ging meestal naar beneden voor de 

oproep van het Maghreb-gebed te horen was. Na het gebed bonsde ze op de muur ten teken dat de 

dochters naar beneden moesten komen. Iedereen (zelfs de volwassen zoon) werd geacht thuis te 

zijn, als de imam zijn intrede deed. De vrome man vertrok elke ochtend na het eerste Fejr-gebed 

naar zijn werk en keerde huiswaarts, nadat hij het laatste gebed met zijn toulaba had uitgevoerd. 

Niet alleen de Koranleerlingen, maar iedereen die hem kende, respecteerde hem en droeg hem op 

handen. Rahmatallah verzon de mooiste verhalen, de leukste spelen; zo gingen wij zo vaak we 

konden naar de zeballa; ze leerde me dat het stort een waar paradijs voor kinderen was. Er lag 

zoveel, zomaar voor het grijpen: blikjes van sardines en tonijn, lege olieflessen, restjes stof van de 

naaisters, allerlei soorten deksels en zoveel meer. Alles wat we vonden, wasten we af in de sabila – 

het zou nog enkele jaren duren voor we in huis over stromend water zouden beschikken – en 

brachten we mee, verstopten we in het trappenhuisje van het dakterras tussen de gedroogde kruiden, 

het muntkruid en de vlechten rode bonkajuin en look. Tot de vrouw van de oom er lucht van kreeg. 

Dan moesten we een schuilplaats buitenshuis zoeken en dat was altijd link, want vaak gingen 

oudere meisjes ervandoor met onze buit of ze gaven ons een fikse rammeling, omdat we ons 

eigendom durfden op te eisen. 

Tja, dat was de wet van de straat, en in dit geval trok Rahmatallah me mee naar de zeballa en startte 

ze opnieuw de zoektocht naar huisraad om huisje of moederke en vaderke te spelen. 

 

Bruidjes kleden was ons lievelingsspel; daar kon je uren bij wegdromen. Zelfs ik, als verwend nest, 

had geen pop. Meisjes met lelijke, plastieken, haarloze, als afschuwelijke baby uitziende poppen, 

waren in onze buurt een zeldzaamheid. Het feit dat we geen ‘echt speelgoed’ bezaten, liet ons koud. 

Rahmatallah had altijd de mooiste bruid. We namen twee kasbaat; het kleine stukje diende voor de 

armen, de grote houten stok was zogezegd het lichaam. We bonden de twee stukjes hout samen met 

een stevige draad of een lang reepje stof, zo kregen we een kruis en dit versierden we dan met de 

fijnste stukjes stof. Sommige bruiden hadden zelfs gouden riempjes rond het middel, andere lieten 
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de zware kaftans loshangen. 

En als onze bruidjes klaar waren, namen we onszelf onder handen. We lakten onze nagels met 

donkerrode bloemblaadjes, we deden er een beetje speeksel op, zo bleven de flinterdunne blaadjes 

beter op hun plaats zitten. Aan onze in slippers gestoken voeten bevestigden we onder de hielen 

ronde blikken van gecondenseerde melk, waar we gaatjes in hadden geboord en een koord hadden 

doorgetrokken. Het koord of het lint werd dan met een mooie strik vastgeknoopt op de onderkant 

van het been en zo paradeerden we met schoenen met hoge hakken. 

Uren en uren van ongekend spelplezier tot toeeeeeeeeetaaaaaaaa, toeeeeeeeeeetaaaaaaaaaa toeta's 

kreten van jongens met zelfgemaakte metalen wielen, aangedreven door middel van een stok, met 

hun zogezegde auto's, bromfietsen of weet-ik-wat, kwamen aangerend en ons uit elkaar dreven. Een 

keer bleef mijn hak tussen twee losstaande straatstenen steken en de jongens hadden me te pakken: 

afschuwelijk, gruwelijk! 

 

Naast ons, in een groot hoekhuis, woonde Si Ali en zijn gezin. De voordeur bevond zich niet in 

onze straat. Omdat we zo vaak op het trapje van onze deurdrempel speelden, waren we ervan 

overtuigd dat die mensen hun huis nooit te voet verlieten, ze vlogen of zweefden via het dakterras 

naar hun bestemming. Si Ali was een man met twee vrouwen. De oudste had een dochter van onze 

leeftijd die – zo werd er gefluisterd – zot was. Het huis had evenveel verdiepingen als het onze, 

maar was gebouwd op het hoger gelegen straatgedeelte. Tijdens de mirinda keek de oudste vrouw 

soms van haar dakterras naar ons en maakte dan een praatje met moeder. Haar dochter uitte allerlei 

luide kreten, soms bootste ze dieren na, soms sprak ze onsamenhangende zinnen luid uit, een enkele 

keer schreeuwde ze uit volle borst de afschuwelijkste klanken. Het meisje was zo wondermooi dat 

we geen woorden vonden om te beschrijven hoe erg we haar lot vonden. Volgens Rahmatallah was 

het de schuld van een jongen die enkele dakterrassen verder soms zijn natte zwembroek en 

handdoek aan de waslijn hing. Ik begreep het niet; we woonden in een stad aan de zee, en iedereen 

die zwom, hing zijn natte badgoed op het dakterras te drogen. Maar nee, zei ze, heb je zijn borstkas 

eens goed bekeken, zij krioelt van de haren. Sinds die uitspraak maakte ik me altijd uit de voeten als 

hij ergens verscheen, hij ging immers al naar de lagere school en God alleen wist hoe borsthaar tot 

waanzin kon drijven. 

 

Si Ali's beroep werd met een woord gedefinieerd dat zowel notaris, ingenieur als advocaat kon 

betekenen. Ik heb dan ook, zelfs tot ik volwassen was, het verschil niet geweten. Men beweerde dat 

zijn tweede vrouw van lagere komaf was. Ze was vruchtbaarder dan moeder konijn en je moest echt 

wel uitkijken voor haar. Als kind begreep ik mijn eigen leefwereld niet zo goed, laat staan het 
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gefluister van lippen achter sluiers op de sabila, terwijl de vrouwen met hun vijfliterflessen in de rij 

schoven voor drink- en huishoudwater. Gelukkig was Rahmatallah daar om mij in te wijden in de 

wereld van grote mensen. Si Ali's vrouw werd moeder konijn genoemd, omdat hij zo graag vader 

konijn wilde worden, maar God strafte hem met een lelijke vrouw die zijn kinderdromen stal. God 

behoede ons voor zulke vrouwen. Uit haar mond klonk alles redelijk en ik slikte dus de meeste, 

onzinnige verhalen. 

 

De zomer liep op kousenvoeten naar zijn einde, moeder deed de was op het dakterras. Terwijl zij 

om de beurt in de drie zinken bassins met de voeten op het wasgoed stampte, dat al sinds 

gisterennacht lag te weken, haalde ik enkele verloren blaadjes en takjes uit een teil waarvan het 

water straks zou dienen om de was in uit te spoelen. Ik draaide enkele waterflessen open, angstig 

uitkijkend om geen druppel te morsen. Gisterenavond had de imam een brief van vader bij waarin 

stond dat hij zou komen. Hij was naar mijn gevoel altijd net vertrokken of we kregen bericht dat hij 

op komst was. De andere el gharisj vaders kwamen hoogstens een keer per jaar. Opgewonden nam 

moeder me snel bij de hand en sleurde me mee naar boven. Ze trok alle tlamed van de sofa's van 

beneden naar boven en zonder een woord te zeggen of een olielamp aan te steken, marcheerde ze 

naar het dakterras waar ze alles in de drie volle teilen gooide en me vroeg om te helpen met 

waterflessen naar boven te brengen. Terwijl ik deed wat er van me verlangd werd, vroeg ik me af 

waarom weer al het huistextiel zo nodig gewassen moest worden. Ondertussen mengde moeder 

waspoeder met water in een karaf en verdeelde dat over de vuile was. Zo was ze in de weer tot de 

oproep voor het laatste gebed weerklonk en ze me meetrok naar beneden. Snel deed ze me een 

purperen luier om, die ooit deel had uitgemaakt van een flanellen laken. Zachtjes legde ze me op 

een schapenvacht, kuste me goedenacht en maakte zich klaar voor de loudo, zich luid afvragend of 

ze nog wel rein was voor het gebed. Ze herinnerde zich tijdig dat ze bij de buren eventjes naar de 

wc was geweest, dus geen denken aan om de rituele wassing over te slaan. De was op het dakterras 

moest maar wachten. 

 

Terwijl moeder ’s anderendaags haar voeten en tenen tot bloedens toe in het sopwater stampte, werd 

er luid op de deur geklopt. Ik gebruikte een omgedraaide kookpot (we hadden niet genoeg emmers 

voor een uitgebreide wasbeurt als deze) als trapje en keek over de balustrade naar beneden. In het 

eenzame, frêle figuurtje herkende ik de vrouw van de oom. Met de linkerhand gebaarde ze me dat 

ik moest opendoen; haar andere hand was zwaar verminkt door een tragisch keukenongeval. De 

jongste dochter die ze als baby op haar rug droeg, trok er in een reflex een hete frituurpan over, het 

was een wonder dat het kind niets mankeerde, van de rechterhand van de vrouw schoot alleen het 
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hompje vlees over dat diep binnen de wijde mouw stak. 

Beneden kuste ik de aangeboden hand en op haar vraag waar moeder was, antwoordde ik braaf. Ze 

liet me amper uitspreken of ze vloog al naar boven. Grote mensen – dacht ik (en dat denk ik nog 

steeds) – zal ik nooit begrijpen. Op het dakterras trof ik het mens moeder uitkafferend aan. Was ze 

dan gek geworden dat ze uitgerekend nu, op een zaterdag de was deed, het was toch sebt en dan was 

het sabbat voor de joden, dat was een ongeschikte dag voor de was en daarmee was de kous af. 

 

Op een vreselijke dag, vader was nog steeds thuis en dan verdween ik uit moeders slaapkamer, 

speelde ik in onze straat. Eigenlijk verveelde ik me, verschillende spelmogelijkheden had ik 

afgewezen, verschillende meisjes vonden me sinds de komst van mijn onderbuurmeisje blasé. Ik 

wilde alleen spelen met Rahmatallah, maar die moest de patio nog schrobben, alle kamers 

verluchten en dweilen op haar knieën. Ik wilde dolgraag helpen. Het zou niet de eerste keer zijn dat 

ik moeders kritiek uitlokte, omdat ik het huis van de buren hielp op te poetsen en dat ik dat van ons 

vervuilde. De vrouw van de oom gooide me letterlijk over de dorpel. Het duurde een eeuwigheid 

voor ze zich in haar uitgaanskleren vertoonde, een deftige, grijze djellaba voorzien van een kap met 

kattenoren en een beige, kanten mond- en neussluier. Zoals het een gelovige betaamde, ging ze alle 

dagen haar bejaarde ouders in de medina respect betonen. Niet lang daarna verscheen Rahmatallah, 

die van de dochters meer vrijheid kreeg, vooral als hun vriendinnen op bezoek waren. Die kwamen 

altijd als de moeder op stap was, beladen met al hun cassettebandjes, geroosterde pindanoten en 

zonnepitten. Rahmatallah en ik waren zo uitgelaten dat we zeven keren om ter hardst een blokje 

rond renden. Ik hield als eerste halt voor de brarek, ik was buiten adem en kon geen stap meer 

verzetten. Het was geenszins mijn bedoeling om lang te blijven hangen in de krottenwijk. Toen ik 

wat tot rust kwam, zag ik Rahmatallah door een van de geïmproviseerde deuren naar binnen kijken. 

De kleine aluminium huisjes waar de allerarmsten in woonden, zagen er vanbinnen meestal gezellig 

uit (in de zomer toch), maar het geval waar mijn vriendinnetje haar zinnen op had gezet, was pas in 

elkaar gestoken en daarom trok het haar aandacht. We kenden alle kinderen en eigenaars uit de 

buurt en als er iemand bij kwam, werd er zo snel mogelijk kennisgemaakt. Dat zal de reden geweest 

zijn waarom ze andermans eigendom zomaar frank binnenliep. Ik volgde haar en wat mijn ogen 

aanschouwden, zou me tot de dag van vandaag achtervolgen. Een baby, bijna letterlijk door het snot 

opgevreten, kroop rond in het enige vertrek dat door een doorzichtig bruin gordijn in twee werd 

verdeeld. Rahmatallah stond vlak voor het gordijn en keek kalm naar het tafereel. Ik rende zo snel 

ik kon naar buiten en hield mijn handen voor mijn gezicht, zoiets smerigs had ik nog nooit gezien. 

Die nacht en nog vele opeenvolgende nachten werd ik krijsend wakker, mijn vader vervloekend die 

me niet toestond bij mijn moeder te slapen. Het was de eerste keer dat hij me een pak voor mijn 
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broek gaf, omdat hij dol werd van mijn gedrag. Ik zou mijn mond houden, het was mijn fout, ik 

moest maar niet andermans huis zonder uitnodiging betreden. Ook moeder – dat wist ik instinctief – 

zou me met een pak rammel belonen als ik een woord loste. De ochtend van mijn vaders vertrek 

bracht ik door op het dakterras me afvragend of ik die gruwel echt had gezien of het me alleen maar 

had ingebeeld, ik durfde er ook niet met Rahmatallah over te spreken, die op die bewuste dag niet 

wegrende, maar bleef kijken en dan doodleuk gewoon naar buiten wandelde. ’s Nachts, zwetend, 

werd ik door moeder wakker gemaakt, ze wikkelde me overbezorgd in een deken en bracht me naar 

beneden. De imam brandde in de kleine mazjmaar wat kruiden en prevelde wat gebeden. Moeder 

bracht me terug naar boven en ik droomde weer van de vrouw, liggend op de rechterzijde, met de 

elleboog als kussen onder het hoofd, haar kleine baby voedend met de borst, de benen waren nog in 

de pijpen van haar salwar gestoken. Een onderbroek droeg ze niet, haar kandoura was 

omhooggerold tot aan het middel en de man lag achter haar, ook met zijn broek aan zijn voeten. Hij 

stak iets rubberachtigs – zoiets als een kouma waar water uit kwam en dat door de mensen uit de 

buurt van de sabila werd gebruikt om zich van water te bevoorraden, zo hoefden ze niet met flessen 

en emmers te zeulen – tussen haar billen en maakte daarbij vieze geluiden, die me nog steeds de 

stuipen op het lijf jagen. Het beeld van het ziek uitziende, kruipende kind en de baby aan de borst 

had me zo sterk aangegrepen dat ik er nog steeds van kan huilen. 

 

De vader van Rahmatallah kwam zijn broer opzoeken. Een slechtere periode kon hij niet uitkiezen, 

vond zijn schoonzus. Kon hij niet wachten tot het bijna herfst was, dan had hij vijgen uit de bergen 

kunnen meebrengen. Een zoon kwam mee, naar het schijnt wilde hij die inschrijven op school, maar 

zijn gastvrouw maakte hem duidelijk dat het weeshuis zich verderop bevond, vlak naast de zeballa. 

Rahmatallah werd koud noch warm van het bezoek, het was net of het niet haar bloedverwanten 

waren. Erger nog, ze bleef niet eens thuis voor ze, terwijl de vrouw van haar oom haar de 

toestemming had gegeven. Maar neen, het was donderdag en dan maakte ze het huis van Ba Sidi, de 

vader van de vrouw van de oom, schoon. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik haar overtuigd 

hoorde zeggen dat het morgen vrijdag was en het dus ongehoord was om de Koran te reciteren in 

een vuil huis. Toen ik de dochters ook hoorde bekvechten over wie er met de moeder zou meegaan 

naar de medina, wist ik dat er iets aan de hand was. 's Anderendaags hoorde ik Rahmatallah 

vanachter de gesloten voordeur terwijl ze de gang poetste, nieuwe liedjes zingen. Eerst kwam het 

vuile water over het trapje naar buiten; als een klein beekje stroomde het over de dorpel naar de 

straat. Ik leunde tegen het huis aan de overkant; ondertussen had ik mijn lesje geleerd om niet meer 

op deurtrapjes van de buren te zitten voor het middaggebed te horen was, want dan had je het 

gegarandeerd een keer zitten en kwam je er niet van af zonder natte kleren. Dan verscheen zij, 
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stralend als altijd, alsof ze het leukste spelletje op de aardbol speelde. Ze zong verder, zonder 

onderbreking voor een hoi of een hallo, het resterende vuile water in de emmer werd op de straat 

uitgegoten en met een zelfgemaakte borstel van takken keerde ze de hele straat schoon tot aan de 

goot om de hoek. Daar raapte ze het vuil met de blote handen bij elkaar, ik volgde haar, wetend dat 

ze naar de zeballa ging – misschien konden we nog wat huisraad bij elkaar graaien voor ze naar 

huis terugkeerde? – maar neen, ze gooide alleen het vuil weg en vertelde me doodleuk dat ze naar 

Ba Sidi zou gaan. Ze klapte ingewikkeld ritmisch met haar handen. Tot mijn ergernis kon ik haar 

niet nabootsen en ze deed er een dansje bij: "Gisteren gezien bij de Spanjaarden," vertelde ze terwijl 

ze in het rond draaide. Ba Sidi woonde in bij zijn zoon die onderwijzer was. Hij had twee zoons die 

ouder waren dan wij. Het gebouw waar ze woonden, behoorde toe aan een Spaanse koopman en 

werd onder andere ook verhuurd aan een joodse familie. Vanaf nu zou ik ook zeuren en zagen om 

mee naar de medina te mogen, de broer van de vrouw van de oom had een klein televisietoestel 

gekocht om zijn kinderen alvast vertrouwd te maken met het Spaans. Begin jaren zeventig was dit 

het prestigemiddel bij uitstek voor de volwassenen en dé droom van elk kind. 

 

Ba Sidi en zijn vrouw waren geen gewone mensen, ze werden vereerd door iedereen die ik kende en 

behandelden Rahmatallah en mij net als hun zeventien kleinkinderen. Ik vond het vreemd dat ze de 

ouders van de vrouw van de oom waren, want ze zagen er jonger uit – maar ja, het leven was dan 

ook niet mals geweest voor hun dochter – en wat heel belangrijk was voor me: ze konden al mijn 

onhebbelijkheden verdragen. Zo lachte Ba Sidi aan tafel als de marka van mijn ellebogen droop, 

omdat ik me te hard inspande om deftig te eten. Dat kon ik ook wel, maar met de ogen van de 

vrouw van de oom op me gericht, raakte ik in paniek en kon ik de tajinesaus maar niet op mijn 

stukje brood houden, want ik concentreerde me te hard om met de drie gegeerde rechtervingers te 

eten. In het huis van haar vader sloeg de vrouw van de oom niet op mijn handen, ze deed alleen 

teken met haar gezicht dat er aan mijn gedrag nog een staartje vastzat. Als mijn vader of zijn familie 

thuis was, dan vergezelden moeder en ik uiteraard de buren niet naar de medina. Moeder prijsde 

zich gelukkig met hen, voor haar waren ze familie. Ze kwam van het verre platteland en voor haar 

huwelijk had ze nog nooit een voet buiten haar vaders huis gezet, laat staan een stad gezien. Toen 

vader haar naar haar nieuwe huis bracht, trof ze de schoonfamilie aan, bepakt en beladen op het 

punt om naar el gharisj af te reizen. Grootmoeder had te veel uitgekeken naar de reis en te hard 

gewerkt om de centjes bij elkaar te krijgen om haar plannen voor beperkte of onbeperkte tijd in de 

koelkast te stoppen. De onwetende schoondochter moest haar plan maar trekken. Wel gaf ze haar 

een massa instructies: zo  mocht ze het huis zonder haar echtgenoot nooit verlaten, nooit naar de 

bakal gaan, niemand binnenlaten behalve haar vader, de dagelijkse boodschappen kon ze op de poef 
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krijgen, ze moest de onderburen maar vragen om voor provisie te zorgen, die hadden namelijk twee 

reuzinnen van dochters, zo noemde ze thuiswonende dochters met groeiende borsten. Wat haar 

betrof konden meisjes hun eerste menstruatie het best krijgen in het huis van hun echtgenoot. Dat 

was ongetwijfeld ook een reden om mijn moeder te haten, die ouder was dan de gemiddelde bruid. 

Volgens haar verdiende haar zoon beter dan de oude onvruchtbare vrouw met wie hij naar huis was 

gekeerd.  Ze was niet eens vertrokken of de vrouw van de oom zei tegen moeder dat ze haar 

dienstmeid niet was. Ze leerde moeder hoe ze zich moest kleden om in het publiek te verschijnen en 

ook de waarde van het geld. Veel later pas zou ik begrijpen dat vele frustraties van de 

onderbuurvrouw gelinkt waren aan haar positie van dochter van, echtgenote van, en moeder van een 

briljante zoon. Ze leek veel meer op haar vader dan ik als kind kon zien. 

 

Rahmatallah kon de zoons van de broer van de vrouw van de oom niet luchten; ze vond het echte 

ettertjes en stoefkonten met hun plastieken auto's, gekregen op Asjoera. Wij meisjes moesten ons 

gelukkig prijzen met een darboeka die helemaal in onze kinderhand verdween. Ik hoef er dan ook 

niet bij te vermelden dat het ding waardeloos was en geen enkel geluid produceerde. Ba Sidi maakte 

ons erop attent dat de twee jongens ook niet gelukkig waren met hun nieuwjaarsgeschenk. Ze 

hadden liever een cassettespeler gehad om hun eigen muziek te spelen in plaats van altijd te moeten 

dansen naar de pijpen van de radiostemmen. Eenmaal worstelde Rahmatallah met een van hen, hij 

hield er een gescheurd hemd aan over en een platgedrukte auto. Ba Sidi gaf hem, zéér tegen de zin 

van z’n dochter, de schuld. Hij moest haar maar niet voor luizenbol uitmaken. Ik heb in mijn hele 

leven maar twee plezante nieuwjaarsfeesten gevierd: het eerste in de medina en het tweede thuis, 

maar met de windpokken. Die had ik van Rahmatallah overgekregen. Het was zo erg met mij 

gesteld dat mijn hoofd kaal diende te worden geschoren. Moeder is er nog steeds niet goed van, 

volgens haar is het met mijn dikke vlecht nooit meer goed gekomen. De ziekte belette ons niet om 

van de feestdag een ongelooflijke gebeurtenis te maken. Moeder nodigde alle meisjes uit van wie ze 

wist dat ze de windpokken hadden overleefd; ik was een gelukkig kind en dat was dankzij 

Rahmatallah, die van alles het beste maakte en ondanks alles graag in het huis van haar oom 

woonde. 

 

De winter leek eindeloos, maar had zich uiteindelijk dan toch gewonnen gegeven. Mijn familie was 

huiswaarts gekeerd naar het verre el gharisj (waar het oord zich ook mocht bevinden; ik wenste ze 

met veel plezier een goede reis en een lang en gelukkig verblijf). Normaal kwam alleen vader 

geregeld over, maar omdat zijn zus in de zomer zou trouwen, waren ze ook met eindejaar 

afgekomen om de bruidsuitzet met de kleermakers en de juweliers te bespreken. Moeder en ik 
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waren altijd blij als de rust en de routine terugkeerden in ons bestaan; ik was vooral content dat ik 

weer de straat op kon, ik kwam alleen thuis omdat ik moest, om te eten of te slapen, zelfs plassen 

deed ik op straat. De vrouw van de oom was een goede vriendin van grootmoeder, maar toch vond 

ze moeder ook aardig; ze heeft dan ook nooit een slecht woord over haar gezegd aan haar 

schoonmoeder. Van Rahmatallah hoorde ik voor het eerst het woord zawya. De vrouw van de oom 

ging er één organiseren en dus moesten de sofa's uit het grootste vertrek verwijderd worden, de 

bezoekers zouden op de grond zitten. Voor de eerste gasten arriveerden, werd ze naar ons huis 

gestuurd. Terwijl moeder het avondeten bereidde, glipten we naar het dakterras en vroeg ik haar 

meer uitleg over hetgeen er beneden gaande was. Een zawya is een onderonsje met de djounoun; 

toen mijn grootouders, mijn tante, mijn oom en vader in huis waren, hebben ze heel wat onzichtbare 

monsters aangetrokken. Ik mocht het ze niet kwalijk nemen, want zij konden er ook niets aan doen 

dat ze zo beladen waren met negatieve krachten. Nu ze vertrokken waren, was het hoog tijd om het 

huis te reinigen. Ik geloofde elk woord van wat ze zei (zelfs nu ik eraan terugdenk, ben ik geneigd 

haar te geloven, terwijl ik goed weet dat ze van bazelen hield). 

 

In de buurt was het de traditie om wekelijks naar de hamam te gaan, de kinderen gingen met de 

vrouwen en als de jongens ouder werden, gingen ze met de vader tot ze oud genoeg waren om 

alleen met vrienden het vuil van hun lijf te schrobben. Tot Rahmatallah kwam, had ik een hekel aan 

de hamam; omdat zij niet over de luxe beschikte om wekelijks te gaan – alleen met de feestdagen 

werd haar dit uitje gegund – was ze in de zevende hemel als ze mee mocht en ze beleefde dan 

plezier voor tien. Er waren verschillende badplaatsen voor rijke, minder rijke en arme mensen. 

Moeder ging uiteraard met de dochters van beneden en hun moeder; dat was de hamam van de 

naaisters, want de meisjes gingen naar een mâalma, een meesteres in de naaikunst (vandaar ook dat 

Rahmatallah de mooiste bruidjes had). De eerste keer dat Rahmatallah meeging, maakte ze me 

attent op allerlei vrouwen. Velen herkende ik zonder kleren nauwelijks. Het leek wel dat er altijd 

van alles gebeurde en te beleven viel als zij ergens kwam, zo waren we nog niet eens behoorlijk 

binnen of we hoorden luid gejammer. Het bleek een huilende vrouw te zijn die erachter was 

gekomen dat haar wederhelft in een andere stad, amper anderhalf uurtje met de bus, een andere 

vrouw en twee kinderen had. Terwijl ze de haren van haar dochter kamde die voor haar met 

uitgestrekte benen zat, ging het gejammer als volgt: "Neem alles, jij hoerenkind, waarvoor je niet 

meer hoeft terug te komen en vertrek, vuile lelijke bedrieger. Wat ons bond, is in rook opgegaan en 

ik opende nochtans gewillig mijn benen, je hoefde niet eens buitenshuis te zoeken!” Sommige 

vrouwen probeerden haar te kalmeren door te zeggen dat het nu eenmaal mannen waren, dat zij niet 

de eerste en ook niet de laatste was die zo'n vernedering onderging. Het arme kind hoorde de 
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slechtste dingen over haar vader, maar gaf geen kik, ze zou niet de eerste zijn die een pak rammel 

op de geboortejurk riskeerde als ze heisa durfde te maken. Moeder trok ons meteen naar het tweede 

vertrek, de naaisters in spe bleven in het vertrek, het voorwendsel gebruikend dat ze zouden 

flauwvallen als ze meteen doorliepen naar het warmere gedeelte. De waarheid was anders: ze 

wilden van ons de kinderen verlost worden, zeker toen ze een pasgehuwde vrouw hoorden 

verkondigen: “Als mijn geliefde mij moe wordt, zal ik het niet kunnen verdragen, dan verdrink ik 

me in Malabata." Rahmatallah riep hierop dat de golven haar terug zouden uitkotsen, de zusjes 

hadden deze opmerking gelukkig niet gehoord, anders zwaaide er wat voor haar. Als bij  wonder 

bleek er niets speciaals op te merken in het middelwarme vertrek: gewone vrouwen die zichzelf en 

hun kinderen wasten. Rahmatallah verzon dan zelf maar verhalen over djounoun, sjaytan en de 

reuzin – goula – met twee hoofden die kinderen at, nadat ze hun benen en andere lichaamsdelen 

stuk voor stuk had afgerukt. De verhalen werden niet verteld in aanwezigheid van moeder, maar als 

ze er niet was en zich in het warmste gedeelte van de hamam bevond waar ze aanschoof voor 

emmers heet water. Toen het wat kalmer werd in het warmste vertrek en we geschrobd en geboend 

waren, kregen we toestemming om elk een emmer water te halen. Voor ons in de rij stond een 

magere hoogzwangere vrouw. Rahmatallah keek zonder schaamte naar de bolle buik en fluisterde 

dat de vrouw geen navel en tepels had. Ik durfde niet te kijken en gedroeg me alsof ik haar niet had 

gehoord, ik schaamde me dood. Het was er een drukte vanjewelste; tijdens de winter bleven de 

mensen sowieso wat langer baden en genieten van de hitte. De naakte vrouwen en kinderen voelden 

zich op hun gemak, niet zoals moeder en ik die altijd onze onderbroeken aanhielden. De gêne die ze 

van het platteland meebracht, zou haar de rest van haar leven blijven achtervolgen. Ondertussen was 

het onze beurt om de emmers te vullen, een dikke vrouw scheen ons niet te zien en vulde haar 

emmer. We lieten haar begaan, maar toen haar evenbeeld met uitstekende boventanden – wat een 

dochter bleek te zijn – hetzelfde wilde doen, duwde Rahmatallah haar van de waterput, ze belandde 

op de harde vloer en de moeder duwde op haar beurt Rahmatallah tegen de grond. Het was moeder 

die ons in 't oog had gehouden, die op ons toesnelde en de gemoederen wat tot rust bracht. Moeder 

zette ons wat verder bij een jonge vrouw die haar oksels zat te scheren met een peuter tussen de 

benen, terwijl ze onze emmers vulde en de dikke vrouw vroeg op te houden met schelden en lelijke 

woorden naar Rahmatallahs hoofd te slingeren. Ik had nog nooit een vrouw zich zien scheren terwijl 

een peuter aan haar schaamhaar zat te trekken of zijn leven ervan afhing, Af en toe trok ze z'n 

handjes weg of legde ze er zijn autootje in terwijl ze zei: "Speel maar mooi en hou je stil." 

 

Het was weer zover: de oudere meisjes hadden ons hardhandig van het huisraad ontdaan, we 

bevonden ons op de zeballa en zochten naar nieuwe meubelen, vooral keukengerei was een 
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dringende zaak, daar het al middag was geweest en wij nog altijd geen stoofpotje hadden bereid. De 

dagen waren nog steeds kort en dat speelde niet in ons voordeel, want dan moesten we ook eerder 

binnen zijn. Tegelijk zochten we naar frisdrankdoppen – die gingen door voor theeglaasjes – 

onmisbaar in elk huishouden. Wat moesten onze gasten wel van ons denken dat we hen niet eens 

met thee verwelkomden? Jongens en meisjes in scoutspakjes kwamen uit het weeshuis. We staakten 

onze zoektocht en bleven hen een tijdje gadeslaan; ze zagen er toch niet uit zoals de vrouw van de 

oom ze talrijke keren had beschreven. Integendeel, ze zagen eruit als de kinderen op de Spaanse 

televisie in het huis van Ba Sidi. Ik volgde hen, ze stapten in de richting van de sabila die gevestigd 

was op de enige weg waar auto's konden parkeren en daar stond trots een bus geparkeerd, omdat die 

nergens anders een betere plek had gevonden. Ik zag Rahmatallah verlangend kijken naar het 

voertuig. Dat was een ander prestigeobject, hoewel ik later zou vernemen dat mijn vader in die tijd 

met een Jaguar rondreed, weliswaar een tweedehandse, maar toch... (sinds ik het mij kan herinneren 

heeft hij het in ieder geval tot mijn grote ontgoocheling niet meer gepresteerd om in zo'n auto te 

rijden). We zagen hoe de bus volliep, wegreed en we voelden hoe de zin ons was vergaan om onze 

gasten nog thee aan te bieden. Als weeskinderen er zo uitzagen en in bussen rondreden, dan wilden 

we ook wezen zijn. 

 

In de buurt waren er drie winkeltjes die alles verkochten: van aspirine tot teenslippers. Onze vaste 

winkelier was een Korangeleerde die ze al een hele tijd niet meer op een rijtje had. Zo trok hij zijn 

kleren uit en nam een douche in de sabila terwijl tientallen mensen met lege emmers en flessen 

stonden te wachten en toe te kijken; een Korangek bracht geluk of ongeluk en moest je dus laten 

doen. De gekke bakal kon je wel eens vervloeken en waar stond je dan? Misschien wel in Cortobi, 

het slechtste ziekenhuis aller tijden, waar het ongedierte tegen de muren kroop en over de handen 

van de onbekwame artsen liep te likken. Om beten te ontlopen durfden ze het niet wegjagen en 

ontsmettingsmiddel hadden ze niet. Daar moesten de patiënten zelf voor zorgen, ook andere 

benodigdheden zoals pleisters, windels, injectienaalden, diende men zelf mee te brengen. De 

gescheiden vrouw met één oog en drie zoons – die als de pest werd gemeden – werkte bij een 

joodse familie. Ze was net terug van haar werk en zag haar jongste zoon als laatste in de slordige rij 

staan aanschuiven. Ze liep naar hem toe, trok de jongen aan zijn oor omdat hij als laatste stond en 

besloot de zevenendertig vijfliterflessen zelf te vullen. De mensen keken haar aan of ze zelf gek 

geworden was. Omdat ze maar één oog had en er over haar allerlei verhalen de ronde deden, durfde 

men haar niet van de waterkraan weg te trekken (menigeen liep er slagen en verwondingen op als 

die zich niet aan de ethiek van het wachten hield). Rahmatallah die voor de zoon had gestaan, zag 

haar kans schoon en zo onzichtbaar mogelijk manoeuvreerde ze zich tussen de vrouw, de zoon die 
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de flessen aannam en de Korangek, die de Fatiha met witte ogen reciteerde. De menigte begon 

onrustig te worden, maar ondertussen had ze haar vier vijfliterflessen gevuld en zonder 

kleerscheuren ontsnapten we op tijd uit de hel, want het overzicht op de rij was verdwenen, ook de 

Korangek was in geen velden of wegen te bespeuren, terwijl er overal om ons heen rake klappen 

vielen. 

 

Eindelijk maakte de lente verlegen haar intrede. Een mooie periode brak aan, de mirinda ging 

meestal beneden door, in de tuin van de buren. De vrouw van de oom was er zelden en niemand 

scheen haar te missen. Soms was de enige zoon des huizes aanwezig; als de avond viel en het kil 

werd, wikkelde hij ons in warme dekens, hij plukte ongerijpte druiven voor de vrouwen en de 

meisjes of  speelde met Rahmatallah en mij zijn geliefkoosde spelletje (voor ik de windpokken 

kreeg). Dit was: één vlecht maken met onze haren. Hij slaagde er altijd in om het zo geruisloos te 

doen dat we het nooit doorhadden en uiteindelijk met elkaar in de knoop lagen. We wensten vaak 

dat hij onze vader was en vroegen ons af of hij een vriendinnetje had. Hij was een heel bescheiden 

iemand en we hoorden hem vaak de vaders uit el gharisj beklagen, die vreemden voor hun kinderen 

en vrouwen waren. Dan had ik het met de mijne getroffen, want hij stuurde me vaak de mooiste 

spulletjes en omdat moeder noch ik kon lezen, schakelde hij over op cassettebandjes in plaats van 

de nietszeggende brieven die luidop bij de buren, op het kerkhof of bij de bakal werden gelezen. Hij 

kwam ook zo vaak hij kon – soms maandelijks – en niet alleen op de verplichte twintig dagen 

tijdens de zomermaanden. Telkens als vader er was zonder zijn familie, was het huis altijd vol. De 

vriendinnen van de dochters van de buren waren allemaal verliefd op hem en deden hem openlijk 

voor mijn moeder huwelijksaanzoeken en streken zijn hemden, ze beweerden dat mensen van het 

platteland niet konden strijken; een klein campinggasvuurtje werd in de kamer gezet en een 

strijkijzer werd naar boven getoverd. Zulke vertoningen werden alleen gehouden als grootmoeder er 

niet was en ondanks het feit dat ze de sfeer vaak kon verpesten in huis, snakte ik altijd naar haar 

komst als het jonge gezelschap ontvlamd raakte en geen blad voor de mond nam. Moeder maakte 

thee en ik denk dat ze zich in de keuken terugtrok, omdat ze het niet kon aanzien. Later, alleen op 

haar kamer, maakte ze zichzelf ongetwijfeld wijs dat de meiden meer reden tot jaloezie hadden dan 

zij. Uiteindelijk had hij haar als echtgenote gekozen, terwijl zij er als eersten waren. Van vader 

mocht ik me niet vertonen in de buurt van de sabila, hij huurde iemand in die voor ons water bracht 

en zodra hij vertrokken was, zegde moeder eenzijdig het contract op. Ze was zo zuinig als de pest 

en gunde zich zelden een pleziertje. Naar de faran mocht ik ook niet gaan; vader bracht in de 

voormiddag het brood dat moeder had gekneed zelf naar de bakkerij om te bakken. Een tarah 

bracht het nog warme brood naar ons huis, de bakkersknecht accepteerde met grote verlegenheid de 
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fooi die moeder hem aanreikte. Ook dit contract werd eenzijdig opgezegd als de heer des huizes 

vertrok. Vader was ongelooflijk geliefd in de buurt en een van de weinige mensen naar wie de zoon 

van de buren opkeek, hij hield ook veel van mijn moeder, dat sprak uit elke beweging; misschien 

hield hij gewoon van het menselijke ras tout court. 

 

Vader was een moderne jongeman. Als kind verliet hij zijn geboortedorp, een deel van zijn 

puberjaren bracht hij van zuid naar noord in el gharisj door – alsof hij eerst aan het weer moest 

wennen voor hij verder kon reizen. Hij sprak openlijk over alles met moeder, zelfs in mijn bijzijn 

liefkoosde hij haar, omgekeerd was dat helaas niet het geval. Vlak voor hij in de winter vertrok, 

maakte hij haar zwanger, ik moet vier of vijf jaar geweest zijn en als ik me niet vergis, was ik 

aanwezig bij de voorbereiding. Moeder was zo verlegen dat ze de imam niet durfde te vragen dit 

aan vader te schrijven, nochtans waren onderwerpen als voortplanting, kak en pis dagelijkse kost bij 

de buren. Hun motto leek te luiden: wat de natuur in gang bracht, was Gods werk. Moeder werd 

dikker en plande om met mij een foto te maken en die naar vader op te sturen. Zo kon hij zelf zien 

in wat voor staat ze verkeerde. De vrouw van de oom bracht ons naar een fotograaf in de medina en 

een week later vertrokken we op cellofaanpapier naar vader. Onze zending kruiste zijn telegram 

waarin stond dat hij een zwaar werkongeval had overleefd en nog drie weken in het ziekenhuis zou 

verblijven. Het zou maanden duren voor we hem weer te zien kregen. De imam bracht het telegram 

persoonlijk, nog lang voor het middaggebed zou weerklinken. Minder dan een week later zou ze 

een miskraam krijgen, alleen de imam en zijn vrouw hebben het geweten. Dezelfde avond 

arriveerde haar vader van het platteland. Ze was blij om een bloedverwant te zien, maar 

tegelijkertijd was het een lastig bezoek daar ze de woorden niet bezaten om te praten over hetgeen 

hen nauw aan het hart lag. En daarbij verbleef hij in het dichtst bij het toilet gelegen vertrek, wat 

maakte dat ze zich tijdens zijn hele verblijf niet kon ontlasten of verschonen als hij in huis was. In 

de stammengemeenschap waarvan zij afkomstig waren, werd met kak en pis niet alleen rood 

weggekeken als een kind zich bevuilde, maar het was ook iets wat je niet openlijk deed en 

onopvallend naar de enige wc in huis gaan na een miskraam, getuigde volgens de vrouw van de 

oom van de ergste boerenmentaliteit. 

 

Gelukkig vertrok grootvader snel naar vanwaar hij kwam en konden we ons weer ontspannen. Ik 

haatte het als ik me geforceerd voelde en me anders moest gedragen en dat was altijd het geval als 

er iemand bij moeder was. Rahmatallah kwam dan niet naar boven en ik mocht niet naar buiten. Ik 

had het gefluisterde kindergeroddel en onze mirinda’s in de tuin erg gemist. Het was in de buurt 

heel gewoon om kinderen te misbruiken, zelfs moeders sloegen hun kinderen openlijk op straat, dat 
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was gewoon de norm, ze leken in stilte te vertellen: “Kijk eens hoe goed we onze kinderen 

opvoeden.” Een keer klopte een ongehuwde tante haar neef een tand uit de mond en haar zus, de 

moeder van de tiener, sloeg hem krijsend bewusteloos naar Cortobi, omdat hij met zijn broek tot 

aan zijn enkels met de ongehuwde werd betrapt en haar uitschold voor hoer. De jongen bracht de 

huwelijkskansen van zijn tante in het gedrang en voor zoiets was geen straf te zwaar. De dochters 

van beneden vertelden moeder de roddel (ze onderhielden nauwe banden met de buurttamtam). Ze 

kon het niet vatten: vanwaar zij kwam, was het al een misdaad om openlijk naar de wc te gaan, laat 

staan zulke taal te hanteren. Dat de jongen werd geslagen, vond ze ook compleet normaal, maar 

Cortobi vond ze een stap te ver. Toch bleef ze erbij, hoorde ik haar murmelen tegen de dochters, dat 

het zijn fout was. Moeder kon het niet verdragen om mij te slaan, al kwam ze hier niet openlijk voor 

uit; als ik een mep verdiende, rende ik altijd weg. Haar slippers raakten me nooit, want die werden 

niet in mijn richting gegooid en de riem sloeg tegen de muur of in de lucht, terwijl ik luid 

schreeuwde en huilde dat ik niet meer stout zou zijn. Als ik haar triest had gemaakt, kon ik mezelf 

wel doodknuppelen, dan zocht ik altijd schoorvoetend haar warmte op, trachtte haar te troosten en 

beloofde haar het braafste meisje ter wereld te worden. Rahmatallah verkeerde in een andere 

situatie; die kreeg bijna dagelijks rammel; vooral de oudste dochter was ze een doorn in het oog. Ze 

moest de meest vieze klusjes opknappen, zoals met staalwol alle aluminium kookpotten schuren tot 

ze blonken als spiegels. Soms hielp ik haar om sneller te kunnen spelen of omdat mirinda eraan 

kwam, want als ze niet gedaan had, kreeg ze geen vieruurtje. 

 

De kinderen onderling gingen op straat ook niet bepaald zachtaardig met elkaar om. Tijdens het 

hinkelen werd het gezicht van de verliezer tegen de grond geschuurd tot de wangen, het voorhoofd, 

soms het hele gezicht bloedde en er serieus geschaafd uitzag. Eigenlijk overleefden alleen de 

sterksten in zo'n hiërarchische structuur en dat was dus eigenlijk iedereen: de slachtoffers van 

vandaag waren de bazen van morgen en zo ging het maar door. Zelf heb ik nooit ergens deel van 

uitgemaakt (Rahmatallah telt niet mee, die was zelf een uitgeslotene) en dat is nog steeds aan me te 

zien. Ik kan nog altijd heel veel dingen niet benoemen, hoewel de allerkleinste buurtkinderen toen 

al voor alles woorden hadden; zelfs een gevarieerde woordenlijst om het geperverteerde te 

benoemen. In de buurt van de zeballa was een kleinere, achterliggende stortplaats waar kinderen bij 

de oren vandaan werden getrokken als een volwassene ze er betrapte. Rahmatallah en ik belandden 

er een keer toevallig tijdens het uitkammen van het stort op zoek naar altijd verdwijnend huisraad. 

Een man met een kap over zijn hoofd zat niet ver van ons op zijn hurken. We schonken er geen 

aandacht aan tot hij de auberginekleurige, versleten djellaba tot boven zijn middel trok. Zijn plasser 

zag eruit als een giftige slang en wat we in de verste verte niet verwachtten, gebeurde: hij plaste in 
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onze richting. Als bij wonder werden we niet nat; de urineboog maakte een grote bocht boven ons. 

Rahmatallah liet de verroeste blikken gecondenseerde melk en erwten die als een baby in haar 

armen lagen, vallen. Ze trok me bij mijn hand en zette het op een lopen. Door de schok van het 

trekken aan mijn hand verloor ik een teenslipper – oranje met een plastieken bloem – die ik nooit 

meer terugzag en dit bezorgde mij een duchtig standje van moeder. We renden als kippen zonder 

koppen, te laat beseffend dat we in de tegenovergestelde richting dieper de zeballa inliepen. Ergens 

uit het niets dook er een geïmproviseerde tent op vervaardigd uit tot op de draad versleten dekens. 

Twee scharminkels van jongens met veel te grote broeken die met koorden als riemen rond hun 

middel werden gehouden, die op blote voeten waren, keken door grote gaten naar binnen. De 

kleinste van de twee had groen snot aan zijn neus, ook op zijn kin en rechterwang plakte het goedje. 

Hij gunde ons blijkbaar wel een glimp van het spektakel, want hij duwde een pand van het deken 

helemaal opzij, zodat wij een goed zicht hadden over de hele scène en de drie mannen. Hij sloot 

weer de achterkant (of was het de voorkant van de tent?). Het volgende dat ik mij herinner was 

Rahmatallah en ik zittend op een stenen trap. Het was eigenlijk een steile straat gebouwd in de vorm 

van een trap. Als Rahmatallah niet had gezegd "Laten we weer een kijkje gaan nemen, ze zullen nog 

wel een tijdje bezig zijn." en "Naakt zullen ze wel niet achter ons komen hollen." had ik zeker 

gedacht dat ik het me allemaal had ingebeeld. Maar neen, mijn ogen hadden werkelijk twee mannen 

op hun knieën gezien, hun lichamen aan elkaar geplakt, terwijl de derde rechtstond en zijn plasser in 

de mond van de eerste van de twee had steken. Hij maakte met zijn heupen bruuske 

dansbewegingen zoals vrouwen op trouwfeesten plegen te doen. 

 

Naast de voor-beperkte-tijd-gekke-bakal hadden we een voltijdse gek. Hij woonde achter onze hoek 

vlak over Si Ali's grote huis. Hij heette Bachir. Lang dacht ik dat dat woord synoniem was voor zot. 

De talrijke Bachirs die ik nog zou ontmoeten, bewezen me het tegendeel en geloof het of niet, ik 

begon het zelfs een mooie naam te vinden. Mijn eerste zoon zal dan ook zo heten, dat zweer ik op 

de dood van de eerste Bachir die zich van het dakterras op zijn baghrir-kraam zou werpen. Maar dat 

was voor de nabije toekomst. Bachir was een grote, mooie man met een rechte neus: zijn familie 

had hem aan een onvruchtbare, oudere vrouw uitgehuwelijkt, zodat deze goed voor hem zou zorgen 

als zij er niet meer waren. Als hij helder was, dan zeurde hij zijn bejaarde vader de oren van zijn 

kop over het starten van een handelsonderneming. Als de helderheid ophield, dan trok hij weer 

lallend door de nauwe straatjes, God en alleman vervloekend. Op een koude voormiddag, op weg 

naar de faran met het nog ongebakken brood, kwam ik hem tegen. Het begon te druppelen en hij 

dacht dat de lieve Heer op hem spuugde. De regen ergerde hem zo erg dat de waanzin in hem begon 

te broeien, te koken en razend trok hij de houten plank waarop de twee broden lagen uit mijn 
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handen en gooide ze tegen het smeedijzeren traliewerk van een gesloten raam. Een oudere man riep 

naar me dat ik me uit de voeten moest maken, maar ik stond aan de grond vastgenageld. Even werd 

de pijn van Bachir de mijne en ik voelde alsof er een bot mes in mijn buik werd geduwd op de 

plaats van de navel. De hand die het wapen hanteerde, miste ervaring om de job snel te klaren, de 

foltering verliep slopend traag. De vader van Bachir zou dan toch bezwijken, mede onder druk van 

de schoondochter, en Bachir kreeg een flensjeskraam: hij had een leerjongen die de beginselen van 

het vak elders had geleerd, maar klanten bleven achterwege. Tenzij ze door de uitbater werden 

gedwongen, kocht – behalve Rahmatallah en  ik – niemand iets van hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


