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Dankwoord
Reisboeken ontstaan nooit zomaar alleen, om ze te kunnen schrijven is er
vaak hulp nodig. Soms vooraf, soms onderweg, en meestal omdat er sprake
is van onvoorziene omstandigheden of noodgevallen. Reisboeken hebben
altijd vele ouders.
Dank in Spanje aan Mariano López, Manuel Picazo, Carlos Burgo,
Fernando de Giles, Ana Ruiz-Tagle, Rafael Escuredo en aan de in Madrid
woonachtige Peruaanse schrijvers Jorge Eduardo Benavides en Santiago
Roncagliolo.
In Peru aan Hugo Cabiases (Lima), pater Joaquín García Sánchez
(directeur van het Centrum voor Theologische Studies in Iquitos), pater
Alberto Pérez en Magdalena (bibliothecaresse in Iquitos).
In Colombia aan pater Antonio Jover, dokter Manuel Elkin Patarroyo,
Raúl Rodríguez en Marcia Barboso (allen in Leticia).
In Brazilië aan de culturele afdeling van het universiteitsmuseum in São
Paulo, voor de foto’s van Dana Merril van de spoorlijn Madeira-Mamoré.
Tijdens mijn malaria: aan de dokters Raimundo Heder en Antonio
Carlos Alves da Silva (Hospital de la Beneficencia Portuguesa in Belém),
Magda Visser (Spaanse Ambassade), Patricia Mourau (Brasilia), Mercedes Castellano (Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken). Bij mijn terugkeer in Spanje, aan de dokters Rogelio López-Vélez (Hospital Ramón
y Cajal, Madrid) en Marta Cortés León (Hospital de la Paz, Madrid).
Aan mijn kinderen Ismael, Álvaro en Patricia en mijn broer José (naar
Brazilië gekomen namens al mijn broers en zussen), die naar Belém kwamen terwijl ik me op het randje van de dood bevond. In mijn ijldromen
van toen was het me niet duidelijk of ze me nu kwamen vertroetelen of
afscheid van me kwamen nemen.
Aan mijn vrienden van het ‘crisiskabinet’, zoals de groep heette die vanuit Madrid het verloop van mijn malaria op de voet volgde om de noodzakelijke middelen voor mijn genezing ter beschikking te kunnen stellen
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en die bestond uit: Jaime Hernando, José Vicente López-Tápero en José
Luis Miranda.
En, natuurlijk, aan mijn vrouw Chelo, die mijn leven heeft gered. Het is
aan haar, en niet aan mij, om te zeggen waarom ze dat deed.

‘Wees gewaarschuwd, Koning en Heer, stuur geen enkel leger deze helse rivier op, want als christen zweer ik je, Koning
en Heer, dat ook al kwamen er honderdduizend soldaten,
dan nog zou niet eentje het op deze rampzalige rivier overleven.’
Lope de Aguirre, Brief aan Filips II, 1561

‘Dit schouwspel van de levende natuur waarin de mens volkomen onbelangrijk is, heeft iets paradoxaals en beklemmends.’
Alexander von Humboldt, Van de Orinoco naar de Amazone,
1859

‘De enorme droefgeestigheid die er zich van je meester maakt,
laat zien dat je op een van de meest verlaten plekken op aarde bent. Dit zwaarmoedige gevoel, dat je vooral diep in het
Amazone-oerwoud overvalt, doet je in gepeins verzinken.’
Tavares Bastos, Het dal van de Amazone, 1866

‘De wereld is zonder de mens ontstaan en zal zonder hem
ondergaan.’
Claude Lévi-Strauss, Het trieste der tropen, 1955
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Voorwoord
Van alle rivieren op aarde stort de Amazone de grootste hoeveelheid water
in de oceaan, ongeveer 200.000 kubieke meter water per seconde, zegt
men. Niettemin worden de geografen het er maar niet over eens of nu de
Amazone of de Nijl de langste rivier op aarde is. Hoe dan ook, wie allebei
deze grote rivieren kent, zal het met mij eens zijn dat vergeleken met de
Amazone de Nijl slechts een miezerig stroompje is.
De oude Egyptenaren beweerden dat de Nijl in de hemel ontsprong en
daarom schreven ze aan die rivier een goddelijk karakter toe. Als dat zo
is, zou je van de Amazone kunnen zeggen dat hij soms wel uit het diepste
van de hel lijkt op te borrelen en daarom duivelse trekken vertoont. Wie
deze rivier ooit bevaren heeft, weet maar al te goed waar ik het over heb.
Midden 2002 besloot ik op zogenaamde lanchas, passagiers- annex vrachtschepen, langs de Amazone te reizen. Geen gevaarlijke wildwaterkano’s
dus en evenmin voor stinkend rijke toeristen bestemde, luxe cruiseschepen. Ik wilde de Amazone bevaren zoals de eenvoudige Peruanen, Colombianen of Brazilianen doen die zijn oevers bewonen: met een goedkoop
kaartje op zak en een hangmat om op het dek te slapen. Ik denk dat ik op
die manier iets meer dan 4000 kilometer de rivier ben afgezakt tussen de
steden Pucallpa en Santarém. Ook ben ik in de delta van de Amazone bij
de Atlantische Oceaan geweest, ongeveer 150 kilometer ten noordwesten
van de stad Belém do Pará. Het precieze aantal kilometers van mijn reis
langs de rivier heb ik, misschien uit luiheid, niet bijgehouden, hoewel ik
het met een kaart erbij best zou kunnen uitrekenen.
Ik ben mijn reis begonnen bij de Andes, waar de Amazone ontspringt.
Ik heb een paar zijrivieren van deze enorme waterstroom bevaren en verschillende steden en dorpen op zijn oevers bezocht, terwijl ik gebruikmaakte van passagiersschepen, ontelbare kano’s en, wanneer het echt niet
anders kon, helaas ook van vliegtuigen. Daar heb ik achteraf geen spijt van
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gehad, want die vluchten schonken me de indrukwekkende ervaring het
regenwoud en de rivier van boven af te bekijken.
Toen ik het regenwoud was ingetrokken werd ik door een anofelesmug
gestoken die me met Plasmodium Falciparum besmette, een gevaarlijke parasiet die de dodelijke vorm van malaria overbrengt. Ik moest in Santarém
van boord gaan om naar Belém do Pará te vliegen, dat een ziekenhuis had
waar ze me konden genezen. Nu ik over mijn reis schrijf, denk ik met gemengde gevoelens aan de Amazone terug, gevoelens waarin doodsangst en
weemoed met elkaar strijden. Terwijl ik de rivier bevoer, gaf hij me een bevrijdend gevoel. Maar de lucht die ik inademde was bijna altijd benauwd,
en het beeld van het regenwoud beklemmend.
Een oorverdovend gedreun en een ruimte zo eindeloos dat zelfs de machtige zon niet in staat was overal zijn licht te laten schijnen. Ik voorvoelde
heel duidelijk, die ochtend eind september, dat zoiets me te wachten stond
aan het einde van de dichtbegroeide rivierarm waarover we naar een van de
mondingen van de Amazone voeren. Op de oever viel geen kip te bekennen en sinds we de steiger van São Caetano de Odivelas achter ons hadden
gelaten in een motorboot met de naam Z-4 waren we slechts twee snelle
vissersboten tegengekomen. Om voor mij onduidelijke redenen hadden
die vissersboten zwarte zeilen en ik dacht dat ze misschien vanwege mij
in de rouw waren, want nog altijd was ik mijn leven niet zeker en zou elk
moment het hoekje om kunnen gaan. Een paar graden ten zuiden van de
evenaar en bijna twaalf uur lang, heerste er, terwijl het praktisch windstil
was, een drukkende hitte.
Na een reis van drie maanden voelde ik me net zo klef als die ongezonde
lucht: pas ontsnapt aan de tentakels van een malaria die me op de rand
van de dood had gebracht en me bijna een week lang van de dagelijkse
realiteit had afgesneden op de intensivecareafdeling van het ziekenhuis
in Belém do Pará. Maar ik verlangde ernaar het einde van die rivier te
zien die ik zo lang bevaren had, vanaf de voet van de Peruaanse Andes tot
aan de asgrauwe Braziliaanse regenwouden, die hier bij de monding nog
altijd zijn oevers bedekten. Ik rook geen enkele bekende geur en al evenmin kon ik de kleuren van de bomen, de lucht en de rivier onderscheiden.
Er hing een soort fijne witte nevel over het water die me de indruk gaf
door melkglas te kijken, waardoor de contouren van alle dingen rondom
mij vervaagden. Ik voorvoelde zoiets als een onmetelijke kosmische leegte
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voorbij de ivoorkleurige horizon waar, na het laatste dichtbeboste eiland,
de woelige oceaan zichtbaar werd. En bovendien had ik het gevoel dat er
een enorme galm, een verschrikkelijk donderen, een ongekend gedreun op
me af kwam gestormd, alsof er iets te gebeuren stond dat buiten alle normale referentiekaders viel. Ik geloof dat ik heel sterk het gevoel had dat de
rivier had besloten me met een enorme moddergolf in een oceaan vol afval
uit te braken. In zekere zin was ik een uitwerpsel dat werd meegesleurd
door gebieden die even schitterend als troosteloos waren. Misschien dat de
dood ons op dezelfde manier overkomt. Ik ben ervan overtuigd dat onze
ultieme en grootste waardigheid erin bestaat te weten hoe ons te gedragen
wanneer we de dood in de ogen kijken.
Maar misschien kwam dat gevoel wel door de resten urinezuur in mijn
bloed, een van de symptomen van malaria, dat de nieren aantast. Urinezuur veroorzaakt hallucinaties en wanneer het in grote hoeveelheden in je
bloed terechtkomt, kan het, als er niet op tijd ingegrepen wordt, eerst tot
vergeetachtigheid leiden, vervolgens tot hersenverlamming en uiteindelijk
tot de dood.
De schipper van de Z-4, die tegelijkertijd kracht en vriendelijkheid
uitstraalde, heette Antonio Careca. Even nadat we waren uitgevaren
gaf hij het roer over aan een jonge knul die hem vergezelde – ik geloof zijn zoon – en kwam naast me zitten op het dek om een praatje te
slaan. Maar omdat hij in een onverstaanbaar Portugees ratelde, kon ik
hem met geen mogelijkheid volgen. Ik denk dat hij als toeristische gids
probeerde op te treden, want terwijl hij praatte, wees hij naar de oever.
Careca kon niet weten dat ik alleen maar even de zee wilde zien, omdat
dat voor mij een soort overwinning betekende, niet alleen voor mijn reis
maar ook voor mijn leven. En hij wilde de vijftig riais die hij voor de
boottocht in rekening bracht – een prijs die hoe dan ook excessief was
voor zo’n uithoek in het noordwesten van Brazilië – eerlijk verdienen,
dat wil zeggen, door mij uit te leggen wat er aan land te zien was. Ik
antwoordde nauwelijks en keek de andere kant op wanneer hij naar een
bepaald punt op de oever wees. Uiteindelijk kreeg hij er genoeg van en
nam het roer weer over.
In andere omstandigheden zou ik ongetwijfeld vriendschap hebben gesloten met die vriendelijke en praatgrage man. São Caetano leek me bovendien zo’n plaats die je slechts hoeft te zien om er al een paar dagen te
willen blijven. Als mijn gezondheid het had toegelaten zou ik in dat dorp
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een pensionkamer hebben gehuurd en elke ochtend met Antonio Careca
zijn gaan vissen op de Atlantische Oceaan.
Maar nu wilde ik alleen maar die verblindende gloed zien die zich in de
verte, boven de zee, aandiende, nu wilde ik enkel overspoeld worden door
een enorm gedreun, en uitgebraakt worden door een gigantische walvis
om weer door een andere te worden verzwolgen. Zoals ik eerder zei, weet
ik niet of dat verlangen nu diep uit mijn binnenste opwelde of dat het de
naweeën van malaria waren, die je in een hallucinatoire en depressieve
toestand brengt. Mijn reis langs de Amazone liep ten einde en behalve ons
was er in die onmetelijke, troosteloze uithoek van de wereld niemand te
zien. Net zoals bij de ingang naar het dodenrijk.
‘Voorbij de evenaar bestaat er geen zondaar’, stelt een Portugees spreekwoord uit de zestiende eeuw. Dat spreekwoord slaat op die onmetelijke
gebieden in Brazilië waar de Portugezen beslag op legden toen ze na de
Atlantische kust de binnenlanden begonnen te koloniseren, vooral het
Amazonegebied. Eeuwenlang heerste er een totale wetteloosheid waardoor de wreedheid van de mens vrij spel had. En ook tegen het brute
geweld van het regenwoud was geen kruid gewassen.
Het lijkt me dat het geweld nog altijd de enige wet is in die onbarmhartige gebieden. Ik weet dat daar alles toegestaan is aan het geweld van de
natuur en aan mensen met de meest brute inborst. En dat als je er overleven wilt, je nooit je mening over iemand geven moet. Er valt me, nu ik aan
de rivier en aan het einde van mijn tocht denk, een vers te binnen uit ‘De
ballade van de oude zeeman’, het beroemde gedicht van Coleridge: ‘De
volgende dag was hij een nieuw mens: treuriger, maar ook wijzer.’
Wie bij de tropen aan een paradijs denkt om een plezierreisje te maken,
kan er maar beter nooit naartoe gaan. En wie zijn illusie zo nodig in stand
wil houden moet vooral naar die vriendelijke natuurdocumentaires blijven
kijken die om de haverklap op televisie te zien zijn. Wanneer je werkelijk
diep in de tropen doordringt, heeft dat schadelijke, ongezonde en kwaadaardige gevolgen. De tropen proberen je van je leven te beroven, omdat dat
hun bestaansreden op deze aarde is: dood, leven, dood, leven… dat is hun
meedogenloze cyclus. De tropen veranderen ons en het is niet eenvoudig
uit te leggen waar ik het hier over heb: wellicht vormen ze een onzichtbaar
wezen dat ons iets afpakt wat ons ooit heeft toebehoord of dat een deel
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van onze zintuigen vernietigt. Deze ongekende, uitzonderlijke ervaring
waar ik het hier over heb, laat de geest in net zo’n lusteloze onverschilligheid achter als een kater doet de dag na de dronkenschap, maar dan wel
een kater die je in je ziel voelt in plaats van in je lichaam. Een kater die je
levenslust om zeep helpt.
Veel mensen bejubelen de schoonheid van het Amazonegebied en geven er in hun beschrijvingen hoogdravende kwalificaties aan als ‘magisch’
of ‘paradijselijk’. Ze weten eigenlijk niet waar ze het over hebben. Een
handvol goede schrijvers echter, zoals José Eustasio Rivera, Germán Castro Caycedo, Manuel Rodrigues Ferreira, Mario Vargas Llosa en Marcio
Souza, hebben over de duivelse zijde van de Amazone verteld.
Zo beschreef José Eustasio Rivera het Amazone-oerwoud in zijn roman
La Vorágine (De maalstroom):
‘Waar vind je hier een paradijs, waar de vlinders die op doorschijnende
bloemen lijken, de magische vogels, de stroom van gezang? Een armzalige fantasie van dichters die alleen maar keurige parken kennen! Je hoort
hier geen enkele verliefde nachtegaal zingen! (…) Hier zijn ’s nachts alleen maar vreemde geluiden te horen, spookachtige lichten te zien, en
er vallen diepe stiltes. Het is de dood die rondwaart om leven te zaaien.
Hoor hoe de vrucht, terwijl hij met een klap uiteenspat op de grond, zijn
zaad verspreidt. Hoor hoe de vallende bladeren, die het woud met een
vaag zuchten vullen, zich als mest aan de wortels van de bomen aanbieden waaraan ze hingen. Hoor hoe met een doordringend knarsen de
kaken van een of ander beest een prooi vermalen uit vrees zelf vermalen
te worden. Hoor de waarschuwingssignalen, het weeklagen van wat sterft,
het diepe rochelen. En wanneer de dageraad zijn tragische glorie over de
wouden uitstort, begint het kabaal van de overlevenden: het gekrijs van
de pauw, het geknor van het everzwijn, het schaterlachen van de aap. En
dat allemaal vanwege die kortstondige vreugde nog een paar uur meer te
kunnen leven!’
Het beeld van de indiaan die op de idyllische oevers van een onvervuilde
rivier aan het vissen is, in het bezit van een eeuwenoude wijsheid, trots op
zijn eigen taal en onveranderde tradities, behoort tot het verleden. Op de
oevers van de Amazone wonen geen indianen en hun laatste nederzettingen bevinden zich diep in het oerwoud, ofwel in door de regering aan-
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gewezen reservaten, ofwel goed verborgen voor de blik van de blanke, die
ze soms met een stenen-, speren- en pijlenregen ontvangen als hij het
waagt hun territorium te betreden. Ze hebben goed begrepen dat een indiaan nooit een blanke kan vertrouwen, ook al is het een blanke die zegt
goede bedoelingen te hebben. En als iemand kan weten dat een blanke
nooit goede bedoelingen heeft dan zijn de indianen het wel.
Op de oevers van de rivier wonen mestiezen, voor het grootste deel
straatarm, geteisterd door vreselijke tropische ziektes en met een gemiddelde levensverwachting die erg laag is. Is het mogelijk van een typisch
‘ras’ te spreken dat op de rivieroevers woont? De Peruaanse romanschrijver
Santiago Roncagliolo schijnt dat te geloven, want in zijn roman El príncipe
de los caimanes (De prins der kaaimannen) schrijft hij:
‘… de indianen die op de oevers van de Amazone wonen, hebben zich
met andere indianen en met blanken vermengd. Hierbij hebben ze die
koperachtige tint en die erg uiteenlopende, bijna tegenstrijdige trekken
gekregen die hen vandaag de dag zo kenmerken: spleetogen en tegelijkertijd grote neusgaten, onbehaarde lichamen en tegelijkertijd een snor
en baard. Ondanks de rassenvermenging blijven er veel typisch indiaanse
trekken bestaan: het glanzende, altijd steile en stevige gitzwarte haar. Het
gladde lichaam, alsof het contact met de wereld direct is, zonder enige
defensie. En de rimpelloosheid, die eeuwig frisse huid samen met het
ontbreken van grijze haren en kaalheid. Dit alles maakt dat deze mensen
onveranderlijk zijn, er steeds hetzelfde uitzien vanaf hun twintigste tot
aan hun dood. Die dood komt trouwens gewoonlijk even na hun veertigste: een gemak om te sterven dat in schril contrast staat met een niet
bestaande ouderdom.’
Een paar weken voordat malaria me velde, vertelde dokter Manuel Patarroyo me in Leticia, in het Colombiaanse deel van het Amazonegebied,
het volgende. In zijn dodelijke variant van Falciparum ziet Plasmodium,
de parasiet die de ziekte veroorzaakt, er onder de microscoop uit als een
peer. Het is een blind organisme dat geen licht nodig heeft om te leven.
Wanneer de parasiet het menselijke lichaam binnendringt, doet hij dat in
zekere zin op de tast. Dagelijks verslindt hij tienduizenden rode bloedlichaampjes. Als hij niet tijdig wordt gestopt maakt hij alles op zijn weg
onherroepelijk af.
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Ik geloof dat ik hem heb gezien in de ijldromen die ik had, terwijl ik
op de intensive care van het ziekenhuis in Belém do Pará lag. Hij zag er
inderdaad uit als een peer, maar met zijn dikke, ovale lichaam, zijn kronkelende staartje en ontbrekende pootjes deed hij mij toch vooral aan een
donderkop, een kikkervisje denken. Hij kroop als een donkere naaktslak
zonder ogen. Vrat zich een weg door mijn lichaam en maakte dat mijn
hart, nieren en lever slecht en traag functioneerden, als oude motoren die
op het punt staan vast te lopen wegens oliegebrek. En toch, wanneer ik
dat enge beest in mijn ijldromen zag, voelde ik weerzin noch afschuw. Hij
voedde zich slechts en meende dat dat zijn goed recht was, net als ieder
ander levend wezen op aarde.
Hij bezat een kracht die even onuitputtelijk en consequent was als de
dood, de ouderdom of het verleden van ieder van ons.
Een rivier is nog wel wat meer dan alleen maar een enorme massa water.
Ik geloof dat alle grote rivieren een unieke ziel hebben. In zekere zin praten ze tegen ons en niet altijd is wat ze te zeggen hebben even vriendelijk.
Steeds heb ik dat gevoeld wanneer ik ze bevoer. Een paar keer hebben ze
op het punt gestaan me te doden om me vervolgens, met een zeker dédain,
vergiffenis te schenken. Maar ze hebben me ook veel geleerd over de mens
en over mezelf.
De ziel van de Nijl is kalm en onschuldig, waar hij ook stroomt, overal
gedraagt hij zich als een weldoener. De Nijl is moederlijk en kenmerkt
zich dan ook door een lieflijke vruchtbaarheid. Niemand haat hem en hij
maakt niemand bang. In Ethiopië, waar hij de Blauwe Nijl heet, ontglipt
en ontvlucht hij je met de verlegenheid die aan een kind doet denken.
De Congo is, net als een tirannieke vorst, grillig, arrogant, daadkrachtig
en imposant, maar tegelijkertijd voorspelbaar. Je voelt dat hij je louter in
een opwelling zou kunnen doden. De Congo is bruut en indrukwekkend.
En zijn kracht, misschien precies omdat die zo overweldigend is, verzoent
je met de natuur.
De Amazone is woest, bedrieglijk en luguber, heeft een dubbel karakter.
Hij jankt als een hysterische vorst der duisternis. Je weet dat hij je kan
doden, zoals de Congo, maar in zijn geval roept de gedachte te sterven een
onoverkomelijke angst in je op. Wanneer de schoonheid van de Amazone
bewondering opwekt, is dat slechts schijn: hij is een duivel die zich als een
engel voordoet.
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Het was een tocht die begon in de kou van het hooggebergte, met zijn zuivere, frisse wind, en eindigde in de hitte bij de oceaan, met zijn drukkende
lucht en hemel van vuil ivoor. Een tocht met onneembare bergkammen,
met waterstromen die zich dartelend als een veulen een weg banen door
rotskloven, rivieren die zich plotseling verbreden en eruit zien als zeeën,
regenwouden in slaap verzonken als op de dag van de schepping, winden
die zwakjes met de boomkruinen van de jungle en het water van de verraderlijke meren spelen.
Werkelijk alle soorten landschappen heb ik tijdens mijn reis te zien gekregen: eeuwige sneeuw, steile rotswanden, vlaktes met de adem van de
eeuwigheid, onbewoonde eilanden gelegen in de armen van ongenaakbare rivieren, maagdelijke stranden, de vuurgloed van zonsondergangen,
treurige woestijnen, genadeloze zonnen en fletse manen, het donderen en
dreunen van hoge golven op de oceaan. En daarbij heb ik alle geuren opgesnoven die het leven maar verspreiden kan.
Ik voelde dat ik Amerika vast had bij haar middel. En daarmee kronkelde ze even wellustig, verleidelijk en giftig als een slang.
Er wordt mij vaak gevraagd waarom ik reis en dan antwoord ik dat ik dat
eigenlijk doe om aan de dood te ontsnappen.
Maar nu ik me mijn reis langs de Amazone voor de geest haal, denk
ik dat ik juist mijn hoofd in de muil van de dood heb gestoken. En door
diezelfde muil ben ik opgeslokt, net zoals Jonas door de walvis. Bij de
Amazone heb je soms het gevoel dat hij je met huid en haar wil verslinden.
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‘Niets is afschuwelijker dan dat wit van haar leed’, zegt de Noord-Amerikaanse schrijver Herman Melville in Moby Dick over Lima. In deze manier om de hoofdstad van Peru te karakteriseren ligt de suggestie van een
gedode walvis besloten. Wie weet of Melville er niet op een nacht stomdronken is geworden en er al zijn geld heeft verspeeld in een casino. En
wellicht dat hij Lima daardoor voor de rest van zijn leven gehaat heeft als
een denkbeeldig monster dat hem voortdurend achtervolgde. Dat is in
ieder geval wat kapitein Ahab met die legendarische witte walvis Moby
Dick overkomt.
Hoe dit ook zij, op mij heeft de hoofdstad van Peru altijd een treurige en
verwarrende indruk gemaakt, een stad waarvan je niet weet of de ellende
waaronder ze gebukt gaat nu uit haarzelf of uit de ziel van haar bewoners
voortkomt. De Incacultuur, zoals de indiaanse cultuur van Zuid-Amerika
in het algemeen, is ten diepste melancholisch omdat de herinnering aan
het verleden ervan een tragedie blootlegt die niet met mooie woorden kan
worden verbloemd. Lima lijkt me op een overweldigende manier melancholisch omdat ze op een overweldigende manier indiaans is.
De schrijver José María Arguedas zei over Lima het volgende: ‘Een
grote stad die haar eigen vader en moeder de rug toekeerde, niets meer met
hen te maken wilde hebben.’ En mijn vriend, de uit Arequipa afkomstige
romanschrijver Jorge Eduardo Benavides, gaat zelfs nog verder wanneer
hij zegt dat ze de ‘wereldstad van de wanhoop’ is. Ik veronderstel dat niemand een dergelijke typering in een toeristische gids zal opnemen.
Die treurigheid van Lima maakt dat ik er meteen weer vertrek, eigenlijk
al de dag nadat ik aangekomen ben. Zoals ik nog vaker zal doen neem ik
een vliegtuig en vlieg naar het zuiden van Peru, naar Arequipa, dat het
dichtst bij Chivay ligt, een stadje vlakbij de Nevado del Mismi, de bergtop
waar de Amazone ontspringt.
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Ik kwam op een middag eind juni 2002 in Arequipa aan, een paar dagen
nadat er een volksopstand tegen president Alejandro Toledo had gewoed.
De inwoners staan bekend om hun trots en opstandigheid en vele van hen
streven zelfs onafhankelijkheid na. Toledo had in zijn verkiezingscampagne beloofd de twee waterkrachtcentrales, die goedkope energie leveren en
flink wat bewoners uit de streek van werk voorzien, niet te zullen privatiseren. Het zuiden van Peru stemde op Toledo. Die won en werd president.
Maar een paar maanden later besloot hij toch de waterkrachtcentrales te
privatiseren. Daarop kwam Arequipa woedend in opstand: de inwoners
braken de stenen uit de straten van de stad om die als zwaarwegende argumenten tegen de pas gekozen president te gebruiken. Toledo draaide zijn
besluit onmiddellijk terug om te voorkomen dat hij nog meer dan enkel
die stenen te slikken zou krijgen. Soms is de logica waarmee de geschiedenis zich voltrekt werkelijk keihard.
De dag dat ik er aankwam, stonden de leuzen tegen de president nog
op de gevels: ‘Dood aan Toledo, leve het moedige Arequipa, verdomme’
en ‘ Toledo, klootzak, rot op, zorg jij er maar voor je vrouw in privébezit te
houden’.
Zo was het in die dagen met Arequipa gesteld en de toeristen waren dan
ook massaal op de vlucht geslagen.
In iets meer dan een uur was ik van het monsterlijke Lima naar het zuiden
van Peru gevlogen. Aan de noordoostkant van het vliegveld van Arequipa
rijst een ruige bergketen met besneeuwde bergtoppen op, terwijl zich aan
de zuidkant een onbewoonde, kalkachtige vlakte uitstrekt vol droge ravijnen met steile rotswanden. Die woestijn en dat gebergte vatten perfect
het landschap van de Andes samen. Aan de trotse, stralend blauwe hemel
brandde een genadeloze zon.
De eerste indruk van de Andes met zijn nevados is overweldigend. Het
schitterende, poëtische woord nevado, dat op bergen bedekt met eeuwige
sneeuw slaat, geeft me altijd een overweldigend gevoel. Behalve voor bergen bedekt met eeuwige sneeuw wordt het woord ook vaak voor uitgedoofde vulkanen gebruikt. Het woord nevado gaat trouwens altijd vergezeld van del. Zo zeg je bijvoorbeeld niet Nevado Mismi maar Nevado del
Mismi, niet Nevado Ruiz maar Nevado del Ruiz. Dit del in de namen van
de ongenaakbare toppen van de Andes staat, net zoals in Spaanse adellijke
familienamen, borg voor het aristocratische karakter ervan.
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De enorme vulkaan die zich ten noorden van Arequipa verheft om haar
met zijn schaduw te beschermen of wie weet om haar met een onverwachte uitbraak van de kaart te vegen, heet Misti, wat in het Aymara ‘heer’
betekent. Er liggen nog twee grote vulkanen in de buurt van de stad: de
Pichu Pichu (‘Piek der Pieken’, in het Quechua) en de Chachani (‘Verborgen vrouw’, in het Aymara). De hoogste van de drie, de Chachani, reikt
tot 6075 meter. De huizen aan de noordkant van Arequipa liggen praktisch
aan de voet van de Misti, die slechts 250 meter lager is dan de Chachani.
Zo’n stad die lijkt te worden opgeslokt door drie enorme bergen is een
schitterend gezicht. Ze moet gewoon wel buitensporige mensen, een overvloed aan gekken, en ook schrijvers voorbrengen. Hier werden dan ook
monsters geboren als Abimael Guzmán, de leider van de guerrillabeweging Het Lichtend Pad, schoften als minister Vladimiro Montesinos, en
uitstekende schrijvers als Mario Vargas Llosa en Jorge Benevides. En, naar
ik veronderstel, ook talloze goede dichters van wie ik de naam niet ken.
Want net als in de dorpen en steden van Andalusië, zijn er in veel plaatsen
van Latijns-Amerika meer dichters dan schapen.
Zoals ik al zei, waren de sporen van het oproer dat was uitgebroken na
de verbroken verkiezingsbelofte van Toledo nog duidelijk zichtbaar in de
straten. Maar de inwoners van Arequipa zijn ijverig en houden van hun
stad. Bijna alle ruiten die tijdens de opstand waren ingegooid, waren alweer vervangen en in het oude centrum was men druk doende de straten te
herstellen en de leuzen van de gevels te verwijderen. Bovendien bestonden
de ploegen die de herstelwerkzaamheden verrichtten, zoals het een stad
die trots is op zichzelf betaamt, uit vrijwilligers.
‘De witte stad’ wordt Arequipa in Peru genoemd, vanwege de kleur van
de kalkstenen die gebruikt zijn voor de bouw van de kathedraal en de belangrijkste gebouwen van de oude binnenstad, zoals het jezuïetenklooster.
Hoewel die kathedraal niet bijzonder mooi is, heeft hij een tegelijkertijd
prachtige en vreemde preekstoel met houtsnijwerk van een Franse ciseleur.
De voet ervan is uit rood eikenhout gebeiteld en stelt de duivel in eigen
persoon voor, een gespierde en erg knappe jongeman met vleugels, een
slangenstaart, lang en overvloedig krulhaar, bokkenhoorns en een tandeloze mond waarvan de droevige trekken samen met de verdwaasde ogen
een vreselijk lijden uitdrukken. Die jonge Lucifer houdt zijn rechterhand
boven zijn hoofd alsof hij het drukkende gewicht van zijn ongeluk van zich
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af wil duwen. Met zijn linkerhand grijpt hij zich krampachtig vast aan een
steen, wellicht om aan zijn onafwendbare val in de hel te ontsnappen. Het
beeld van die arme duivel roept een geweldig medelijden en zelfs tederheid
op. Ongetwijfeld heeft nog nooit een duivel zoveel medelijden weten te
wekken als die van Arequipa.
Ik vermoed dat vanaf diezelfde preekstoel een van de priesters uit Arequipa gedurende het oproer zijn donderpreek tegen president Toledo hield.
Zoals me werd verteld, ging die preek ongeveer zo: ‘Je moet je naaste altijd
liefhebben, zelfs als die je geld schuldig is, want misschien lijdt hij wel gebrek. Je moet degene liefhebben die je treitert op je werk, want misschien
heeft hij het thuis wel zwaar te verduren. Je moet je schoonmoeder liefhebben, want de ouderdom is treurig en verandert de vrouwen in krengen.
Maar zij die waterkrachtcentrales privatiseren… die schoppen we er eerst
uit en pas daarna hebben we ze lief!’
Dit uitgesproken op de schouders van de duivel moet ongetwijfeld velen hebben doen trillen als een rietje. En het kan best zijn dat die preek
Toledo ertoe heeft gebracht zijn besluit over de waterkrachtcentrales terug
te draaien.
Ik bleef een paar dagen in Arequipa om de stad te bekijken en mijn reis
naar Chivay te regelen. De aangenaamste plek van de stad is ongetwijfeld
het enorme stadsplein met zijn bomen, bloemperken, kiosken, frisdrankenstalletjes, een fontein die de plaats markeert waar in 1854 een opstandige generaal is gefusilleerd, kinderen in keurige zondagse kleren, duiven
en schoenenpoetsers, die hun klanten haast een troon aanbieden om te
gaan zitten, terwijl ze hun schoenen laten glimmen.
Het viel me op dat er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat fotografen
rondstruinden die, een merkwaardig gezicht, een speciaal uniform droegen: een witte pet, een grijs jasje zonder mouwen en met ontelbare zakken,
een blauw overhemd, een zwarte stropdas, een donkere broek en zwarte,
glimmende schoenen. Allemaal hadden ze een polaroidcamera, zodat ze
de foto, waar ze vijf soles of anderhalve euro voor rekenden, bijna direct aan
de klant konden geven.
Boven op het altaar van de schoenenpoetser liet ik me door een van hen
fotograferen en, terwijl de foto aan het drogen was, praatte ik met hem
over zijn leven en zijn beroep. Hij heette Germán en verdiende met zijn
foto’s net genoeg om te kunnen leven en zijn familie te kunnen onderhou-
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den. Maar ook al had hij het niet erg breed, hij was gelukkig, zoals hij me
vertelde.
‘Mijn vader was erg arm, snapt u? Ik wilde niet hetzelfde leven hebben als hij. Hij zei me dat ik erg hard moest werken en me netjes moest
gedragen en in het begin deed ik dat ook en was overal de beste in. Maar
omdat ik nog jong was, kon ik mezelf niet in de hand houden en verspilde
alles wat ik had verdiend weer even snel. Daarna kreeg ik spijt en leerde
ik fotograferen. Zo klom ik uit het gat. Ik ben nu erg trots op mezelf en
zeg tegen mijn eigen kinderen wat mijn vader tegen mij zei: werk hard en
gedraag je netjes. Als je je zo gedraagt, zul je door de andere mensen gerespecteerd worden en er is niets dat zo belangrijk is in het leven dan zich
gerespecteerd te weten. Dat ze je een loer draaien, oké, maar met respect,
verdomme!’
Op de banken op een van de hoeken van het plein zaten vier of vijf
‘schrijvers’. Met hun oude machines op de knieën typten ze rekwesten en
brieven voor mensen die niet konden schrijven of geen machine hadden
om dat zelf te doen. Voor elk velletje rekenden ze 70 eurocent. Een van
hen had een Olivetti en heette Hernando.
‘Ik typ brieven, rekwesten en formulieren’, vertelde hij.
‘Ook liefdesbrieven?’
‘Van alles. En mensen die niet weten hoe ze iets moeten zeggen, komen
dat aan mij vragen. Er zijn er veel die via een brief hun verontschuldigingen aanbieden, bijvoorbeeld omdat ze achter andere vrouwen aan zaten of
vaak dronken waren. En dan schrijf ik voor hen een mooie brief aan hun
echtgenote waarin om vergiffenis wordt gesmeekt. Want vrouwen zijn erg
vergevingsgezind als ze van iemand houden maar onvermurwbaar als hun
liefde over is. Anderen proberen een meisje verliefd op hen te laten worden
en ik raad hen aan niet al te mooie dingen tegen haar te zeggen want dan
gaat ze met haar hoofd in de wolken lopen, bijna alsof ze vliegt. En dat
is niet goed. Je moet je tegenover vrouwen ook een beetje onverschillig
gedragen, zodat ze haast van verlangen sterven. Er is niets dat zoveel verlangen wekt als onverschilligheid. Zoals u ziet, in dit beroep moet je goede
raad weten te geven en veel levenservaring hebben.’
Arequipa drijft voor een groot deel op het toerisme, maar in die dagen was
het merendeel van de bezoekers gevlucht uit angst voor het straatgeweld
dat door de opstand tegen Toledo was losgebarsten. Vandaar dat de reisbu-
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reaus, waarvan er redelijk wat zijn in de stad, besloten een feest op touw te
zetten, een soort optocht ter ere van de buitenlandse bezoekers.
Het verkeer werd stilgelegd, agenten maakten de weg vrij voor de stoet,
die uit orkestjes, majorettebands, fanfares en dansgroepen bestond. Zo defileerden een paar uur lang honderden werknemers uit de toeristenindustrie en hun families in traditionele klederdracht van de Aymaras en Quechuas met spandoeken waarop de geliefde toeristen werden verwelkomd
door de straten van de oude binnenstad.
Alles ging goed totdat een van de groepen de hoofdstraat in kwam met
een condor. Het arme beest, met één gebroken poot, werd in de lucht
gehouden door twee indianen die het bij de uiteinden van zijn gestrekte
vleugels vasthielden. Het enige wat de enorme condor op die manier overbleef was wild met zijn snavel om zich heen te pikken. Van tijd tot tijd
goten vrouwen van de groep water uit een kruik over hem heen om het
leed wat te verzachten.
Langer dan tien minuten zal het niet geduurd hebben. Precies de tijd
die een aantal Zweedse toeristen nodig had om bij de politie hun beklag
te doen over dierenmishandeling. De twee indianen werden gearresteerd
en de vogel geconfisqueerd als blijk van het respect dat men in Arequipa
voor het milieu koestert. Over de bedelaars die stervend van de honger bij
de ingang van het voormalige jezuïetenklooster stonden, hoorde je echter
geen mens klagen.
Zoals in bijna alle plaatsen waar je komt, beroemen ook de inwoners van
Arequipa zich erop een uitstekende keuken te hebben. En hoewel de stad
ver van de zee ligt, beweren ze dat hun ceviche (een gerecht van in citroensap gemarineerde vis) de beste van het hele land is. Op een dag ging ik
naar een in ceviche gespecialiseerd restaurant waar twee serveersters, de ene
licht, de andere donker, voortdurend grappen aan het maken waren onder
elkaar en met de buitenlanders, vooral als dat yankees waren en die hen
niet begrepen. In Peru kun je uitstekende, uit de Stille Oceaan afkomstige
schelpdieren eten die daar mosselen worden genoemd, soms erg licht, soms
erg donker van kleur zijn en als ceviche bereid werkelijk verrukkelijk smaken. Als ik in Peru naar een visrestaurant ga, bestel ik dan ook altijd ceviche.
De twee jolige serveersters kwamen samen bij mijn tafel staan om de
bestelling op te nemen.
‘Wat wilt u eten, mijnheer?’ vroeg de ene.
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‘Hebben jullie mosselen?’ vroeg ik.
‘Wij wel’, antwoordde de andere. En allebei begonnen ze te giechelen.
‘Lichte of donkere?’ vroeg ik.
Ze lagen dubbel.
‘Van allebei…’ kon eentje nog net uitbrengen.
Ik veronderstel dat elke lezer de dubbelzinnigheid van het woord ‘mossel’ kent.
Hoewel er een flink aantal kiosken in de stad was, waren gewone kranten
in die dagen erg moeilijk te krijgen. Maar bij gebrek aan kranten vermaakte ik me uitstekend met koffiedrinken op het terras van een café aan
het stadsplein, terwijl ik de voorbijgangers bekeek en La Huaringa las,
een blad dat zich toelegt op wat je ‘menselijke zaken’ zou kunnen noemen. Door dat blad kwam ik erachter dat de huidskleur van de mens zijn
erogene zones bepaalt. Mensen met een blanke huid raken schijnbaar opgewonden wanneer hun handen en gezicht gestreeld worden. Bij mensen
met een erg donkere huid (negers) is dat achter hun oren en over hun
borst. Mensen met een lichtbruine huid (kleurlingen) verkiezen de nek, de
benen en de oren. En mensen met een rossige huid de rug. Over mensen
die kastanjebruin haar hebben of kaal zijn, noch over degenen die een gele
of olijfgroene huid hebben, werd iets gezegd.
Ook vond ik in La Huaringa een huismiddeltje tegen jaloezie. Ik geef
het hier in zijn geheel weer:
‘Als er een gespannen sfeer in uw huis heerst omdat de familieleden jaloers
op elkaar zijn en voortdurend met elkaar in de clinch liggen, dan moet u dit
simpele recept eens uitproberen en u zult zien hoe snel de problemen verdwijnen. Neem een glazen vaas zonder versieringen, twee kleine, onrijpe,
glanzende en mooie citroenen, een halve liter wijwater, één witte bloem
(dat mag een chrysant of een roos zijn) en drie willekeurige munten. Als u
alle ingrediënten bij elkaar hebt, doet u het volgende: leg de citroenen, de
bloem en de munten in de vaas en giet er het wijwater overheen. Vervolgens
zet u de vaas achter de deur of op een andere veilige plek waar niemand
hem kan zien. De vaas, met alle ingrediënten erin, moet daar blijven staan
tot al het water is verdampt. Wanneer dat eenmaal het geval is, gooit u de
vaas weg, eventueel goed ingepakt om vieze luchtjes te voorkomen. U zult
zien hoe snel de sfeer in uw huis verbetert.’
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Het kan zijn dat het huismiddeltje van La Huaringa ook goede diensten
kan bewijzen op het werk. Als een lezer het soms zou willen uitproberen,
mag hij mij laten weten wat het resultaat van het experiment is geweest...
De inwoners van Arequipa worden characatos genoemd, naar de streek
waarin de stad ligt, en ze beschouwen geboren zijn in Arequipa haast als
een geschenk uit de hemel, waarbij ze verbaasd staan als een buitenlander
daar net even anders over denkt. Een inwoner van Arequipa zegt bijvoorbeeld bijna nooit ‘het spijt me’ omdat het toegeven van fouten hem niet
is bijgebracht. En de buitenlander moet zich maar neerleggen bij deze
onfeilbaarheid van de characatos.
De avond voor ik uit de stad vertrok, raakte ik in gesprek met de ober
van een mooi, aan het stadsplein gelegen restaurant waar ik zojuist gegeten
had.
‘Waar komt u vandaan?’ vroeg hij.
‘Uit Spanje’, antwoordde ik.
‘Ah!’, reageerde de man met een verbaasd gezicht. ‘U praat anders erg
goed en duidelijk Spaans, het lijkt wel of u uit Arequipa komt.’
Niets geeft een reiziger zo’n trots gevoel als wanneer ze hem voor een
oorspronkelijke inwoner van een uitverkoren streek houden. ‘God is niet
alleen groot, maar ook afkomstig uit Arequipa’, zeggen ze in Arequipa.
Arequipa en Chivay zijn verbonden door een slechts gedeeltelijk geasfalteerde weg van ongeveer 150 kilometer. Tot voor enkele jaren reed er
nog een mooi treintje tussen Arequipa en Puno dat in Sumbay stopte,
een plaats die halverwege de route naar Chivay ligt. Maar de spoorlijn is
gesloten omdat hij compleet onrendabel was en vandaag de dag is Sumbay
een spookstad vol kurkdroog onkruid waardoor een gure wind blaast. Het
station lijkt wel het decor van een western over de avonturen van Butch
Cassidy en the Sundance Kid, die trouwens inderdaad niet ver daarvandaan, in de bergen van Bolivia, omkwamen.
De weg klimt geleidelijk omhoog naar de hoogvlakte, terwijl hij zich
tussen kale, rotsachtige bergen slingert met toppen als harde knokkels, als
slapen wit van de sneeuw. Je wordt omringd door een woest landschap,
vooral wanneer je in het natuurpark van Salinas y Aguada Blanca komt,
een immense hoogvlakte bedekt met geelachtig gras en geflankeerd door
blauwe bergkammen. In deze onherbergzame streek liggen maar weinig
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dorpen, je ziet slechts hier en daar wat armzalige huisjes met lemen muren
bij elkaar staan die zich onder de aarde lijken te willen verschuilen op zoek
naar warmte. De mensen in deze streek verbouwen weinig maïs en bonen
maar bezitten grote kudden lama’s en alpaca’s, twee kameelsoorten die al
8000 jaar geleden door de mens zijn getemd.
In het natuurpark leven ook nog twee wilde kameelsoorten: de vicuña
en de guanaco, waarvan de wol veel fijner is dan die van de lama’s en alpaca’s. Dat zijn nu beschermde diersoorten, want nog maar enkele jaren
geleden stonden ze op het punt uit te sterven omdat er vanwege hun erg
goede wol veel op gejaagd werd. Alle pogingen om deze dieren te temmen
zijn steeds faliekant mislukt.
Ook zijn er poema’s en vossen in Aguada Blanca, en een dier tussen
een konijn en een eekhoorn in dat vizcacha heet, verder een overvloed aan
tortelduiven, troepen flamingo’s in de bergmeren en een roofvogel die op
een sperwer lijkt en bekend staat onder de naam caracara.
Toen de Spaanse conquistadores in de zestiende eeuw de hoogvlakte
bereikten, stuurden ze honderden lama’s en alpaca’s naar het moederland
met de bedoeling die ‘schapen met lange nekken’, zoals ze indertijd werden
genoemd, daar te introduceren en een wolindustrie op poten te zetten.
Alle dieren stierven onderweg door de schurft en van het hele plan kwam
niets terecht.
Niettemin liet de lama een diep spoor na in de Spaanse geschiedenis:
syfilis, een ziekte die daarop als een lopend vuurtje door de rest van Europa trok. Het geslachtsorgaan van de vrouwtjeslama lijkt namelijk erg op
dat van de vrouw en de eenzame soldaten in de overzeese gebieden vierden dan ook hun lusten bot op dat ondankbare, uit zijn voegen gebarsten
schaap dat, wellicht uit wraak voor zoveel misbruik, hen met die ziekte
besmette. Mijn land kan zich erop beroemen dat syfilis gedurende eeuwen
bekend heeft gestaan als ‘de Spaanse ziekte’. Het is een van de dingen
die, samen met de guerrilla, Don Quichot, het stierengevecht en de siësta,
Spanje faam heeft bezorgd over de hele wereld.
In een bus met vierwielaandrijving reisde ik met nog tien of twaalf andere
toeristen naar Chivay. Na Aguada Blanca ging de weg steil omhoog en
de wind, die wel een mes van ijs leek, sneed in je wangen. Op 4800 meter
hoogte, bij het uitkijkpunt van Patapampa, stopte de chauffeur zodat we
het Chilamassief konden bewonderen. Het was een dag waarop de lucht
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erg blauw en helder was en de sneeuw de donkere toppen van de bergen in
een verblindende zilveren schittering zette.
Bij het uitkijkpunt probeerden een aantal Aymaravrouwen dekens,
mutsen, handschoenen en poncho’s van vicuña-wol te verkopen. Ze keken
me woedend aan omdat ik niets wilde kopen en weigerden dan ook zich te
laten fotograferen. Ik geloof dat ze er gelijk in hadden zo te reageren: alle
kou die ze te verduren hadden, was al meer dan genoeg en dan ook nog
zo’n toerist die foto’s wilde nemen zonder er iets voor terug te geven. Op
het uitkijkpunt stonden verschillende stenen waarin met rode letters de
namen en de hoogte van de bergtoppen stonden gegraveerd die voor ons
oprezen. ‘Nevado del Mismi’, las ik, ‘5672 meter.’
De Nevado del Mismi is de meest noordelijke piek. De top ervan is
enigszins stomp, als een korte, dikke vinger die met een nogal schunnig
gebaar omhoog wijst om iemand naar de hel te wensen. Het leek mij dat
de rivier die ik tot de monding zou gaan volgen al bij de bron een flinke
minachting voor de beschermgoden van de mens had die, zoals iedereen
weet, in de hemel wonen.
Terwijl aan de Nijl vanaf de bron in Uganda tot aan de monding in de
Middellandse Zee unaniem een lengte van 6650 kilometer wordt toegekend, kunnen de geografen het over de lengte van de Amazone maar niet
eens worden. In verschillende teksten heb ik de volgende lengtes gelezen:
6275, 6280, 6400, 6448 en 6763 kilometer. Welke lengte is nu de juiste?
Deze rivier schijnt trouwens voortdurend een twistappel te zijn. Als je
een aardrijkskundeboek uit Peru openslaat, kun je lezen dat de Amazone
in de Peruaanse Andes ontspringt. Maar als het een Braziliaans aardrijkskundeboek is, zal erin worden beweerd dat de rivier begint op het punt
waar de rivieren Rio Negro en Solimões samenvloeien, ter hoogte van de
stad Manaus, op Braziliaans grondgebied.
Als we echter het criterium accepteren waar het merendeel van de geografen van uitgaat, en dat zegt dat de bron van een rivier op de grootste
afstand van de monding ligt zonder dat de loop ervan onderbroken wordt,
dan ontspringt de Amazone in het bergmassief van de Andes. En de exacte plek zou een bron op de Nevado del Mismi in de siërra van Chila zijn,
op meer dan 5000 meter boven de zeespiegel. Terwijl alle riviertjes die in
deze siërra ontspringen naar het westen in de Stille Oceaan stromen, een
afstand van ongeveer 160 kilometer, is er één klein, opstandig beekje dat
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precies de andere kant op stroomt, naar het oosten toe. In de loop van zijn
reis van meer dan 6000 kilometer doorkruist het het Latijns-Amerikaanse
continent in zijn hele breedte en verandert dit stroompje in een enorme
kolos die uiteindelijk in de Atlantische Oceaan uitmondt. Deze woeste
watermassa noemen we de Amazone.
De kam van de Nevado del Mismi torent met zijn onregelmatige kartellijn hoog boven de siërra uit en de precieze hoogte van de berg vormt
opnieuw aanleiding tot een klein raadsel. Volgens de geograaf Ortega Ricaurte ligt de top van de Nevado del Mismi op 5362 meter boven de zeespiegel. Maar volgens een Pools-Amerikaanse expeditie uit het jaar 2000
is de hoogte 5597 meter. En zoals ik eerder vertelde, staat er in een steen op
het uitkijkpunt van
het cijfer 5672 gegraveerd. Bovendien wordt
het kleine bergmeertje waaruit de Amazone ontspringt in sommige boeken Vilcanota, in andere Quesina genoemd.
In 1971 zei een Noord-Amerikaanse onderzoeker, Loren McIntyre, die
het bergmeer van de Mismi had weten te bereiken: ‘Mijn collega’s gaven mijn naam voor de grap aan het bergmeer in de wetenschap dat het
waarschijnlijk niet altijd het verst van de monding verwijderde water van
de Amazone zal zijn. Het meer zou in korte tijd kunnen verdwijnen. De
Andes is namelijk een jong gebergte dat zich nog altijd aan het vormen is.’
In 1985 bereikte een andere Amerikaan, John Kane, dezelfde plek. Hij
schreef:
‘De mens moet namen aan de dingen geven, zelfs als die omschrijvingen
de natuurlijke poëzie ervan aantasten. De bron van de Amazone is niet
specifiek één meer of één gletsjer. Het is het grijze, ijskoude samenstelsel
van een compleet landschap. Een landschap dat niet alleen uit een bevroren
waterval en het McIntyremeer bestaat, maar ook uit de nevel, de wind, de
bergspitsen en het fragiele weefsel van modder en planten dat zich onder
de steile bergwand uitstrekt. Het sneeuwde toen ik er aankwam. Vormden
die vlokken wellicht de eerste druppels van de Amazone? Kun je de sneeuw
soms van de beek, het ijs soms van de lucht, de wind soms van de zon
scheiden?’
Vanuit het bergmeer zakt er een iel stroompje naar beneden dat uiteindelijk een beek wordt die sommige Peruanen Huarahuarco, anderen Hornillos noemen. En omdat de watermassa van die beek steeds verder aanzwelt
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door alle beekjes en riviertjes die hij onderweg in zich opneemt, vormt zich
bergafwaarts een snelle, woeste, overweldigende waterstroom, de Apurímac, wat in het Quechua ‘bulderaar’ of ‘hij die een bulderstem als een
koning heeft’ betekent. Zijn ravijnen en kloven behoren tot de diepste op
aarde.
Die rivier wordt steeds breder door alle zijtakken die erin uitmonden
en wisselt regelmatig van naam: Mantaro, Ene, Tambo, Urubamba… om
uiteindelijk in de kolos Ucayali te veranderen. Vanaf het punt waar een
andere, uit het noordwesten van Peru komende kolos, de Marañon, in de
Ucayali uitmondt, gaat de rivier de Amazone heten. Daarna neemt de
grootste rivier van Amerika op zijn weg naar de Atlantische Oceaan het
water van andere enorme stromen zoals de Napo, de Río Negro, de Río
Madeira en de Tapajós in zich op. Het aantal zijrivieren van de Amazone
wordt op 1100 geschat, waarvan sommige tot de langste ter wereld behoren, zoals de Río Madeira die een lengte van 3350 kilometer heeft.
Misschien dat het raadsel van de precieze lengte van de Amazone in
zijn monding schuilt. Vele kilometers daarvoor, eventjes nadat een van zijn
grote zijtakken, de Xingú, in de Amazone is uitgemond, splitst de rivier
zich op een waanzinnige manier. Zij verdeelt zich in tientallen armen,
waarbij door ontelbare eilanden en geulen een heus doolhof van aarde en
water wordt gevormd waar vroeger elke zeevaarder, tenzij hij de streek
op zijn duimpje kende, verdwaalde. Ook de Spaanse ontdekkingsreiziger
Francisco de Orellana overkwam het op zijn tweede reis. De Brazilianen
noemen de rivier daar niet langer Amazone en hebben verschillende namen voor elke geul of arm die in zee uitmondt: Pará, Guamá, Guajará-Mirim… In het midden van de monding ligt een aangeslibd eiland, Marajó
genaamd, dat even groot is als Zwitserland. De monding van de Amazone
bereikt uiteindelijk een breedte van 240 kilometer.
Het probleem van de lengte van de Amazone hangt samen met welke
arm van de rivier je als monding beschouwt: als je daarvoor de arm neemt
die onder Belém do Pará loopt, dan is de rivier 100 kilometer langer dan
de Nijl. Neem je daarentegen de arm die boven het eiland Marajó loopt
als monding, dan is de rivier in zijn geheel zo’n 70 kilometer korter dan
de Nijl.
Het stroomgebied van de Amazone beslaat meer dan 6 miljoen vierkante
kilometer, verdeeld over Brazilië, Peru, Colombia, Bolivia, Guyana, Suri-
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name, Ecuador en Venezuela, en produceert 20 procent van de zuurstof
op aarde. Van het netwerk van rivieren is 14.000 kilometer bevaarbaar en
met kleine scheepjes zelfs 55.000 kilometer. In het stroomgebied bevinden
zich een kwart van alle planten- en diersoorten die de mens kent. En er
wonen ongeveer 22 miljoen mensen, van wie 17 miljoen in het Braziliaanse
gedeelte.
Het gebied valt slechts als een kosmische uitspatting te kwalificeren, het
grootste exces waaraan het universum zich sinds de schepping, de bigbang
en de zondvloed uit de dagen van Noach heeft overgegeven. Het is niet
op mensenmaat gemaakt en wellicht dat het ons daarom des duivels lijkt.
Het uitkijkpunt van Patapampa bood uitzicht op een ruw landschap. Aan
de rechterkant lag een kleine heuvel. De zandweg die daar overheen liep,
had dezelfde grauwe kleur als de omgeving waar de fragmenten van ontelbare, waarschijnlijk ooit bij een vulkaanuitbarsting gebroken stenen lagen
uitgestrooid. Vóór ons, hoog op een berg, leek de weg zich in een onzichtbare afgrond te storten en alleen enige sporen van menselijke aanwezigheid op het robuuste, trotse Chilamassief bewezen dat we ons op een
bewoonde planeet bevonden.
En plotseling begon de grond onder mijn voeten te schudden, alsof er
een aardbeving uit het diepst van de aarde naar deze enorme hoogten werd
gestuwd om me wild heen en weer te slingeren en me weerloos in die baaierd te storten. Ik verloor mijn evenwichtsgevoel en mijn brein veranderde
in een stuk vlees dat in een stroperige vloeistof zat verstrikt. Mijn longen
leken twee kleine ballonnen die niet in staat waren de ijle lucht op die
hoogte in zich op te nemen.
In de Andes wordt de hoogteziekte, die duizelingen veroorzaakt door
de op grote hoogten verminderde luchtdruk, soroche genoemd. Ze zal je
haast onvermijdelijk overvallen als je, zoals ik, op 4800 meter boven de
zeespiegel een paar passen doet en slechts een paar uur eerder op 2300
meter ontbeten hebt.
De chauffeur gaf me een handvol cocabladeren en raadde me aan veel
water te drinken en op mijn stoel in de bus te blijven zitten tot we in Chivay aankwamen.
De rest van de reis bestond uit een afdaling naar het dal waarbij de bus
bocht na bocht tussen kleine terrassen van landbouwgrond, kralen met
vee en een enkel waterreservoir door reed, terwijl het bergmassief steeds
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hoger voor ons oprees. De Nevado del Mismi leek in vergelijking met
zijn collega’s steeds hoger te worden, alsof hij zich voor mijn ogen in de
alleenheerser van de bergtoppen wilde veranderen. Toen ik merkte dat de
duizelingen minder werden, vroeg ik de chauffeur te stoppen en maakte
een foto van de piek waarop de Amazone ontspringt.
Op dat soort momenten heb ik er altijd spijt van dat ik geen jonge bergbeklimmer ben die in een paar dagen of weken de hoogste toppen van de
wereld weet te bereiken. De Mismi is dat overigens niet, maar als je die
wilt beklimmen heb je een paar goede benen, een geschikte uitrusting en
vooral ervaren berggidsen nodig. Ik beschikte over niets van dat alles en
daarom moest ik me erbij neerleggen zijn top vanuit de verte te bewonderen, terwijl ik door de soroche in ademnood verkeerde.
Maar ik vond het fantastisch om de Nevado del Mismi voor de eerste
keer van daar te bekijken omdat ik wist wat hij tussen de steile rotsen op
zijn top verborgen hield: de bron van de machtigste rivier op aarde.
Ik bedenk me nu dat de Mismi op dat moment heel goed een van die
wraakengelen uit Rilke’s Duineser Elegien kon zijn geweest die, slechts
uit onverschilligheid en minachting, er vooralsnog vanaf zag me te vernietigen.
Tijdens de reis zat ik naast de chauffeur, een jonge mesties, klein, lelijk en
energiek, die met veel interesse keek hoe ik notities maakte in mijn schrift.
Hij vroeg me wat ik opschreef en ik antwoordde dat ik belangstelling had
voor de Amazone. Hij begon daarop een heel verhaal over de jaren dat
hij als berggids had gewerkt voor verschillende Amerikaanse, Duitse en
Franse expedities, onder andere een van Cousteau, die op zoek waren naar
de bron van de rivier. De dingen die hij over de berg vertelde, klonken
nogal tegenstrijdig, wat me deed vermoeden dat hij, als hij de zaak al niet
helemaal bij elkaar loog, toch in ieder geval flink aan het overdrijven was.
Hoe het ook zij, de enorme brij aan gegevens die hij me opdiende, zei me
helemaal niets. Ik vroeg hem:
‘Komt u soms uit Arequipa?’
‘Natuurlijk, mijnheer, en daar ben ik erg trots op.’
‘En wat vond u van de opstand tegen president Toledo?’
‘Je zag het aankomen dat hij ons zou verraden. De mensen, zelfs die uit
Arequipa, worden voortdurend door de politici bedrogen.’
Vervolgens gaf hij me een knipoog.
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‘Hebt u foto’s van zijn vrouw gezien?’
‘Eentje.’
‘Blond, knap, een mooi lichaam… Haar familie is afkomstig uit België,
wist u dat?’
‘Daar staat me iets van bij.’
‘Nou, ik zal u eens een geheim verklappen: ik heb het met haar gedaan…
Begrijpt u wat ik bedoel? Of zeg je dat misschien niet zo in Spanje?’
Ik trok een onnozel gezicht.
‘Ik weet niet waar u het over hebt, hoor.’
‘Ik heb haar gepakt, verdomme!’
‘Wel, wel, gefeliciteerd.’
‘Ik ben gids voor haar geweest toen ze hier met een vriendin op bezoek
kwam en op een avond, nadat we nogal wat gedronken hadden, drong ze
zich aan me op en van het een kwam het ander. Wat zegt u daar van?’
‘Wat een geluk, man.’
‘Denkt u maar niet dat ik dit aan Jan en alleman vertel, want ze is natuurlijk wel de vrouw van de president en dit soort dingen rondvertellen
kan gevaarlijk zijn. Maar u bent tenslotte buitenlander.’
‘Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, man. Ik zal het beslist voor me
houden, dat verzeker ik je.’
‘Hoe dan ook heb ik een hekel aan Toledo. Hij heeft nooit iets voor mij
gedaan… terwijl ik wel flink mijn best heb gedaan voor zijn vrouw.’
En die vreselijke fantast lachte smakelijk, terwijl hij de laatste bocht
nam voor we het dal bereikten.
We kwamen tegen twaalven in Chivay aan. De stad, die 10.000 inwoners
heeft, ligt op 3500 meter hoogte verscholen in het dal van de rivier de
Colca, geheel omringd door bergen waarvan de pieken ver boven de 5000
meter uitkomen en sommigen zelfs boven de 6000 meter. Chivay is de
hoofdstad van de provincie Caylloma, een streek die veertien dorpen omvat, allemaal met een kerk in barokke Spaanse stijl, een overblijfsel van de
kolonisatie. De kerken van Yanque en Lari zijn het mooiste. En de lelijkste
is net die van Chivay.
De bevolking bestaat voor het grootste deel uit Aymaras en Quechuas
en hun talen zijn nog net zo springlevend als dat een paar eeuwen geleden
in de dalen rondom Chivay het geval was. Colca betekent in het Aymara
‘graanschuur’ en dat is dit in het zuiden van Peru verborgen dal inderdaad
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altijd geweest. Nog steeds zijn in de plantenteelt dezelfde systemen in
zwang als bijna tweeduizend jaar geleden. Ook de terrassen (of ‘trappen’)
die de eerste bewoners van de streek op de berghellingen uitgroeven om
aardappels, maïs, quinoa en nog vele andere planten met eetbare wortels
of vruchten te verbouwen, worden nog steeds gebruikt. De velden op deze
terrassen, die men in Peru hardnekkig chacras blijft noemen – een woord
uit het Quechua dat opgenomen is in het officiële woordenboek van de
Spaanse Academie – hebben hun eigen, oorspronkelijke bevloeiings- en
drainagesysteem.
In Chivay nam ik in het hoogstgelegen deel van het dorp mijn intrek in
een klein, mooi hotel met een suggestieve naam: De Put van de Hemel.
Buiten mezelf waren er in die koude herfstperiode slechts een paar gasten.
In het raam van de eetzaal tekende zich tussen de overvloed aan sterren
duidelijk het Zuiderkruis af. In het felle licht van de maan waren boven de
zwakke lichtjes van Chivay de donkere schaduwen van de lange rij nevados te onderscheiden. ’s Ochtends waren de vensters aangeslagen en toen
ik die schoonveegde, zag ik de planten bedekt met rijp en een staalblauwe
hemel die zo de zon zou kunnen bevriezen. Als ontbijt nam ik koffie,
broodjes en een aftreksel van cocabladeren om de soroche te bestrijden.
In een klein reisbureautje aan het stadsplein van Chivay kocht ik die middag een kaartje voor een groepsexcursie naar de canyon van de Colca en
het reservaat van die grote aaseter van de Andes, de condor. We vertrokken de volgende dag even na twaalven in een wat haveloze bestelwagen
waarvan de motor als de ademhaling van een tuberculosepatiënt klonk.
Inclusief de chauffeur waren we met zijn zevenen.
Ondanks de slechte staat waarin de auto zich bevond, klommen we
met een verbazingwekkend gemak de steile weg vol diepe gaten omhoog,
die als een gapende wond in de flank van die hoge berg was. Diep in het
dal, rechts van ons, dartelde de wilde, zilveren stroom van de rivier. Meer
omhoog rezen zachtjes golvend de heuvels op waarvan de terrassen met
hun akkers trappen vormden die naar de smalle vlakte beneden liepen.
Onder de hoog aan de hemel staande zon schitterde het felle blauw van
verschillende waterreservoirs waarmee de boeren hun akkers bevloeiden.
Terwijl het dal steeds nauwer werd, werden de bergen aan de andere
kant steeds hoger, alsof de steile rotsen de rivier en de smalle oever ervan
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opslokten. Ongeveer een uur nadat we waren vertrokken viel er geen enkele akker, geen enkel spoor van menselijke aanwezigheid meer te ontdekken. Een stuk hoger stopte de chauffeur en wees ons in de steile rotswand
die links van ons oprees een rij gaten aan. Dat waren Aymaragraven van
een paar eeuwen geleden. Het leken wel verlaten zwaluwnesten die hoog
boven in die ongenaakbare wand zaten. Ik vroeg me af hoe de indianen
ooit zo hoog hadden kunnen komen om die nissen uit te houwen en hoe
ze in vredesnaam de lijken daar boven kregen.
‘Zijn die graven door archeologen onderzocht?’ vroeg een jonge toerist.
‘Nee, mijnheer’, antwoordde de chauffeur, ‘want de dieven hebben die
graven al veel eerder ontdekt en geplunderd.’
‘En hoe wisten die dieven daar helemaal boven te komen?’ vroeg ik op
mijn beurt.
‘Ik denk op dezelfde manier als de Aymaras’, antwoordde de man.
‘En hoe kwamen de Aymaras daar dan?’ drong een Amerikaans meisje
aan.
‘Dat weet geen mens, juffrouw, want er is niemand meer in leven die dat
vertellen kan.’
De redenering van onze gids was even onwankelbaar als de steile wand
die we voor ons hadden. En even vanzelfsprekend als de lucht, de rotsen
en de echo van de canyon die daar begon.
Bij Pinchollo, een klein, armetierig, tussen de rotsen gelegen dorp dat
ondanks zijn armoede een kerk uit de koloniale periode in een overvloedige, barokke stijl heeft, begint de canyon van de Colca. Die is meer
dan 100 kilometer lang, iets wat op zich al uitzonderlijk is. Maar wat
vooral zo uitzonderlijk is aan dit nauwe ravijn waardoor de Colca zich
een weg baant, is de diepte ervan: 3200 meter, volgens sommigen. 3400
meter, volgens anderen. Misschien wel 3800 meter, volgens degenen met
de meeste durf.
Hoe het ook zij, de beroemde Grand Canyon van Colorado mag dan
veel langer zijn dan de canyon van de Colca, hij bereikt lang niet de
diepte van zijn concurrent uit de Andes. De Peruanen, die daar apetrots
op zijn, zeggen dat de Grand Canyon uit schaamte rood is geworden
toen hij hoorde dat de canyon uit de Andes veel dieper was. De waarheid is dat je je bij het horen van zo’n flauwe grap ook een beetje rood
voelt worden.
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Om half vijf kwamen we bij een punt aan dat het Kruis van de Condor
wordt genoemd, waar een stenen kruis een hoogte van 3800 meter boven
de zeespiegel aangeeft. Door hun steile hellingen, die bezaaid met rotsblokken in een onpeilbare diepte verdwijnen, hebben de gigantische bergen aan weerszijden veel weg van ingestorte torens. Het zou niet lang meer
duren voor de zon onderging, het tijdstip waarop de condors naar hun
holen terugkeren, die natuurlijke grotten in de rotswand. Vanuit het diepe
ravijn van de rivier steeg er een rauwe echo naar ons op, als het kreunen
van een jonge, parende poema.
In de ban van een soort mystiek wachtten we gespannen de komst
van de condors af. Nu we vandaag de dag met de aantasting van het
milieu allemaal het gevoel hebben alsof we op het punt staan de natuur
de nek om te draaien, bezoeken we de natuurreservaten bijna met eenzelfde plechtigheid als waarmee de mensen vroeger op bedevaart naar de
heilige plaatsen gingen. Die reservaten zijn voor ons in een soort Mekka
of Vaticaan veranderd. En wanneer we een condor in de Andes zien of
een olifant in Afrika, dan welt in ons een stil, emotioneel gebed op met
eenzelfde devotie als waarmee een muezzin zijn gebed laat weerklinken
vanaf de minaret van een moskee. Het milieuactivisme heeft zijn eigen
liturgie geschapen.
En eindelijk kwamen ze dan. Ik telde er zeven, sommige vlogen nauwelijks tien of twaalf meter boven onze hoofden. Ze zweefden zelfverzekerd
en elegant rond op zoek naar hun holen in de steile rotswand aan de andere kant van het ravijn.
Ze kwamen van de Stille Oceaan, waar ze zich met de krengen van
zeehonden en de placenta’s van zeeleeuwen voeden die er op de grillige
klippen van de kust achterblijven. Deze reis van meer dan honderd kilometer is echter een peulenschilletje voor een vogel die weet hoe zich door
de luchtstromingen op grote hoogte te laten meevoeren en zo zonder noemenswaardige inspanning naar zijn nest terugkeert.
De condor is een van de mooiste en elegantste vogels van het dierenrijk.
Zijn verenpak is helemaal zwart en daarbij heeft hij een witte ring rond
zijn nek. Behalve een prachtige naam en een enorme omvang, heeft deze
vogel vleugels met een spanwijdte van bijna drie meter. Als rasechte aaseter die niet met zijn prooien hoeft te vechten is hij een bevoorrecht dier
dat niet al te veel moeite hoeft te doen om zijn voedsel te bemachtigen. En
dankzij zijn grote kracht heeft hij nauwelijks vijanden.
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Terwijl ze, alvorens te gaan slapen in hun onbereikbare, harde bedden
van donker steen, vlak boven mijn hoofd door de lucht van de Andes kliefden, voelde ik een verlangen in me opkomen om voor die trotse aaseters
te applaudiseren.
Alles in de Andes wijst omhoog. De strak blauwe luchten, de kosmische
condor en de sceptische weemoed van de panfluit. De angstige nek van de
lama’s, de nevados met hun vacht als van een schimmel en de ruige planten
getooid in een verenpak van rijp. De siderale hoogvlakte, het Zuiderkruis
midden in de nacht en de vrieswind die als een kromzwaard met een door
ijs gekarteld lemmet is. Wie in de Andes woont, woont altijd dicht bij de
hemel en wellicht verbeeldt hij zich dan ook dicht bij de goden te staan.
Wellicht dat daarom de verzoening met het lot zo diep in hem zit, zijn
gezicht uit een blok ruw marmer lijkt te zijn gehouwen en zijn ogen een
ijskoude blik hebben.
De blik die de indiaan uit de Andes op de blanke werpt is, net zoals die
van de Midden-Amerikaanse indiaan, er al geen meer van haat… misschien juist omdat hij de blanke al zoveel gehaat heeft. Je krijgt de indruk
dat hij ons nooit een warm hart zal toedragen omdat hij tegelijkertijd met
de haat de vergiffenis is vergeten.
De eerste bewoners van de streek rond de Colca waren de Collaguas, de
voorouders van de Aymaras, en de Cabanas, de voorouders van de Quechuas. Als buren konden die het niet erg goed met elkaar vinden, zoals
de legenden vertellen. Ze stonden dan ook bijna voortdurend op voet van
oorlog. Ze hadden, en hebben ook vandaag nog, verschillende talen. Volgens de mythes bonden de Collaguas de hoofden van de pasgeborenen
op zo’n manier in dat die in de groei een langgerekte vorm kregen. Dat
was een symbolische manier om uit te drukken dat ze de kinderen van de
vulkaan waren. De Cabanas daarentegen gaven de hoofden van hun baby’s
een afgeplatte vorm, een symbolische manier om uit te drukken dat ze aan
de aarde toebehoorden.
Hoewel er geen betrouwbare gegevens over bestaan, schijnt het dat
in de twaalfde eeuw de troepen van de Inca Mayta Cápac, een generaal
van het machtige buurrijk van Cuzco, de streek hebben bezet. De Inca’s
waren een volk dat van de Quechuas afstamde, hoewel ze hun macht
vestigden in streken meer ten noorden van het Colcadal. Klaarblijkelijk
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veroverden de Inca’s het gebied zonder geweld. Volgens de legende vestigde Mayta Cápac zijn hoofdkwartier in Coporaque en trouwde met
Mama Tancaray-Yacchi, de dochter van het opperhoofd van de Aymaras. De bewoners van het Colcadal zwoeren daarop trouw aan het rijk
van Cuzco.
Zo raakte het lot van het dal en zijn inwoners verbonden met dat van
de Inca’s. Als gevolg daarvan werd de streek met de komst van de Spanjaarden en de val van het Incarijk in 1532 onderworpen aan het systeem
van concessies dat de nieuwe heersers van overzee instelden. Het grootste
en rijkste deel van het dal werd in 1535 aan Gonzalo Pizarro in concessie
gegeven, de broer van Francisco Pizarro, conquistador van Peru. Gonzalo
Pizarro zou een paar jaar later een cruciale rol spelen bij de ontdekking van
de Amazone per schip.
‘Concessie’ is de naam voor een systeem van plundering uitgevonden
door de conquistadores en goedgekeurd door de Spaanse kroon en de Kerk.
Centraal daarin stond de toekenning van een uitgestrekt gebied aan een
Spaanse kolonist, die de daar wonende indianen moest ‘beschermen’ en
tot het katholieke geloof moest bekeren. De indianen van hun kant waren
verplicht de kolonist te dienen en belasting te betalen, waarvan een deel
bestemd was voor de regeerders die de Spaanse kroon in Zuid-Amerika
vertegenwoordigden en, in laatste instantie, voor de Kroon zelf. Het is niet
moeilijk om je de enorme mogelijkheden voor te stellen die de vernuftige
uitvinding van de concessie onder de paraplu van het katholieke geloof
bood en de keten van uitbuiting en verrijking die het met zich meebracht.
En op de laagste trede van die keten stonden de indianen, veranderd in
slaven. Maar het lijkt er sterk op dat 200 jaar na de onafhankelijkheid van
Peru de plundering van het Colcadal en de uitbuiting van zijn bewoners
nog altijd niet zijn afgelopen. Je hoeft slechts wat door de straten van Chivay of een willekeurig dorp uit het Colcadal te lopen om een idee te krijgen
van de armoede waarin de nakomelingen van de Collaguas en de Cabanas,
die trotse kinderen van de vulkanen en de aarde, leven.
De markt van Chivay, vlak bij de kerk en het stadsplein, wordt gevormd
door vele stalletjes en wat winkels in een aantal naast elkaar liggende straten. Als je de sporadische aanwezigheid van een auto, de muziek uit de
cassettespelers, de luidsprekers van sommige winkels en het elektrische
licht buiten beschouwing laat, zou je denken dat je een eeuw terug bent
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in de tijd. Bij de handel wordt bijna alleen maar Aymara en Quechua
gebruikt.
In de stalletjes op straat bieden de verkoopsters zaden, meel, fruit,
groente, cocabladeren en gedroogde bonen aan. In de winkels worden
vlees, brood, keuken- en schoonmaakspullen, kleren, dekens en specerijen
verkocht.
Zowel buiten bij de stalletjes als binnen in de eethuisjes kun je behalve
thee en koffie zware bonenschotels krijgen. Of als je geluk hebt een heerlijke forel, een vis die enkele tientallen jaren geleden in de rivieren van het
dal is geïntroduceerd.
Het merendeel van de mensen op de markt, zowel de handelaren als
de klanten, zijn vrouwen. Bijna allemaal Aymaras die praktisch zonder
uitzondering gekleed gaan in hun opvallende traditionele klederdracht,
die uit een lange, wijde rok bestaat, een bloes en een kort jasje met kleurrijke borduursels. Deze vrouwen dragen een strooien bolhoed versierd met
kant, pailletten, linten en een of twee bloemen aan de zijkant. Degenen
die twee bloemen dragen zijn vrijgezel, degenen die er maar één dragen
zijn getrouwd.
De mannen dragen gewoonlijk hoge laarzen en een wijde hoed. Sommige hebben lange messen aan hun ceintuur hangen en vaak lopen ze met
een zweep in hun hand. Het lijkt dus niet erg verstandig om in de straten
van Chivay te nadrukkelijk naar de vrouwen met slechts één bloem op hun
hoed te kijken.
De markt was kalm en niet erg lawaaierig. Daardoor was het verkooppraatje
dat een kwakzalver vanuit een winkel op een uithoek van de markt door een
luidspreker schetterde overal te horen. Het ging eindeloos door, zoals de
redevoeringen van Fidel Castro. En het was werkelijk buitengewoon, zoals
blijkt uit een passage uit mijn aantekeningen van zijn medicinale preek:

‘Alle vrouwen weten dat ze vanaf hun twaalfde, dertiende elke maand een
tijdje niet kunnen zwemmen of pootjebaden omdat ze, het zij met alle eerbied gezegd, uit hun spleetje bloeden. Daar hoeven ze zich niet voor te
schamen want het is iets natuurlijks dat door God geschapen is en bij de
vruchtbaarheidscyclus hoort, die men gewoonlijk, het zij met alle eerbied
gezegd, menstruatieperiode noemt.
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Maar soms gebeurt het dat vrouwen buiten deze cyclus om een witte afscheiding hebben, die in hun slipje achterblijft en na een paar dagen geel
wordt. Het is dan zaak om meteen te handelen! Want niet lang daarna zullen er in die witte afscheiding, het zij met alle eerbied gezegd, rode puntjes
van bloed zichtbaar worden. De enige mogelijkheid die er dan nog rest is
paardenmiddelen aan te wenden, want dat is baarmoederkanker!
Daarom moet er meteen gehandeld worden wanneer die witte afscheiding
zichtbaar wordt in het slipje. Duizenden vrouwen zijn namelijk al door
baarmoederkanker gestorven omdat ze er niet snel genoeg bij waren. Ons
centrum echter verkoopt een goed geneesmiddel, een kruidenmengsel dat
die witte afscheiding stopt. Loopt u dan ook snel onze winkel binnen om
Maca Andina te kopen en daarmee baarmoederkanker te voorkomen.’
Aangetrokken door dat schitterende verhaal, liep ik naar de winkel toe.
Boven de ingang stond op een groot geel aanplakbiljet: Naturistisch Gezondheidscentrum, gespecialiseerd in geneesmiddelen voor de nieren, lever, baarmoeder, prostaat, longen en gal. Binnen vond je een overvloed aan
middeltjes tegen allerlei soorten kwalen. Op de etiketten van de flesjes
siroop tegen de impotentie van de man stonden suggestieve namen als:
‘Enorme opsteker’ en ‘Altijd overeind’.
Daarna hoorde ik, niet ver van de winkel, een groep mensen lachen en
klappen. Een venter verkocht cassettes met grappen en degenen die op
zijn stal waren afgekomen, omdat hij een bandje afspeelde, stonden hard
te lachen. Sommige grappen waren inderdaad leuk, hoewel ik het merendeel ervan al uit Spanje kende in een andere versie. Ongetwijfeld bestaat
de meest levendige uitwisseling tussen onze continenten uit grappen over
seks:
‘Zegt een vrouw tegen haar man: “Deze avond wordt er hier in huis om
tien uur de liefde bedreven… Of je er nu bent of niet!”’
‘Achter elke grote man staat altijd een grote vrouw. En tussen hen in
zijn echtgenote.’
‘Een erg lelijke en kleine man die seksueel niets klaarspeelde, reed elke
nacht op zijn paard rond op zoek naar de duivel. Toen hij die dan eindelijk
had gevonden smeekte hij met alle kracht die hij in zich had: “Ik verkoop
je mijn ziel als je me het gezicht van Marlon Brando, het lichaam van
Tarzan en een even groot geslacht als mijn paard schenkt.” “Afgesproken,”
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zei de duivel, “jouw ziel is van mij. Als morgen de zon opkomt, zul je hebben wat je hebt gevraagd.” De man reed terug naar huis en bij de eerste
stralen van de zon ging hij voor de spiegel staan. Eerst bekeek hij zijn
gezicht. “Exact Marlon Brando!” riep hij geestdriftig uit. Vervolgens trok
hij zijn overhemd uit: “Precies als Tarzan!” Ten slotte liet hij zijn broek
zakken: “Och, nee toch,” jammerde hij, “ik ben vannacht op mijn merrie
uitgereden!”’
Na op de top van de Nevado del Mismi te zijn ontsprongen, krijgt de
Amazone op zijn reis naar de Atlantische Oceaan een heleboel verschillende namen: Apurímac, Ene, Tambo, Urubamba, Ucayali, Marañon, Solimões, Pará, Guamá… Desondanks stellen de aardrijkskundigen dat de
drie belangrijkste stukken van deze rivierstroom de Apurímac, de Ucayali en de Amazone moeten worden genoemd. Ze vormen dezelfde rivier,
maar in verschillende gedaantes.
De Apurímac is woest, ruw en wild en, behalve in een kano, grotendeels
onbevaarbaar: het lemmet van een dolk dat met geweld in de bergen wordt
gestoken en dat zich daarbij in het hart van de aarde boort om een diepe
wond te slaan. Het is een indiaanse rivier, die ontspringt met ijskoud Quechuabloed in zijn aderen. De Peruaanse provincie waar de Apurímac bijna
van begin tot einde doorheen stroomt, dankt haar naam aan deze rivier.
De Ucayali begint waar het bergmassief van de Ceja de la Selva eindigt. Het is een kalmere en bredere stroom, maar erg verraderlijk. Zelfs
behoorlijk grote schepen kunnen verdwijnen in onverwachte draaikolken
en het gevaar bestaat aan de grond te lopen op zandbanken die zich verplaatsen. Het water is troebel, zit vol modder en plantenresten afkomstig
uit de bergen en het oerwoud. Terwijl het landschap van de Apurímac uit
kale, onherbergzame siërra’s bestaat, is dat van de Ucayali dichtbegroeid en
vochtig. Op zijn oevers wonen mestiezen, nakomelingen van blanke conquistadores en oerwoudindianen. Aan dit stuk van de rivier ontleent een
andere Peruaanse provincie haar naam, die als hoofdstad Pucallpa heeft.
Ik weet niet of de mensheid ergens trots op mag zijn. Maar als dat zo is
dan komt dat slechts doordat ze een groot aantal plekken op deze aardbol
met poëzie doordrongen heeft. Anders dan de politiek, de religie en in
sommige gevallen de wetenschap, is de kunst over het algemeen onschuldig en leert ze slechts de verwondering. En zoals flink wat schitterende

44 | de helse rivier. een reis langs de amazone

landschappen, rivieren, bergen, dalen en steden hun eigen dichter hebben,
zo heet die van de Apurímac José María Arguedas.
Arguedas groeide op te midden van de indianen en de talen van zijn
jeugd waren het Spaans en het Quechua. Om de taal en het denken van
de bewoners van de Andes te kunnen weergeven creëerde hij als schrijver
een Spaans doorspekt met Indiaanse uitdrukkingen. Naar mijn mening is
het boek waarin zijn literaire streven en kracht het meest tot hun recht
komen de roman Yawar fiesta (Het Yawarfeest). Het boek beschrijft een
jaarlijks terugkerend festijn uit de Andes waarin een condor en een stier
de hoofdrol spelen. Een aantal jaar geleden is dat feest onder de enorme
druk van internationale dierenbeschermingsorganisaties door de Peruaanse
autoriteiten verboden, maar het wordt zo nu en dan nog steeds stiekem gevierd in de meest afgelegen dorpen aan de Apurímac. De stierengevechten
van de Quechuas, overgenomen van de Spanjaarden, heten turupukllay en
daarin wordt ondermeer dynamiet gebruikt om de stier af te maken wanneer de toreador hem halfdood heeft achtergelaten. Maar het Yawarfeest
van vroeger ging veel verder. Zo wordt het door een personage in de roman
van Arguedas tegen een door de regering in de streek benoemde subprefect
verteld:
‘Wat had u dan wel niet van die stierengevechten van twintig jaar geleden
gezegd! Toen men een condor op de rug van een woeste stier bond om hem
nog woester te maken. Die stier die voortdurend in zijn rug werd gepikt
door de condor schopte de indianen de lucht in alsof ze zo licht als een
veertje waren. Daarna reed een aantal dorpsbewoners te paard de arena in
om de stier met één enkele lansstoot af te maken. Aan het einde van het
feest werden er linten aan de vleugels van de condor genaaid die vervolgens
onder geschreeuw en gezang werd vrijgelaten. De condor vloog met zijn
linten de lucht in alsof hij een zwarte vlieger was. Maanden en maanden later vloog dat dier nog altijd van nevado naar nevado met die linten duidelijk
zichtbaar aan zijn vleugels. In november, geachte subprefect, vond ik op de
K’arwarasu zo’n condor met linten. Dat had u moeten zien!’
Zijn landgenoot Mario Vargas Llosa stelt in zijn essay La utopía arcaica
(De archaïsche utopie) dat hij een grote bewonderaar van Arguedas is, maar
tegelijkertijd iets reactionairs in hem ziet vanwege zijn houding tegenover
de indiaanse cultuur. Arguedas pleegde in 1969 zelfmoord door zich voor
de spiegel een kogel door zijn hoofd te jagen.
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Een paar dagen na mijn aankomst in Chivay verliet ik de Andes. Het ontbrak me aan de middelen en de tijd, en waarschijnlijk ook aan de kracht,
om in de diepe ravijnen van de Apurímac af te dalen of om op zoek te
gaan naar de afgelegen dorpen in de siërra’s waar slechts een paar keer per
maand een autobus heen rijdt. Ik besloot mijn reis verder stroomafwaarts
te beginnen, in Pucallpa, waar de rivier de Ucayali heet en waar met lanchas de verbindingen worden onderhouden.
Ik was van plan bij een volgende reis op zoek te gaan naar het Yawarfeest.
De nacht voordat ik Chivay verliet, stond ik opnieuw in de kou en de stilte
op de patio van mijn hotel. Hoog boven me hing het kalme en naakte gezicht van een volle maan die de donkere bergen verlichtte waar de grootste
waterstroom op aarde ontspringt, de beek die op zijn reis naar de Atlantische Oceaan een wereld schiep van woekerende planten, krachtige stromen en reusachtige bomen, een wereld van verscholen meren, schitterende
jaguars en anaconda’s, en van gevaarlijke oerwouden en demonen in de
gedaante van insecten. Wat een gigantisch verschil tussen die wereld die
me stroomafwaarts wachtte en deze van de nachtelijke Andes!
Ik herinner me het aangename Chivay in zijn vallei op de hoogvlakte,
de rust en de kou van het Colcadal, het hemelgewelf overdekt met een
enorme massa sterren, de wind met zijn ijzingwekkende gehuil als van een
spook, de poema’s en de lama’s, de condors en de bergtoppen, het leven dat
in het gemurmel van de vernederde indianen en in de weemoed van hun
panfluiten werd meegevoerd.
Die bergen waar de weg van de mens doodloopt omdat hij niet vliegen
kan, niet de plek kan bereiken waar een of andere god woont die onder
geen beding naar de aarde wenst af te dalen. Bevroren bergpieken, uitgehouwen ‘voor staalharde mannen die met droge ogen huilen’, zoals Arguedas het scherp uitdrukt.
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2 | Op de Ucayali
Pucallpa is al oerwoud, niets dan oerwoud. De hitte is er drukkend,
vochtig en ondraaglijk. Ondanks de knappe vrouwen geeft de stad je
geen aangename indruk. In Pucallpa bekruipt je het gevoel dat je bij de
grens staat, alsof de stad nog altijd een pionierskampement is met als
enig doel het plunderen van de natuur. De inwoners doen er echter goed
aan alles uit de natuur te halen wat ze kunnen. Als zij het niet doen,
staan er achter hen al weer anderen klaar om in te pikken wat er niet
is meegenomen – iets wat al vaker is gebeurd. In het Amazonegebied
vormt plundering en verspilling een eindeloze keten, bijna zoals de cycli
van leven en dood zelf. Ik weet niet of het oerwoud, dodelijk verwond,
ooit een keer op een verschrikkelijke manier zal terugslaan om voorgoed
een einde te maken aan de aanwezigheid van de mens in zijn rijk of dat,
omgekeerd, de mens uiteindelijk deze enorme longen van de aarde zal
vernietigen. In ieder geval ben ik er zeker van dat deze twee gezworen
vijanden nooit vrede zullen sluiten.
Pucallpa gaat niet alleen in tegen zijn omgeving, maar ook tegen elk
schoonheidsgevoel dat de mens kent. Betonnen huizen met daken van
asbestcement bepalen het stadsgezicht. En wat te zeggen van het hoofdplein… zelden heb ik zoiets lelijks gezien. Ik kan me niet voorstellen dat
Pulcallpa, of de planoloog die dat plein bedacht heeft, daar trots op kan
zijn. Het bestaat uit een idiote wirwar van muren, mozaïeken, droogstaande vijvers rondom een patriottisch monument, waarvan de functie en het
verband me volledig ontgingen. Was die planoloog soms dronken van pisco
of high van ayahuasca geweest? Het was in ieder geval duidelijk dat met al
het geld en werk, dat dat gedrocht moest hebben gekost, je gemakkelijk
een veel eenvoudiger en mooier plein had kunnen maken.
Ik begrijp niet waarom de stad Pucallpa heet, een naam afkomstig uit het
Quechua: de lettergreep puc betekent rood en allpa aarde. Iets dat volkomen onzinnig is. In de eerste plaats, omdat volgens de meeste archeologen
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en historici de Quechuas en Aymaras nooit zover in het oerwoud zijn doorgedrongen als waar Pucallpa ligt. In de tweede plaats, al waren ze zo diep
in het oerwoud doorgedrongen dan nog kunnen zij nooit in Pucallpa zijn
geweest, omdat de stad pas in 1888 is gesticht, dat wil zeggen, meer dan drie
eeuwen nadat het Incarijk ten onder ging. En in de derde plaats, omdat de
aarde bij Pucallpa niet rood is, maar een smerige zwarte kleur heeft.
Niettemin zijn de ongeveer 200.000 inwoners van Pucallpa trots op
de welvaart van hun stad, die voortkomt uit de exploitatie van de beste
houtsoorten die er in het oerwoud te vinden zijn, vooral ceder en mahonie.
Ook de grote olievoorraden die er in de buurt in de grond zitten, dragen
bij aan de economische voorspoed. Het is een opgewekte en lawaaierige
stad waar veel geld rondgaat en die vol bedrijvigheid en muziek is. Op
iedere straathoek staan de cassettespelers keihard aan met de dreunende
Caribische salsa of de eeuwige Colombiaanse vallenato.
Het kan goed zijn dat Pucallpa alles wat uniek aan haar is aan de Ucayali
te danken heeft, die enorme rivier die de stad haar bestaansrecht schenkt.
Er zijn maar weinig steden op aarde die er prat op kunnen gaan aan zo’n
schitterende en woeste stroom te liggen.
Ik kwam ’s avonds in Pucallpa aan en de stad leek me niet alleen vriendelijk en open maar ook stinkend en hels. En ik zal precies vertellen waarom
ik hier de typering ‘hels’ gebruik.
Naast het patriottische monument op het voornoemde plein lagen twee
arena’s of pistes voor de optredens van straatartiesten. In andere steden
aan de Amazone, zoals Iquitos en Requena, zou ik later meer van zulke
drukbezochte plekken zien.
In een van die pistes voerde een groep Noord-Amerikaanse jongeren
een soort combinatie van dans en gymnastiekoefening uit, die pretendeerde een initiatierite te zijn in God mag weten wat. Het was een stompzinnig dansje dat de lachlust wekte van de weinige toeschouwers die zich
rondom hadden verzameld. Hoe diep mystiek die jongeren zich ook gedroegen, zonder zich er iets van aan te trekken dat ze uitgelachen werden,
het maakte hen alleen nog maar ridiculer.
Maar in de andere piste, op de tribune waarvan een heleboel mensen zaten te kijken, trad een kreupele jongen op. Hij miste zijn rechterbeen, dat
precies bij de heup was afgezet. De dij van zijn linkerbeen, afgezet onder
de knie, was even dun als een pols en had geen enkele spier. Zijn linker-
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arm, afgezet ter hoogte van de elleboog, had geen biceps en was vel over
been. Maar zijn rechterarm was erg sterk en gespierd, evenals zijn mooie,
stevige borstkas. Hij droeg een blauwe korte broek die erg smerig was en
een hemd waarop ‘Iquitos’ stond te lezen. De jongen was knap en straalde
een trotse mannelijkheid uit. Bij zijn optreden werd hij geassisteerd door
een al even knap meisje, wie weet zijn vrouw of zijn zus, en op de eerste rij
zat een oude vrouw die even goed zijn moeder kon zijn.
De knul deed verscheidene kunstjes. Hij schonk water uit een fles in
een glas dat hij met de oksel van zijn geamputeerde arm vasthield, om dat
vervolgens leeg te drinken, terwijl hij de fles bleef vasthouden. Hij stak
sigaretten aan en ging op zijn kop staan op zijn gezonde arm… Dat soort
dingen. Maar zijn belangrijkste nummer was werkelijk verbazingwekkend:
terwijl hij met zijn rechterarm op de grond steunde, danste hij een hele
tijd op het ritme van wilde rockmuziek waarbij hij zijn lichaam in allerlei
bochten wrong en op zijn billen stuiterde alsof hij een gummibal was. Zijn
door de inspanning verkrampte gezicht straalde door zijn uitdagende uitdrukking een ontembare, onvermoeibare en onoverwinnelijke kracht uit.
De toeschouwers wierpen munten in het bakje waarmee zijn assistente gedwee en ogenschijnlijk timide rondging. Hoewel ze uit angst een beetje op
afstand bleef, liep een meisje van amper twee voortdurend om de kreupele
jongen heen te draaien, terwijl ze hem met verbazing bekeek.
Ik stond werkelijk paf toen ik zag hoe die knul in zijn dans wild op en
neer stuiterde, terwijl de toeschouwers dat als de gewoonste zaak ter wereld beschouwden. Ik wist niet of ik die jongen nu moest bewonderen of
een diep medelijden met hem moest hebben. En al evenmin of de houding
van het publiek nu voorkomend of schofterig was. Genoten ze ervan een
mismaakte te zien dansen of vormde dat voor hen een heel normaal onderdeel van het dagelijkse leven?
Het deed mij in ieder geval aan de hel denken.
Het was zaterdag en op straat was het erg druk: luidruchtige meisjes, bezadigde echtparen van middelbare leeftijd, jonge ouders met hun kinderen.
In het park op het plein renden de kinderen van de ene naar de andere
kant met een gegil dat bijna de honderden vogels overstemde die om er de
nacht door te brengen in de dichte kruinen van de bomen zaten. Aan een
kant van het plein stond een carrousel die ijverig rondjes draaide, schiettenten en stalletjes met sigaretten, loten, gekookte maïskolven, frisdrank,
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broodjes, ballonnen, kauwgum en snoep. Toen de zon eenmaal onder was
en de nacht over Pucallpa viel, bleven veel winkels rondom het plein open:
kruideniers, drogisten, schoenmakers, fruithandels en muziekwinkels. In
de kleine bars en kantines gingen om de dorstige kelen te smeren de flesjes
San Juan, het bier uit de Peruaanse Amazone, er met tientallen tegelijk
doorheen. Ik nam er een paar samen met een broodje kaas in een bar die
de mooie naam ‘C’est si bon’ droeg. Terwijl ik op het terras het melodietje
van dat lied neuriede, kwamen er mestiezenmeisjes langs die door hun
strakke rokjes en hoge hakken nauwelijks konden lopen. Sommige waren
zo dik dat hun kleren bijna op springen stonden en ik had het idee dat ze
nog slechts een handvol pinda’s hoefden te nemen om er werkelijk uit te
scheuren en in hun blootje op straat te staan.
Mij beviel Pucallpa, met zijn mestiezen, zijn onbekommerdheid, zijn
drukte, zijn dikke, vrolijke vrouwen, zijn vervelende kinderen en zijn nogal
brutale kerels. De nacht bracht verkoeling, terwijl de muziek je van alle
kanten overspoelde. Mij beviel Pucallpa, met zijn vele half voltooide gebouwen, die net als de voltooide, allemaal zonder uitzondering oerlelijk
waren. Het Pucallpa zonder toeristen, met bronzen en marmeren bustes
van mij onbekende voormannen en helden. Het Pucallpa vol met pizzeria’s
en grillrooms, hier en daar een chifa – zoals in Peru Chinese restaurants
worden genoemd. Het Pucallpa waar de automobilisten een overdreven
eerbied voor de stoplichten hebben, iets waardoor je vergat dat die stad
midden in de woeste jungle ligt.
Ik nam mijn intrek in een hotel vlakbij het plein, dat Ruiz heette. De eigenaar, een man van bijna tachtig, was dag en nacht in de vestibule te vinden en alle werknemers en vaste gasten spraken hem vol eerbied aan met
‘mijnheer Ruiz’. Bij de receptie werkten vier meisjes en één jongen. Vanuit
een kapitalistisch oogpunt beschouwd waren dat er voor het werk dat ze
moesten doen ongetwijfeld minstens drie teveel. Maar het is aangenaam
je in een hotel op zo’n nog ‘onontwikkelde’ plek van de wereld te bevinden
waar de ondernemer ervan uitgaat dat het werk van twee personen ook
door vijf gedaan kan worden, al moeten ze daarvoor dan wel allemaal een
beetje loon inleveren.
Zo iemand kun je toch alleen maar met alle eerbied ‘mijnheer’ noemen?
Pucallpa heeft verschillende havens en het gebruik ervan is afhankelijk van
de grootte en de aard van de schepen – vissers- of vrachtschepen – maar
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vooral van de waterhoogte. Van november tot mei, de regenperiode, staat
het water van de Ucayali hoog en van juni tot oktober laag. Wanneer het
water hoog staat, leggen de vrachtschepen, die tegelijk passagiersschepen
zijn, de zogenaamde lanchas, in de haven van San Juan aan. Wanneer het
water laag staat in de haven van Pucallpillo. Bovendien zijn er nog twee
havens, Mangula en Hollada, die alleen worden gebruikt door vissers- en
vrachtschepen die kleiner zijn dan de lanchas.
De volgende dag, een zondag, bood de jongen van de receptie me aan
om te helpen bij het zoeken van een schip en om de stad te laten zien. Hij
heette Luis, was twintig en de vierde in een gezin van zeven broers en zussen. Zijn vader was visser en Luis werkte in het hotel om wat bij te dragen
aan het onderhoud van zijn familie en om zijn studie werktuigbouwkunde
te betalen. Om in Lima zijn studie af te kunnen maken probeerde hij te
sparen. Daarom nam ik hem een tijdje tegen een goede beloning in dienst
als gids. De goedige mijnheer Ruiz leek er geen enkel probleem mee te
hebben dat Luis een paar dagen zijn werk als receptionist in de steek liet
om zich om mij te bekommeren. Luis was mager en klein, en uitermate
beleefd. Zijn huid was licht koperkleurig en in zijn gezicht vielen Europese trekken te bespeuren. Hij kende Pucallpa als zijn broekzak en had een
indrukwekkende kennis van de planten en dieren van de Amazone.
‘Ik heb een jaar als toeristische gids voor yankees gewerkt, vandaar dat
ik bijna alles wat er in de Amazone te vinden is uit mijn hoofd ken.’
Met een taxibrommer, het meest gebruikte vervoermiddel in de Peruaanse Amazone, gingen we naar naar de haven van Pucallpillo. Een taxibrommer is een driewielige bromfiets waar achterop een cabine is gemonteerd die behalve een zitplaats voor twee personen ook een klein bagagerek
heeft. Wanneer het regent, beschermen sommige chauffeurs zich van stuur
tot dak met een stuk plastic en rijden de taxi bijna blind, als de pop van
een vlinder, door de buien en de modder. Voor de passagier is dat een soort
reis door de leegte, een waanzinnig en gevaarlijk tochtje. Je weet niet of
je aan het einde dood zult zijn of veranderd in een vlinder. In Pucallpa,
Requena en Iquitos zijn honderden van die wendbare, snelle en goedkope
taxibrommers te vinden.
Pucallpillo ligt op zo’n vier kilometer van het centrum van Pucallpa,
in een buurt met paalwoningen en aan het einde van een zandweg die,
door alle regen die er ’s nachts gevallen was, vol plassen stond en waarover het een komen en gaan was van taxibrommers die wel vlooien leken
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naast de enorme vrachtwagens die met hun lading op weg waren naar
de haven.
Die haven is slechts een uit zwarte grond bestaande lange en steile kade
aan de rivier. Er lagen veel schepen afgemeerd: hun loopplanken staken
met het uiteinde in de modder en de stalen scheepstrossen waren vastgebonden aan in de kade verankerde stalen balken. Er viel geen pier, meerpaal of ook maar iets anders te bekennen dat aan een haven deed denken.
Ik vermoed dat dat komt door de sterk fluctuerende waterstand die elk
blijvend bouwwerk onmogelijk maakt en alleen maar pontons toelaat. En
in Pucallpa had men blijkbaar niet genoeg geld, of de autoriteiten zagen er
gewoon het nut niet van in, om zulke pontons te maken.
De schepen hadden hoog boven op de brug, goed zichtbaar vanaf de
wal, een bord waarop hun bestemming en vertrektijd stond. We zagen drie
schepen die redelijk snel naar Iquitos zouden gaan: de Pedro Martín, die
nog diezelfde middag om half zes uitvoer, en de Natalia Carolina en de
Henry IV, die de volgende dag om 12 uur ’s middags vertrokken. Ik besloot
pas de volgende dag een schip te nemen, zodat er in ieder geval nog wat
tijd overbleef om de stad beter te leren kennen.
In alle streken van de Amazone, zowel in Peru als in Colombia en Brazilië, lijken die zogenaamde lanchas erg op elkaar. Deze schepen zijn praktisch identiek aan degene die in de 19e eeuw op de Mississippi voeren, maar
dan met een dieselmotor in plaats van een door stoom aangedreven rad.
Ze hebben behalve ruimen om vracht te vervoeren, twee overkapte dekken voor passagiers en een enkele hut. Op de dekken slapen de mensen in
hangmatten die aan bak- en stuurboord op verschillende hoogten worden
opgehangen. De handigheid van de passagiers maakt dat er op een dek
altijd twee keer zoveel hangmatten passen, of zelfs nog meer, dan je op het
eerste gezicht vermoedt. Op de boeg van het tweede dek bevinden zich de
hutten, de douches, de wc’s, de keuken en soms een kleine kantine waar de
passagiers op toerbeurt kunnen eten.
Er is nog een derde dek, het hoogste, waar zich vooraan de stuurhut
bevindt. Daar zijn ook de hutten van de stuurlui en de bootsman, een bar
met schoteltelevisie en, vanaf de achtersteven tot halverwege het schip, een
open ruimte zonder dak waar je een schitterend uitzicht hebt op de door
het woeste oerwoud omarmde rivier.
In de Amazone wordt over een bootreis direct met de schipper onderhandeld en de reiziger mag voor hij zijn kaartje koopt het schip bekijken
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om er zich van te verzekeren dat de omstandigheden en de prijs redelijk
zijn. Luis ging dus eerst met me aan boord van de Henry IV en vervolgens van de Natalia Carolina. De eerste was moderner, veel groter en ook
lelijker. De prijzen van de kaartjes waren gelijk: ongeveer 35 euro voor een
bootreis van zes dagen inclusief hut en maaltijden. Ik koos de Natalia Carolina om de eenvoudige reden dat die me gewoner leek. Ik maakte aanstalten om mijn kaartje te betalen, maar de schipper zei me dat maandag te
doen wanneer het schip vertrok. Ook stond hij niet toe dat ik mijn bagage
vóór vertrek aan boord bracht.
‘Dat komt omdat het nooit echt zeker is’, zei Luis toen we weer op de
wal stonden.
‘Wat is nooit echt zeker?’ vroeg ik.
‘Of het schip nu wel of niet op de aangegeven dag vertrekt, want er kan
intussen veel gebeuren.’
‘Zoals?’
‘Het water kan plots stijgen, het kan gaan stormen, ze kunnen averij
oplopen, nieuwe lading krijgen aangeboden, een waarschuwing krijgen
voor piraten op de rivier, onverwachte passagiers… Kortom te veel om
op te noemen. Wat wel zeker is, don Javier, is dat het schip nooit op de
aangegeven tijd vertrekt, maar altijd veel later, op z’n minst drie of vier
uur.’
Dat van die piraten, daar schrok ik wel een beetje van.
Luis wilde me met alle geweld meenemen naar Yarinacocha, een soort
buitenwijk van Pucallpa met vlakbij een groot meer waar de inwoners van
de stad in het weekeinde gewoonlijk picknicken, spelevaren en dansfeesten
houden. Omdat het nog vroeg was, gingen we eerst een hangmat kopen
voor op het schip. Ik koos een extra grote en betaalde na wat pingelen tien
euro. Ook kocht ik wat blikjes conserven, pakken koekjes, brood en een
paar flessen mineraalwater.
Alvorens de stad te verlaten wilde ik de school annex atelier van de
schilder Pablo Amaringo bezoeken, een beroemd geworden sjamaan uit
Pucallpa wiens schilderijen gewild zijn op de kunstmarkt. Het zijn vreemde creaties met een mythologisch karakter ontstaan door het gebruik van
ayahuasca, een plant uit de Amazone die hallucinaties opwekt. Dus gingen
Luis en ik met een taxibrommer naar een sloppenwijk aan de rand van de
stad met armoedige houten huizen en wegen van geel zand.
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De maestro was er niet. Die zat in New York op dat moment, zoals de
beheerster van het atelier zei, maar als ik wilde, kon ik doeken kopen en ze
begon die onmiddellijk op een tafel voor me uit te stallen. Omdat de kleinste al zo’n 1000 dollar kostte, kocht ik voor een euro maar een paar kaarten
met gevleugelde wezens erop, door de schilder ‘engelen’ genoemd. En ik
beloofde in de middag terug te komen om een goed bod te doen op een flink
aantal schilderijen. Toen we weggingen boog de vrouw zelfs bijna voor me.
‘Gaat u straks echt terug?’ vroeg Luis, terwijl hij me een beetje verwonderd aankeek.
‘Vond jij die schilderijen mooi dan?’ vroeg ik hem op mijn beurt.
‘Ik vond er niets aan, mijnheer, rotzooi.’
‘Dan zijn we het helemaal eens, knul: we gaan niet terug.’
‘En waarom zei u dan dat u terug zou komen?’
‘Om daar zo snel mogelijk weg te kunnen. Volgens mij was die vrouw
net zolang doorgegaan met schilderijen te laten zien tot ze me er eentje
verkocht had.’
‘U bent een echte grapjas, mijnheer.’
We maakten een rondje door het gebouw van de markt dat zoals bijna alle
winkels open was op zondagochtend. In het gedeelte waar etenswaren werden verkocht zou elke Europese visdeskundige hebben gewatertand bij het
zien van zoveel verschillende soorten vis uit de Amazone: girelle, dorado,
gaminata, ombervis, meerval, boquichico, grote moten arapaima, waterschildpad, die in Peru charapa heet… Ook was er een overvloed aan tropische
vruchten en geneeskrachtige kruiden te vinden. Verder een eetbare rups, suri
genaamd, die er werkelijk afstotelijk uitziet (met een geel lijf even groot als
een pink en een zwarte kop ter grootte van een nagel) en aan spiesen geroosterd wordt, zoals garnalen in Spanje, en soms zelfs levend wordt gegeten.
Ook werd er vlees van de sajino verkocht, een knaagdier uit het oerwoud.
En in kleine eettentjes werden streekgerechten geserveerd zoals jalea, een
mengsel van allerlei soorten vis, sudado, een soort vissoep, chaufa, een rijstgerecht met vlees en ham, chupe, een groenteschotel met eieren en paprikapoeder, ceviche, in citroen gemarineerde vis, juane, een rijstgerecht met kip
en eieren, patarasca, in bananenbladeren gewikkelde, geroosterde vis.
Luis en ik namen een heerlijke ceviche van arapaima met bier. Vlakbij
waren twee vrouwen bezig hanen te plukken die ze uit een mand tevoorschijn haalden.
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‘Die hanen zijn van gevechten’, zei Luis, terwijl hij op ze wees, ‘die deze
ochtend zijn gehouden. Ze zijn erg geliefd omdat ze goed voer krijgen.
Maar voor mij zijn ze wat te taai. Ze zijn wel erg goed om bouillon van te
trekken.’
‘Je had het vanochtend over piraten, piraten op de rivier…’, zei ik.
‘De Ucayali is niet zo’n veilige rivier. Er zijn gedeeltes van het oerwoud
waar de politie en het leger niet komen. En soms overvallen piraten de schepen met snelle motorkano’s. Er wordt gezegd dat die piraten de resten zijn
van het guerrillaleger van het Lichtend Pad, u weet wel, die revolutionairen
van vroeger. Maar maakt u zich maar geen zorgen, het gebeurt niet vaak…
één keer per maand ongeveer. Daarna verstoppen ze zich en wachten met
een volgende overval tot de mensen en de politie weer zijn gekalmeerd.’
‘Wanneer was de laatste keer?’
‘Nou, het is al weer een paar maanden geleden dat ik iets over een overval heb gehoord.’
‘Jij bent een echte grapjas, Luis.’
‘Helemaal niet, mijnheer, wat ik zeg is werkelijk zo.’
Yarinacocha is de naam van een streek die begint op zo’n zeven kilometer
van het centrum van Pucallpa. De belangrijkste plaats is Puerto Callao,
een klein dorpje op de oever van het uitgestrekte meer van Yarinacocha
(cocha betekent in Quechua ‘meer’), dat een gebied van 1300 hectare beslaat
en op zijn langste punt een lengte van 20 kilometer heeft. Anders dan in
Pucallpa zelf, waar het het handigste en goedkoopste is om een taxibrommer te nemen, kun je naar het meer het beste in een auto gaan, dat wil
zeggen, in taxi’s die steeds dezelfde route rijden alsof het autobussen zijn:
dat kost één sol per passagier, ongeveer 30 eurocent. ‘Yarina’ staat er op de
voorruit van die taxi’s, die naar het meer rijden en per keer vijf personen
kunnen vervoeren.
Yarina is een vrolijke en erg drukbezochte plaats aan een werkelijk schitterend meer. In het weekeinde doen de inwoners van Pucallpa niets liever
dan in motorbootjes met hun familie het water op gaan. Vissers verkopen
aan de oever hun vangst van die dag en er zijn talloze eettentjes waar je die
vis voor je kunt laten roosteren. Groepen Shipibos- of Aguarunaindianen,
die op verschillende plaatsen in de streek wonen, proberen ambachtswerk
aan de dagjesmensen uit Pucallpa of aan de weinige westerse toeristen die
daar komen te slijten: pijlen, pirañatanden, kettingen van zaden en veren
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en nog meer van dat soort prullaria. De mensen gedragen er zich erg kalm
en vriendelijk, wellicht dat de verkoeling die het meer brengt aan die ontspannen sfeer bijdraagt.
Tegen de avond beginnen de dansfeesten. Er wordt bier gedronken en
op salsa gedanst, maar soms ook op Colombiaanse muziek. In de Shipibo
Internacional zijn buitenlanders graag gezien, hoewel het raadzaam is te
vertrekken vóór de dronkenmansruzies uitbreken, die in het oerwoud al
snel met kapmes of kogels worden beslecht. Als er een buitenlander in de
buurt is, is die meestal als eerste de pineut.
Luis en ik namen een biertje bij de dansvloer van de Shipibo voor ik
naar Pucallpa ging. Even nadat we waren gaan zitten, verontschuldigde
hij zich en verdween een paar minuten. Toen hij terugkwam, precies op
het moment dat het nummer van de muziekband die voor de feestvreugde
zorgde eindigde, schreeuwde de presentator in de microfoon:
‘Het volgende nummer is voor don Javier uit onze broederrepubliek
Spanje!’
Aan verschillende tafeltjes draaiden de mensen zich naar me om en
begonnen voor me te klappen. Luis die inmiddels weer naast me was komen zitten, klapte glimmend van trots mee. Het enige wat me overbleef
was op te staan en een lichte buiging te maken. Vervolgens werd ik ten
dans gevraagd door een meisje dat een soort pasodoble met me danste op
het ritme van Colombiaanse muziek, iets wat aan de naburige tafeltjes tot
grote hilariteit leidde.
Zo eindigde ons vrolijk dagje uit in Yarina.
‘De grauwwitte kleur van het modderige water van de Ucayali’, schrijft
mijn vriend Pedro J. de la Peña in zijn schitterende boek Las dichosas selvas (Paradijselijke oerwouden), ‘doet nog wel het meest denken aan die van
amandelmelk uit Valencia.’ En dat leek me inderdaad zo te zijn, in ieder
geval die ochtend dat ik op het punt stond naar Iquitos te vertrekken.
Het zag ernaar uit dat het die dag slecht weer zou worden, want het
wolkendek was asgrauw. Zoals bij praktisch alle havens aan de Ucayali
vormde een talud van zwarte aarde dat tot aan de rivier liep een geïmproviseerde en glibberige kade waarop, vanaf de voorstevens van de schepen, de
loopplanken rustten. Terwijl ze in de modder wegzakten, droegen sjouwers
enorme pakken en balen de schepen op, vrachten die zwaarder of minstens
even zwaar als zijzelf leken. Sommige mannen droegen de zware last met
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behulp van een riem rond het voorhoofd, een methode die voorkomt dat
de rug al het gewicht te dragen krijgt en die ik eerder bij de Maya’s uit de
Sierra Lacandona in Mexico en bij Quichés op de hoogvlakte van Guatemala had gezien. Wie weet of de Inca’s al niet hetzelfde systeem gebruikten. Het rook naar gebakken vis die mestiezenvrouwen op een aantal
kleine barbecues bovenaan op het talud aan het roosteren waren.
Geholpen door Luis ging ik met mijn tassen aan boord van de Natalia
Carolina. Meteen toen hij me zag, trok de schipper een bedenkelijk gezicht dat weinig goeds voorspelde. Het schip zou pas woensdag vertrekken. En bovendien was er geen plaats meer voor mij, want in de stad Tingo
María, waar de rederij een filiaal had, waren inmiddels alle hutten door een
twintigtal reizigers gereserveerd.
De enige mogelijkheid die me overbleef was dus de Henry IV, die om
12 uur zou vertrekken.
Het was een bakbeest van een schip, in fel oranje geschilderd. Aan de
voorkant van de stuurhut was een dreigend grommende Bengaalse tijger
geschilderd en aan de voorkant van het eerste dek twee gespierde Supermannen. Aan de kant van de voorsteven stond iets lager een doodskop
met twee gekruiste botten en de waarschuwing ‘Verboden te stelen’. Te
oordelen naar deze schildering stond er op diefstal dus niets minder dan
de doodstraf.
De schipper zelf was niet aan boord, dus moest er onderhandeld worden met de mestre, zoals een bootsman op de Amazone gewoonlijk wordt
genoemd. De mestre van de Henry IV was een kerel van zo’n veertig jaar,
niet erg groot en nogal slijmerig, die in een half afgezakte broek rondliep.
Hij vroeg 100 soles voor de tocht, iets meer dan de schipper de dag ervoor
had gezegd maar ik ging er uiteindelijk toch maar mee akkoord. Eigenlijk
wilde ik in mijn eentje reizen in de enige hut die er was en ik was dan ook
bereid de andere plaats te betalen maar de mestre weigerde dat resoluut:
‘Er is plaats voor twee personen, mijnheer, dus worden het er ook twee.’
Hij gaf me een knipoog.
‘En bovendien… misschien vindt u uw medepassagier wel heel erg leuk.’
Het was een nauwe en stinkende hut met twee kooien en slechts weinig
ruimte op de grond om je bagage neer te zetten. De dunne matrassen,
met een half gescheurd laken er omheen, waren door de talloze tochten
smerig geworden. Verder hing er een ventilator en een kaal peertje aan het
plafond. Dat was alles.
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Zowel in Peru als in Colombia en Brazilië is het op deze schepen dan
ook veel aangenamer om in een hangmat aan dek te slapen. Maar de hutten kunnen wel goed dienen als bagagekluis. Je zet er alleen je tassen neer
en omdat de deur op slot kan, voorkom je dat je bestolen wordt.
Ik liet mijn tassen in de hut achter en Luis hielp me de hangmat aan dek
op te hangen. Er waren al minstens vijftig passagiers die de hunne hadden
neergehangen, met de bagage eronder.
Nadat ik hem een flinke fooi had gegeven nam Luis met een warme
handdruk afscheid van me.
Het was 11 uur en voor ons vertrek had ik dus nog een uur te gaan.
Maar in plaats van nog wat door Pucallpa te gaan wandelen bleef ik in
de haven. In een eettentje nam ik een patarasca van dorado, een traditionele manier om de vis uit de rivier te bereiden waarbij die in de grote
bladeren van de wilde banaan gewikkeld, in Peru bijao genoemd, wordt
geroosterd.
Het treurige, grijze wolkendek hing erg laag en het water van de rivier stroomde als grauwwitte amandelmelk voorbij, vol modder, verrotte
boomstronken, bladeren en lange plantenslierten. De mestre vertelde me
dat we er vijf tot zeven dagen over zouden doen om in Iquitos te komen.
‘Dat hangt van het waterpeil af, of we in ondiep water terechtkomen, op
zandbanken lopen… dat soort dingen.’
‘Is er gevaar dat we door piraten worden overvallen?’
‘Er zijn gewapende mannen aan boord voor het geval dat er iets mocht
gebeuren.’
‘Hoeveel kilometer is het naar Iquitos?’
‘Dat weet ik niet, mijnheer. Vraagt u dat maar aan de stuurman.’
Later, even voor we vertrokken, haalde de stuurman zijn schouders op
toen ik hem dezelfde vraag stelde.
‘Dat weet ik niet precies, mijnheer’, zei hij zonder me aan te kijken. ‘We
kunnen er binnen een week zijn.’
Hoe lang is een rivier precies? vraag ik me nu af. De tijd die je nodig
hebt om je bestemming te bereiken, antwoord ik mezelf.
Langzaamaan vulden zich de dekken met passagiers en de ruimten met
lading: zakken suiker en meel, trossen groene bananen, kratten bier en
frisdrank… Ook ging er een kerel met twee koeien aan boord die hij onder
de trap naar de stuurhut vastbond.
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Toen het 12 uur was, de officiële vertrektijd, wees niets erop dat we gingen uitvaren. En pas om half één verscheen mijn hutgenoot: een knap
jong meisje van 21 dat Diana heette. De mestre knipoogde naar me en
glimlachte besmuikt. Toen het meisje in de hut verdween, fluisterde hij
in mijn oor:
‘Denkt u nu niet dat het beter is in goed gezelschap te reizen dan alleen?’
Diana was een erg stil meisje dat constant bezig was zich op te tutten. Ik
geloof dat in haar bagage meer oogschaduw, nagellak, penseeltjes, parfums
en crèmes zat dan kleren en dat terwijl ze elke dag in iets anders rondliep.
Ze liep op erg hoge hakken en droeg gewoonlijk strakke, korte hemdjes
die haar middel bloot lieten, waar zich rond haar navel een getatoeëerde
slang slingerde. Bijna altijd hing er een wolk vliegen zonder vleugels en
met twee benen rond haar. En je merkte dat ze het maar wat leuk vond om
te flirten. De eerste twee dagen moest ik me door een flink aantal passagiers, zowel mannen als vrouwen, een heuse ondervraging laten welgevallen die ongeveer als volgt verliep:
‘Is zij uw vrouw?’
‘Nee.’
‘Aha. Uw minnares dan?’
‘Ook niet.’
‘En u, bent u getrouwd?’
‘Ja.’
‘En waarom reist u dan zonder uw vrouw?’
‘Ze is thuisgebleven in Spanje om voor onze kinderen te zorgen.’
‘En waarom bent u hier?’
‘Voor zaken.’
‘Wat voor zaken?’
Op die laatste vraag antwoordde ik meestal dat ik een export- en importbedrijf had. Maar op een dag dat het me een beetje te veel werd, antwoordde ik dat ik blanke slavinnen verhandelde. De figuur die me aan het
uithoren was, bleef met zijn mond vol tanden staan zonder de rest van de
tocht ook maar in mijn buurt terug te komen. Na drie dagen besloot ik een
andere tactiek te volgen tegen de batterij van vragen die de mensen steeds
weer op me afvuurden:
‘Dat meisje is mijn bruid en we gaan naar Iquitos om te trouwen.’
En een of andere kerel vroeg me:
‘En waarom slaapt u dan niet met haar?’
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‘Ze wil als maagd in het huwelijk treden.’
De man lachte:
‘Nou, voor zover ik weet, is het enige wat hier nog maagdelijk is het
oerwoud en zelfs dat niet helemaal.’
Diana was donker en had indiaanse trekken. Toen ze zich vlak nadat
ze aan boord was gekomen aan me voorstelde, praatten we een beetje. Ze
vertelde dat ze kleuterleidster was. Ik geloofde haar niet. Ik op mijn beurt
zei dat ik cavalerieofficier buiten dienst was. We konden het niet erg goed
met elkaar vinden.
Ze was slank en soepel en ging er dan ook mee akkoord in de bovenste
kooi te slapen. Zij kwam nauwelijks de hut uit, terwijl ik bijna voortdurend
aan dek te vinden was, bij de reling of met een boek in mijn hangmat.
Diana zat uren achtereen op mijn kooi, terwijl ze haar nagels lakte of oogschaduw aanbracht, haar wenkbrauwen epileerde of haar lippen stiftte. En
altijd had ze een radiootje aan staan dat op een vreselijke zender was afgestemd die als volgt werd aangekondigd: ‘Radio A: de romantische radio
van het oerwoud.’ De programma’s gingen dan ook slechts over romances,
hetzij van beroemdheden, hetzij van gewone mensen, vaak met een ongelukkige afloop. En dat alles doorspekt met weeë liedjes, smartlappen
over brandende en ongelukkige liefdes die ondanks het hevige vuur van
de hartstocht op niets uitliepen. Ik noemde die radio voor mezelf Radio
Boeaaa. En Diana noemde ik vanwege haar majesteitelijke stilte Prinses,
een bijnaam waar ze erg mee in haar nopjes leek.
’s Avonds sloot zij zich op in de hut. Ik ging naar mijn hangmat om
van de koelte van de rivier te genieten te midden van alle mensen die druk
bezig waren hun hangmat op te hangen.
Hoewel de officiële vertrektijd uit Pucallpa 12 uur was, lag het schip om 4
uur nog altijd aangemeerd en het werd plots overstroomd door venters, het
merendeel kinderen, die hun artikelen aanprezen: hangmatten, T-shirts, kokosnoten, frisdrank, snoep, brood, toiletartikelen… Een vrouw verkocht een
baardaap, de kleinste aap ter wereld en die in plaats van te schreeuwen zingt
als een vogel. Ondersteund door zijn moeder bood een jongen zonder benen
onder het uitroepen van de volgend uiterst fraaie zin doosjes condooms te
koop aan: ‘Werkelijk een fantastisch koopje waarmee u voorkomt dat door
de vleselijke lusten ook de lust in de liefde verdwijnt.’ Maar de Henry IV
voer niet uit en aan boord heerste dan ook een lusteloze stemming.
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Om 5 uur leek er beweging in het schip te komen en het legioen venters
rende geschrokken naar de loopplank. De avond begon te vallen en het
was ongeveer half zes toen de Henry IV uitvoer. Te oordelen naar het grote
aantal hangmatten op het tweede dek schatte ik dat er zo’n 350 personen
aan boord waren, dat wil zeggen, 50 meer dan toegestaan. Maar om meer
passagiers te kunnen vervoeren en dus meer geld te verdienen worden de
kinderen gewoon niet meegeteld. Er is op de hele Amazone geen schip te
vinden dat niet zo’n 50 tot 100 passagiers meer aan boord heeft dan officieel is toegestaan. Bij een schipbreuk is het aantal slachtoffers dan ook
meestal uitzonderlijk hoog.
Het was erg warm en de damp sloeg van de Ucayali af als van een puffend en zwetend beest. Met zijn robuuste, stompe voorsteven doorkliefde de Henry IV als een trage maar sterke os het water van de rivier om
langzaam stroomafwaarts te gaan. We lieten Pucallpa achter ons en op de
oevers rees de jungle hoog op. Het leek of er vóór ons een enorme opengaande muil op het punt stond ons te verslinden: het gelige tandvlees van
de aarde waaruit onder de donkere hemel dreigend de scherpe tanden van
de groenzwarte bomen staken die ons op elk moment een vreselijke knauw
konden geven.
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3 | Het leven op een schip
Die eerste avond van onze tocht voer de Henry IV nog een paar uur alvorens ergens aan te leggen voor de nacht. Met zijn lengte van 65 meter en
breedte van 9 meter was het een van de grootste schepen op de Ucayali. De
romp had een diepgang van 8 voet (zo’n tweeënhalve meter), terwijl dat
er gewoonlijk bij dit soort schepen zes zijn, waardoor het schip een groot
risico liep om bij laagwater aan de grond te lopen. Vandaar dat er, als loods,
een snelle motorboot voor het schip uit voer met twee mannen aan boord
van wie er eentje met een lange stok de diepte van de rivier peilde en de te
volgen koers aangaf. Op het hoogste dek van de Henry IV zelf peilde naast
de stuurhut een van de bemanningsleden met een koord ook nog voortdurend de diepte van het water. Hij schreeuwde de schipper de getallen toe:
‘14 voet…, 12…, 11…, 14’. Soms kraakte de bodem van het schip vervaarlijk
wanneer het vlak over een zandbank schoof.
‘De Ucayali is erg verraderlijk’, zei een van de bemanningsleden tegen
me. ‘Toen we hier de vorige week voeren, was er nog een vaargeul met
voldoende diep water. En u ziet het, die geul is al weer dichtgeslibd en het
scheelde maar een haartje of we waren aan de grond gelopen.’
De oevers lichtten groener op naarmate de zon verder zakte. Boven het
dak van het oerwoud, boven de felle rode gloed van de ondergaande zon,
hingen de donkere wolken alsof ze een zwarte baret op het hoofd van de
aarde waren. Terwijl ik in mijn hangmat zat en aantekeningen maakte,
zochten onder mijn voeten een paar jonge hennetjes naar kruimels eten.
Diep in de nacht gingen we voor anker bij een strand. Toen even later
de maansikkel tevoorschijn kwam achter de smalle, donkere kruinen van
de bomen weerkaatste haar licht op het oppervlak van het water. Wittige
wolken muggen en nachtvlinders fladderden rond de gele lichten van het
schip. Ik liep naar de reling bij de hut. Diana stond er met een passagier
te praten en ik ging erbij staan. Het meisje deed opgewonden en nerveus
haar verhaal:
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‘Ik ben bang wanneer het schip stilligt. Een paar maanden geleden is
het schip waarmee twee vriendinnen van mij reisden door bandieten overvallen toen het ’s nachts voor anker lag. Alle passagiers werden beroofd en
de vrouwen verkracht. Mijn ene vriendin wist te ontkomen omdat ze zich
in een kooi tussen de varkens had verstopt. Maar de andere kregen ze wel
te pakken. Ik ben erg bang ’s nachts, want dan kunnen ze van de duisternis
gebruikmaken om een verrassingsaanval uit te voeren.’
‘Maakt u zich maar geen zorgen, juffrouw’, zei de passagier, ‘op het bovenste dek houden drie gewapende mannen de wacht en mijn kameraad
en ik zijn marinier in het Peruaanse leger en zullen hen te hulp te komen
bij een eventuele aanval. Er zijn veertien geweren aanwezig op het schip.
Diana wees naar mij:
‘Mijn hutgenoot is officier in het Spaanse leger.’
De man stak zijn hand naar me uit:
‘Aangenaam, kameraad. U weet dus hoe met een geweer om te gaan…’
Door de duisternis was gelukkig niet te zien dat ik plotseling knalrood
werd.
‘Ik ben officier buiten dienst… maar misschien ben ik het nog niet verleerd.’
‘Ziet u, juffrouw? Nog eentje die kan vechten. Als die klootzakken hun
gezicht durven laten zien, krijgen ze de volle laag.’
Diana keek me aan en lachte zenuwachtig.
Ik wist zeker dat niemand, tenzij hij over een heel leger beschikte, het
in zijn hoofd zou halen dat enorme schip vol manhaftige militairen aan te
vallen bij wie ik me zou aansluiten in het geval van een overval.
Toen Diana zich in de hut terugtrok, bleef ik nog een tijdje met die man
staan praten. Hij was jong en stevig gebouwd. Hij zei me dat hij al twee
jaar op een legerpost aan de rivier zat, vlakbij Iquitos.
‘De piraten plegen hun overvallen met peque-peque, supersnelle motorkano’s. Dat is het geluid dat die kano’s maken: peque, peque, peque…
Meestal hebben ze het op de geldkist van de mestre voorzien, op jonge
vrouwen, die ze verkrachten, en op de schipper, waarbij ze er beslist niet
voor terugdeinzen hem te doden. Toeristen laten ze over het algemeen
met rust als ze zonder zich te verzetten hun geld afstaan. Maar we hebben niets te vrezen… Er zijn genoeg wapens aan boord om ons te kunnen
verdedigen.’
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‘Is dat de belangrijkste taak die u bij de marine hebt, de schepen beschermen tegen overvallen door piraten?’
‘In de verste verte niet. Het belangrijkste wat we doen, is drugsbendes
bestrijden. De bazen daarvan houden er heuse legers, eigen schepen en in
de jungle verborgen vliegvelden op na. Ze vormen een geweldige macht.
Daarbij vergeleken stellen die piraten niets voor… pure kruimeldiefjes.
Wij maken in de jungle gebruik van mobiele kampementen, op die manier
is het voor de drugsbendes moeilijker om ons te lokaliseren en kunnen wij
hen verrassen. Maar ze weten verdomd goed wat vechten is, dat is waar…’
‘U zult wel problemen hebben met malaria zo midden in de jungle.’
‘Om u de waarheid te zeggen ken ik geen enkel geval van malaria.’
‘Dat is vreemd.’
‘Waar wel veel mariniers aan sterven, is aan moeraskoorts.’
En dat zei hij zonder een spier te vertrekken.
De lampen op de dekken waren uitgedaan en de meeste passagiers lagen te dommelen. Ik zocht tussen de hangmatten door mijn weg naar de
voorsteven waar de douches en wc’s waren. Mijn aandacht werd getrokken
door een jongen die aan stuurboord onder een zwakke lamp een boek van
de Spaanse filosoof Julian Marías zat te lezen. Hij had Europese trekken,
misschien was het wel een Spanjaard.
Voor ik ging slapen rookte ik aan de bakboordreling mijn laatste sigaret
en schoot vervolgens het peukje de rivier in. In het water werd de maansikkel als een zilverachtige cirkel weerspiegeld en een paar keer zag ik de rug
van een Amazonedolfijn verschijnen, die, vanwege zijn roze huid, in Peru
Bufeo Colorado en in Brazilië Boto Cor-De-Rosa wordt genoemd.
Altijd wanneer ik met mijn ellebogen op de reling stond geleund, kwam
er iemand bij me staan om met me te praten. De figuur die er die avond
naar me toe kwam zei tegen me:
‘Wanneer er dolfijnen in de buurt zijn, is het pas echt goed vissen.’
‘Vissen zijn dom, maar nou ook weer niet zo dom dat ze zich op elk
tijdstip laten vangen’, antwoordde ik.
‘Zo is het maar net, mister. Hebben ze u dat verhaal over de dolfijnen
al verteld?’
‘Nee, nog niet’, loog ik.
‘Nou, soms veranderen die ’s avonds in erg knappe, lange, blonde mannen, alsof het gringos zijn. Op feestdagen duiken ze op in de dorpen om
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de meisjes te versieren. Die tronen ze mee naar de rivieroever om ze te
verleiden en de liefde met hen te bedrijven. Sommige meisjes verdrinken
ze daarna. Anderen blijven met een kind zitten. Aan de rivier zijn dan ook
heel wat dolfijnenkinderen te vinden.’
‘En wat doen die dolfijnen hier dan? Wachten ze er soms op dat er een
meisje in het water valt?’
Hij lachte: ‘Neemt u het niet te licht op, beste vriend: misschien is er al
een aan boord gekomen en wie weet ligt hij zelfs al in de kooi van uw hut.
Ze kunnen rake klappen met hun staart uitdelen, zegt men.’
Twee uur later, nadat ik wat had geslapen in mijn hangmat, ging ik op
de voorsteven een sigaretje roken. Plotseling zwaaide de deur van de hut
waar ik 100 soles voor had betaald open en kon ik de gestalte van de mestre
onderscheiden die naar buiten stapte terwijl hij zijn broek ophaalde.
Toen ik de volgende ochtend een fles water ging zoeken die in mijn bagage in de hut zat trof ik Diana neuriënd aan terwijl ze haar haar in orde
bracht. De mestre, die een paar meter verder over de reling stond gebogen,
spoog in het water met zijn grauwwitte kleur van amandelmelk. Later keek
hij me aan zonder iets te zeggen, maar op zijn gezicht stond overduidelijk
het woord ‘idioot’ te lezen.
Ik zal wel nooit begrijpen waarom de meeste mannen denken dat je als
man verplicht bent om overal en altijd elke vrouw te versieren die alleen is.
Zelfs als je haar niet leuk vindt en zij jou niet. Bedrijven mannen de liefde
soms alleen maar om zich via hun veroveringen te kunnen laten bewonderen door andere mannen? En bovendien: waarom beschouwt degene die
haar eerder versiert de ander als een sukkel, terwijl het per slot van rekening bijna altijd zo is dat de vrouwen bepalen wie ze kiezen?
‘Houdt u hier een oogje in het zeil terwijl ik ga ontbijten?’ vroeg Diana
me met een uitdagend gezicht.
‘Vanzelfsprekend, Prinses.’
Die ochtend ontdekte ik in haar steelse glimlach voor het eerst iets aangenaams en grappigs.
Het leven aan boord van een schip op de Amazone berooft je grotendeels
van je privacy en schaamtegevoel. Je moet in de rij staan voor de wc’s met
een rol toiletpapier in je hand, half gekleed de douche uitkomen en op het
tijdstip van de maaltijden opnieuw in de rij gaan staan om op een bord je
portie mazamorra, kip of bonen, in ontvangst te nemen. Mazamorra is een
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soort pap van rijst met maïsmeel en melk waaraan, terwijl het kookt, haver
wordt toegevoegd tot er een dikke brij ontstaat die op stijfsel lijkt.
’s Nachts worden er veel kinderen huilend wakker en er zijn nachtbrakers die aan de tafels op de voortsteven zitten te kaarten. Ze spelen een
kaartspel dat ze ‘de klap’ noemen en waarbij je, zoals de naam al aangeeft,
op het cruciale moment dat je de winnende kaarten in handen meent te
hebben hard met de vuist op tafel slaat. Sommige mensen slapen met de
radio aan en de Henry IV had ter ontspanning van de passagiers een televisiescherm vooraan het dek waar tot twee uur ’s nachts en elke ochtend
van 9 tot 11 dezelfde videoclip werd herhaald waarin een dikke kerel met
een afgrijselijk gejank, alsof iemand hem hard in zijn testikels kneep, aan
het zingen was. Het is dan eigenlijk ook meer dommelen dan slapen wat
je op zo’n schip doet, met boven en onder je hangmatten die heen en weer
slingeren en soms zelf, wanneer ze naast je hangen, tegen je aan stoten.
Maar omdat de dekken gewoonlijk aan alle kanten open zijn, of in ieder
geval grote vensters zonder ruiten hebben, heeft de wind vrij spel en verloopt de reis met veel koelte en zonder stank. De meeste kinderen slapen
bij hun moeder in de hangmat en soms zijn dat er zelfs wel drie. In ieder
geval is er zo weinig te doen dat je wanneer je de goede houding weet te
vinden gemakkelijk lange siësta’s kunt houden, hoe laat het ook is, zonder
enige notie van tijd. En bovendien alle boeken kunt lezen die je bij je hebt.
Ik werd in die dagen totaal in beslag genomen door La Vorágine, die fascinerende roman van José Eustasio Rivera.
Behalve het gehuil van de kinderen, het harde praten van de volwassenen, de oorverdovende videoclip van die kerel met zijn in de tang zittende
testikels en de vuistslagen op de tafel van de kaartspelers was er een ander,
onverwacht en angstaanjagend lawaai op de Henry IV te horen, afkomstig
van de gewapende bewakers die op het bovenste dek in de lucht schoten.
Steeds wanneer er in de duisternis een peque-peque ons naderde, vuurden
zij waarschuwingsschoten af en richtten er vervolgens een fel zoeklicht op.
Maar tijdens onze tocht tussen Pucallpa en Iquitos zagen we in die pequepeque enkel en alleen vissers zitten die vreselijk geschrokken waren door
ons warme onthaal.
Veel passagiers reisden zonder hangmat en sliepen op de grond waardoor het regelmatig gebeurde dat als je eens wat langer wegbleef, je daarna
iemand in je hangmat aantrof die had besloten er een uiltje te knappen
aangezien hij toch leeg was. De eerste twee dagen van de tocht vond ik

68 | de helse rivier. een reis langs de amazone

altijd nadat ik wat had rondgeslenterd een vreemd mager kereltje in mijn
hangmat met een shirt waarop stond: ‘God is gekomen’. De eerste keren
vroeg ik hem nog heel beleefd of hij eruit wilde gaan. Maar de laatste keer
schold ik hem de huid vol, waarna hij zich niet meer in mijn buurt waagde
met die God van hem op zijn rug.
Aan boord waren ook mensen die artikelen verkochten in de dorpen
waar het schip tijdens de tocht aanlegde. Daar leefden ze van. Vaak hadden ze maar amper geld en dan vroegen ze eten op de pof aan de mestre,
waarbij ze een paar schoenen, een radio of wat dan ook als onderpand
gaven tot ze in een haven iets wisten te verkopen waarmee ze hun schuld
konden betalen.
Toen Che Guevara in 1952, 24 jaar oud, door Latijns-Amerika zwierf,
reisde hij met een van deze schepen langs de Ucayali. In zijn dagboek
uit die tijd lijkt hij niet erg geestdriftig over de tocht tussen Pucallpa en
Iquitos, die ook hij in de periode van laagwater maakte. ‘De dagen gaan in
een vreselijke monotonie voorbij’, is zijn erg deprimerende commentaar.
Hij leed aan astma-aanvallen die zijn gestel ondermijnden en zijn billen,
schrijft hij, zaten onder de bulten door de steken van zancudos of langpootmuggen.
Uit een boek uit de jaren 30 van de vorige eeuw, Op reis door het hart van
de Amazone van een zekere César Huaman Ramírez, wil ik het volgende
beeld geven. Een haast naïef schilderij van het leven aan boord van een
schip op de Ucayali:
‘Her en der bewegen zich in de duisternis liefdespaartjes die, eropuit om
te vrijen, aan de nieuwsgierige blikken van hun medepassagiers trachten te
ontkomen. Vlak naast de reling staan kleine groepjes mensen druk te praten. Een ander groepje dat op de achtersteven staat, brengt, terwijl ze door
een gitaar, ukelele en luit worden begeleid, oude walsen, tango’s en polka’s
ten gehore. Op de voorplecht echter laat een eenzame passagier van tijd
tot tijd de weemoedige tonen van bekende volksliedjes uit het oerwoud en
de Andes weerklinken, zoals La flor del café, La Mujer Loretana, Pañuelo
Blanco, enzovoort. Maar in het centrum van de aandacht staan al vanaf
ons vertrek drie knappe meisjes, de Chinese Olinda, de dikkerd María en
het kleintje Julia. Dag en nacht worden ze belaagd en achtervolgd door
de mannen, ondanks het wakende oog en de grote bezorgdheid van hun
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“mama” Asho, de begeleidster van de drie. De mannen strijden onderling,
met meer of minder overtuiging, om de liefde van deze dochters van Eva.
Er wordt in de nacht soms flink gelachen wanneer, in een heuse wedstrijd,
de mededingers kruipend of in tijgersluipgang de hangmatten proberen te
naderen waarin de meisjes slapen. Sommigen hadden geluk en wisten hun
liefde te veroveren. Anderen kwamen te laat en dropen teleurgesteld af.’
Op woensdag was het bewolkt en was de rivier erg donker, bedekt met
schuim en plantenresten. Terwijl het oerwoud zich als een groene ceintuur
rond het middel van de gestaag breder wordende Ucayali sloot, scheerden
er in steeds grotere groepen reigers en aalscholvers over het water.
Na het ontbijt ging ik naar de voorsteven en keek, zittend op een paar
zakken meel, naar het langzaam voorbijtrekkende landschap. De voorsteven
van de Henry IV had de vorm van een rechthoekige schop die werd gestoken, wanneer er aangemeerd werd in de oever. Eigenlijk was het een groot
metalen platform waarover zelfs auto’s het schip op en af konden rijden.
Terwijl hij met een jonge mesties met Chinese trekken aan het praten
was, kwam de jongen die ik de vorige nacht in een boek van de Spaanse
filosoof Julián Marías had zien lezen vlak in mijn buurt zitten. Ik spitste
mijn oren en meende duidelijk te horen dat hij een Spaans accent had. Dus
klampte ik hem aan.
Antonio Villena was open en vriendelijk en inderdaad afkomstig uit
Barcelona. Omdat hij leraar was, had hij lange zomervakanties en hij
zwierf dan ook al bijna twee maanden door Zuid-Amerika. Hij reisde alleen, als een gelukkige globetrotter, maar had vriendschap gesloten met
die jonge mesties, Segundo genaamd, die niets liever deed dan grappen
maken en lachen. Het enige beroep dat hij leek te hebben was van haven
naar haven zwerven.
Even later kwam de Prinses bij ons staan. En de volgende dagen vormden we regelmatig een vriendenclubje, zoals dat zo fraai heet. Antonio geloofde al evenmin als ik dat Diana kleuterleidster was. Maar dat soort dingen doen er maar erg weinig toe tijdens een tocht over een woeste rivier.
Antonio vertelde me dat een Engels meisje, dat hij in Argentinië had
ontmoet, de meest intelligente uitspraak had gedaan die hij ooit van een
reiziger had gehoord: ‘Vroeger was ik altijd heel erg gericht op de verschillen tussen mezelf en de anderen als ik op reis was. Vandaag de dag ben ik
alleen nog maar geïnteresseerd in de overeenkomsten.’
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We voeren al zigzaggend terwijl we de slingerende loop van de rivier
volgden. Halverwege de middag kwamen we de Pedro Martín II tegen, een
ander groot schip van de Ucayali, dat van Iquitos naar Pucallpa voer. ‘Een
goed schip’, merkte Segundo op. ‘En veel sneller dan deze omdat hij lichter
is. De Henry IV zou eigenlijk Schildpad IV gedoopt moeten worden.’
Tijdens de schitterende zonsondergang kreeg de rivier weer even zijn
grauwwitte kleur terug en de verscholen strandjes staken rood af tegen het
groene, golvende oerwoud dat er vlak achter oprees.
Het zal ongeveer drie uur ’s morgens geweest zijn toen het schip opnieuw in een kleine haven aanlegde die, zoals iemand me had gezegd,
Robolla heette. Een groep jongens en meisjes, onder wie Antonio en Segundo, ging van boord om een bar te zoeken.
Ik bleef liever aan boord in mijn hangmat liggen lezen, goed ingesmeerd
met muggenolie. Tijdens het varen verdwijnen de muggen namelijk als
sneeuw voor de zon, omdat ze door de wind niet in staat zijn te vliegen.
Maar als het schip stilligt, vallen ze onmiddellijk aan als een bloeddorstig
vampierleger op zoek naar een gemakkelijke prooi.
Een paar uur later hoorde ik terwijl ik lag te dommelen de herrie van de
jongelui die van de wal waren teruggekeerd en op de voorsteven doorgingen met feesten.
Vaak voerden de passagiers vanuit hun hangmat drukke gesprekken met
hun buren. Het viel me op dat die vooral over religie gingen. Er waren ook
veel passagiers die teksten over Christus lazen.
‘Vroeger was ik katholiek’, hoorde ik iemand vlak in mijn buurt zeggen,
‘maar nu ben ik protestant. Doordat me is geopenbaard dat Christus God
is, is mijn leven veranderd.’
‘En wat is het verschil tussen een katholiek en een protestant?’ vroeg
een ander.
‘Dat zal ik je eens precies vertellen: katholieken geloven dat ze geloven,
voor hen is het geloof iets mechanisch: naar de mis gaan, biechten, ter
communie gaan, vaak knielen, dat soort dingen… Maar ze denken niet
elke minuut aan God waardoor hun geloof niet echt op God is gericht.
En dat is nu precies wat een protestant wel doet, die gelooft werkelijk.
Daarom roepen wij protestanten altijd: “halleluja!”, want we verheugen
ons erover dat we elke minuut van de dag aan God denken en in hem
geloven. Halleluja!’
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Een paar andere protestanten die zich in de buurt bevonden, beantwoorden met galmende halleluja’s zijn roep.
Op de derde dag van onze tocht was het ’s morgens erg koud, met een dikke, laaghangende mist, die ook over het oerwoud lag en de bomen zwart
en de rivier grijs kleurde. Loerende arenden en onbeholpen gieren, die in
Peru gallinazos of kalkoengieren worden genoemd, vlogen laag in de buurt
van ons schip. Anders dan wat er gewoonlijk wordt beweerd, had ik het
idee dat op de rivier geen enkele dag op de andere lijkt.
Voorafgegaan door de kano die de beste vaargeulen zocht, voeren we
erg langzaam door ondiep water, waarbij we om de haverklap stopten om
niet aan de grond te lopen. Het schip legde een paar keer in kleine havens
aan om vracht te lossen en te laden en passagiers van en aan boord te laten
gaan. Terwijl we in de rij stonden om onze portie mazamorra in ontvangst
te nemen, vertelde iemand me dat we al haast evenveel vertraging hadden
opgelopen als de twee dagen die onze reis nu duurde.
Een jongeman met wie ik kennis had gemaakt vlak nadat we uit Pucallpa waren vertrokken, kwam gewoonlijk naar me toe om te praten wanneer hij zag dat ik alleen was. Hij heette Miguel en zei dat hij beeldhouwer
was. Hij leek erg ontwikkeld en las een boek van Isabel Allende, in zo’n
pirateneditie die je zoveel in Peru ziet. Hij was bijzonder vriendelijk en
maakte zonder dat ik erom gevraagd had plannen voor mijn verblijf in
Iquitos door me te vertellen welke bezienswaardigheden ik zeker moest
bezoeken. Hij ging er al op voorhand vanuit dat hij mijn gids zou zijn in
de stad. Misschien wilde hij iets van me. Maar in eerste instantie vond ik
hem sympathiek en liet hem daarom zijn gang gaan.
‘De bewoners van het oerwoud hebben veel legendes’, zei hij. ‘Over
Contamana, de volgende haven, wordt verteld dat er een vrouw zonder
hoofd woont die ’s nachts rondwaart. Wie haar ziet, zegt men, sterft een
gruwelijke dood.’
‘Ik heb gehoord dat we daar dadelijk aankomen en we er voor 12 uur ’s
middags al weer weg zijn. Als zij alleen maar ’s nachts rondwaart…’
‘Ja, dan krijgen we haar natuurlijk niet te zien.’
Om negen uur legden we in Contamana aan, een plaatsje met zo’n
20.000 inwoners, waar het schip voor het eerst na ons vertrek uit Pucallpa
diesel kon tanken. Ik liep de steile helling van de kade op om op de markt
wat blikjes conserven en sigaretten te kopen. Een groep van tien, twaalf
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gieren was met een aantal honden in een felle strijd verwikkeld om het
afval met eenzelfde wreedheid en evenveel gekrijs als gieren en hyena’s van
de Afrikaanse savannen. Om de voeten tijdens de periode van hoogwater
droog te houden waren de meeste huizen in Contamana paalwoningen.
Het meest robuuste gebouw, opgetrokken uit betonnen blokken, was een
lelijke katholieke kerk met grijsgroene muren.
Bij mijn terugkomst leek het schip veroverd door hele stammen venters, het grootste deel vrouwen en meisjes, die gedroogde vis, gekookte
rijst, ceviche, brood en frisdrank verkochten. ‘Heerlijke juane, heerlijke
juane’, riepen de verkoopsters om hun schotels van rijst met kip aan te
prijzen. Ze boden ook nog andere specialiteiten aan, zoals salchipapa, een
soort kebab van stukjes worst en aardappel, salchipollo, een soort hotdog
van kip, en turicaya, waterschildpad die in zijn eigen schild geroosterd
wordt. Toen ik mijn vriend Antonio een stukje verderop een spies met
dikke, geroosterde rupsen naar binnen zag werken, wendde ik vol afschuw
mijn gezicht af.
Om half twaalf vertrokken we en lieten Contamana achter ons, veilig
buiten het bereik van de vrouw zonder hoofd. De mist was opgetrokken
en de hemel had nu een fel staalblauwe kleur. De reigers die, terwijl ze de
oever volgden, met hun witte borst vlak langs het water scheerden, leken
wel messen die razendsnel door de lucht suisden. Tussen de hoge, loofrijke
bomen fladderden enorme zwermen paucares, kleine vogeltjes met een gele
borst en een zwart lijf. Hoog boven ons werd de lucht doorkliefd door
donkere arenden, paarsrode sperwers en bonte ara’s. Vlak naast het schip
speelden een tijdje twee roze dolfijnen.
‘Wanneer de dolfijn roze is,’ zei Miguel, die weer bij me was komen
staan, ‘wordt hij gringo genoemd, als hij donker is zambo. De gringo is
degene die de meisjes versiert.’
‘Geloof jij dat verhaal van die dolfijnen in mensengedaante?’
‘Wie zal het zeggen wat er allemaal in een rivier verborgen zit. Van het
geslacht van de vrouwtjesdolfijn maken de vissers armbanden. Ze beweren
dat de drager ervan onweerstaanbaar wordt voor elke vrouw. En ik ken een
verhaal over een visser die een vrouwtjesdolfijn ving en geslachtsgemeenschap had met haar op de wal. Hij zei dat hij nog nooit zo geweldig en
lekker de liefde had bedreven. Heb je ooit wel eens een vrouwtjesdolfijn
op het droge gezien? Ze hebben net zulke borsten als vrouwen maar dan
kleiner.’
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In het water van de rivier weerspiegelden zich op dat moment de toppen
van het Canchahuayogebergte. Het komt al zelden voor dat je hoge bergen
in de buurt van de Amazone ziet, maar deze waren nog erg steil en groen
ook. Nu was Segundo bij me komen staan en hij vertelde me:
‘Canchahuayo is een uitstekende plek om te jagen, niets dan maagdelijk
oerwoud. Het stikt er van de jaguars en ander wild, maar omdat er geen
wegen zijn, is het erg moeilijk toegankelijk.’
Vervolgens lachte hij schelms.
‘Had u in de gaten wat er gisternacht in Robolla is gebeurd, don Javier?’
‘Ik heb jongelui lawaai horen maken op de voorsteven, nadat ze van de
wal waren teruggekeerd.’
‘Nou, ze hadden twee meisjes dronken gevoerd, die twee erg knappe die
samen reizen en in de buurt van de keuken slapen. Ze waren ieder in een
wc gegaan en alle kerels stonden in de rij te wachten voor de deur. Eén
voor één gingen ze naar binnen en terwijl ze op de pot gingen zitten klommen die meisjes boven op hen, met hun benen flink wijd… En hup, erin!
Echt, don Javier, ze zijn door wel zeker tien kerels aan het spit geregen.
U snapt het, zoiets gaat als een lopend vuurtje rond: ‘Kippetjes voor niks
op de voorsteven, maat, kippetjes voor niks op de voorsteven…’ Ik geloof
dat de kapitein erachter is gekomen en twee bemanningsleden die aan dat
festijn meededen de zak heeft gegeven.
‘En jij, ben jij de wc in gegaan?’
Hij lachte: ‘Wat dacht u dan, don Javier! Zo’n kans om eens lekker aan
je trekken te komen krijg je bijna nooit.’
‘En Antonio?’
‘Die heeft het gemist: hij was in slaap gevallen, terwijl hij een of ander
boek aan het lezen was.’
Toen om half één de romp geweldig kraakte en het schip rond zijn as leek
te tollen begrepen we onmiddellijk dat het schip midden op de rivier op
een zandbank gelopen was. Terwijl de stuurman tevergeefs probeerde het
schip vlot te krijgen door de snelheid flink op te voeren, loeiden de motoren van de Henry IV zo hard dat je vreesde dat ze elk moment konden
vastdraaien. Sommige passagiers werden nerveus en de bemanning rende
van de ene naar de andere kant alsof ze op een vreemd ongeval toesnelden
zonder goed te weten wat te doen. Ik besloot om alles heel rustig over me
heen te laten komen en ging in mijn hangmat liggen om verder te lezen
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in La Vorágine. Naarmate ik verder las in die roman raakte ik er steeds
meer door geboeid. En gezien de vreselijke dingen die de personages overkwamen, dacht ik dat aan de grond lopen midden op een rivier daarmee
vergeleken eigenlijk niet zoveel voorstelde.
Na een tijdje kwam Miguel weer naar me toe: dat kon niet missen. De
ergernis stond op zijn gezicht te lezen.
‘Zo lopen we een enorme vertraging op’, zei hij. ‘We zouden in vier dagen in Iquitos moeten zijn, maar op deze manier worden het er minstens
zes.’
‘Mij maakt het niets uit’, antwoordde ik.
Ik had weinig zin om te praten en wilde het liefste lezen.
‘Natuurlijk’, zei hij kwaad, ‘jij hebt lekker vakantie, maar ik mis twee
dagen werk in Iquitos en dat is een boel geld. Als ik een vliegtuig had genomen, ook al kostte dat 69 dollar, geloof ik dat ik uiteindelijk goedkoper
uit zou zijn geweest.’
‘Wat gebeurt er als de stuurman het schip niet vlot krijgt?’
‘Dan moeten ze ons met bootjes van boord halen en naar een dorp
brengen. Stel je eens voor wat een tijd en geld dat kost, hoeveel risico en
ongemak dat met zich meebrengt. Je moet wachten tot er een ander schip
langskomt dat naar Iquitos gaat en een plaats aan boord zien te bemachtigen. En het water van de rivier zakt elke dag. Wat een ellende, ik moet er
niet aan denken!’
‘Zie het als een avontuur.’
Hij keek me aan met een vernietigende blik, maar zweeg. Ik vermoed
dat alleen zijn plannen om mij als gids door Iquitos rond te leiden ervoor
zorgden dat hij zijn mond hield.
Ongeveer anderhalf uur later gaven de motoren een geweldige ruk aan
het schip, waarbij de romp van de Henry IV schudde als het lijf van een
roofdier dat na een lange siësta zijn spieren losmaakt. Ik voelde hoe dat
logge bakbeest onder mijn hangmat plots in een licht blaadje veranderde
dat zich gewillig op het water liet meedrijven. Onder het bravo- en hallelujageroep van de passagiers zetten we de tocht voort.
Toen de avond al was gevallen kwamen we in Orellana aan. Daar zouden we in de haven blijven liggen tot de volgende ochtend. Een heleboel
passagiers gingen van boord, omdat het voor hen het eindpunt was. Een
meisje dat steeds in de buurt van mij in een hangmat had geslapen, nam
met een glimlach afscheid van me: ‘We zullen elkaar nooit meer terugzien,
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meneer.’ Ik had nauwelijks met haar gepraat de afgelopen dagen en kende
haar naam niet eens, maar haar afscheid maakte me behoorlijk droevig.
Waar dat door kwam? Het was plotseling diep tot me doorgedrongen,
haast zoals wanneer je een hevige pijn voelt, dat ik weer een dag minder te
gaan had in dit leven.
Ik besloot aan wal te gaan om een beetje afwisseling te brengen in mijn
dieet en eens iets anders te eten dan die eeuwige mazamorra, die rijst met
kip en die blikjes conserven die ik als mondvoorraad bij me had. Toen ik
me, voor ik van boord zou gaan, wat aan het opfrissen was bij de wastafels
op de voorsteven, zag ik naast me een gespierde jongen die zijn hele gebit
uit zijn mond had gehaald en dat ijverig met water en een poeder aan
het schoonpoetsen was. Hij moest mijn verbaasde blik hebben opgemerkt
want hij draaide zich plotseling naar me om, hield dat gebit vlak voor mijn
neus en zei met verbitterde stem:
‘Als je ooit kiespijn krijgt ga dan godverdomme meteen naar de tandarts!
Anders rotten al je tanden weg en zal iedereen met walging naar je kijken,
terwijl je je kunstgebit poetst. Knoop dat maar eens goed in je oren, maat!’
Ik knikte zonder iets te zeggen uit vrees dat hij met één klap al mijn
tanden uit mijn mond zou slaan.
Orellana leek een behoorlijk grote plaats te zijn en de boulevard langs de
steile havenkade zag er die avond in het zwakke licht van de lantaarns vrolijk uit. Over de hele lengte ervan schitterden de lichtjes van de sigarettenen snoepstalletjes, de viskramen, de winkels met landbouwgereedschap en
paardentuig, de kroegen voor nachtbrakers en, helemaal aan het einde, de
knipperende neonlichten van een etablissement dat veel weg had van een
hoerenkast.
Ik ging aan wal samen met Diana, Segundo en Antonio en we aten
patarasca van in bananenbladeren geroosterde paiche, de lekkerste vis uit de
Amazonerivier, die in Brazilië pirarucú wordt genoemd. Met een verlegen
glimlach draaide Miguel een paar keer om ons groepje heen. Ik nodigde
hem niet uit bij ons te komen zitten, omdat ik steeds meer weerzin tegen
hem voelde. Zowel op het schip als aan de wal hing hij voortdurend om
me heen als een snorrende kat die wacht tot er een broodje op de grond
valt waar hij zich op kan storten.
Toen we aan boord terugkwamen, was er op het schip een merkwaardig
bombardement aan de gang: met duizenden tegelijk vlogen grote zwarte

76 | de helse rivier. een reis langs de amazone

kevers op de lichten van de Henry IV af en botsten daarbij op de stalen
wanden. Eenmaal op het dek gevallen fladderden ze nog een tijdje, om
al snel te sterven, waarom wist ik niet. Terwijl we over het dek liepen
kraakten de keverlijken onder onze voeten en hun dol geworden broeders
kwamen nog altijd met duizenden tegelijk uit de donkere lucht gedoken
om op het schip te pletter te slaan.
‘Wat zijn dat voor kevers?’ vroeg Antonio, terwijl hij in elkaar dook om
die zwarte kogels te ontwijken.
‘Schurken zijn het en niet van die kleintjes ook… ze mogen dan op kevers lijken’, zei Segundo met een geintje, ‘maar volgens mij zijn het Japanse
kamikazes die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd.’
De nacht was erg warm. Toen het schip bij zonsopgang de haven van
Orellana uitvoer, waren verschillende bemanningsleden de dekken schoon
aan het vegen waarbij hele bergen keverlijken door de spuigaten in het
water verdwenen. Tientallen watervogels vielen krijsend van genot op het
gratis banket aan. Groepjes passagiers keken bij de reling met stomme
verbazing naar die wild fladderende kluwen inhalige vogels.
Terwijl je de heerlijke geur van het oerwoud overal kon ruiken, ontspon
er zich in het eerste ochtendlicht een schitterend beeld voor onze ogen: het
vage schijnsel van de lichten op de in nevel gehulde boulevard, een handvol mensen die op de kade de passagiers uitzwaaiden van wie ze zojuist
afscheid hadden genomen, het wilde gefladder van de krijsende vogels,
de donkere silhouetten van de ineengedoken aasgieren op de daken en de
golven van het modderige water die tegen de romp van het schip braken.
De donderdag begon kil, met een dikke mistdeken die vlak over het oerwoud lag en een grauwe rivier waarin her en der stammen en takken van
bomen dreven. We voeren erg langzaam, uit vrees opnieuw op een zandbank te lopen.
Ik besloot niet in de rij te gaan staan voor de mazamorra en at een papaja
die ik de vorige avond in Orellana had gekocht. De man van de kalven die
op de voorsteven vastgebonden stonden, kwam de trap af en voerde ze
bananen en groene maïskolven. Hij behandelde die beestjes erg teder, alsof
het jonge meisjes waren, en noemde ze ‘mijn koetjes’ terwijl hij ze over de
kop aaide. Het was een lange en erg magere man, van zo’n 60 jaar, met een
kromme rug, wit, steil haar dat op zijn rug met een lint was samengebonden in een staartje. Nadat de kalven gegeten hadden, haalde hij een emmer
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water uit de rivier om ze te laten drinken en vervolgens waste hij met de
rest ervan zijn gezicht.
Op het televisiescherm vooraan op het dek begon voor de zoveelste keer
de ochtendsessie met de videoclip. De zanger met de in de knel zittende
testikels blèrde:
‘Ach, laat me toch niet in de steek, liefje,
want zonder je blanke, zachte huid te voelen
en zonder je honingzoete lippen te kussen
kan ik niet leven…’
Het viel me op dat hij vooral wanneer hij ‘honingzoete lippen’ zong de
klanken zo overdreven lang aanhield dat het gejank werkelijk pijn deed
aan je oren.
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4 | De geest van Fitzcarrald
Wanneer ik aan die tocht over de Ucayali terugdenk, heb ik de indruk dat
zowel mijn medepassagiers op de Henry IV als de oeverbewoners in een
collectieve melancholie waren ondergedompeld en met eenzelfde verbijstering en diepe lusteloosheid leefden. Ik merkte dat aan de mensen die
naar me toe kwamen om even een praatje te maken en meende het zelfs in
de loomheid van Diana te zien. Ik vermoed dat ook ik uiteindelijk met die
melancholie besmet ben geraakt, waardoor mijn boek er waarschijnlijk een
beetje de sporen van draagt.
Ik geloof dat zij zich allemaal diep van binnen bannelingen voelden,
alsof ze in een land woonden dat niet van hen was en dat ook nooit zou
kunnen zijn. Zelfs niet voor hun kinderen. De passagiers trokken van de
ene plaats naar de andere zonder zeker te weten hoe ze op die nieuwe plek
ontvangen zouden worden. Zonder erin te geloven ooit een land te vinden
dat ze vaderland zouden kunnen noemen.
Als er één donkere schaduw over het water van de Ucayali valt, dan is het
wel die van de geest van Carlos Fernando Fitzcarrald. In de periode dat
de rubberhandel bloeide, heerste hij bijna vijftien jaar met harde hand
en met toestemming van de Peruaanse regering over deze rivier en de
omringende oerwouden. Enige tientallen jaren geleden werden er een
aantal boeken over hem geschreven waarin hij – niets anders dan een
grote schoft – als onvermoeibare cultuurbrenger, moedige ondernemer,
onbevreesde ontdekker, ‘commandant van de rubbertappers’, ‘heer van
het oerwoud’ of ‘heerser van de Ucayali’ wordt voorgesteld. In Iquitos
zijn er zelfs een straat en een restaurant naar hem vernoemd, maar zijn
laatste rustplaats is een onopvallend graf in een uithoek van het oude
kerkhof.
Er is echter voor zover ik weet nog altijd geen biografie geschreven die
de werkelijke aard en daden van deze enorme schurk onthullen. De Pe-
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ruaanse intellectuelen staan dan ook wat de historische waarheid betreft
bij hun land in de schuld, een schuld die niet eerder ingelost zal worden
voordat een van hen onderzoekt en beschrijft wie Fitzcarrald werkelijk
was en welke misdaden hij en andere, vergelijkbare figuren zoals Julio César Arana hebben begaan.
Fitzcarrald is de uitvinder van een uiterst lucratief systeem van rubberexploitatie dat functioneerde op basis van slavernij en bruut geweld en dat
een van de schandaligste hoofdstukken vormt uit de Zuid-Amerikaanse
geschiedenis. Het aantal indianen dat daarvan het slachtoffer is geworden
loopt in de tienduizenden.
Fitzcarrald kwam in 1862 in San Luis de Hoari, diep in de Peruaanse Andes, ter wereld. Hij was de oudste van de zeven kinderen die uit het huwelijk tussen de Noord-Amerikaanse zeeman William Fitzcarrald en de Peruaanse Esmeralda López geboren werden. William verdiende zijn brood
als regatón of sjacheraar in de dorpen aan de Marañon, een zijrivier van de
Amazone. De kleine Isias Fermín, zoals de doopnaam van de toekomstige
rubbermagnaat luidde, ging verschillende keren met hem mee, iets wat,
naar men zegt, zijn fascinatie voor het oerwoud wekte.
Hij studeerde aan het Lyceum in Lima. Toen zijn vader stierf, vertrok
hij spoorslags naar het gebied van de Marañon met de bedoeling rijk te
worden. Hij werd er verrast door de zeeoorlog die in 1879 tussen Peru en
Chili uitbrak. Het leven van Fitzcarrald uit die tijd is omgeven door mysteriën. In sommige verhalen over zijn leven wordt vermeld dat hij tijdens
het kaartspelen een andere speler met een mes te lijf ging en in het gevecht
zwaargewond raakte. In andere echter wordt verzekerd dat hij in Huánuco
gevangen werd genomen door Peruaanse soldaten, omdat ze hem voor
een Chileense spion hielden. Dat zou hem beslist de kop gekost hebben,
ware het niet dat een priester hem als zijn oud-leerling herkende en bij de
militaire autoriteiten voor zijn onschuld instond.
Ook wordt in de verhalen over Fitzcarralds leven beweerd dat hij, zoals
zoveel Peruanen en Chilenen, deserteerde toen hij onder de wapenen geroepen werd. Dit idee is aannemelijk, omdat veel van de eerste rubbertappers in het westelijke deel van het Amazonegebied Chileense en Peruaanse
deserteurs van de zeeoorlog waren. Om aan het gerecht te ontsnappen gebruikte Fitzcarrald zijn eigenlijke doopnaam niet meer en liet zich voortaan Carlos Fernando noemen.
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In de jaren van het Chileens-Peruaanse conflict ontbreekt elk spoor van
hem, maar nadat in 1883 de vrede was getekend werd er weer iets van hem
vernomen. Met een ploeg rubbertappers trok hij het maagdelijke oerwoud
ten zuiden van Pucallpa in en van daaruit de bossen langs de rivier de
Pachitea, in de buurt van het punt waar die in de Ucayali uitmondt. Hij
wist een enorme hoeveelheid rubber binnen te halen, die hem bij verkoop
aan een rubberhandel in Masisea grote winsten opleverde.
In 1888, 26 jaar oud, kwam Fitzcarrald voor het eerst in Iquitos, een klein
stadje dat zich op dat moment tot een van de meest welvarende centra
van de rubberhandel aan het ontwikkelen was. Hij was toen al de rijkste
rubbertapper van de Ucayali en trok in de omgeving ervan rond alsof het
zijn eigen haciënda was. Fitzcarrald vormde in zekere zin ‘een staat binnen
de staat’, zoals Humberto Morey en Gabel Daniel in hun boek Panorama
histórico de la Amazonia peruana (Historisch panorama van de Peruaanse
Amazone) opmerken wanneer ze het over zijn leven hebben. In Iquitos
begon hij samen met een Braziliaanse handelaar, Manuel Cardozo, een
rubberhandel en trouwde met zijn stiefdochter, Aurora Velazo.
In die jaren slaagde Fitzcarrald erin de Peruaanse regering zo ver te
krijgen dat ze hem het alleenrecht op het vrachtvervoer over de rivieren
Ucayali, Urubamba en Madre de Dios verleenden. En om die te bevaren
importeerde hij uit Engeland schepen met weinig diepgang, een groot rad
bij de voorsteven en krachtige stoommotoren. Het waren dezelfde soort
schepen als degene die op de Mississippi en Missouri werden gebruikt.
Ook de schepen die vandaag de dag in het stroomgebied van de Amazone
worden gebruikt lijken daar nog altijd heel erg op. Alleen is het enorme
rad vervangen door een stalen schroef en de stoom door diesel. In kronieken kun je de namen terugvinden van sommige van die schepen: La esperanza, La Unión, La Cintra, La Laura, El Bolivár, Contamana, Bermúdez
en El Adolfito. Dat laatste schip was het modernste van allemaal en werd
door Fitzcarrald zelf tijdens een reis naar Liverpool aangekocht en vaak
door hem als privéjacht gebruikt.
Het belangrijkste doel van die vloot rivierschepen was de creatie van
een efficiënt en minder kostbaar vervoersysteem in de uitgestrekte gebieden van het oerwoud waar het rubber overvloedig voorhanden was. Het
grootste probleem om grondstoffen uit de Amazone te halen was, en is
nog altijd, het vervoer. Welnu, Fitzcarrald zette een netwerk van overslaghavens langs de rivieren op die niet meer dan 30 of 40 kilometer van elkaar
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verwijderd lagen. Zijn schepen konden op die manier op talloze plaatsen gemakkelijk het rubber dat in de kampementen in het oerwoud werd
getapt inladen en naar Iquitos vervoeren. Bij Iquitos wordt de Amazone
breder, dieper en kalmer waardoor er veel grotere schepen kunnen komen,
die zonder al te veel problemen naar Manaus en vervolgens naar Belém
kunnen varen, waar die enorme rivierstroom in de Atlantische Oceaan
uitmondt. Vanuit Belém werd het rubber, dat op duizenden kilometers afstand, in het westelijk deel van het Amazonegebied, was getapt, dan weer
verder vervoerd over zee naar de Verenigde Staten en Europa.
Voor de meeste Peruanen uit die tijd was Fitzcarrald meer dan een
groot ondernemer, een voorvechter van de christelijke beschaving in heidens gebied. Onder de vele nederzettingen die hij stichtte, was ook Puerto
Maldonado, de huidige hoofdstad van de provincie Madre de Dios. De
naam verwijst naar de Peruaanse ontdekkingsreiziger Faustino Maldonado. Die verdronk in 1860 in de Río Madeira, een zijrivier van de Amazone.
Fitzcarrald spiegelde zich aan die en andere pioniers van hetzelfde kaliber. Hij was echter veel en veel bloeddorstiger.
De Peruanen uit die tijd, evenals velen van hen vandaag de dag, sloten
en sluiten hun ogen voor wat de ‘grote cultuurbrenger’ allemaal nog meer
uitvoerde. Verschillende indianenstammen verzetten zich tegen de exploitatie van hun bossen en Fitzcarrald richtte zijn eigen leger op, dat uit zo’n
300 met Winchesters bewapende mannen bestond. Hij bond de strijd aan
met de Campas en de Amarakaeris, indianenstammen die met hun pijlen en speren weinig konden uitrichten tegen de kogels en die dan ook
in enorme slachtpartijen, waarbij ontelbare doden vielen, bijna helemaal
werden uitgeroeid. Het ‘leger’ van Fitzcarrald bestond uit een handvol
blanken of mestiezen en een grote groep ‘beschaafde indianen’, over het
algemeen leden van stammen die vijandig stonden tegenover de stammen
die men ging aanvallen of overlevenden van al verslagen stammen. Deze
troepen overvielen de nederzettingen die de opmars van Fitzcarrald op zijn
zoektochten naar rubber trachtten te stuiten, waarbij krijgers, bejaarden
en kreupelen zonder pardon werden vermoord. Na de aanvallen werden
de gevangengenomen vrouwen in bijzitten van de soldaten veranderd of
verkocht in grotere plaatsen. Ook de kinderen werden verkocht of anders
getraind in het gebruik van wapens, om uiteindelijk bij het leger te worden
ingelijfd. De overlevende krijgers werden als slaven naar de rubberkampe-
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menten midden in de jungle gestuurd. De veroverde nederzettingen werden platgebrand. Aan het einde van zijn leven beschikte Fitzcarrald over
een leger van enige duizenden mannen, voor het grootste deel ‘beschaafde
indianen’.
In zijn boek La sal de los cerros (Het zout der aarde) beschrijft Stefano
Varese wat hij als ‘het subtiele systeem van Fitzcarrald’ ter uitbuiting van
de indianen betitelt als volgt:
‘Omdat hij door al zijn ontdekkingsreizen in het oerwoud over een grote
etnologische kennis beschikte, wist hij handig gebruik te maken van de
traditionele rivaliteit tussen de verschillende stammen. De methode die hij
aanwendde, was erg simpel: je geeft een paar Winchesters aan de Campas
die die moeten betalen met slaven die ze onder krijgsgevangen Cunibos of
Amueshas maken en deze methode pas je achtereenvolgens op steeds meer
stammen toe. Daarnaast vindt hij de term “beschaafde indiaan” uit voor die
indianen die gewapend en in dienst van de blanken als mensenhandelaars
optreden. De “beschaafde” Campas, Cunibos en Piros overvallen de stammen die dieper in het oerwoud leven en krijgen zo het geld in handen om
hun schuld mee af te betalen.’
De grootste slag die Fitzcarrald met de indianen leverde, vond in 1891
plaats, in het gebied tussen de rivieren Madre de Dios en Manu, ten oosten van de Ucayali. De Mashcos en Huarayos weigerden rubbertappers toe
te laten op hun territorium en Fitzcarrald stuurde er een leger van mestiezen, Campas en Piros op af. Volgens Humberto Morey en Gabel Daniel
in hun eerder genoemd boek was er sprake van een gruwelijke slachting
waarbij door alle slachtoffers die aan beide kanten vielen het water van de
rivier rood kleurde: ‘Er dreven zoveel lijken op de rivier dat het water niet
meer te drinken was. (…) De indianen hielden hun strijd tegen de aanvallers tot 1897 vol.’ Men schat dat er in die strafcampagne tegen de Mashcos
en Huarayos meer dan 10.000 indianen omgekomen zijn.
Vele indianenstammen, die aan de rivieren woonden, waren ten tijde
van de Spaanse verovering en kolonisatie al diep het oerwoud in gevlucht.
De weinige die nog over waren, kregen in de periode van de rubberexploitatie de doodsklap.
In een brief uit 1909, geciteerd door Jesús San Román in zijn boek Perfiles históricos de la Amazonia peruana (Historische profielen van de Peruaanse
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Amazone), schetst de priester Paulino Díez het volgende beeld van de indianen aan de bovenloop van de Amazone:
‘Het leven van de indianen aan de rivier is werkelijk treurig en je wordt er
dan ook neerslachtig van de ellende en de onwetendheid te zien waarin ze
zijn ondergedompeld. Uit vrees door de blanken te worden overvallen zwerven ze in kleine groepjes en zonder vaste woonplaats door het oerwoud.’
Maar niet alle geestelijken keken er zo tegen aan. In het boek Notities van
een reis langs de Ichis, Pachitea en de bovenloop van de Ucayali in 1897 gepubliceerd door de franciscaan Gabriel Sala is het volgende over de indianen
te lezen:
‘Wat moeten we met dergelijke wezens doen? Simpelweg wat er over de
hele wereld met ze gedaan wordt: ervan uitgaand dat ze niet als mensen
willen leven maar als beesten, moeten ze ook als beesten behandeld worden
en meedogenloos aangepakt wanneer ze zonder enige reden andere mensen doden en hun bezittingen stelen. (…) De wil van onze indianen moet
gebroken worden, al is dat met de knuppel in de hand, opdat hun geest
verlicht wordt en ze eindelijk tot inzicht komen.’
Fitzcarrald maakte niet alleen de indiaanse cultuur met de grond gelijk,
waardoor duizenden indianen als ballingen moesten leven, maar creëerde
ook het model van uitroeiing en uitbuiting dat daarna door alle rubberexploitanten van het Amazonegebied zou worden toegepast. Hij was het
eerste monster van een monsterlijke rij zogenaamde cultuurbrengers. Wat
hij en degenen die hem navolgden deden, werd in die tijd als een heldendaad van dappere pioniers beschouwd, een schitterend onderdeel van de
heldhaftige geschiedenis van het vaderland. Vandaag de dag noemen we
dat op minder hoogdravende toon, genocide.
Fitzcarrald liet een kast van een huis voor zich bouwen in Mishagua, dat
ten zuiden van Pucallpa ligt, vlakbij de stad Shepua aan de rivier de Urubamba. De tuinen ervan werden onderhouden door Chinese arbeiders en
het huis was ingericht met dure, uit Europa afkomstige meubels en kunstvoorwerpen. Een missionaris die ooit met de rubbermagnaat aan boord
van een van zijn schepen zat, schreef:
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‘Het was een stoomboot die de meeste rivieren van het oerwoud kon bevaren. Er werd de beste Franse wijn geschonken en het beschikte over
luxueuze hutten. Alles zag er zo schoon, netjes en elegant uit dat het de
vergelijking met de beste Europese stoomboten met gemak kon doorstaan.
Een half uur voor het eten werden we uitgenodigd een aperitiefje te komen
drinken en toen we na het tweede glaasje sherry aan tafel gingen, was iedereen vergenoegd en vol bewondering. Niet alleen vanwege alle luxe en de
schitterend gedekte tafel, maar ook vanwege de grote overvloed aan exquise
etenswaren en drank. (…) Maar op de wal was de situatie heel anders. De
kolonisten “verlootten” er een indiaans meisje of betaalden er met “een beschaafd meisje” hun schulden af. Steeds wanneer het schip bij indianendorpen aanlegde, sprong de bemanning als sprinkhanen van boord om op hun
weg alle huizen, waar niets van overeind bleef staan, kaal te vreten. Intussen
liepen de “derdeklasse”-passagiers als een mierencolonne over de trossen
om de chacras (boomgaarden) te plunderen, waar ze zonder zich ook maar
iets aan te trekken van de met lede ogen toekijkende eigenaar bananen,
yuca’s, papaja’s en wat dies meer zij wegsleepten.’
Fitzcarrald had ook een huis en kantoren in Iquitos, maar omdat hij steeds
naar rubber zocht, was hij gedwongen het grootste deel van de tijd in
Mishagua te wonen. Bovendien was hij jong en sterk en wilde dus ongetwijfeld niets liever dan actie: soms leidde hij dan ook zelf de aanvallen
tegen de indianen of ging op ontdekkingsreis, waarbij hij zich op zoek
naar nieuwe rubberbossen op geheel onbekend gebied waagde, tussen de
rivieren Tambo, Ene en Apurímac. In 1893 ontdekte hij na een tocht per
kano en een mars door het oerwoud een landengte waaraan hij zijn naam
gaf – en die nog altijd zo heet. De landengte was erg belangrijk, omdat die
een nieuwe route ontsloot voor het vervoer van rubber uit Colombia naar
Iquitos en van daaruit, via de rivieren Madre de Dios, Manu, Cashapajali,
Mishagua en Ucayali, naar de Atlantische Oceaan.
Twee jaar later zou hij dezelfde weg opnieuw afleggen in zijn stoomboot de Cotamana. Om de landengte over te kunnen steken, liet hij
dat schip door zijn indiaanse bedienden uit elkaar halen en, vanaf de
rivier de Cashapajali, door het oerwoud sjouwen naar de rivier de Manu.
De Peruaanse kroniekschrijvers uit die tijd betitelden dat bravourestuk
van Fitzcarrald als ‘de belangrijkste geografische ontdekking van de 19e
eeuw’.
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De route door het oerwoud eenmaal opengelegd, de stoomboten aangeschaft en de overslaghavens aangelegd openden er zich ongekende mogelijkheden voor de rubberhandel van Fitzcarrald. In 1897 werden twee grote
Colombiaanse rubberhandelaars – Nicolás Suárez, bijgenaamd ‘de reus’,
en Antonio Vaca Díez, beter bekend als ‘de Spanjaard’ – zijn vennoten.
Samen met die laatste, die de monding van de rivier de Orton beheerste, stichtte Fitzcarrald The Orton Bolivian Rubber Company en Iquitos
Trade, waar Brits kapitaal in was geïnvesteerd. Het hoofdkantoor van dat
laatste bedrijf was gevestigd in het gebouw waar vandaag de dag restaurant
Fitzcarrald zit, aan de boulevard van Iquitos.
Op 9 juli 1897 voeren Vaca en Fitzcarrald met de stoomboot de Adolfito
over de Urubamba naar de landengte die de Peruaan ontdekt had. Aan
boord hadden ze de eerste rails voor de spoorlijn die Fitzcarrald van plan
was over die landengte aan te leggen. Bij een stroomversnelling die bekend staat als Shapea ging het schip waarschijnlijk door een navigatiefout
van de kapitein ten onder. Vaca en Fitzcarrald verdronken. Er wordt gezegd dat hun lijken een paar dagen later in innige omarming op het eiland
Guinnee werden gevonden. De legende wil dat Fitzcarrald op het laatste
moment probeerde zijn vennoot te redden en dat ze daarom zo werden
aangetroffen.
In zijn boek Por la América desconocida (Op zwerftocht door het onbekende
Amerika) vertelt de Spaanse schrijver Ciro Bayo, die aan het einde van de
19e eeuw door het gebied tussen de rivieren Madre de Dios en Beni trok,
dat er op het schip van Fitzcarrald een groot aantal Andalusische families
reisden die waren geronseld om in de rubberkampementen van Vaca Díez
te werken.
‘Een deel van hen’, schrijft hij, ‘kwam om bij de schipbreuk.’ Volgens
Bayo probeerden de Boliviaanse, Peruaanse en Braziliaanse rubberhandelaren in die tijd vanwege het gebrek aan werkkrachten in de kampementen immigranten te ronselen, voor het merendeel afkomstig uit China en
Spanje.
In 1982 maakte de regisseur Werner Herzog een film over de Peruaanse
rubbermagnaat die hij simpelweg de titel Fitzcarraldo gaf en waarin Klaus
Kinski en Claudia Cardinale de hoofdrol speelden. De film is traag, onwaarschijnlijk en schreeuwerig, en geeft een door en door vals beeld van
de historische figuur Fitzcarrald. Hij wordt voorgesteld als een muziekliefhebber die verzot was op opera, die het geld en het rubber geen moer

de geest van fitzcarrald | 87

kon schelen en zelfs de indianen een warm hart toedroeg. Het is naar mijn
mening een vervelende en pretentieuze film, ook al zien veel mensen er
nog altijd een meesterwerk in.
Toen ik na zes dagen op de Henry IV in Iquitos aankwam, keek ik
nieuwsgierig in het telefoonboek van de stad: er staat niemand in met de
naam Fitzcarrald. Ik neem dan ook aan dat zijn rijk samen met hem ten
onder is gegaan.
De Ucayali rook soms naar pasgeboren dieren en zaad van rottende planten. Hij kronkelde door het oerwoud als een dikke, slijmerige, modderkleurige pier om steeds wanneer er onbewoonde eilandjes in de rivier
lagen dunner te worden en een smalle geul te vormen. Het wilde water
van de rivier dat aan de donkere oever vrat, legde de wortels van de bomen bloot en had steile wanden van wel acht tot tien meter hoog doen
ontstaan. Af en toe zagen we hoe er zo’n reusachtige boom in de rivier
viel: terwijl zijn takken in de val langs de omringende bomen schuurden
kwam hij met een schel, klagelijk gekreun van krakend hout naar beneden. Je zag die boom langzaam, met een enorme stroom roodzwarte
modder die wel bloed leek, ontworteld worden alsof het een rotte kies
was die met geweld uit het tandvlees van de aarde werd gerukt door een
meedogenloze tandarts.
Het oerwoud op de oever was erg dicht. Maar plotseling ontwaarde
je temidden van al dat monotone groen een rookpluim en daaronder een
kleine open plek met een hut en een paar kano’s aan een zelfgemaakte
steiger. Vaak meerde het schip ergens af, drukte zijn stompe voorsteven
tegen de modderige oever om een aantal passagiers aan wal te laten gaan,
die gepakt en gezakt, het water dreigend onder hen, langs de steile wand
omhoogklommen en vervolgens in het oerwoud verdwenen. Andere keren
gebeurde het omgekeerde: een handvol mensen, gebukt onder een enorme
hoeveelheid bagage, dook plotseling tussen de bomen op en daalde met
een ongekende handigheid over de glibberige modder van de steile oever
naar het schip af.
Op de rivier was nauwelijks verkeer: soms wat kano’s en een lange rij
schuiten geladen met boomstammen. Die trage, lompe schepen deden me
aan de Congorivier denken waarlangs ik vijf jaar geleden een reis had gemaakt. Op de keper beschouwd hadden ze wel wat van een goederentrein
met een lange rij zware wagons, maar dan met de locomotief erachter in
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plaats van ervoor. Die houttransporten op de Ucayali hadden nooit meer
dan drie of vier bemanningsleden.
In vrijwel alle kleine plaatsjes langs de rivier legden we aan, waardoor
de reis erg langzaam verliep. Ik noteerde de naam van alle havens waar we
kwamen. Soms stond die op een bord op de aanlegsteiger, maar meestal
moest ik aan de passagiers vragen in welke plaats we waren. De meeste
ervan stonden niet eens op mijn kaart: Yabaringo, Tierra Blanca, Dos de
Mayo, Monte Bello, Lisboa…
Toen we in Tierra Blanca aanlegden, waarvan de oever inderdaad uit
lichte en niet uit donkere aarde bestond, zoals bijna overal langs de rivier,
was ik naar de voorplecht gelopen om de sjouwers te fotograferen. Met een
kind aan zijn hand schuifelde een oude man heel voorzichtig heen en weer.
Hij was mager, donker en krom. Als een blinde die lootjes verkoopt, riep
hij voortdurend dezelfde zin:
‘Het verschrikkelijke Tierra Blanca, het verschrikkelijke Tierra Blanca…’
‘Waarom verschrikkelijk, opaatje?’ vroeg ik.
Hij stopte en keek me met verdwaasde ogen aan:
‘Hier hebben ze zestig jaar geleden mijn vader vermoord, mijnheer. Hij
was handelaar en werd bij een overval neergeschoten. Dat was de doodsklap voor mijn familie en mijn leven.’
Daarop sloeg hij zijn ogen neer en schuifelde verder, om als een King
Lear zonder land zijn litanie te laten weerklinken:
‘Het verschrikkelijke Tierra Blanca, het verschrikkelijke Tierra Blanca…’
Het was erg warm en om een uur of twee nam ik een douche, waarna ik in
zwembroek, shirt en slippers bij de reling naar de rivier ging staan kijken,
die nu vies en modderig was.
‘Hebt u het niet koud zo?’ vroeg een vrouw op leeftijd, terwijl ze met een
schijnbaar afkeurende blik naar mijn benen keek.
‘Ik ben geen koukleum, mevrouw’, antwoordde ik.
‘Daar heb ik het niet over. Wat ik bedoel, is dat u te dik bent om in
zwembroek rond te lopen.’
Vaak zijn de plaatsjes langs de rivier in een of ander product gespecialiseerd: stoofschotels, juanes, patarascas, hoeden, kooien, hangmatten… en
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zelfs dieren. In Pucapango bijvoorbeeld waren ze gespecialiseerd in papegaaien.
Toen we de oever naderden om aan te leggen zag ik hoe een twintigtal
mannen, vrouwen en kinderen, allemaal met een papegaai op de schouder,
zich op de modderige havenkade stonden te verdringen. Het waren vogels
ter grootte van een duif, met felle, groengele veren. Een lint om de poot
belette dat ze ervandoor gingen.
Ik sprong met Segundo en Antonio aan wal. Onmiddellijk werden we
omringd door een troep verkopers. Zonder de bedoeling het beest te kopen vroeg ik aan een meisje hoeveel haar papegaai kostte en ze antwoordde
me 15 soles, iets meer dan vier euro.
‘Hij is erg lelijk’, zei ik. ‘Ik geef je er tien voor.’
‘U bent anders nog veel lelijker’, antwoordde ze met een kwaad gezicht.
‘Hij kost 15.’
Ik haalde mijn schouders op en ging weer aan boord. Toen slechts een
paar minuten later de scheepstoeter ons vertrek aankondigde, zag ik het
meisje, dat nauwelijks haar evenwicht kon houden, met die fladderende
vogel op haar schouder de steile oever afdalen.
‘Mijnheer, mijnheer!’ schreeuwde ze hard. ‘Voor tien soles is hij van u,
tien soles!’
Ik zocht in mijn zakken naar geld en gaf haar 15 soles. Zij reikte me het
lint waaraan de papegaai vastzat en het dier bungelde op zijn kop en krijsend als een aap aan mijn hand.
‘Als u wilt dat hij praat’, gilde het meisje, ‘moet u vlooien in zijn oren
stoppen!’
Het schip voer weg en ik durfde die papegaai niet beet te pakken en op
mijn schouder te zetten. Hij fladderde wild en pikte om zich heen. Even
dacht ik erover hem aan wal te slingeren maar we waren al te ver van de
oever verwijderd.
Segundo schoot me te hulp. Hij greep het dier beet en zette het op mijn
hoofd. De papegaai leek tot bedaren te komen, terwijl ik probeerde mijn
hoofd kaarsrecht te houden.
‘Hoe zullen we hem noemen, don Javier?’
‘Weet ik veel! Maar haal dat beest alsjeblieft van mijn hoofd.’
Segundo scheen me niet te horen.
‘Een naam zullen we hem toch moeten geven, dat doet iedereen.’
‘Noem hem maar Pancho.’
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‘Het kan zijn dat het een vrouwtje is. Het geslacht van papegaaien is erg
moeilijk vast te stellen, dat is specialistenwerk.’
‘Nou als het een vrouwtje is noemen we haar Genoveva. Wat dacht je
daar van?’
‘Zoals u wilt, don Javier, u hebt hem tenslotte betaald.’
‘Haal dat beest nu godverdomme eindelijk eens van mijn hoofd!’
We liepen terug naar het dek en bonden Pancho-Genoveva aan de
poot van een bank in de buurt van mijn hangmat. Segundo werd in
zijn vinger gepikt toen hij het dier wilde aaien. De wond bloedde maar
de jongen schoot erbij in de lach, zoals hij bij praktisch alles deed wat
hem overkwam. Hij liep naar de keuken om een banaan voor de vogel
te halen.
Zoals altijd het geval was op dat schip kwam er ook nu weer iemand bij
staan om zijn mening te geven:
‘Als u hem wilt leren praten, moet u vlooien in zijn oren stoppen’, zei hij.
‘En wie heeft er dan vlooien hier aan boord, beste vriend?’
Tegen vijven begon het te schemeren en een vrouw die aan de stuurboordreling naar de wal tuurde, klaagde hardop:
‘Ach, als we aankomen is het al donker…’
Ik vroeg haar waarom ze dat zo vervelend vond.
‘Mijnheer, het schip had hier eigenlijk al om 12 uur moeten zijn. Het
punt is dat ik en mijn drie vriendinnen twee uur moeten lopen naar ons
dorp, dat midden in het oerwoud ligt. Het duurt nog maar even en dan is
het pikdonker.’
‘Hebt u zaklantaarns bij zich?’
‘Natuurlijk.’
‘U bent bang voor roofdieren.’
‘Ja, maar dat is nog niet het grootste probleem…’
‘Voor slangen dan?’
‘Ja, maar ook dat is nog niet het grootste probleem…’
‘Wat dan wel?’
‘Bandieten… Ze beroven je en vrouwen verkrachten ze. Dat is al vaak
gebeurd.’
Het schip legde omstreeks zes uur aan toen de zon al bijna helemaal
onder was. De vrouw en haar drie vriendinnen gingen gepakt en gezakt
van boord en verdwenen tussen de bomen op de steile oever.
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In het dorp Juanito kwamen er twee malariapatiënten aan boord: ze werden door een aantal mannen op dekens het schip op gesjouwd. De ene
zieke, een meisje dat in slaap was gevallen, leek er ernstig aan toe te zijn:
een vrouw op leeftijd die naast haar liep met een fles infuusvloeistof bekeek haar angstig. De andere, een jongeman, was wakker en had een moe
gezicht. Ze werden in hangmatten midden op het passagiersdek gelegd en
werden de verdere reis steeds door een aantal mensen omringd.
Toen het schip vertrok, liep ik ernaartoe.
‘In Juanito is een klein ziekenhuisje’, vertelde de vader van het meisje
me, ‘maar er zijn nauwelijks medicijnen en de kinine is al een maand geleden opgeraakt. Ze hebben hen paracetamol en wat infusen gegeven. We
bidden allemaal dat ze levend in het hospitaal van Iquitos mogen aankomen, want daar hebben ze alle medicijnen om hen te kunnen genezen.’
In de nacht van donderdag op vrijdag las ik La Vorágine uit. Het is een
boeiende, meeslepende roman, het soort boek waarvan het verhaal aanknoopt bij de directe, ruwe ervaring van het leven zelf om als een verschrikkelijke lansstoot de ziel van de lezer te doorboren. De beschrijving
van het leven van de rubbertappers maakte erg veel indruk op me. En
daarbij dan vooral het beeld dat de schrijver van het oerwoud geeft: de roman is het complete tegendeel van een idylle en alles vindt er in een diepe
sfeer van verschrikking plaats.
‘Wie heeft die enorme kloof tussen de werkelijkheid en de onverzadigbare
ziel gecreëerd?’ schrijft José Eustasio Rivera. ‘Waarom werden ons in een
bodemloze afgrond vleugels gegeven? Onze stiefmoeder was de armoede,
onze tiran het verlangen. Omdat we de hoogte zochten, vielen we op de
aarde neer, omdat we onze knorrende maag aan het vullen waren, verkwanselden we de geest. We zaten in de val van de middelmatigheid. Niets anders dan helden van het middelmatige waren we!’
Gelukkig maar dat we Don Quichot hebben om tegen dit vreselijke pessimisme in te gaan, denk ik wanneer ik dit bij Rivera lees.
De volgende morgen begon de dag opnieuw fris, maar ik merkte dat de
kou deze keer gelukkig niet zo erg was als de ochtend ervoor. Het aantal
passagiers aan boord was zienderogen geslonken en het enorme dek waar
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de hangmatten hingen, had, als je die een beetje ordelijk naast elkaar zou
hangen, heel goed voor minstens vijftig paartjes als dansvloer dienst kunnen doen zonder dat ze tegen elkaar hoefden te botsen.
De toestand van de malariapatiënten leek stabiel te zijn en het meisje
was wakker geworden. Het viel me op hoe schamel en armoedig haar familie eruitzag. Het toonde me weer eens onverbloemd wat het betekent
arm te zijn: een leven zonder mogelijkheden, waarin je enkel tracht te
overleven zonder ook maar een greintje hoop en met de voortdurende
dreiging van honger, ziekte en dood.
Allemaal hebben we een atavistische angst voor de armoede, omdat we,
ook al zijn we niet arm, voelen dat we dat onvoorzien kunnen worden, dat
de tegenspoed ons onverwacht kan treffen en in de ellende kan storten. Allemaal hebben we ooit ouders of familie gehad die arm waren, die slechts
het hoognodige hadden om te leven. En dat kwam omdat ze zonder enig
bezit of geld geboren werden, er een oorlog, een crisis of epidemie was
uitgebroken… alles wat onze macht over het lot te boven gaat. De angst
voor de armoede verenigt ons, omdat de armoede ons herinnert aan een
van de oudste en meest gevreesde reisgenoten van het menselijke bestaan.
We voeren door een dicht oerwoud, onder een felle zon die om de haverklap achter schapenwolkjes verdween en weer tevoorschijn kwam. We
legden nu nog amper ergens aan: er waren geen passagiers meer die van
boord wilden en al evenmin mensen die vanaf de oever naar ons riepen
omdat ze mee wilden varen. Als er mist over de rivier zou hebben gelegen
had ik gedacht dat we door de ruimte reisden.
Het oerwoud kwam op me over als een plaats zonder verleden, zonder
geschiedenis. En eventjes leek het me zelfs de poolstreek, misschien omdat
de tropen even mensvijandig zijn als ijsvlakten.
Ook viel er al sinds uren geen enkel groot houttransport meer op de Ucayali te ontdekken. We kwamen slechts wat armetierige schuiten tegen die
bijna altijd de andere kant op voeren, stroomopwaarts. Hun verveloze
rompen, die uit roestige stalen platen zonder enige regelmaat bestonden,
leken wel aan elkaar gelaste stukken schroot. Maar bij allemaal wapperde
trots de witrode Peruaanse vlag op de voorsteven.
Over die vlaggen stond ik nogal verbaasd. Waar zou iemand die in zo’n
armoedige wereld en zo’n ongezond oerwoud leeft nu trots op kunnen
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zijn? Ongetwijfeld is, waar dan ook ter wereld, trots zijn op het vaderland
iets onbenulligs, of dat nu op armoede of overvloed is gebaseerd. Maar
misschien verschaft die trots de mens wel een onmisbaar geloof, misschien
is het wel een idee dat uit de diepe noodzaak voortkomt zich met een
denkbeeldig schild tegen het bestaan te beschermen. Misschien zoeken we
in het vaderland wel die goede moeder die ons voor even de vernedering
en armzaligheid van het leven doet vergeten en ons een verheven en uniek
gevoel geeft.
Als dat zo is, wat kun je dan eigenlijk nog tegen een vlag hebben?
Nadat we kort hadden aangelegd in de havens van San Carlos en Gran
Bretaña en door een zijarm van de Ucayali, de Pinahu, waren gevaren kwamen we in Requena aan, de grootste plaats tussen Pucallpa en Iquitos. Dat
was op vrijdag, aan het einde van de dag. We legden aan in een buitenwijk
van de stad, in een haven voor vrachtschepen. Ver weg konden we de torens van de kathedraal zien. In het water bij de kade doken voortdurend de
ruggen van roze dolfijnen op en onder. Misschien waren ze die avond wel
op zoek naar een liefje in Requena.
Ik ging een tijdje aan wal terwijl er vracht werd gelost en ging op de
hoge, van staal en hout gemaakte aanlegsteiger zitten. Zo van bovenaf gezien zag de Henry IV er indrukwekkend uit, trots, groot en solide op het
kalme water van de haven. Ernaast legden kleine pontjes aan, lange motorboten met een spitse voorsteven, zo’n acht tot tien meter lang en iets meer
dan twee meter breed, een kleine buitenboordmotor en een naar beide
kanten schuin aflopend dak van palmbladeren. In de Peruaanse Amazone
worden die pontjes llego-llego genoemd.
We vertrokken tegen middernacht uit Requena om onze reis zonder enig
maanlicht in het pikdonker voort te zetten. Drie uur nadat de zon was
ondergegaan, brak er een vreselijk onweer los boven de rivier. Terwijl ik in
mijn hangmat lag, hoorde ik boven me de regen hard op het metalen dak
roffelen. Wanneer het bliksemde, werd het hele dek in een fel licht gezet
alsof er plotseling gedurende een fractie van een seconde honderd lampen
tegelijk werden aangedraaid. Dan zag ik de silhouetten van mijn medepassagiers als schimmen opduiken uit het niets. Door de donderslagen trilden
de wanden van het schip zo hard dat het wel leek of die van dun blik in
plaats van dik staal waren gemaakt.
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Het onweer dreef na een half uur over, maar het bleef regenen boven de
rivier. Je kon de boomstronken die de rivier meevoerde met harde klappen tegen de romp horen botsen. Het schip deinde hevig alsof het plots
zo licht als een veertje was geworden. Ik ging aan de reling staan. De ons
omringende nacht was pikdonker. De schijnwerper op de voorsteven verlichtte op een nerveuze manier nu eens een strook van de rivier vóór het
schip, dan weer aan de zijkanten, waarbij het water een rossige kleur kreeg.
De boomstronken en ontwortelde struiken die de rivier meesleurde leken
krengen van vreemde beesten. In de zenuwachtig heen en weer bewegende
lichtbundel van de schijnwerper vormden de regendruppels een gordijn
dat zwakjes glinsterde.
Ik kon het niet zien, maar ik wist dat het heftige deinen van het schip
werd veroorzaakt doordat daar een zijrivier, de Marañon, in de Ucayali
uitmondde waarbij er op de plaats waar het water van beide rivieren samenkwam een sterke maalstroom ontstond.
De rivier waarlangs ik reisde, heette van nu af aan de Amazone.
De volgende ochtend begon de dag schitterend, met een erg heldere hemel
waarin dunne wolkenflarden dreven. De groenachtige rivier vormde een
brede, kalme stroom en op de oever waren om de haverklap huizen te zien.
Een groot aantal passagiers stond aan dek naar de horizon te turen.
‘Ik ruik het, don Javier’, zei Segundo.
‘Wat ruik je?’
‘Verdomme, wat zou dat nu zijn? Ik ruik mijn geboortegrond, ik ruik
Iquitos!’
Haar loomheid als sneeuw voor de zon verdwenen, straalde de Prinses
een vrolijkheid uit zoals ze sinds onze reis zes dagen geleden in Pucallpa
begon nog nooit eerder had gedaan. Ze zag eruit alsof ze van plan was uit
te gaan, liep op vreselijk hoge hakken rond, hoger dan ooit tevoren, in een
erg strakke zwarte broek en een zwarte blouse met glimmende pailletten.
Kortom, ze zag er precies uit als de kleuterleidster die ze beweerde te zijn.
Om negen uur wees Segundo in de verte vóór het schip:
‘Ziet u dat daar, don Javier? Dat zijn de televisietorens van Iquitos.’
Alle passagiers hadden hun hangmatten al opgeborgen en verdrongen
zich bij de reling op de voorsteven, hun tassen en koffers klaar om meteen
van boord te kunnen gaan. Terwijl ik mijn bagage in orde bracht en mijn
hangmat loshaakte, voelde ik een vage weemoed over de afgelopen dagen.
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De lucht leek te betrekken en de zon verdween achter grote, dikke mistwolken. Er woei een frisse, haast koude wind aan over het uitgestrekte
wateroppervlak van de Amazone en de kleuren in de omgeving verloren
hun glans. De wereld vervaalde daar, te midden van het steeds grauwer en
dunner wordende oerwoud waarvan de bomen verderop, waar de stad begon met haar opeengehoopte, wittige huizen, zelfs helemaal verdwenen.
Het landschap dat je vanaf de reling van de Henry IV zag liggen als je in
de richting van de haven van Iquitos keek, was dan ook niet indrukwekkend maar schraal. In die enorme haven, precies op het punt waar de rivier de Nanay in de Amazone uitmondt, dobberden talloze visserbootjes,
trokken de snelle peque-peque een schuimend kielzog achter zich aan en
voeren de llego-llego met hun dak van palmbladeren af, propvol passagiers
en even traag schuifelend als bejaarden. Die kleine bootjes staken tegen
de haven af alsof ze uit papier waren geknipt en vervolgens op het water
geplakt.
Een groep passagiers prevelde zonder ophouden het ene onzevader na
het andere om God te danken voor de goede afloop van de reis. In de buurt
van de voorsteven spreidde een lange, magere neger zijn armen terwijl hij,
ongetwijfeld overweldigd door een mystieke vervoering, met tranen in de
ogen naar de hemel staarde. Van tijd tot tijd schreeuwde hij ‘halleluja!’
zonder zijn blik ook maar af te wenden.
De toeter van de Henry IV loeide drie keer, hortend en stotend als iemand die in tranen uitbarst bij het lijk van een geliefde persoon.
De enige bagage die Segundo bij zich had, was een kleine tas waarin zijn
opgerolde hangmat zat.
‘En, weet u al wat u in Iquitos gaat doen, don Javier?’ vroeg hij met een
brede lach.
‘Nou als eerste, voordat we aanleggen, jou die papegaai cadeau doen.’
‘Meent u dat serieus?’
‘Hij is helemaal van jou.’
‘Dat zal mijn zusje erg leuk vinden.’
‘Als je wilt dat hij gaat praten, moet je vlooien in zijn oren stoppen’, zei ik.
‘Dat hoeft u echt niemand in Peru te vertellen, hoor, don Javier’, antwoordde hij lachend.
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Iquitos maakt op een vreemdeling een even treurige als vrolijke indruk. De
stad heeft zich erbij neergelegd te zijn omsingeld door een overmachtig
oerwoud, met als enige toegangen de rivier en de lucht. Midden in zo’n
alles overwoekerend plantenrijk hoef je natuurlijk niet te proberen een
asfaltweg aan te leggen zonder dat die weer binnen de kortste keren door
het oerwoud wordt opgeslokt. Het lot van de stad is wellicht bepaald door
die geheimzinnige bosgeesten, die grillige demonen die de rivierbewoners
vrezen en wier toorn ze liever niet opwekken: Chullacchaqui, Tunchi, Sachamana, Yucuruna, Runapuma… Desondanks komt er om de drie of vier
generaties iemand, meestal een vreemdeling, die toch met alle geweld de
natuur wil overwinnen en opnieuw een weg probeert aan te leggen. Dat
is godsonmogelijk: de bosgeesten glimlachen slechts, spreken hun vloek
uit, laten de mensen hun gang gaan en de jungle overwoekert opnieuw
het asfalt.
De inwoners van Iquitos weten dat. Zodat ze hun schouders ophalen en
zich gedwee neerleggen bij het hen omringende oerwoud, zoals je dat doet
bij een onveranderlijk decor of bij een vonnis waar je gewoon niet onderuit
komt, om er op die manier in ieder geval zo min mogelijk onder te hoeven
lijden. Om hun lot een vrolijke wending te geven en een tegenwicht te creeren tegen de snode plannen van de bosgeesten, laten de inwoners door de
hele stad harde salsamuziek weerklinken. En omringd door zoveel bomen,
zoveel water en zoveel vurig ritme wiegt Iquitos wulps met haar heupen,
alsof het aan de zwoele Caribische Zee ligt in plaats van in het hart van
het Amazonegebied.
Misschien dat de stad vanwege dit alles een mondain karakter heeft.
Ook al weet iedereen dat er op een paar kilometer afstand van de telefooncellen, van waaruit je de verste uithoek op de wereld kunt bereiken,
huiveringwekkende anaconda’s, giftige slangen, vraatzuchtige krokodillen
en woeste jaguars op de loer liggen.
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Iquitos beschikt over alle rekwisieten die een stad een zekere status verlenen: brede, geometrisch getrokken straten, min of meer goed functionerende
openbare diensten, een flink aantal asfaltwegen met even zovele verzakkingen, parken die dreigen te verwilderen, stokoude autobussen, lokale radio- en
televisiestations, bijna 10.000 taxibrommers, ontelbare eethuisjes en een paar
behoorlijke restaurants. Er zijn comfortabele hotels en een groot aantal elegante en mooie gebouwen. Die stralen een decadente schoonheid uit, doordat de gevels ervan een voor de Amazone typische negentiende-eeuwse stijl
hebben en versierd zijn met tegeltjes die meer dan een eeuw geleden uit Portugal en Spanje zijn geïmporteerd. Wanneer je in de stad aankomt na bijna
een week door het oerwoud te hebben gevaren, voel je je alsof je volledig in
een wilde bent veranderd: je merkt dat je even woest bent geworden als het
landschap en het oerwoud waarin je je bevond. De vriendelijke, grootvaderlijke bescherming die Iquitos je biedt, pak je dan ook met beide handen aan,
als een kind dat geschrokken vlucht voor een denkbeeldige tijger.
Iquitos is de hoofdstad van de provincie Loreto, de grootste provincie
van Peru, en heeft dik 300.000 inwoners. De stad ligt op het punt waar
de rivieren Nanay en Itaya in de Amazone uitmonden en heeft verschillende havens. Ze is in 1750 gesticht toen de jezuïeten er een missiepost
vestigden om de Iquitos te bekeren, een indianenstam die daarna totaal
door de blanke kolonisten is uitgeroeid. Uit een zekere eerbied en beleefdheid gaven ze de stad de naam van die door henzelf van de kaart geveegde
indianenstam.
In 1850 had Iquitos zo’n 500 inwoners, die zich enige tientallen jaren
later verdriedubbeld hadden. Maar vanaf 1870 werd de streek getroffen
door de epidemie van de ‘groene goudkoorts’, zoals de enorme bloei van de
rubberhandel werd genoemd. De aantrekkingkracht die de mogelijkheid
om in één klap stinkend rijk te worden uitoefende, was zo groot dat het
bescheiden dorp in 1880 maar liefst meer dan 25.000 inwoners telde. In
die periode, tot aan de Eerste Wereldoorlog, ontstond de kern van Iquitos
zoals die vandaag de dag nog altijd min of meer bestaat, met verschillende
grote huizen in een duidelijke Franse stijl. In de stad staat zelfs een gebouw
van ijzer dat in sommige boeken aan Gustave Eiffel wordt toegedicht, iets
wat echter zeer twijfelachtig is, ook al werd het gebouwd in de werkplaats
van Levallois-Peret, van wie Eiffel een vennoot was. Het IJzeren Huis,
gekocht door een rubberhandelaar, kwam in 1890 in onderdelen en over
de Amazone vervoerd in Iquitos aan nadat het het jaar ervoor op de We-
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reldtentoonstelling van Parijs tentoongesteld was. Het is mij onduidelijk
waarom in de grote plaatsen van het Amazone-oerwoud, zowel in Peru
als in Brazilië zo’n geweldige fascinatie bestaat voor alles wat Frans is en
dan speciaal voor alles wat uit Parijs komt. In de jaren van de hausse in de
rubberhandel consumeerden de inwoners van Iquitos grote hoeveelheden
champagne en Vichywater.
De stad kreeg in die dagen haar kosmopolitisch voorkomen. Volgens een
volkstelling uit 1903, die Jesús San Román in zijn eerder genoemde boek
aanhaalt, hadden 95 Spanjaarden, 52 Italianen, 64 Portugezen, 38 Duitsers,
33 Fransen, 14 Britten en 16 Marokkanen er hun vaste woonplaats. En dat
was nog maar een deel van alle buitenlanders die er woonden.
Iquitos is vandaag de dag een plaats die in bijna niets op het oerlelijke Pucallpa lijkt, hoewel ze wel dezelfde vitaliteit heeft. Met een typisch
grootsteedse arrogantie trekt ze zich geen moer aan van het overmachtige
oerwoud dat haar omringt: ze laat er zich op geen enkele manier door van
de wijs brengen en al evenmin verliest ze er haar vrolijkheid door. Iquitos
is een lawaaierige en drukke stad, armer dan vroeger, weemoedig over haar
schitterende verleden. En ze wil nog altijd Frans zijn.
De haven van Masusa, op een paar kilometer van het centrum, lag op dat
tijdstip van de ochtend zo vol schepen dat de Henry IV bij het afmeren
met de voorsteven vlak tegen de achtersteven van een pont kwam te liggen.
Ik nam afscheid van de vrienden die ik tijdens de reis had opgedaan. Van
de Prinses kreeg ik een lieve glimlach en Segundo maakte een leuk grapje.
Met Antonio, de Catalaanse jongen die filosofie las tijdens de reis, sprak ik
af dat we elkaar een keer in Iquitos zouden zien.
Toen het schip eenmaal was afgemeerd, overspoelde plotseling een grote golf mannen het schip. Ze sprongen met evenveel energie aan boord als
zeerovers in oude piratenfilms waarin ze onder het schreeuwen van ‘enteren!’ als een troep wilde roofdieren op onschuldige schepen met schatten
en beschaafde mensen doken. Het waren tientallen slanke, gespierde kerels, het merendeel mestiezen, zowel jong als oud, met ontbloot bovenlijf,
barrevoets en veel van hen met een band om hun hoofd. Doordat me plots
de boeken van Salgari invielen, en door de vage Aziatische trekken van de
meesten van hen, kwamen ze op mij over als reïncarnatie van de tijgers
van Mompracem die opnieuw allerlei gruwelijkheden begingen. Ze sprongen vanaf de achtersteven van het andere schip op de voorplecht van de
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Henry IV of klommen met een ongelooflijke handigheid langs de romp
omhoog. Ze overstroomden de dekken met een opgewonden, begerige
blik in hun ogen en gingen onder luid geschreeuw op de passagiers af, bij
wie ze woedend aan de bagage begonnen te sjorren. Het is waar dat ik een
beetje geschrokken was voordat het tot me doordrong dat het hier slechts
om arme drommels ging die graag een fooi wilde verdienen met het aan
wal brengen van de bagage van de passagiers.
Toen ik al van boord was, volgde Miguel me als mijn schaduw.
‘We kunnen afspreken wanneer je maar wilt, ik kan je gids zijn’, zei hij.
‘En hoeveel vraag je?’
‘Wat je kunt missen, we zijn toch vrienden.’
‘Maak je maar geen zorgen, ik red me alleen wel.’
‘Ik heb hard geld nodig. Ik kan je naar een hotel brengen.’
‘Het spijt me, maar ik ga alleen.’
‘Ik kan met je meelopen, want ik weet echt een paar erg goede hotels.’
Ik schudde mijn hoofd en hij keek me woedend aan.
‘Pata rallao!’ schreeuwde hij en droop teleurgesteld af. Later kwam ik er
achter dat het om een typisch scheldwoord uit Iquitos gaat. Het betekent
zoiets als: ‘idioot’.
Ik had in een gids gelezen dat Hotel Real een van de eerste toeristenhotels in de stad was en het – hoewel een beetje aangetast door de tand des
tijds – over grote kamers met airconditioning beschikte voor een goede
prijs. Bovendien lag het in het centrum, aan de Avenida Tarapacá, die de
inwoners van Iquitos zelf, dol op alles wat Frans is midden in het oerwoud,
‘boulevard’ noemen… Ik nam een taxibrommer bij de haven en liet me
naar het hotel brengen.
Het was een enorm, vervallen en aftands hotel. Ze gaven me een kamer op de tweede verdieping met een schitterend uitzicht op de rivier. Ik
dong af op de prijs, die uiteindelijk op 30 dollar per nacht inclusief ontbijt
uitkwam. Op de dagen dat ik in dat enorme hotel zat, waren er behalve
mij slechts drie gasten. De keuken bevond zich op zo’n enorme afstand
van de eetzaal dat bij het ontbijt de koffie bijna koud geserveerd werd. De
drie andere gasten, Fransen, droegen bijna altijd T-shirts met een opdruk
van een of andere hulporganisatie. Ze deden me aan verkenners denken,
iets wat me eigenlijk steeds overkomt wanneer ik in de tropen mensen van
hulporganisaties zie.
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Ik bracht iets meer dan een week in Iquitos en drie dagen in het omliggende oerwoud door. Elke avond dronk ik bij zonsondergang een biertje
op het terras van bar Fitzcarrald. Ik keek naar de jonge echtpaartjes die
met hun kinderen over de boulevard slenterden, terwijl ik me voordurend
de schoenpoetsertjes van het lijf moest houden die, nadat ik mijn schoenen
al door een van hen onder handen had laten nemen, massaal op me af bleven komen. Ik geloof dat mijn schoenen nog nooit zo hebben geglommen
als in Iquitos, want ze werden minstens twee keer per dag gepoetst, één
keer ’s ochtends en één keer ’s avonds. Op een van die avonden zei ik tegen
twee van die schoenpoetsertjes dat ze ieder één schoen moesten poetsen,
waarbij ik dus het dubbele kwijt was. Terwijl ik op dat terras zat, moet ik
er, met twee van die ijverig poetsende kleine kereltjes aan mijn voeten, als
een heuse koloniale vorst hebben uit gezien, maar die jochies gingen in
ieder geval dik tevreden weg toen ze klaar waren.
Tegen de balustrade van de boulevard stonden buiten het licht van de
straatlantaarns verliefde paartjes te kussen. Er kwam een verfrissende wind
aangewaaid vanover de Amazone, die voor de boulevard een soort meer
met kalm water en rietkragen vormde waartussen duizenden kikkers zaten
te kwaken.
Op een avond liep daar een prediker rond. Om de aandacht van de
voorbijgangers te trekken en hen om zich heen te verzamelen begon hij
door een megafoon te schreeuwen:
‘De wereld gaat ten onder! De wereld gaat ten onder!’
Maar niemand stopte, zelfs de kinderen niet. Waarschijnlijk omdat iedereen allang, al sinds het begin der tijden, weet dat de wereld ten onder
gaat en dat dan ook overal als gezeur beschouwt. Of het nu in de straten
van Madrid of diep in het oerwoud van Peru is.
Maar die kerel liet zich niet zo gemakkelijk uit het veld slaan. Dus hoe
dan ook liet hij zijn preek op de mensheid los:
‘Ik ben hier vanavond om uit naam van God te spreken. Want omdat ik
zijn woord heb gehoord, ga ik niet naar de discotheek. En ik zie dat de
wereld en Peru ten onder gaan. Er zijn duivelse krachten aan het werk die
de mannen in homoseksuelen en de vrouwen in lesbiennes veranderen. En
er zijn tijdschriften te koop op straat waarin vrouwen met hun benen wijd
hun geslacht tonen. En er zijn prostituees, drugsverslaafden en overspelige
echtgenoten. Het overspel overspoelt Iquitos. Hoeveel van u die niet stop-
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pen en niet naar me luisteren willen, zullen er wel geen overspel plegen?
Mevrouw, kijkt u maar eens goed naar uw man: ongetwijfeld pleegt hij
overspel… Maar God heeft gezegd dat geen enkele overspelige echtgenoot,
geen enkele prostituee, geen enkele homoseksueel en geen enkele drugsverslaafde in het rijk der hemelen komt. Zo staat het in de Bijbel. Want de
mensen willen leven als Frank Sinatra, Elvis Presley en Marilyn Monroe,
die niet wisten waarom ze leefden en het geluk niet vonden en dan ook zo
gestorven zijn. Ongelukkig en zonder in het rijk der hemelen te komen.
Och, en dat zou ik nog bijna vergeten ook! Zij die zich masturberen, zullen ook niet in het rijk der hemelen komen, want ze beginnen met een
minuutje dat al snel twaalf uur wordt en zo verdoen ze voortaan hun hele
dag met zich te masturberen.’
Hij stopte even om op adem te komen, terwijl hij wanhopig om zich heen
keek: niemand besteedde ook maar de minste aandacht aan hem, zelfs de
overspelige echtgenoten wierpen hem geen woedende blikken toe. Maar
de vasthoudendheid van die man was al even grenzeloos als zijn fantasie.
Dus daar ging hij weer:
‘En daar slentert u dan allemaal rond zonder er ook maar iets van te willen
horen. En u snapt verdomme niet eens dat u zo nooit in het rijk der hemelen zult komen! En sommige mensen die denken wijs te zijn zeggen dat we
van de apen afstammen en ik zeg dat dat niet zo is. Ik hoef maar naar een
apin te kijken om te zien dat dat niet zo is. Zij zorgt voor haar kinderen en
heeft, al beseft ze dat zelf niet, het woord van God gehoord. En hoeveel
vrouwen zijn er die niet voor hun kinderen zorgen? Miljoenen!… Kinderen
die, opgesloten in hun huis, levend verbranden, omdat hun ouders aan de
zwier zijn gegaan. Iets wat geen aap zal doen. En daarom stammen we niet
van de apen af, want de jongen van apen verbranden niet in hun huis.’
Hij hield een paar seconden zijn mond. Ik geloof dat ik de enige was die
naar hem luisterde. Vol vuur ging hij verder:
‘En de verkrachtingen van meisjes, is dat niet de schuld van hun ouders? Ze
dragen de laatste mode en zien er erg leuk uit, en er zijn mannen die naar
hen loeren, die hen verkrachten en daarna vermoorden. Hebt u de apen
hun dochters wel eens leuke kleren zien aantrekken? Hebt u ooit wel eens
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gelezen dat mannetjesapen de vrouwtjes verkrachten? Nee, nee en nog eens
nee! Dus stammen we niet van de apen af.’
Hij haalde diep adem voor de klap op de vuurpijl:
‘Een paar dagen geleden hoorde ik hoe ze op de televisie het geslacht van
de vrouw een speeltje noemden. Iets wat het gewoon niet is, omdat het een
instrument is dat door de Maagd werd gezegend. Want de Maagd had geen
speeltje en ook geen geslacht. Ze had een baarmoeder die, toen Christus
werd geboren, onbevlekt en maagdelijk was, want Jozef had de Maagd niet
ontmaagd, gepenetreerd of bevlekt. Het was een duif die via een geheime
toegang van haar lichaam, die geslacht noch speeltje was, de onbevlekte
ontvangenis van Jezus mogelijk maakte, verdomme…!’
Die middag ging ik in een van de straten die vanaf het stadsplein naar
de rivier beneden lopen naar de kapper. Ik was de enige klant en de oude
kapper begroette me dan ook alsof ik een geestverschijning was. Terwijl hij
me knipte, of liever gezegd mijn haar naar de filistijnen hielp door bruuske
bewegingen met zijn schaar te maken, volbracht hij dat stokoude ritueel
dat alle kappers in de Spaans sprekende wereld elke dag weer herhalen: de
klant zonder ophouden de oren van het hoofd lullen.
‘Hoewel ik 62 ben, houd ik er nog altijd een maîtresse op na, die 20 jaar
jonger is dan ik. Ik bedrijf niet zo vaak meer de liefde met haar als eerst,
omdat met de jaren de potentie van de man nu eenmaal afneemt, maar ik
geef haar en haar kinderen elke week 30 soles. Lijkt u dat niet rechtvaardig?
Het enige wat ik van haar eis, is dat ze het niet met een ander aanlegt,
want dan geef ik haar geen geld meer en moet die ander maar betalen, die
er tenslotte ook de vruchten van plukt. Ik houd me tegenwoordig meer
met godsdienst bezig. Ik ben adventist. Van jehovagetuigen en mormonen
moet ik niets hebben. Ze vertellen je precies hoe Christus eruit zag terwijl
we daar helemaal niets vanaf weten. Wanneer we discussiëren, laat ik ze
met hun mond vol tanden staan: “Hoe weten jullie nu hoe Christus eruit
zag terwijl niemand dat weet? Bestonden er toen dan al camera’s soms?”
Dan weten ze niet wat ze moeten zeggen. Christus kan net zo goed een
Chinees of een neger geweest zijn, of een Arabier of een kleurling… Zoals
ze in sommige films laten zien, had je in die tijd zelfs mensen die groen
waren. Misschien was Christus wel groen. Wat denkt u?’
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Ik begon er steeds meer van overtuigd te raken dat in het mondaine
Iquitos theologische kwesties erg in de mode waren.
Zonder uitzondering wordt er elke zondag een militaire parade gehouden
op het stadsplein van Iquitos. Behalve het IJzeren Huis en de kathedraal
liggen er aan dat uitgestrekte, rechthoekige plein hotels en restaurants. In
het midden ervan bevindt zich een plantsoen met een gedenksteen voor
de gevallenen van de Zeeoorlog tussen Peru en Chili, een oorlog die van
1879 tot 1883 duurde en waarbij Lima en een groot deel van de zuidelijke
kuststreek van Peru in Chileense handen vielen.
Het monument herdenkt de opoffering en moed van de gevallenen uit
de provincie Loreto. Het is erg hoog en aan twee zijden van de vierkante
sokkel bevindt zich een basreliëf in brons dat een fortuin heeft gekost,
omdat het in een werkplaats in Genua werd gegoten en dus per schip uit
Italië moest komen. Misschien dat er bij het verstrekken van de opdracht
een vergissing is begaan, want op een van de reliëfs vechten de Peruanen
niet met Chilenen maar met Chinezen! Het kan ook zijn dat de Italiaanse
beeldhouwer per abuis in plaats van Chilenen Chinezen heeft gelezen.
Het punt is dat je in de rijen van de Chilenen mandarijnenhoofddeksels
en Chinese jassen ziet, een uniform dat voor zover ik weet geen enkele
Chileense soldaat ooit gedragen heeft.
De troepen defileerden, de vlaggen wapperden, er werden hymnen gezongen, bloemenkransen voor de gevallenen gelegd en om 12 uur luisterden
alle soldaten en officieren, in de houding en met het geweer gepresenteerd,
devoot naar het Peruaanse volkslied dat een band bij de gedenksteen aanhief.
De voorbijgangers sprongen ook in de houding en neurieden met de
rechterhand op hun hart het volkslied mee. Ik maakte foto’s van de soldaten en de burgers.
Na de laatste tromroffels en bekkenslagen viel er een vreselijke stilte die
wel een halve minuut duurde. De betovering van het glorierijke vaderland
werd echter snel verbroken door het gesputter van de brommertaxi’s en het
geronk van de stad. Er tikte een voorbijganger op mijn schouder:
‘Bent u buitenlander?’ vroeg hij.
‘Ja, mijnheer, ik ben Spanjaard.’
‘Kent u ons volkslied?’

een door het oerwoud omsingelde stad | 105

‘Om de waarheid te zeggen is het de eerste keer dat ik het hoor.’
‘Het is het mooiste volkslied ter wereld, na de Marseillaise’, antwoordde
hij glimlachend en volstrekt overtuigd van wat hij zei, terwijl zijn trotse
blik op mijn vriendelijke bevestiging wachtte.
Iets wat ik natuurlijk graag deed.
Met Antonio Villena, de Catalaanse jongen die ik aan boord van de Henry
IV had leren kennen, trok ik drie dagen het oerwoud bij Iquitos in. Die
tocht had Clever Sinarahua voor ons georganiseerd, een zelfstandige toeristische gids van 37 jaar die nog slimmer was dan zijn naam al zei. Hij
beschikte over een eigen hut voor toeristen aan de oever van de Yanayaco,
een rivier ten oosten van de Amazone, niet ver van Iquitos.
Tijdens die drie dagen werkten we ‘het pakket aan avonturen’ af dat
alle reisbureau’s zonder uitzondering aanbieden, zowel in het Peruaanse
Iquitos, het Colombiaanse Leticia, het Braziliaanse Manaus als in elke
willekeurige andere grotere plaats aan de Amazone: vissen op piranha’s,
botanische tochten door de jungle, vogels observeren bij zonsopgang, krokodillen zoeken in de nacht en een bezoek aan een indiaans dorp.
Ik heb al verteld dat Clever een gewiekste kerel was. Hij had een fors
postuur, een bronskleurig gezicht met Incatrekken en was afkomstig uit
een gezin met zeven kinderen. Behalve bijna al zijn broers en zusters had
hij zijn neven, schoonbroers en zelfs zijn vader, een magere man van 66
jaar, in het bedrijf ingeschakeld. Eén zus kookte, een andere waste, één
broer was krokodillenjager, een andere visser, een schoonbroer bestuurde
het schip, een neef ging met de machete voorop bij de jungletochten… en
zo was er een waslijst van familieleden en de taken die ze uitvoerden. Ze
sliepen allemaal in een huis in de buurt van de hut, dat uit twee kamers,
een wc en een keuken bestond. Zowel het huis als de hut stonden op palen
van meer dan een meter hoog, wat op de enorme stijging van het water in
de regenperiode wees. Clever bezat een bos van 95 hectare en was nog niet
lang geleden voor zichzelf begonnen. Zijn eigenlijke huis had hij in Iquitos, waar hij met zijn tweede vrouw en vier kinderen woonde. Uiteindelijke
voedde hij dus bijna meer magen per dag als Christus met de wonderbaarlijke vermenigvuldiging.
De zus die kookte, maakte heerlijke gerechten met de vis uit de rivier.
De dag dat we op piranha’s hadden gevist, stond ze me toe dat ik haar
keuken gebruikte om de eerste paella uit de geschiedenis bereid met pi-
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ranha’s te maken. De waarheid is dat het erg flauw smaakte en ik raad dan
ook niemand aan om het experiment te herhalen. Het lijkt me al evenmin
de moeite waard het Guinness Book of Records over mijn bravourestuk in te
lichten.
Op een avond, tijdens het eten, barstte er een stortbui los. Het was een
vreselijke plensbui die maar niet op leek te houden. Het dak van onze hut
begon op verschillende plaatsen te lekken.
‘Houdt dit ooit nog een keer op?’ vroegen we aan Clever.
‘Dat hangt er vanaf of het de regenman of regenvrouw is’, antwoordde hij.
‘Hoezo?’
‘De regenvrouw huilt een tijdje en houdt dan op, daarna begint ze opnieuw te huilen en na een tijdje houdt ze weer op. Zo gaat ze de hele nacht
door. De regenman huilt één keer stevig en houdt daarna op zonder nog
een keer te huilen.’
Die plensbui was de regenman en de volgende dag stond er dan ook een
stralende zon aan de hemel.
Op een dag nam Clever ons in een motorkano mee naar een indianendorp op de oever van de rivier de Nanay waar Boras wonen. Daar troffen
we een grote groep Noord-Amerikaanse toeristen, twintig ongeveer, die
ongetwijfeld uit een luxueuzere lodge dan die van ons kwamen en werden
rondgeleid door een duur reisbureau. Bijna allemaal droegen ze een shirt
waarop aan de voorkant, over het silhouet van een schitterende toekan,
Amazone Adventure stond.
Het dorp bestond uit een handvol strooien hutten rond een plein van
platgestampte aarde. Zowel de mannen als de vrouwen droegen slechts
een lendendoek van boomschors, hadden hun wangen met verschillende
kleuren beschilderd en droegen bonte veren op hun hoofd. Een gids legde
de Amerikanen luid de gebruiken van de Boras uit en toen Clever aanstalten maakte ons op dezelfde manier uitleg te gaan geven verzochten
we hem dat alsjeblieft achterwege te laten. Daarna begonnen de indianen
te zingen en nodigden ze alle toeristen uit met hen mee te dansen. En zo
huppelden Amerikanen, roodhuiden en Spanjaarden hand in hand een
vrolijke rondedans.
Na de dans begonnen de indianen handwerk te verkopen. Ze accepteerden alleen dollars en de Amerikanen hingen zich vol halskettingen van
veren en krokodillentanden en aan hun schouders bungelden blaaspijpen,
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bogen en pijlkokers. Het viel me op dat een van de indiaanse vrouwen een
gouden tand had. Een baby die door de moeder in de armen werd gedragen had net zo’n wegwerpluier aan als die je in Europa in alle supermarkten en in Iquitos in de meest moderne drogisten kunt kopen. We maakten
er een opmerking over tegen Clever.
‘Tja, u snapt ook… Deze indianen wonen vlak bij de stad, maar waarom
zouden zij eigenlijk niet dezelfde gemakken mogen hebben als iedereen als
ze het geld hebben om die te kopen? Als wij dadelijk weg zijn, zullen ze
net zoals wij een spijkerbroek en T-shirt aantrekken. Moet je eens naar dat
meisje kijken: die ken ik. Ze studeert informatica in Iquitos en nu loopt ze
hier in haar blote borsten rond alsof ze een wilde is. De toeristen willen nu
eenmaal graag geloven dat ze bij echte indianen op bezoek zijn geweest.
Er komen hier ook televisieploegen van over de hele wereld om reportages
te maken.’
‘Kortom, in Iquitos leven helemaal geen echte indianen meer.’
‘Er is een uitdrukking die zegt dat wanneer je eenmaal iets lekkers heb
geproefd je steeds meer wil. Nou dat is wat er hier aan de hand is. Dit zijn
zogenaamde “beschaafde” indianen, ook al moet u niet denken dat ze een
luxeleventje leiden, want de honger bestaat nog altijd… Maar wanneer een
indiaan met een blanke trouwt, is hij, zodra hij de kerk uitkomt, voor iedereen een mesties. Dat weten de indianen maar al te goed en ze trouwen
dan ook om zo aan de honger te kunnen ontsnappen.’
Clever was een plantenexpert en op een tocht door het oerwoud in de
buurt van onze hut vertelde hij ons de namen van minstens vijftig verschillende planten. Ook gaf hij ons informatie over het gebruik ervan:
‘Dit is de catahua, een giftige plant waarvan het sap door de indianen bij
het jagen wordt gebruikt om hun pijlpunten mee in te smeren. En dit is
de ohé, die werkt purgerend. En ziet u die palm? Dat is de aguaje, waarvan
de vruchten vrouwelijke hormonen bevatten. De meisjes eten die om nog
vrouwelijker te worden. Maar mannen kunnen er maar beter van afblijven,
want anders veranderen ze in flikkers…’
Daarop barstte hij in zo’n onbedaarlijk gelach uit dat zelfs de jaguars
ervan geschrokken moeten zijn.
Toen we uit het oerwoud terugkeerden, nam Antonio een schip om verder
langs de Amazone naar Manaus te reizen en van daaruit naar Venezuela.
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Ik bleef nog een paar dagen in Iquitos. Ik wilde namelijk de ayahuasca
uitproberen.
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6 | Sjamanistische paradijzen en tippelaarsters op
het water
De ayahuasca is een soort liaan waarvan de bladeren wanneer ze worden
gekookt een bittere, hallucinogene vloeistof opleveren. Volgens de mythe die
rond deze plant geweven is, kunnen de sjamanen die dat brouwsel maken en
gebruiken als mediums optreden tussen onze en de andere wereld, tussen de
wereld van de mensen en die van de goden en geesten. De ayahuasca wordt
ook als medicijn gebruikt in lange groepsessies waarbij het drinken van het
brouwsel, waaraan vaak nog andere kruiden worden toegevoegd, gepaard
gaat met rites en gezangen. In de wereld van de sjamanen zingt elk vogeltje
zoals hij gebekt is: geen enkele ceremonie is gelijk aan de andere en ook het
doel ervan is verschillend. Binnen de indiaanse wereld van Latijns-Amerika
vertegenwoordigt de sjamaan de witte en de tovenaar de zwarte magie.
Het sjamanisme vormt soms trouwens een merkwaardig ratjetoe van verschillende religies, waarin indiaanse geloven uit het Amazonegebied zijn vermengd met liturgieën en heiligen uit andere godsdiensten. In zijn boek Het
sjamanisme van de Amazone schrijft de antropoloog Carlos Junquera:
‘Het sjamanisme is een religie en heeft om als zodanig te bestaan iemand
nodig die de rituelen voltrekt. De sjamaan wordt als waarzegger, ziener,
profeet, priester, dichter, zanger, geschiedschrijver, medicijnman, enzovoort
beschouwd. Hij is tegelijkertijd de bewaker van het universum en van het
lichamelijke en psychische evenwicht van de stam. Hij bemiddelt bij alle
conflicten die er in de andere wereld uitbreken, want hij is getraind in de
mystiek van de inwijding, in het zich in trance brengen.’
De ayahuasca dankt haar naam aan de samenvoeging van twee woorden uit
het Quechua, aya, dat dode, en huasca, dat koord betekent. De naam is te
vertalen als ‘dodemansstrop’. Zonder meer een macabere uitdrukking, omdat ze aan de galg doet denken. Het aftreksel van de bast is trouwens een
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krachtig vruchtafdrijvend middel. In de landen waar de ayahuasca wordt gebruikt, is de plant een van de weinige hallucinogenen die niet verboden zijn.
In Iquitos ontmoette ik Joaquín García Sánchez, een Spaanse augustijn
die in 1938 in León werd geboren en in 1968 in de stad aankwam om er
daarna te blijven wonen. Beschouwd als een van de grootste deskundigen in de cultuur van het Amazonegebied, leidde hij jarenlang het CTSA
(Centrum van Theologische Studies in het Amazonegebied) waar hij de
eerste grote bibliotheek over de rivier en zijn stroomgebied creëerde, de
beste die je er vandaag de dag over kunt vinden. Het was een vriendelijke
en rustig pratende man. Hij ontving me meteen nadat ik hem gebeld had
en stelde me ook direct de bibliotheek ter beschikking. Meer dan een week
verzamelde ik daar gegevens.
Ik bracht ook een paar avonden met hem door, eentje ervan in de pastorie van de Inmaculadakerk, waar hij me op gestoofde dorado vergastte,
een van de lekkerste vissen uit de Amazone. We praatten over LatijnsAmerika, over verloren revoluties en de bevrijdingstheologie. Jaren geleden
sympathiseerde García Sánchez met die promarxistische stroming in de
katholieke kerk, die hij nu als achterhaald beschouwde. Hij voelde zich nu
meer aangetrokken door het ‘interculturalisme’, een nieuwe beweging die
een dialoog tussen de culturen nastreeft, zonder dat een ervan boven de
andere staat. Hij definieerde die beweging als volgt: ‘Naar de ander luisteren en bekijken wat hij aan jouw denken kan bijdragen, zonder dat je zijn
denken probeert te veranderen.’ Bezien tegen de achtergrond van de geschiedenis van de kerk is deze benaderingswijze door en door revolutionair.
We praatten ook over het sjamanisme en García Sánchez legde me uit
dat er verschillende scholen bestaan, maar dat alle sjamanen de volgende
drie punten gemeen hebben. In de eerste plaats ondergaan ze op een bepaald moment in hun leven een soort bekering. Ten tweede is het belangrijkste doel dat ze nastreven het welzijn van de mens. En ten slotte
beschikken ze om hun roeping te kunnen volgen over een meester, op basis
van wiens lering ze hun eigen persoonlijke manier van werken ontwikkelen, terwijl ze gedurende periodes, die soms wel een jaar duren, eenzaam
midden in het oerwoud leven.
Ik vertelde hem dat ik belangstelling had een sessie van een sjamaan bij
te wonen en ayahuasca te proberen. García Sánchez regelde voor mij dat ik
twee avonden later aan zo’n ceremonie kon deelnemen.
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De augustijn Alberto Pérez, een slanke, lange en rustige jongeman uit
Asturias, was al lange tijd bezig het sjamanisme in Iquitos te bestuderen
en García Sánchez bracht me met hem in contact. De ochtend voor de
ceremonie belde Alberto me op om te zeggen dat ik gedurende de dag zo
min mogelijk moest eten. We hadden om tien uur ’s avonds in de pastorie
afgesproken. De sessie zelf zou om 11 uur in de – om het zo maar te noemen – kliniek van de sjamaan Humberto Huiñapi beginnen.
Het was een arme buurt met alleen maar zandwegen. Terwijl we naar
het huis van de sjamaan liepen, vertelde Alberto dat we in de sessie van die
avond wayrakaspi zouden nemen, een soort ayahuasca waarvan de naam
in Quechua ‘boom van de lucht’ betekent. ‘Het is beter om wayrakaspi te
nemen, want die is niet zo sterk als de ayahuasca, die de eerste keer sterke
bijwerkingen kan hebben’, zei hij, ‘en zelfs een paar dagen evenwichtsstoornissen kan veroorzaken, iets wat ikzelf heb meegemaakt.’
Daarna vertelde hij dat hij meer dan honderd sjamanen uit Iquitos kende en hun gesprekken en gezangen had opgenomen. ‘Maar ik heb de cassettes aan een Franse antropoloog uitgeleend’, ging hij voort, ‘en die heb
ik daarna niet meer teruggezien: er is me verteld dat hij zijn proefschrift
met behulp van die opnames heeft gemaakt zonder mij ook maar ergens te
noemen…’ Hij glimlachte kalm alsof de zaak niet veel belang had. ‘Ik ben
nu bezig het werk nog een keer over te doen’, zei hij tot slot.
De ‘kliniek’ van Huñapi was een eenvoudig huis van één verdieping, met
een kleine vestibule en een rechthoekige zaal van zo’n 25 bij 5 meter op de
begane grond. Aan de achterkant was een kleine patio met twee wc’s. In het
midden van de zaal stonden acht stretchers, met op elke ervan een zieke. Aan
beide kanten stonden banken tegen de muur en de sjamaan zat in het midden van de, vanaf de deur gezien, linkse bank met zeven of acht assistenten
naast hem, van wie de belangrijkste schijnbaar twee vrouwen waren: de ene,
slank en met wit haar, was zo’n jaar of 60, de andere, jonger en erg dik, zag
er sjofel en smerig uit. Op de bank tegenover hen zaten twee vrouwen en een
handvol mannen, patiënten van don Humberto die waren gekomen om zich
te ‘zuiveren’. De zaal werd slechts door een paar zwakke lampen verlicht.
Toen we binnenkwamen, ging Alberto naar de sjamaan toe, schudde
zijn hand en stelde mij aan hem voor. We kregen twee stoelen bij de patio
toegewezen, vlak in de buurt van de wc’s. Ik telde de aanwezigen: behalve
de acht zieken waren er negentien personen, de sjamaan en zijn assistenten
meegeteld.
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Don Humberto leek tegen de 70 te lopen. Dik, klein en met duidelijk
indiaanse trekken straalde hij vriendelijkheid en rust uit. Gedurende de
hele sessie zat hij er dan ook uiterst ontspannen bij.
Zoals Alberto me had verteld, zou de sessie om elf uur beginnen en zo’n
twee à drie uur duren. Maar het was inmiddels al 11.20 uur en er werden
nog altijd geen aanstalten gemaakt om te beginnen. De sjamaan, zijn assistenten en patiënten rookten sigaretten die mapachos worden genoemd,
sjekkies even dik als een bolknak die met vloeitjes en erg donkere tabak
worden gedraaid. Er hingen dikke rookwolken met een scherpe, prikkelende geur in de zaal. Bij elke haal hoestte iedereen vreselijk. Toen mij zo’n
sigaret aangeboden werd, sloeg ik die dan ook af. Don Humberto legde
uit:
‘De rook trekt goede geesten aan, die daardoor naar ons toe komen.’
Ik wilde mijn longen die vreselijke marteling besparen, ook al liep ik zo
het risico dat de goede geesten mij niet zouden bezoeken.
Omstreeks half twaalf verzocht de oudste van de twee vrouwelijke assistenten van Don Humberto om stilte. Daarna begon zij samen met de andere
assistente een regelmatig ritme op een tamboerijn te slaan, iets wat ze ook
de rest van de avond zouden doen. Die tamboerijnen die in het sjamanisme
worden gebruikt noemt men in Iquitos shakapas en worden uit palmhout
gemaakt. Volgens de sjamanen noemen de goede geesten die tamboerijnen
‘pistolen’, omdat daarmee de kwade geesten worden verjaagd.
Don Humberto keek omhoog, nam een diepe haal van zijn sigaret,
hoestte en vroeg ‘de vaders uit de hemel’ toestemming om de ceremonie te
beginnen. Daarna nam hij een slok wayrakaspi uit een glaasje dat de oudste
assistente hem aanreikte en gaf vervolgens uitleg aan de aanwezigen:
‘Deze drank zal visioenen in ons opwekken die we moeten interpreteren. Ze geneest zieken door hen van negatieve energieën te bevrijden.
Maar om werkelijk te genezen moet de patiënt niet alleen zelf beter willen
worden, maar ook geloof in zichzelf hebben, waardoor hij in zijn eigen
dokter verandert. Voor ons is de Vader de geest en de Moeder de aarde.
Daarom is de wayrakaspi beter dan de ayahuasca: ze ademt de magnetische
kracht van de lucht uit, terwijl ze in de aarde dringt, die leven is, en water
opzuigt, dat voedsel is.’
Terwijl hij aan het praten was, kreeg don Humberto steeds weer een
glaasje met de drank van de oudste assistente, en hij zegende dat op zijn
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geheel eigen manier door erin te fluiten en er rook in te blazen. Vervolgens
gaf hij het door aan de aanwezigen. Eén voor één kregen we zo wayrakaspi
te drinken. Toen ik aan de beurt was, gooide ik het drankje in één keer
achterover: het was sterk, met een licht bittere smaak, maar niet vies en ik
hoefde dan ook niet te kokhalzen.
De lampen werden uitgedraaid. De tamboerijnen weerklonken en don
Humberto begon een lied te zingen waarvan de woorden amper waren
te verstaan. Dat lied, dat door alle assistenten die naast hem op de bank
zaten werd meegezongen, was aan de ‘vaders’ gericht om hen te vragen om
een ‘goed medicijn’. Het klonk monotoon en vervelend, eigenlijk steeds
hetzelfde, met nauwelijks enig verschil in toonhoogte.
Even later gaf don Humberto ons opnieuw uitleg, terwijl rond hem die
litanie als een licht geroezemoes doorging:
‘Iedereen moet recht overeind blijven zitten en het hoofd recht houden
zodat de wayrakaspi direct naar de maag kan stromen. Sluit de ogen zodat
de visioenen kunnen opkomen! Niet open doen, want dan zijn ze onmiddellijk weg. Vraagt u aan de goede geesten wat u maar wilt: een goede
gezondheid, een loonsverhoging… alles waaraan u behoefte heeft.’
Ik vroeg een voorspoedige reis.
Een paar seconden later voegde de sjamaan eraan toe:
‘Wie wil overgeven kan dat op de patio doen. Wie zijn ontlasting van
onderen kwijt wil, kan met een emmer water naar de wc gaan.’
De litanie en de tamboerijnen gingen intussen steeds door. Na een tijdje
stond een van de deelnemers op. Terwijl iemand hem met een zaklantaarn
bijlichtte vulde hij een emmer bij een wastafel naast mijn stoel en liep vervolgens voor mij langs de wc in.
Zo gingen bijna alle deelnemers, inclusief de assistenten van don
Humberto, op een rij naar de patio of de wc’s. Ik zal de lezer de details besparen over dit deel van de ceremonie, maar iedereen zal kunnen begrijpen hoe iemand zich voelt die zich in een dergelijke situatie
bevindt, vlak bij de plek waar overgeven en ‘van onderen ontlast’ wordt,
zoals de sjamaan het zo fraai uitdrukte. In de greep van de mystiek van
het moment had geen enkele van die ontlasters schijnbaar erge last van
schaamte. Het pijnlijkste moment was toen die dikke, sjofele assistente
van don Humberto vlak naast me de wc in ging: terwijl ze neuriede en op
de tamboerijn sloeg, sputterde ze net zo hard als een bromfiets die niet
wilde starten.
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De waarheid is dat ik mijn ogen sloot en op visioenen wachtte. Maar ik
kreeg er niet één. En gelukkig voelde ik geen aandrang om naar de patio
of de wc te gaan. Alberto had die avond niet van het brouwsel gedronken,
ik denk omdat hij alleen maar was gekomen om mij te begeleiden. Wij
waren, samen met de sjamaan zelf, de enigen die tijdens die lange sessie
niet naar de wc gingen of over moesten geven.
‘Geef, geef, geef ons een goed medicijn’, zong de sjamaan, murmelend
en in zichzelf gekeerd, samen met zijn assistenten. ‘Genees, genees, genees
de breuken. Genees de longen Genees de kanker van Isabelita…’
Hij noemde één voor één de namen van de zieken op die in het midden
van de zaal lagen en de ziekten waardoor ze werden gekweld: nierstenen,
maagzweren, hartkwalen, van alles en nog wat… Terwijl degenen die naar
de patio of de wc gingen als schimmen voor me langs bleven schuiven,
voelde ik me ontzettend duf worden. Voortdurend heen en weer geslingerd tussen het eschatologische en het scatologische stond mijn hoofd
niet zo erg meer naar mystiek. En dat is erg goed uitgedrukt, want die
avond kon ik met eigen ogen zien hoe dicht die twee nagenoeg gelijke
termen ‘het eschatologische’ en ‘het scatologische’ ook in de werkelijkheid
bij elkaar liggen, hoe die andere wereld met zijn geesten en deze wereld
met zijn excrementen samen op gaan. De taal blijft altijd verrassend, want
nooit heb ik geweten dat het in de andere wereld zo vreselijk kan stinken.
Ondanks die vervelende ceremonie, het ontbreken van visioenen in
mijn hoofd en de stank van de wc’s voelde ik me ontspannen. Drie uur
later stopte het murmelende gezang en de tamboerijnen dan eindelijk en
gingen die zwakke lampen weer aan.
De avond eindigde met een soort defilé voor de heilige: één voor één
gingen we met onze rug naar hem toe voor don Humberto zitten, die een
wijsje floot, ons een zachte klap op de rug en het hoofd gaf, waarna we ‘gezuiverd’ waren. Toen ik aan de beurt was, fluisterde hij, na me ‘gezuiverd’
te hebben, in mijn oor:
‘Zo gauw u in uw hotel bent, neemt u een glas water met twee AlkaSeltzertabletten en het sap van een citroen.’
Het ochtendbriesje was verfrissend. Ik liep met Alberto mee naar de
pastorie en onderweg legde hij me uit dat je de visioenen pas vanaf de
derde of vierde sessie kreeg. Ik zei dat ik verbaasd was dat ik niet had
moeten overgeven en hij vertelde dat de deelnemers in hun verlangen zich
te ‘zuiveren’ dat zelf veroorzaakten door een vinger in hun keel te steken.
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Hoewel ik over het algemeen niet zoveel van dergelijke rituelen verwacht,
moet ik bekennen dat ik een beetje teleurgesteld was over deze inwijding
in het sjamanisme van het Amazonegebied.
Die nacht droomde ik, net zoals een paar dagen daarvoor in het oerwoud, over mensen van wie ik hield en die al waren gestorven. Maar nu
zag ik hen de cyclus van leven en dood aanvaarden, terwijl ze lachten,
en zonder problemen, zonder zich ongelukkig te voeld. Ik droomde ook
over mijn jeugd, jeugdliefdes en mijn verleden, maar de beelden van mijn
verleden maakten me niet bedroefd. Toen ik wakker werd, het was zaterdagochtend, voelde ik me opgewekt en had ik nieuwe kracht om mijn
vermoeiende reis langs de Amazone voort te zetten.
Het viel me in dat ik eigenlijk een fles wayrakaspi voor don Humberto
had moeten meenemen, hoewel ik zo het donkerbruine vermoeden had
dat dat brouwsel in werkelijkheid erg op wonderolie leek, kortom, een
ordinair laxeermiddel was dat als placebo dienst deed.
Zondagmiddag ging ik naar hanengevechten kijken, de enige ‘sport’ – om
het zo maar uit te drukken – die er, buiten het voetbal, in Iquitos te zien is.
En ’s avonds had ik met Clever afgesproken dat hij me de rosse buurt van
de stad zou laten zien.
In Iquitos worden prostituees ‘nachtvlindertjes’ genoemd, zoals ik weet
uit de roman Pantaleón van Mario Vargas Llosa, die zich in die stad afspeelt. Het is grappig dat deze roman zonder enige pretentie de schrijver
de meeste faam heeft bezorgd, zoals hij zelf zegt in het voorwoord bij een
van de talloze edities (‘een groot publiekssucces dat ik daarvoor nooit had
gehad en daarna ook niet meer heb gekregen’). Vargas Llosa heeft nog twee
romans geschreven die zich in de Amazone afspelen, Het groene huis en Het
woord van de verteller die veel ambitieuzer lijken. Maar ik vind Pantaleón
het mooiste, die geschiedenis van een officier die een manier moet zien
te vinden om de seksuele behoeften van zijn manschappen te bevredigen
die op afgelegen posten in het oerwoud rond Iquitos zijn gelegerd. Dat
is nu het wonder van literatuur: het meest eenvoudige boek blijkt soms
het beste, wellicht zonder dat de schrijver daar op uit was. En het meest
ambitieuze boek daarentegen wordt soms iets loodzwaars, hoeveel werk en
energie de schrijver er ook in mag hebben gestoken. Cervantes bijvoorbeeld
beschouwde de Persiles als zijn beste werk, terwijl dat boek gewoon niet te
pruimen is. Ik ken in ieder geval niemand die het uit heeft gekregen.
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Zondagavond ging ik dus met Clever op zoek naar bars waar nachtvlindertjes ronddwarrelen. Eerst in de achterbuurt Chango, die in Iquitos ‘de
Melkfabriek’ wordt genoemd. Daarna in de Betlehembuurt, het Venetië
van de Armen, waar een soort prostitutie bestaat die voor zover ik weet
uniek is in de wereld, er wordt namelijk getippeld op het water.
Het was half zeven ’s avonds en het plensde vreselijk, terwijl we met een
brommertaxi de Changobuurt in reden, die vlakbij het vliegveld ligt. De
zandwegen waren in een moeras veranderd, een enorme zwarte modderpoel. De wielen van de bromfiets spetterden ons dan ook helemaal onder.
Achter het smerige regengordijn schitterden in een van de stegen de oranje neonlichten van zes of zeven bordelen. Clever zei tegen de bestuurder
dat hij bij het grootste, de Teletroca, moest stoppen. Bij de deur vroegen
twee uitsmijters in regenjassen twee soles per persoon alvorens ons binnen
te laten.
Het was een langgerekt gebouw zonder verdiepingen, met drie zalen
die ieder hun eigen sfeer hadden. In de eerste, helemaal donker, zat een
groepje mannen naar een televisiescherm te kijken waarop een pornofilm
te zien was. Het gekreun van de hitsige acteurs werd overstemd door het
harde getik van de regen op de golfplaten. Clever knipoogde naar me terwijl hij op het scherm wees: ‘Dat is om de klanten op te geilen.’
In de volgende zaal was de bar, een soort terras waar zich alleen boven
de bar zelf een afdak bevond, terwijl de rest van de enorme ruimte in de
openlucht lag: een donkere tuin, vol modder vanwege de stortregens. Er
was helemaal niemand, zelfs geen ober.
Aan het einde, helemaal achterin, lag een rechthoekige binnenplaats
met bomen in het midden en een twintigtal kamertjes aan beide kanten,
een geheel dat wel wat weg had van een kazerne.
‘Door de regen zijn er nu amper meisjes,’ zei Clever, terwijl hij op de
lampjes boven de deuren wees. Er brandde er slechts eentje met een zwak
rood licht.
‘Wil je ernaar toe?’ vroeg hij.
‘Nee, laat maar, het is zo’n smeerboel hier.’
Toen we de Teletroca verlieten, was het opgehouden met regenen. Clever zei de bestuurder van de taxibrommer naar de Betlehembuurt te rijden.
Aan de zuidwestkant lijkt Iquitos vanaf de steile oever van de Itaya, net
voordat die in de Amazone uitmondt, zo in het water te storten. En daar,
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diep beneden in dat ravijn, drijven, wanneer het hoogwater is, honderden
houten huisjes op het water. Of ze blijven net boven het wateroppervlak
door de palen waarop ze in de rivierbedding staan. In de droge periode wint
de aarde terrein op het water, maar wordt de stank van het vuil en het afval
steeds erger. Deze buurt heet het Venetië van de Armen of de Betlehembuurt, zo genoemd ter herinnering aan de geboorte van Gods zoon, maar
vergeten door de God van welke religie dan ook, inclusief Christus zelf.
Bij het zien van die buurt en de omstandigheden waarin de bewoners
ervan moeten leven, zou iedereen denken dat het om een achterbuurt gaat
waarin de mensen verbitterd en kwaad zijn over de ellende en agressief tegen buitenlanders. Het tegendeel is waar. Ik ben verschillende keren alleen
in de Betlehembuurt gaan kijken, zowel overdag als ’s nachts. Altijd kwam
ik vriendelijke mensen tegen en wanneer ik foto’s maakte, sprak er zelfs
een ietwat naïeve verwondering uit hun blikken. Een keer werd me door
een man gevraagd, terwijl ik een plaatje schoot van een paar huizen dat op
instorten stond: ‘Vindt u dat nu mooi om te fotograferen?’ In zijn stem was
niets agressiefs, maar slechts een zekere droefenis te horen.
Clever en ik liepen de steile en slingerende helling van de Betlehembuurt
af met het risico onderuit te gaan door alle modder die de regen had achtergelaten. De lantaarnpalen verlichtten de duisternis met hun felle gloed
en boven ons leek de maansikkel wel een plak meloen. Clever bracht me
naar de kade waar de kano’s lagen, die bestond slechts uit de in een modderpoel veranderde zwarte grond van de rivieroever waarop afval en plastic
dreven. Om bij de kano’s te komen moest je over spiegelgladde vlonders
lopen.
De schipper, die Roland heette, kende Clever al van vroeger. Hij was jong,
sterk en klein en het enige wat hij aan had, was een versleten korte broek.
‘Vaar ons een stuk over de rivier’, zei Clever.
De kano was zo’n vier meter lang en erg smal. Er zaten drie banken
in. Roland zat op de voorste bank, terwijl hij met kalme slagen peddelde.
Clever zat op de achterste en ik op de middelste bank, die het grootste was.
We voeren heel langzaam langs de oever, bijna zonder geluid te maken en
zonder enig licht, als een commando in een oorlogsfilm die een nachtelijke
verrassingsaanval gaat uitvoeren. Toen onze ogen eenmaal een beetje aan
het zwakke licht van de maan gewend waren geraakt, konden we aan de
andere kant van de rivier de lichtjes onderscheiden, en aan deze kant de
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grote schuiten en kleine houten bootjes die bij de paalwoningen en drijvende huizen lagen afgemeerd. We voeren vlak langs een paar woonboten
waarin oranjeachtig licht was te zien en mensen aan het drinken waren
en dansten op de muziek van videoclips die op grote televisieschermen
werden vertoond.
‘Zullen we een biertje nemen?’ vroeg Clever.
‘Laten we liever nog wat doorvaren’, antwoordde ik.
Ik schatte zo goed en zo kwaad als dat ging dat de Itaya nog geen 100
meter breed was. Op de andere oever staken de daken van de huizen als
zwarte tanden af tegen de achtergrond van een hemel bezaaid met sterren.
Plotseling voelde ik een enorme weerzin om daar te zijn, zoals ik al zo vaak
had gehad als ik op een plek was die me niet aanstond, waar ik alleen maar
naartoe ging om onze wereld beter te leren kennen, terwijl ik bijna altijd
al op voorhand wist dat de ellende die ik te zien zou krijgen een diepe
moedeloosheid bij me op zou wekken.
Roland had onze kano naar een andere kano gepeddeld die midden op
de rivier dreef. Daar legde hij bij aan. Ik zag de schipper rechtop bij de
voortsteven staan zonder dat hij naar ons omkeek en op het bankje bij
de achtersteven zat een vrouw achterover geleund. Haar witte bloes was
losgeknoopt en haar borsten, die erg groot leken, hingen er bijna helemaal
uit. Haar donkere rok had ze opgeschort tot ver over haar gespreide dijen,
waartussen in het licht van de maan het wit van haar slipje te zien was.
‘Hoeveel?’ hoorde ik Clever achter mijn rug lispelen.
De vrouw opende haar mond met een lach. Ze leek me oud en tandeloos.
‘Twee soles, schatje’, zei ze.
Ongeveer 60 eurocent, berekende ik.
‘En hoe lang?’ voegde hij eraan toe.
Ze lachte opnieuw.
‘Zolang je wilt, schatje. Heb je haast soms?’
‘We komen zo terug’, antwoordde Clever.
De vrouw lachte opnieuw.
Uit alle hoeken en gaten van de rivier leken er nu kano’s op te duiken.
We legden bij een andere aan. De schipper stond rechtop bij de voorsteven
en keek strak vooruit, het meisje zat net zoals de andere bij de achtersteven. Ze was echter jonger.
‘Hoeveel?’ murmelde Clever.
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‘Vijf soles.’
‘Met condoom?’
‘Wat jij wilt.’
We zagen een kano waarin een man op de bank bij de achtersteven geslachtgemeenschap had met een prostituee, terwijl de schipper traag peddelde zonder om te kijken. De blote benen van de vrouw, die achterover
tegen de achterkant van de kano lag, staken aan beide kanten buitenboord.
‘Wat denkt u hiervan, don Javier?’ lispelde Clever. ‘Hebt u ooit ergens
wel eens zoiets gezien?’
‘Laten we aan wal gaan.’
Diep van binnen voelde ik een enorme verslagenheid.
Maar in die stad aan de rivier had de liefde nog andere gezichten. ’s Ochtends vermaakte ik me met het lezen van de erotische vraagbaak van Gisela in het dagblad El Popular. Hier een aan haar gerichte brief:
‘Lieve Gisela, sinds ik de geslachtsrijpe leeftijd heb bereikt, voel ik me
sterk aangetrokken tot mannen die in mooie, schone pakken naar hun werk
gaan. Ik ben dan ook met vele van hen naar bed geweest. Natuurlijk had ik
goed in de gaten dat zij me gebruikten en dat ze, nadat ze eenmaal met me
naar bed waren geweest, niets meer met me te maken wilden hebben. Mijn
vriendinnen zeggen dat ik idioot ben en me laat misbruiken. Maar ach!
Wanneer ik een man in zo’n mooi pak met een das zie, raak ik onmiddellijk
buiten zinnen. Wat kan ik daartegen doen? Gladys.’
Het antwoord van Gisela:
‘Lieve Gladys, je leert mannen niet kennen door het pak dat ze dragen en
door hoe ze zich voordoen, maar door hun ziel. Zoek dan ook net zo lang
in hun innerlijk tot je de ware liefde vindt. Begin met vriendschap in plaats
van je zomaar aan hun begeerten over te geven. Tegenover mannen moet je
niet te toegeeflijk zijn, want daar maken ze misbruik van. Gisela.’
Nog een brief:
‘Beste Gisela, ik ben een oudere vrijgezel van 47 en heb altijd in de routine
van mijn baan als ingenieur en mijn huis geleefd tot er twee maanden ge-
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leden een juffrouw tegenover me is komen wonen van wie het slaapkamerraam merkwaardig genoeg precies tegenover dat van mij ligt. Ik heb haar
verschillende keren bloot gezien en kan niet ontkennen dat ze een prachtig
lichaam heeft. Ze slaapt zelfs in ondergoed en fluit wanneer ze andere kleren aantrekt, alsof ze mijn aandacht wil trekken. Wat moet ik doen, dokter?
Donovan.’
Antwoord van Gisela:
‘Beste Donovan, misschien heeft die juffrouw een oogje op je, omdat je ingenieur bent en ongetwijfeld een goed salaris hebt. Volgens mij kun je maar
het beste vriendschap met haar proberen te sluiten. Veel geluk. Gisela’.
Bovendien vond ik in El Popular altijd nieuws dat me beter wakker wist te
maken dan de sterke koffie bij mijn ontbijt. Zoals dit: Liliana Cienfuegos,
alias Tombite, een politieagente in Lima die af en toe misdadigers uitschakelt met een paar goedgerichte karateslagen. Op die manier had ze er al
bijna tien ingerekend. Tombite zou in een televisieserie helemaal geen gek
figuur slaan.
In een ander bericht, uit Ayacucho, las ik in detail hoe vijf gevangenen
een medegevangene hadden afgetuigd en vervolgens een lamp in zijn anus
hadden gestoken. Op dezelfde dag had een meisje in Trujillo zelfmoord
gepleegd door rattenkruid te nemen, omdat haar veertigjarige minnaar
haar in de steek had gelaten om weer naar zijn vrouw terug te keren. De
moeder van het slachtoffer vond haar, volgens de krant, bij thuiskomst
‘schuimbekkend en kronkelend van de pijn’ op de grond. Onder de bezittingen van het meisje trof de politie een aan haar minnaar gerichte brief
aan waarin zij haar liefde voor haar minnaar uitsprak en hem zijn belofte
‘altijd van haar te zullen houden’ voorhield.
Gelukkig maar dat de plaatselijk culturele vereniging Nueva Acrópolis
’s avonds deze bijeenkomsten organiseerde:
‘Filosofische discussie over de innerlijke dialoog (Wat is het dat me ontbreekt? Hoe de innerlijke leegte te vullen?). Een discussie over de ziel (Hoe
het leed veroorzaakt door de dood te overwinnen?). En een historische
conferentie (Leónidas en de strijd bij Thermopylae: een voorbeeld van
moedig gedrag dat elk mens na aan het hart moet gaan).’
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Het is geweldig ontbijten daar in Iquitos.
In de bibliotheek van Iquitos documenteerde ik me over de geschiedenis
van het rubber en de periode dat de exploitatie ervan in het Amazonegebied op een hoogtepunt stond. Welbeschouwd is dat een verschrikkelijke
geschiedenis: ‘the sound and the fury’, om met Shakespeare te spreken. De
dag vóór mijn vertrek zei ik tegen García Sánchez dat het schandalig was
dat je in Iquitos nog altijd een straat kon vinden die de naam van Fitzcarrald droeg.
‘Een paar jaar geleden’, zei hij, ‘hebben we voorgesteld die naam in Indiaanse Martelaren te veranderen, maar dat idee sloeg niet aan. De mensen
vergeten snel.’
‘En de straat die de naam van die andere ploert draagt, Julio César Arana? Moet die niet bijvoorbeeld omgedoopt worden in Roger Casement?’
‘Arana wordt in Iquitos nog altijd als een erg belangrijke figuur beschouwd…’, antwoordde hij, ‘zelfs zoveel jaren na zijn dood.’
In een kantoorboekhandel die één schap met boeken had, kocht ik een
schoolboek voor leerlingen van de eerste en tweede klas van de middelbare school. Het heette Historia de la Amazonia peruana (Geschiedenis van
de Peruaanse Amazone) en was geschreven door Mario C. Ríos Zañartu.
Het was geen slecht boek: het bevatte interessante gegevens, een kleine
bibliografie, een lijst van regionale uitdrukkingen en oefeningen voor de
leerlingen.
Toen ik de hoofdstukken las die over de indianen uit het oerwoud gingen, vond ik het volgende Jibaro-‘recept’ om een gezicht in miniatuurvorm
te conserveren:
‘1. Het hoofd wordt bij de nek afgesneden.
2. De hoofdhuid wordt aan de achterkant van de schedel van uit de nek tot
op de kruin goed ingesneden en in één keer van de schedel gestroopt.
3. De huid, waarvan het haar apart wordt gehouden, wordt vervolgens een
uur in speciale potten van zwarte klei gekookt met gifkruiden die diep
in het oerwoud groeien en die de indianen chuulquijnum en quillaijin
noemen. De vetten in de huid lossen hierdoor op zonder dat het gezicht
zijn natuurlijke uitdrukking verliest.
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4. De ogen en de lippen worden dichtgenaaid met draad van boomvezels
afkomstig van de chambira.
5. De huid wordt gevuld met goed verwarmd rivierzand en gemasseerd met
regelmatig in het vuur verhitte ronde rivierkeien. Door de wrijving en de
hitte begint de huid te verharden en te krimpen tot de omvang van een
granaatappel of een kalkoenei. Als je de huid op volmaakte wijze bewaart, komen – duidelijk herkenbaar en goed geconserveerd – de trekken
van het levende gezicht tot uitdrukking.’
Gelukkig werd dit hoofdstuk over de indiaanse cultuur niet met praktische
wenken of ‘basisoefeningen’ afgesloten.
De laatste middag van mijn verblijf in Iquitos liep ik over het kerkhof om
het graf van Fitzcarrald te zoeken. De stoffelijke resten van die piraat van
de Ucayali rustten in een graf vlak bij de ingang, in de zone waar de weelderige pantheons van de rijke families staan.
Het was een eenvoudig graf met een hek eromheen. Op de steen stond een
bosje half verwelkte bloemen. En er was de volgende tekst te lezen: ‘Carlos
F. Fitzcarrald. Overleden op 9-7-1897. Een herinnering van zijn vriend en
makker Cardozo.’ Het kwam op mij nogal vreemd over dat Cardozo, die
zijn schoonvader was, zich niet als zodanig op de steen had laten vermelden.
Om wat foto’s te kunnen maken was ik naast het graf op een kleine
berg zand gaan staan. En dat bleek een mierennest! Tientallen kleine rode
mieren waren in mijn sokken en broekspijpen gekropen. Omdat ze beten
kreeg ik een felle en irriterende jeuk.
Ik vervloekte Fitzcarrald, terwijl ik maakte dat ik wegkwam. Ik trok
mijn schoenen uit en liet mijn broek zakken om die ellendige beestjes
dood te meppen en me van die afschuwelijke jeuk te verlossen.
In de namiddag bood op de boulevard een straatfotograaf me aan een foto
te maken. Hij had een sympathiek gezicht dus ik stemde in. Hij vroeg er
een bedrag voor dat gelijk stond aan een euro.
Nadat de foto uit zijn polaroid was gerold praatten we een tijdje. Hij
heette Carlos Torres en zal zo’n 50 jaar zijn geweest. Ik vroeg hem hoe het
met zijn werk ging:
‘Ik kan mijn hoofd net boven water houden. Maar de toeristen, die het
meeste geld hebben, hebben net zoals u hun eigen camera’s bij, die veel
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beter zijn dan de mijne. Het komt dan ook zelden voor dat ze me vragen
een foto te maken.’
Carlos werkte al twintig jaar als fotograaf.
‘Daarvoor was ik visser op de rivier en ik heb ook nog een tijdje voor
een Spaanse oliemaatschappij gewerkt, Hispanoil, om olie te zoeken in
het oerwoud bij de Urubamba. Maar dat duurde maar even: de Cambaindianen verzetten zich hevig omdat ze niet wilden dat we op hun grondgebied kwamen. Ze schoten pijlen op ons af, en vijftien werknemers raakten gewond. Dat was in 1982. De indianen herinneren zich Fitzcarrald
en de rubbertappers nog precies. Ze willen niets van blanken weten. De
oliemaatschappij zette het zoeken naar olie stop en ontsloeg ons allemaal.
Toen ben ik fotograaf geworden.’
Pater Alberto ging regelmatig op bezoek bij de Huitoto-indianen die aan
de rivier de Nanay wonen, een paar kilometer ten noorden van Iquitos. Ik
vroeg hem naar hun situatie.
‘Ze kleden zich als mestiezen’, vertelde hij me, ‘maar hun eigen taal,
traditie en folklore houden ze in stand.’
Alberto praatte erg langzaam. Hij viel even stil, om daarna weer verder
te gaan:
‘De Huitotos zijn afstammelingen van de slaven van de rubberhandelaar
Julio César Arana, die hen bij de rivier de Putumayo ving, ten noorden van
Leticia. De indianen vertellen nog altijd verhalen over de misdaden die
Arana indertijd beging, die worden van generatie op generatie doorverteld.
‘Maar nu zijn ze toch vrij?’
‘In theorie. De regering heeft ze een paar jaar geleden grond gegeven
bij de Nanay. Maar de indianen zijn goedgelovige oerwoudbewoners die
al snel mestiezenfamilies op hun grondgebied toelieten. Inmiddels zijn de
mestiezen flink in aantal toegenomen en willen die hun eigen gemeente
vormen en het terrein dat zij als hun eigendom beschouwen in kavels verdelen en registreren. De mesties heeft, net als de blanke, een concept van
grondbezit dat de indiaan niet heeft: voor hem is de grond gemeenschappelijk. Dit is de zich voortdurend herhalende geschiedenis van de Amazone: de mesties wordt door de indiaan op zijn grondgebied toegelaten,
omdat zijn armoede medelijden bij hem wekt. De mesties trekt andere
mestiezen aan, verkavelt de grond en laat die op zijn naam registreren. Zo
verliezen de indianen uiteindelijk hun grond en veranderen ze in dienaren,
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of zelfs slaven, van de mestiezen. Geconfronteerd met voldongen feiten zit
er voor de regering niets anders op dan in te stemmen. Zo gaat het eraan
toe bij de Amazone.’
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7 | Amazones en fantasievolle paters
De volgende plaats die ik op mijn reis langs de Amazone aan ging doen is
een merkwaardige plek die het Drielandenpunt wordt genoemd, zo’n 400
kilometer ten oosten van Iquitos. Die plek heet natuurlijk zo omdat daar
de grenzen van de drie landen samenkomen waarin het Amazonegebied
ligt. Op de noordoever van de rivier vormen het Colombiaanse Leticia en
het Braziliaanse Tabatinga één enkele stad die nog slechts door de taalgrens wordt gescheiden, want zichtbare douanecontrole is er niet meer en
het verschil tussen de twee landen merk je alleen aan de taal die op de uithang- of reclameborden staat. Aan de overkant lijkt het Peruaanse Santa
Rosa, dat op een eiland vlak bij de oever ligt, enigszins melancholisch naar
haar buren te kijken. Ik geloof dat dat Drielandenpunt in het Amazonegebied een van de weinige plaatsen ter wereld is waar je zelf naar het
politiebureau moet komen voor de stempel in je paspoort waarmee je een
tijdelijke verblijfsvergunning krijgt. Geen enkele agent neemt de moeite je
papieren te controleren.
Leticia is bedrijvig en vrolijk, Tabatinga is druk en bandeloos en Santa
Rosa nederig en treurig. Het Drielandenpunt is een goede plek om er
langere tijd te vertoeven, omdat je er, terwijl je van land naar land wipt,
van alles kunt vinden: verhalen, contrasten, onverwachte schietpartijen,
dansfeesten, zwarte handel... Kortom, een bruisend leven, en mensen die
graag met je willen praten.
Zoals overal langs de Amazone zijn er ook in Iquitos talloze stokoude
lanchas die uiterst traag de verbindingen over de rivier onderhouden. Maar
je kunt het Drielandenpunt ook en nog veel sneller bereiken met een soort
‘expresschepen’ die op de aluminium buizen van hoestpastilles lijken maar
dan wat groter: zo’n 12 meter lang en 3 meter breed. Die schepen met hun
afgeplatte romp en krachtige motoren van meer dan 200 pk vliegen over
het water met een snelheid van 60 kilometer per uur. Ze bieden plaats aan
40 passagiers, die op tweepersoonsbanken aan beide zijden van een nauw
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gangpad zitten. Volgens de reclamefolders van de verschillende rederijen
hebben deze snelle schepen slechts acht uur nodig om de afstand tussen
Iquitos en het Drielandenpunt af te leggen. In werkelijkheid doen ze er 11
of 12 uur over.
Ik koos zo’n snel expresschip in plaats van een lancha, omdat ik nog
altijd een erg groot stuk van de Amazone voor de boeg had en al behoorlijk veel tijd in het Peruaanse deel had doorgebracht. Om half zes ’s
morgens stond er bij de kleine aanlegsteiger van El Huequito een rij van
dik 100 passagiers op de drie expresschepen te wachten die in konvooi
stroomafwaarts naar het Drielandenpunt zouden gaan. De meerderheid
bestond uit Colombiaanse en Peruaanse families met een flink aantal
zware tassen en huilende kinderen. Er waren ook wat paartjes en groepjes rugzaktoeristen. Meteen toen die expresschepen hadden aangelegd
gingen we in nauwelijks een paar minuten één voor één aan boord. Alle
stoelen waren bezet en er was ook geen enkele passagiers die stond. Een
dergelijke efficiency had ik sinds ik mijn reis langs de Amazone begon
nog niet gezien.
En mijn verbazing nam nog toe toen om precies zes uur, de officiële
vertrektijd, de drie schepen uit de haven van Iquitos afvoeren. De hemel
was zwaar bewolkt en zag eruit alsof ze niets liever wilde dan zich van haar
drukkende last te verlossen. Er stond een frisse, vochtige wind, die binnenkwam door een open valdeur bij de boeg. Het viel me op dat de schipper
achter het roer zat op zo’n simpele witte plastic stoel die bij mooi weer op
caféterrassen staan.
Een half uur na ons vertrek waren de twee andere expresschepen nergens meer te bekennen. De schipper legde aan in een klein haventje op de
linkeroever en vroeg de rederij per telefoon wat er aan de hand was. Toen
hij terugkwam en opnieuw de motor startte, vroeg ik hem waar die twee
andere schepen waren gebleven.
‘Eentje is er bij de uitgang van de haven aan de grond gelopen en de
andere heeft motorpech gekregen. We gaan alleen verder.’
Ik werd die dag 58 en ik dacht dat het lot me gunstig gezind was geweest
door me aan boord van het juiste expresschip te laten gaan. Ik troostte me
met de gedachte dat alles hetzelfde was gebleven op de Amazone, dat de
geweldige efficiency die er even daarvoor nog leek te heersen, was bezweken onder de frivoliteit van het onvoorziene.
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Twee uur na ons vertrek voeren we langs het punt waar de grote zijrivier
Napo zijn water aan koning Amazone offert. Er schoot me een uitspraak
van pater Gaspar de Carvajal te binnen, een kroniekschrijver die Francisco
de Orellana vergezelde op zijn ontdekkingsreis langs deze enorme rivier
van Zuid-Amerika. Over deze plek zei Carvajal dat ‘de ene stroom er met
de andere vecht’. Het kleine scheepje waarin ik reisde – even lang en rond
als een pennenkoker – danste als een kurk op het kolkende water van die
twee in een hevige strijd gewikkelde stromen.
We legden aan in het dorp Orellena, op de zuidoever, iets voorbij het
punt waar de Napo in de Amazone uitmondt. Het was een klein dorpje
met veertig huizen en een groot, rechthoekig plein vlakbij de aanlegsteiger.
In het midden daarvan stond een gedenksteen van zo’n tien meter hoog
waarvan de sokkel de vorm van een boeg had. Op de inscriptie stond het
volgende: ‘Orellana, de Amazonerivier. Pizarro’. Daaronder bevond zich
het wapenschild van Castilië.
De schipper zat in de schaduw op het terras van een tentje dat tegelijk
kroeg en eethuisje was. Hij at met zijn handen een patarasca van vis. ‘Het
beste is hier te ontbijten’, had hij tegen de passagiers gezegd, ‘want vóór
het Drielandenpunt stoppen we niet meer en aan boord zijn alleen maar
broodjes te krijgen. De patarasca van Orellana is fantastisch, die kan ik u
echt aanraden.’
Ik bestelde een koffie bij de bazin. Ondanks haar gerimpelde gezicht
en droevige blik dacht ik dat die vrouw ooit mooi en vrolijk moest zijn
geweest. Ze heette Lesi, was getrouwd en had drie kinderen. Ze vertelde
me dat er in het dorp enkel elektriciteit was van half zeven ’s ochtends
tot elf uur ’s avonds. Op feestdagen werd dat verlengd tot in de vroege
uurtjes. Het dorp had een school en twee kerken: een protestantse, met
een dominee uit Californië, die in drie jaar tijd amper drie woorden
Spaans had geleerd, en een katholieke, met drie Mexicaanse pastoors.
Het gezag werd vertegenwoordigd door drie uit Iquitos afkomstige politieagenten.
‘Maar hoe dan ook is dit een godvergeten dorp’, zei de vrouw, terwijl
haar blik nog droeviger werd. ‘Er leggen hier al bijna geen lanchas meer
aan, alleen die expresschepen, maar die zijn eigenlijk onbetaalbaar voor
ons. Vroeger legde hier altijd een lancha aan die Siempre Tigre heette en
daarmee konden we voor zeven soles naar Iquitos. Maar die is vergaan en
nu komt er geen meer. Het enige wat je kunt doen als je een lancha langs
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ziet varen is zwaaien. De ene keer komen ze je dan oppikken, de andere
keer niet: dat hangt helemaal van de schipper af.’
Ik vroeg haar naar die gedenksteen voor Orellana.
‘Vroeger kwamen er op 12 oktober mensen van de Spaanse ambassade en
een paar bestuurders uit Iquitos. Elk jaar werd het monument geschilderd
en was er een ceremonie met hymnen en redevoeringen over het Spaanse
moederland. Maar dat is al een tijd geleden afgeschaft.’
Ik wees naar een bronzen buste van een militair die aan de andere kant
van het plein stond.
‘En die daar, wie is dat?’
‘Dat weet niemand. Ze hebben vergeten er een bordje op te hangen.’
Dus in de buurt waar de Napo in de Amazone uitmondt, staat een gedenksteen voor de uit Extremadura afkomstige Francisco de Orellana, de
eerste die bijna de hele rivier bevoer. Ik weet niet of er in zijn geboortedorp
in Spanje, Trujillo, ook een monument voor hem staat, maar ongetwijfeld
neemt zijn reis een bijzondere plaats in in de geschiedenis van de ontdekking van Zuid-Amerika. ‘Francisco de Orellana was de allereerste’, schrijft
Francisco López de Gomara in zijn Algemene geschiedenis van Zuid-Amerika, ‘die zo’n enorme afstand langs de Amazone aflegde.’
De eveneens in Trujillo geboren dominicaan Gaspar de Carvajal schreef
een even beknopte als gedetailleerde kroniek over die reis. Zijn boek doet
mij denken aan de oude zeemansverhalen en legendes uit de orale literatuur rond de Middellandse Zee, die later in de Odyssee van Homerus
uitmondden. In die kroniek wordt verteld over hevige gevechten met vaak
kannibalistische indianen, gewelddadige overvallen van de Spanjaarden op
indiaanse dorpen, piraterij, bloedvergieten, moord, gifpijlen, reuzen, honger, wanhoop, amazones… Alles ademt de sfeer van centauren, eenhoorns,
kannibalen, cyclopen en sirenen. En in de meeslepende tekst van de pater
voelen we de grote mythes uit die tijd vibreren: de gigantische overvloed
aan specerijen van ‘het land van de kaneel’ en de fantastische schatten van
‘het rijk van Eldorado’, waarvan werd gezegd dat de straten van zijn steden met goud waren geplaveid. Deze zoektocht naar legendarische streken
doet een beetje denken aan die van de Griekse Argonauten naar het Gulden Vlies in de prehomerische tijd.
Het is niet zo verbazingwekkend dat die twee mythes aan de ontdekkingsreis van Orellana ten grondslag liggen. De conquistadores waren

amazones en fantasievolle paters | 145

nu eenmaal even vasthoudend als bruut, even inhalig als moedig, even
gedurfd als naïef. Waarschijnlijk verenigde geen enkele van hen zo sterk
deze eigenschappen als Francisco Pizarro, die in 1539 gouverneur werd van
het onderkoninkrijk van Peru en van wie men onder andere weet dat hij
analfabeet was. Aangemoedigd door de gigantische rijkdommen die ze
van de Azteken in Mexico en de Inca’s in Peru hadden geroofd, waren de
Spanjaarden er in die tijd heilig van overtuigd dat er nog meer beschavingen en steden bestonden waar een overvloed aan goud, zilver en edelstenen te vinden zou zijn. Ze geloofden ook in een oude indiaanse legende,
waarin gesproken werd van bossen en prairies vol specerijen, uitgestrekte,
maagdelijke velden met ishpingo, een sterk ruikende bloem waarmee de
indianen hun eten kruidden en die de Spanjaarden onmiddellijk in verband brachten met kaneel. In die dagen hadden specerijen in Europa bijna
evenveel waarde als goud en ze vormden dan ook een van de belangrijkste
drijfveren voor kostbare expedities als die van Vasco da Gama naar het
Oosten en de ontdekkingsreis van Columbus op zoek naar India.
Voordat de meer afgelegen streken in kaart werden gebracht, wezen de
legenden de oostkant van de Andes aan als de plek waar het rijk van Eldorado zich bevond. Maar in de verbeelding van de veroveraars werd het
steeds verplaatst, eerst naar het oostelijke deel van de Amazone en vervolgens naar het stroomgebied van de rivier de Río Negro, ergens in de Sierra
Parima, vlakbij de bron van de Orinoco, in de buurt van Guyana bij een
groot meer met de omvang van de Kaspische Zee. Nooit is er een mythe
geweest die zoveel heeft rondgezworven. Misschien is hij onderweg wel
verdronken in de enorme rivieren en meren van de Amazone, want vanaf
de 18e eeuw sprak er plots niemand meer over.
In zijn kroniek De ontdekking van het rijk van Guyana vertelt de Engelse
zeevaarder Walter Raleigh dat een Spanjaard, Juan Martínez genaamd,
zeven maanden als gevangene had geleefd in een rijk dat Manoa heette.
Raleigh kende Martínez zelf niet, maar hij had het verhaal gehoord van
Antonio de Berrío, een Spaanse edelman die hij 1595 gevangennam na San
José in Venezuela geplunderd en platgebrand te hebben. Berrío had veel
in die streken gereisd en een groot deel van Guyana in kaart gebracht.
Veel historici stellen vandaag de dag dan ook dat de meeste plaatsen die
Raleigh in zijn boek noemt niet door hem zijn ontdekt, maar dat hij de
gegevens erover simpelweg van Berrío heeft overgenomen.

146 | de helse rivier. een reis langs de amazone

Die Juan Martínez moet een enorme fantasie hebben gehad en ongetwijfeld ook veel overtuigingskracht. Hij vertelde Berrío dat hij, op zoek
naar schatten, het oerwoud was ingetrokken en dat hij, eenmaal door de
indianen gevangengenomen, naar een enorme, uit steen opgetrokken stad
was gevoerd die Manoa heette. ‘Haar omvang en rijkdom is groter, haar
ligging oneindig veel beter dan die van welke andere stad ook ter wereld,
in ieder geval in het Spaanse rijk’, zegt Raleigh in zijn boek. Manoa lag aan
een groot meer, ‘vergelijkbaar met de Kaspische Zee’, en werd geregeerd
door een keizer die Inga heette. De overvloed aan goud was er zo groot
dat het zelfs gebruikt werd om de wapens en de schilden te smeden van de
krijgers die ten strijde trokken. Vanzelfsprekend hadden de muren van het
keizerlijke paleis behang van bladgoud en ook het servies, de bekers en het
bestek waren uit dat edelmetaal vervaardigd.
Volgens het verhaal dat Berrío aan Raleigh vertelde, had hij van Juan
Martínez te horen gekregen dat hij na zeven maanden gevangen te hebben gezeten, waardoor hij al een beetje met de inwoners van Manoa kon
praten, van de keizer de keuze kreeg voor altijd in zijn rijk te blijven of
anders als een vrij man te vertrekken. Martínez koos voor het laatste en
de keizer stelde hem een aantal van zijn soldaten ter beschikking om hem
naar de Orinoco te brengen. Bij zijn vertrek gaf hij hem zoveel goud mee
als hij en zijn escorte konden dragen. Toen Martínez Manoa verliet, moest
hij dat op dezelfde manier doen als toen hij bij zijn gevangenneming zeven
maanden daarvoor gekomen was: geblinddoekt. Hij kon dus geen enkele
expeditie naar Manoa leiden en voorkwam zo dat al zijn verzinsels aan het
licht zouden komen.
Martínez had niet veel geluk op zijn terugreis, want bij de Orinoco werd
hij van al zijn goud beroofd. In zijn kano voer hij de rivier af naar zee tot
hij het eiland Trinidad bereikte. Van daaruit reisde hij naar Puerto Rico,
waar hij nog armer aankwam dan op de dag van zijn gevangenneming.
Volgens Raleigh werden zijn verhalen door de Spaanse gouverneur van
dat eiland opgetekend en daarbij gebruikte Martínez voor de eerste keer
de naam Eldorado voor Manoa.
Via het boek van Raleigh verspreidde het verhaal van Martínez zich
door Europa en de Amerikaanse koloniën, waardoor de legende van Eldorado steeds meer begon te leven. Ook de onderkoning van Peru, Francisco
Pizarro, die al de enorme schatten van het Incarijk had geroofd en desondanks begerig was naar nog meer goud, raakte in de ban van die legende.
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In 1539 zette hij een expeditie op touw om Eldorado en ‘het land van de kaneel’ te vinden. Aan het hoofd daarvan stelde hij zijn eigen broer Gonzalo.
Wanneer we vandaag de dag over een dergelijk rijk horen praten, denken we onmiddellijk aan een verzinsel. Toch is Eldorado niet zo fantastisch als het lijkt. Volgens Roger Rumrrill, in zijn boek Amazonas hoy (De
Amazone vandaag de dag), schatte men in 1981 de voorraad goud in de
goudwasserijen van de Peruaanse Amazone op 7130 ton. Als je bedenkt dat
in dat jaar de totale wereldgoudreserve bij de banken 63.800 ton bedroeg,
blijft er niets anders over dan te accepteren dat Eldorado werkelijk in de
streken ligt waar Pizarro en Raleigh zochten. Het enige probleem is al dat
goud ook te vinden.
Francisco Pizarro benoemde zijn broer Gonzalo tot gouverneur van Quito
waarna die in 1539 vanuit Cuzco naar Ecuador vertrok om de zittende gouverneur Benalcázar te vervangen en een grote expeditie naar Eldorado en
‘het land van de kaneel’ te organiseren. Hij voerde het bevel over een leger
van 200 Spanjaarden en 300 indiaanse sjouwers, knechten en bedienden.
Het leger had verder de beschikking over talloze dieren, waaronder 100
paarden, tientallen jachthonden en een grote kudde lama’s die als lastdieren dienst deden. Gonzalo Pizarro deed er bijna anderhalf jaar over
om in Quito te komen, na een tocht waarbij ze door een vreselijke kou
werden geteisterd in de Andes, gebrek aan voedsel hadden en zware verliezen leden in de gevechten met indianenstammen. Onderweg had hij een
ontmoeting met de gouverneur van Santiago de Guayaquil (dat in die tijd
Puerto Viejo heette), Francisco de Orellana, die hij ertoe overhaalde zich
bij de expeditie naar Eldorado en ‘het land van de kaneel’ aan te sluiten.
Terwijl Orellana zijn vertrek voorbereidde, trok Gonzalo Pizarro verder
naar Quito, waar hij het bestuur overnam en voortvarend te werk ging om
alles in orde te brengen voor zijn ‘mars’, zoals men dat indertijd noemde.
In februari 1541, twee maanden na zijn aankomst in Quito, ging hij op
weg, zonder op Orellana te wachten. ‘Het was werkelijk een marcherende
stad’, aldus een kroniekschrijver over het expeditieleger dat vanuit Quito
vertrok. Pizarro stond aan het hoofd van 340 tot de tanden bewapende
Spanjaarden, van wie 150 te paard. Verder beschikte hij over 4000 uit strafkampen afkomstige indianen die samen met honderden lama’s de voorraden en bagage moesten sjouwen en over 200 jachthonden, die erg gevreesd
waren bij de indianen, niet alleen omdat ze gruwelijk tekeer gingen in de
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gevechten, maar ook omdat de Spanjaarden ze gebruikten om indiaanse
deserteurs en gevangenen te laten verscheuren. Tevens ronselde Pizarro in
Quito gidsen van faam om de expeditie door die zo goed als onbekende
gebieden te leiden. Om zich te kunnen voeden, had dat enorme expeditieleger een kudde van meer dan 4000 varkens en schapen bij zich.
Pizarro sloeg zijn kamp op in Zumaco, waar Orellana zich bij hem
voegde. Pizarro benoemde hem meteen tot zijn luitenant. Vervolgens trok
het expeditieleger door de Andes. Daar kregen ze het erg zwaar te verduren: bloedige overvallen door indianen, vulkaanuitbarstingen, vreselijke
stormen, Bijbelse zondvloeden en zware sneeuwval op de toppen. De indianen en dieren stierven bij bosjes en de Spanjaarden liepen min of meer
in lompen. Omdat ze de Andes zo snel mogelijk achter zich wilden laten
om minder koude streken te bereiken, lieten ze het grootste deel van de
voorraden en de enorme hoeveelheid bepakking onderweg achter.
Ze kwamen als een verslagen leger bij de rivier de Coca aan: ellendig,
haveloos en hongerig. In de oerwouden van die streek dachten ze ‘het land
van de kaneel’ gevonden te hebben. En in zekere zin was dat ook zo, want
er groeiden talloze kaneelbomen, maar die stonden echter zo ver van elkaar
af dat Pizarro onmiddellijk begreep dat de kosten van de oogst groter zouden zijn dan de baten. Daarom besloot hij verder te zoeken naar Eldorado.
Alsof de ellende, die ze in de Andes over zich uitgestort hadden gekregen, nog niet genoeg was geweest, kregen ze het daarop nog zwaarder te verduren. De honger was zo groot dat ze eerst de paarden opaten
en daarna de honden. Naarmate de tegenslag groter werd, nam ook de
wreedheid van Pizarro toe. Indiaanse bedienden die hem bedrogen, liet
hij levend verbranden of aan de weinige honden die er nog over waren
voeren. Elke indiaan die hij onderweg tegenkwam, werd vermoord en het
spoor dat hij trok was dan ook, naar men zegt, een rivier van bloed. Sommige kroniekschrijvers vermelden dat er tijdens dit deel van de expeditie
200 Spanjaarden het leven lieten. Stervend van de honger aten ze wilde
planten en vruchten, waarvan sommige giftig waren, wat de dood of de
waanzin van velen onder hen tot gevolg had.
Aangekomen bij de rivier de Coca, gaf een indiaans opperhoofd hen
voedsel waarmee ze de honger konden stillen. Toen het expeditieleger eenmaal weer op krachten was gekomen, besloot Pizarro de tocht stroomafwaarts over de rivier voort te zetten, waartoe er een schip moest worden
gebouwd. Die taak gaf hij aan Orellana.
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Het hout voor dat schip haalde Orellana uit het oerwoud en om het te
teren gebruikte hij hars. De romp werd gebreeuwd met uiteengerafelde
oude hemden terwijl de hoefijzers van de paarden dienden om klinknagels
te maken. Het schip kreeg de naam San Pedro, was zo’n tien meter lang en
beschikte schijnbaar zelfs over een mast voor een zeil. Eenmaal te water
gelaten werden de zieken en gewonden aan boord gebracht en de rest van
het expeditieleger zette de tocht langs de oever voort.
Binnen een paar dagen sloeg de honger opnieuw toe, waardoor ze gedwongen werden hun leren riemen en schoenen op te eten. Het expeditieleger was de wanhoop nabij. Maar toen het Pizarro ter ore kwam dat er
niet zo ver stroomafwaarts voedsel te vinden was, besloot hij Orellana met
een aantal mannen vooruit te sturen. De twee aanvoerders spraken af dat
als Orellana en de zijnen niet binnen een paar dagen terug waren, Pizarro
niet langer op hen zou rekenen. Hij zou met de rest van het expeditieleger,
zo goed en zo kwaad als dat ging, naar Quito terugkeren.
Pater Gaspar de Carvajal vertelt het in zijn kroniek zo:
‘Daarop ging commandant Orellana met 57 mannen aan boord van het
schip, terwijl er ook nog een aantal in kano’s gingen die ze de indianen
afhandig hadden gemaakt. We voeren de rivier af met de bedoeling meteen
terug te keren als er geen voedsel te vinden was. Het pakte heel anders uit
dan we hadden gedacht, want na 200 mijl vonden we inderdaad voedsel…
en omdat de rivier een enorm sterke stroming had door alle zijrivieren die
erin uitmondden voeren we wel met zo’n 20 tot 25 knopen. Daardoor was
het onmogelijk geworden nog terug te keren, ook niet over land, want dan
zouden we vast en zeker van de honger zijn omgekomen. Nadat we samen
met de commandant beraad hadden gehouden over wat ons in onze nood
te doen stond, waren we het er uiteindelijk allemaal over eens om van de
twee kwaden de minst slechte te kiezen. Dat wil zeggen, verder de rivier
volgen, waarbij we maar moesten afwachten waar we uitkwamen, zelfs als
dat onze dood betekende…’
54 soldaten, hun kapitein, twee priesters – behalve Carvajal was er nog een
pater aan boord, Gonzalo de Vera, die met geen woord over de tocht repte – en twee negers als roeiers, die Carvajal opvallend genoeg niet meetelt
wanneer hij het aantal bemanningsleden noemt, ondernamen zo de eerste
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tocht per schip over die geweldige stroom, over die enorme watermassa,
toen ze via de Coca en de Napo naar de Amazone afzakten. Het was 26
september 1541. De overlevenden, met Orellana aan het hoofd, bereikten
op 26 augustus van het jaar erop de Atlantische Oceaan, nadat ze een van
de grootste huzarenstukjes uit de geschiedenis van de scheepvaart hadden
volbracht.
Puur avontuur.
Mijn eigen avontuur viel natuurlijk volkomen in het niet bij dat huzarenstukje van Orellana en zijn mannen, maar de waarheid is dat de zware
regenwolken die aan de hemel verschenen en de kwetsbaarheid van het
kleine scheepje nogal angstaanjagend waren. Wanneer je een grote rivier
of een zee bevaart, door een uitgestrekte savanne of woestijn trekt, is de
hemel overweldigend. Soms, als je niet naar beneden kijkt tenminste, heb
je zelfs de indruk dat je vliegt. Vandaar dat in een uitgestrekte vlakte grote
regenwolken zo angstaanjagend zijn: je hebt het idee dat wanneer ze al het
water dat ze in zich dragen over je uit zouden storten je zo kunt verdrinken.
Zes uur nadat we uit Iquitos vertrokken waren, splitste de rivier zich in
een netwerk van armen en eilanden, een doolhof van dichte groene wouden en wilde stromen met de kleur van koffie met melk. Iemand die de
rivier niet kende, zou daar gemakkelijk kunnen verdwalen en ik vroeg me
dan ook af hoe Orellana erin was geslaagd de juiste arm te kiezen.
Om ongeveer kwart voor één brak de storm los en kregen we de zondvloed uit de dagen van Noach over ons uitgestort. Ook al was het dan niet
echt de zondvloed, het leek er toch wel verdomd veel op. De rivier werd
wild, de machtige stammen van de bomen op de eilanden bogen onder de
hevige wind diep door, de stronken en takken die door het water werden
meegesleurd dansten met zo’n vaart over de golven dat het gevaar dat ze tegen ons kwetsbare scheepje zouden slaan niet denkbeeldig was. De ruimte
vulde zich met een oorverdovend lawaai dat veel weg had van kanonschoten. Alles rondom ons werd loodgrijs. De romp van het schip klapte met
evenveel kabaal op de wilde golven als een stalen deur die hard dichtslaat,
als een auto die plotseling zijn vering kwijt is, terwijl hij met 200 kilometer
per uur voortjaagt. De ruitenwisser begaf het en de schipper manoeuvreerde het schip zo goed en zo kwaad als het ging, zonder dat hij ook maar iets
zag, over de golven tot hij er uiteindelijk in slaagde bij de rechteroever af
te meren. Daar gooide hij een tros op de wal, sprong aan land en legde het
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schip met veel moeite vast aan een boom. Op zijn gezicht stond een groot
gevoel van opluchting te lezen, waardoor ik de indruk kreeg dat we ternauwernood aan een schipbreuk waren ontsnapt. Een paar stoelen achter
me hoorde ik een vrouw hard huilen, terwijl de golven met enorme kracht
tegen het breekbare aluminium van het schip beukten, waarvoor de naam
‘expresschip’ op dat moment hoogdravend en belachelijk leek.
Die hevige storm die niet onderdeed voor de stormen die de woedende
Jahwe op de aarde losliet, duurde een half uur. Naast me zat een jongeman
die samen met zijn vrouw en kleine kinderen reisde. We hadden nauwelijks een woord gewisseld sinds ons vertrek uit Iquitos, maar nu leek hij
wat spraakzamer te zijn geworden. Hij heette Alfredo, was Colombiaan
en woonde in Leticia, waar hij postbode was.
‘Deze expresschepen zijn snel, maar gevaarlijker dan de lanchas. Als er
zware wind met hoge golven staat, zijn ze als papier. Ze vliegen zo de lucht
in. Dat is al een paar keer gebeurd.’
Het klaaglijke gehuil van de vrouw een paar stoelen achter ons ging nog
steeds door.
‘Sommige mensen zijn erg bang’, zei ik tegen Alfredo.
‘Die vrouw is niet bang maar bedroefd. Ze gaat het lichaam van haar
man ophalen die gisteren bij een schietpartij in Tabatinga om het leven is
gekomen. Er zijn twee mannen gedood, waaronder hij, en er waren vier
gewonden. Het waren in Tabatinga wonende Peruanen. En die moeten ze
niet in Tabatinga… vooral niet als ze in de drugshandel zitten.’
‘En hebben jullie als Colombianen dan geen problemen?’
‘Wij kunnen met iedereen goed opschieten, of het nu Peruanen of Brazilianen zijn. Wij zeggen het zo: om te eten, Santa Rosa, om te feesten,
Tabatinga, en om uit te rusten, Leticia. Leticia is de enige plek zonder
geweld van Colombia, omdat het oerwoud een dam opwerpt tegen de
guerrilla en de paramilitairen. Wij, in Leticia, weten hoe belangrijk het is
in vrede te kunnen leven.’
‘Werpt het oerwoud ook een dam op tegen de drugskartels?’
‘Tja, daarbij doen we net of onze neus bloedt.’
De kroniek van pater Gaspar de Carvajal beschrijft precies de moeilijkheden die Orellana en zijn mannen ondervonden, terwijl ze de rivier de Coca
en vervolgens de Napo afzakten:
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‘We hadden zo’n verschrikkelijke honger dat we het leer, de veters en de
zolen van onze schoenen met wat planten kookten om op te eten. We waren zo verzwakt dat we niet meer op onze benen konden staan en sommigen gingen dan ook kruipend, anderen steunend op een stok de bergen
in om eetbare wortels te zoeken. Doordat sommige mannen onbekende
planten aten, werden ze waanzinnig en dol, en stierven bijna.’
Orellana wordt door de pater steeds als een groot aanvoerder voorgesteld:
doortastend, moedig, een stimulans voor zijn mannen en een kenner van
de indiaanse gebruiken en zelfs een beetje van hun taal. In tegenstelling tot Pizarro leek hij meer op verzoening met de indianen gericht te
zijn dan op oorlog. Maar wanneer het nodig was, twijfelde ook hij geen
moment om de strijd aan te binden en zette hij zijn mannen zelfs aan tot
plundering.
Bij de monding van de Napo, die ze begin 1541 waren afgezakt, overvielen ze een dorp van de Imariais. Maar voordat hij de indianen afslachtte,
wist Orellana via onderhandelingen voedsel voor hem en zijn mannen los
te krijgen. Daarbij hoorde hij over het bestaan van steden diep in het oerwoud die een overvloed aan goud hadden en over een rijk dat door een
zekere Ica geregeerd werd. Pater Carvajal zegt over dat rijk: ‘Dat hebben
we nooit te zien gekregen, omdat het ver van de rivier lag.’ Van de Imariais
hoorden ze ook voor het eerst over het bestaan van een stam die alleen
maar uit vrouwelijke krijgers bestond.
Orellana wilde eigenlijk een ander, groter schip bouwen, maar onder
zijn mannen bevond zich geen ‘timmerman die iets van scheepsbouw afwist’. Desondanks slaagden twee van zijn mannen erin uit het metaal van
een aantal onbruikbare wapens meer dan 2000 klinknagels te fabriceren.
Op 2 februari zetten ze hun tocht voort in de hoop een plek te vinden die
geschikter was om een schip te bouwen.
Enkele dagen later, op 11 februari, lieten ze de Napo achter zich en voeren de Amazone op. ‘En daar ging ons schip bijna ten onder. Toen we
die andere rivier opvoeren, werden we hevig heen en weer geslingerd in
de grote draaikolken die veroorzaakt werden door twee hevig met elkaar
vechtende stromen en waarin ontelbare boomstronken werden meegesleurd. Het varen werd ons daardoor erg moeilijk gemaakt.’
Onderweg ontmoetten ze opnieuw vriendschappelijke indianen die
hen voedsel gaven: onder andere vruchten, patrijzen, zeekoeien, vissen en
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schildpadden. Op 26 februari meerden ze af in een inham van de rivier die
Orellana geschikt achtte om een nieuw schip te bouwen. Volgens pater
Carvajal hadden ze het hout daarvoor in een week klaar. Maar het duurde
echter nog 58 dagen voordat het nieuwe schip, ‘gebreeuwd met katoen en
geteerd met vis’ te water werd gelaten. De ‘scheepsingenieur’ die de leiding
had over de bouw was ‘een houtsnijder, Diego Mexía genaamd, die, hoewel
het niet zijn beroep was, aanwijzingen gaf hoe er te werk moest worden
gegaan’. Het schip werd Victoria of El Grande gedoopt. Beide namen verschijnen in ieder geval in de verhalen die na de kroniek van pater Carvajal
over de tocht van Orellana werden geschreven. Volgens onderzoekers kan
dat schip meer dan 13 meter lang zijn geweest. Sommige onderzoekers
stellen ook dat die inham waar Orellana het schip bouwde dezelfde plaats
is waar vandaag de dag Leticia ligt.
Tot 24 april bleven ze in dezelfde streek en repareerden in die periode
ook het oude schip, de San Pedro, door het te kielen, te breeuwen en een
aantal verrotte planken te vervangen.
In de dorpen waar ze onderweg aanlegden, werden ze gastvrij ontvangen. Een groot deel van het voedsel verkregen de Spanjaarden door te
vissen. Op 12 mei kwamen ze aan bij de eerste nederzetting van een gebied
dat pater Carvajal omschrijft als ‘de provincie Machiparo’. Een machtig
opperhoofd, Omagua genaamd, koning van de Omaguaindianen, regeerde. En daar was het afgelopen met de vrede. ‘Voordat we dat dorp bereikten,’ schrijft de pater, ‘zagen we een groot aantal kano’s in onze richting
komen met tot de tanden bewapende indianen. (…) Ze schreeuwden hard
terwijl ze op trommels sloegen, op houten trompetten bliezen en dreigden
ons op te zullen eten.’
Vanaf dat moment verandert zijn kroniek praktisch in een ononderbroken verslag van de schermutselingen tussen de indianen en de Spanjaarden. De haakbussen en kruisbogen waarover de Spanjaarden beschikken,
beslissen de strijd voortdurend in hun voordeel, maar desondanks kost het
ze veel moeite de indianen te verslaan en lijden ze verliezen.
Op 3 juni voeren ze voorbij het punt waar de Río Negro in de Amazone
uitmondt, iets ten zuiden van waar vandaag de dag de stad Manaus ligt.
De beschrijving van die plek door de pater is erg waarheidsgetrouw en
zou vandaag de dag in elk willekeurig toeristisch foldertje kunnen staan,
waarin Manaus doorgaans wordt gekarakteriseerd als ‘het punt waar twee
rivieren samenkomen’:
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‘Op de zaterdag vóór Trinidad zagen we aan onze linkerhand de monding
van een andere grote stroom waarvan het water, dat in de rivier uitmondde
waarop wij voeren, inktzwart was. Daarom gaven we die rivier de naam Río
Negro. Zijn stroom was zo sterk en wild dat die gedurende meer dan 20 mijl
een brede baan in onze rivier vormde zonder zich daarmee te vermengen.’
Ze zakten verder de rivier af, waarbij ze met indianen vochten en dorpen
plunderden om voedsel te bemachtigen. ‘We legden bij vele dorpen aan,
waar de indianen een oorlogszuchtige houding tegenover ons aannamen’,
schrijft de pater.
Op 10 juni voeren ze langs de monding van een andere grote stroom.
Deze zijrivier kennen we vandaag de dag als de Río Madeira. Ze ontspringt diep in het Boliviaanse oerwoud om na 3350 kilometer in de Amazone uit te monden: ‘Toen we de volgende dag onze tocht voortzetten en
nog geen vier mijl hadden afgelegd’, vertelt de pater, ‘zagen we aan onze
rechterhand de monding van een andere rivier, die zelfs groter was dan die
waarop wij voeren en die we daarom de naam Río Grande gaven.’
Twee weken later vond een van de beroemdste en bekendste gebeurtenissen van de tocht plaats: de ontmoeting met de Amazones. In de legendes
over het oerwoud ten oosten van Quito werd al melding van hen gemaakt.
Ook de eerder genoemde Juan Martínez vertelde, volgens Walter Raleigh,
dat de vrouwen van deze stam, om in verwachting te raken, eens per jaar
mannen bij zich toelieten en dat bij de geboorte de jongetjes naar de mannen werden gestuurd en de meisjes bij de vrouwen bleven.
Pater Carvajal doet als volgt verslag van een gevecht op 24 juni:
‘Het gevecht was al meer dan een uur aan de gang en hoewel de indianen
zware verliezen hadden geleden en leken te bezwijken – terwijl ze over de
ontelbare lijken van hun eigen krijgers moesten heen stappen – gaven ze
de strijd niet op. Want steeds wanneer ze zich terugtrokken, kwam er weer
een nieuwe aanvalsgolf. Ik zal hier uitleggen waarom deze indianen zich
zo heftig verzetten. Zij zijn namelijk onderworpen en schatplichtig aan de
Amazones. Toen ze van onze komst hoorden, hadden ze, zoals wij zelf konden zien, de hulp van een tien- of twaalftal van die vrouwen ingeroepen. Zij
leidden de indianen en vochten in de voorste linies met zoveel vuur dat de
roodhuiden zich niet durfden terug te trekken. Als ze dat toch probeerden,
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werden ze meteen door hen doodgeknuppeld. Vandaar dan ook dat ze zo’n
heftig verzet boden. Die Amazones zijn erg groot en blank, met lang, wild
krullend haar, gespierd en helemaal bloot, hun schaamdelen slechts bedekt
door de wapens die ze in hun handen hebben. Eén Amazone telt voor tien
indianen en sommige van die vrouwen wisten onze schepen dan ook met
zoveel pijlen te doorboren dat die wel stekelvarkens leken. (…) Maar uiteindelijk schonk Onze Heer onze manschappen de kracht en de moed om
zeven of acht Amazones te doden waardoor de indianen de strijd opgaven
en op de vlucht sloegen.’
Hoewel het geloof in een stam van vrouwelijke krijgers even oud is als de
verzen van Homerus, had tot aan pater Gaspar de Carvajal en zijn metgezellen niemand die gezien en er was al helemaal nooit sprake geweest
van soldaten die de strijd met ze hadden aangebonden. Toen de Spaanse
autoriteiten enige maanden later het verhaal van Orellana en zijn mannen
ter ore kwam, namen ze dat dan ook niet erg serieus.
Maar de legende verspreidde zich snel en gedurende een paar eeuwen
werd er op grote schaal in het bestaan van deze vrouwen geloofd. In 1639
nog verklaarde een andere Spaanse priester, de jezuïet Cristobál de Acuña,
dat de Amazones werkelijk bestonden. Pas toen in 1745 de Franse ontdekkingsreiziger en wetenschapper La Condamine hun bestaan in twijfel
trok, begonnen de legendarische Amazones langzaam in de duisternis van
de mythen te verdwijnen. Ze verdwenen voorgoed van het toneel op het
hoogtepunt van de verlichting, nadat de Duitser Alexander von Humboldt
openlijk het bestaan van ‘vrouwenrepublieken’ in Amerika had ontkend.
Maar hij had er tegelijkertijd op gewezen dat het bij veel indianenstammen uit het oerwoud gebruikelijk was dat in het geval van een oorlog de
vrouwen met hun mannen meevochten.
Desondanks is uit dat verhaal over die vrouwelijke krijgers die pater
Carvajal in de gevechten meende te zien, en wier angstaanjagende wreedheid duidelijk in zijn tekst doorklinkt, de definitieve naam van die enorme
waterstroom voortgekomen. Hoewel de rivier in het begin met recht de
naam Orellana droeg, wonnen de geheimzinnige en dappere Amazones
uiteindelijk de strijd.
Na een tijdje werd de rivier weer rustig en brak het dikke wolkendek. We
zetten onze tocht voort zonder dat we een ander schip tegenkwamen,
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waardoor de Amazone opnieuw een maagdelijke rivier leek, zoals in de tijd
vlak na de schepping. De rivier was erg breed en de bomen op de oever erg
hoog. Om ongeveer kwart over vijf, iets meer dan elf uur na ons vertrek uit
Iquitos, meerde het expresschip af bij het vlak tegen de zuidoever liggende eiland Santa Rosa, de Peruaanse stad van het Drielandenpunt. Aan de
overkant lag op zo’n kilometer afstand het Colombiaanse Leticia, waarvan
de huizen bloedrood kleurden in het licht van de tussen donkere stapelwolken door schijnende ondergaande zon, en rechts daarvan dobberden een
paar enorme schepen aan de steiger van het Braziliaanse Tabatinga. Het
hele gebied waar de rivier vanaf dat punt doorheen stroomt, is Braziliaans.
De Peruaanse douane nam veel tijd om onze paspoorten te controleren.
Met een paar passagiers hadden ze het over de schietpartij van de dag
ervoor, waarin de man was gedood van de vrouw die tijdens onze reis zo
erg had zitten huilen en die daar in de armen van een familielid nog altijd
mee doorging.
‘Er is een halve gare Braziliaan in Tabatinga’, zei een van de douaniers,
‘die als hij teveel gedronken heeft op Peruanen schiet. Ze stonden met een
groepje in een bar, zonder ook maar iemand lastig te vallen en die idioot
trok plotseling zijn revolver en begon erop los te schieten. Hij heeft daarbij
twee Peruanen gedood en vier verwond. El Gallinazo had veel geluk: die
was alleen maar in zijn hand geraakt en toen die idioot hem alsnog wilde
afmaken waren zijn kogels op.’
Met een pont staken we over naar de drukke haven van Tabatinga. Mijn
streven om mijn paspoort door de Braziliaanse douane te laten stempelen
was even nutteloos als naïef: er viel geen enkele douanier te bekennen. Jorge en zijn gezin lieten me meerijden in hun taxi en zo gingen we dan naar
Leticia: kinderen en volwassen tussen de bagage ingeperst in een ouwe kar
zonder vering en met een motor die een vreselijk piepend geluid maakte.
Jorge was zo ‘slim’ om tegen de taxichauffeur over de schietpartij en de
gespannen verhouding tussen Peruanen en Brazilianen te beginnen. Die
kerel schoot daarop meteen uit zijn slof:
‘Het zijn die Peruanen zelf die onderling met elkaar afrekenen, ze weten
namelijk dat de Peruaanse politie hen hier niet komt zoeken. Brazilianen
doen geen vlieg kwaad.’
Hij zei dat met zoveel aplomb, dat ik dacht dat als je tegen hem in
durfde te gaan hij je zo aan het mes zou rijgen. Jorge hield dan ook verder
wijselijk zijn mond.
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Ze zetten me af bij het hotel waar ik de komende tien dagen zou logeren. Het was een geweldig hotel, misschien wel het beste waar ik tijdens
mijn reis heb gezeten. Het heette Anaconda, had vier verdiepingen en een
mooi uitzicht over het park aan de rivier. De A aan het begin van de naam
had de vorm van een opgerolde slang. Toen ik vroeg of ze een speciale
aanbieding hadden als ik een week bleef, liet de juffrouw achter de balie de
prijs van de kamer onmiddellijk met 30 procent zakken. En nadat ik een
formulier had ingevuld, gaf ze het papier aan me terug om op een zachte,
poeslieve toon en vriendelijk glimlachend te vragen:
‘Mag ik uw handtekening, don Javier?’
Leticia… typisch Colombiaans.
Er vonden nog meer gevechten met de indianen plaats. In een daarvan
raakte pater Carvajal aan één oog blind, omdat hij door een pijl werd getroffen. Uiteindelijk bereikten de schepen op 26 augustus 1542 de monding van de Amazone. Nadat ze elkaar uit het oog hadden verloren in het
doolhof van eilanden en rivierarmen in de delta, zagen ze elkaar op 11 september weer terug op het Venezolaanse eiland Cubagua. Op 22 november
bereikte de expeditie Santo Domingo.
Orellana keerde in de lente van 1543 naar Spanje terug, waar hij zich
moest verantwoorden voor het feit dat hij Gonzalo Pizarro in de steek had
gelaten en zo koppig de rivier was blijven volgen. Maar alle feiten spraken
in zijn voordeel en hij wist elke verdenking van verraad weg te nemen. Hij
wist keizer Karel de Vijfde er zelfs van te overtuigen een nieuwe expeditie onder zijn bevel naar de Amazone te financieren om in naam van de
Spaanse kroon bezit te nemen van de pasontdekte gebieden. Als de reis
een succes werd, zou hij daarvan uiteindelijk gouverneur worden. In mei
1545 vertrok hij opnieuw vanuit Spanje naar Amerika. Op 20 december van
datzelfde jaar voer hij de monding van de Amazone op. Maar stroomopwaarts verdwaalde hij. Hij stierf aan de koorts in 1546, 35 jaar oud, en werd
begraven onder een boom in het oerwoud, wellicht in de buurt van het
huidige Santarém.
De dominicaan Gaspar de Carvajal bekleedde na de expeditie belangrijke kerkelijke ambten. Eerst werd hij abt van een klooster in Cuzco en
vervolgens in Tucumán, waar hij het voor de indianen opnam. In 1557 werd
hij tot provinciaal gekozen van de dominicanen in Peru. Hij stierf in 1584
op tachtigjarige leeftijd in een klooster in Lima.
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In 1560, bijna 20 jaar na de tocht van Orellana over de Amazone, vertrok
er onder bevel van Pedro de Ursúa een nieuwe expeditie vanuit Quito om
Eldorado te zoeken. Een van zijn luitenanten was de beruchte Lope de
Aguirre. Die expeditie liep op een totale mislukking uit, zoals ik verderop
nog zal vertellen.
Ook de twee pogingen van Walter Raleigh, in 1595 en 1617, om een
ontdekkingsreis langs de Amazone te maken en het gebied voor de Britse
kroon in bezit te nemen, draaiden op niets uit. Ondanks die mislukking
leverde de Engelse zeevaarder door zijn boek De ontdekking van het Guyaanse rijk – deels op wetenschappelijke gronden gebaseerd en deels aan
mythen en zijn eigen fantasie ontsproten – een belangrijke bijdrage aan
de kennis over Guyana en het Amazonegebied. In dat boek heeft hij het
onder meer over zogenaamde ‘acefalen’: mensen zonder hoofd die hun
ogen en oren ter hoogte van hun borst hadden zitten. Zoals Manuel Lucena Giraldo scherp opmerkt in Laboratorio tropical (Tropisch laboratorium), zijn er in het boek van Raleigh behalve dit soort dingen ook aardrijkskundige en wetenschappelijke gegevens te vinden van plekken waar
hij niet zelf was geweest, maar waarover hem verteld was. Een van die
bronnen was de Spanjaard Antonio de Berrío, die hij een paar maanden
gevangen hield na de stad San José de Oruña te hebben overvallen. De
feitelijke ontdekker van Guyana was Berrío en niet Raleigh, maar zijn
boek was in die tijd nu eenmaal erg populair en in encyclopedieën wordt
de Engelsman nog altijd vermeld als degene die de hoofdrol speelde bij
die ontdekking.
Walter Raleigh werd in 1618, vlak na zijn terugkeer uit Amerika, op last
van de koning in de Londense Tower onthoofd vanwege een doodvonnis
dat al in 1603 tegen hem was uitgesproken. Hij veranderde dus werkelijk in
zo’n acefaal die hij in zijn boek over het Amazonegebied verzonnen had.
Het huzarenstukje van Orellana werd in 1637 overgedaan en zelfs overtroffen door de Portugees Pedro Texeira, die gedurende drie jaar in kleine
kano’s van Belém do Pará naar Quito voer en weer terug. Hij werd vergezeld door 60 Portugese soldaten, maar om de expeditie in een Spaanse
aangelegenheid te veranderen dwong de ‘stadhouder’ van Quito hem op de
terugweg de jezuïet Acuña mee te nemen, die zijn kroniek van die reis in
1641 in Spanje publiceerde.
Gonzalo Pizarro, wiens broer Francisco in 1541 door een aantal Spaanse
rebellen in Lima was vermoord, kwam in Peru in opstand tegen de Spaan-
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se kroon en werd, na verslagen en gevangengenomen te zijn, in 1548 op last
van keizer Karel V onthoofd.
Ik kwam op dinsdag in Leticia aan, precies in de week dat het Broederschapsfeest werd gevierd. Brazilianen, Colombianen en Peruanen zetten elke middag hun tentjes met traditionele gerechten op de vlakbij de
aanlegsteigers gelegen Plaza de Orellana. Op het plein staat een bronzen
buste van Orellana met een sokkel van crèmekleurig cement. Aan de
kant van de rivier heeft het plein een amfitheater waar elke avond muziekbands optraden. Meestal vielen er na zonsondergang enorme plensbuien waardoor het dansen meer weg had van een vrolijk modderbad.
Er was min of meer een evenwicht tussen de in groten getale aanwezige
politieagenten en de vele dronkenlappen, zodat er maar weinig ruzies
uitbraken, en bij de meeste daarvan kwam het niet tot een handgemeen.
In het centrum van Leticia was het tot diep in de nacht één groot feest.
En het was dan ook één van de twee: óf je hoste mee óf je vroeg in het
hotel een kamer aan de achterkant om rustig te kunnen slapen. Ik koos
voor het tweede, na eerst wel een paar nachten te zijn doorgezakt, waarbij
ik het gevoel kreeg weer in mijn jeugdjaren te zijn beland. Om, door alle
spierpijn die ik kreeg, uiteindelijk meedogenloos met mijn echte leeftijd
geconfronteerd te worden.
Leticia werd in 1867 door Peruanen gesticht en men zegt dat een van hen
het gehucht die naam gaf, omdat zijn geliefde zo heette en niemand een
betere wist. Lange tijd breidde het zich amper uit, tot het na de oorlog
tussen Peru en Colombia van 1932, die Peru verloor, bij het Colombiaanse
deel van de Amazone werd ingelijfd. Nu, nog geen eeuw later, heeft het
35.000 inwoners, bijna allemaal afkomstig uit andere streken van Colombia, van waaruit ze zijn gevlucht voor de oorlog.
Het is een stad met kaarsrechte straten en het zuidelijke deel ervan
vormt een soort balkon met uitzicht op de Amazone. Het Plaza de Orellana en het Plaza de Santander markeren ieder aan een kant wat als het
centrum van de stad kan worden beschouwd en dat van west naar oost uit
drie en van noord naar zuid uit twee huizenblokken bestaat. Op het Plaza
de Santander staan veel bomen en tegen de avond strijken op de takken
duizenden kleine papegaaien neer die een hels kabaal maken alvorens te
gaan slapen. Tussen die twee pleinen ligt aan de kant van de rivier een van
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de vele bibliotheken die de Nationale Bank van Colombia in stand houdt
en die na de bibliotheek van Iquitos de belangrijkste in het Amazonegebied is.
Leticia leek me een rustige, gastvrije en vreedzame stad, zonder pretenties en complexen. Ze lijkt totaal niet op Iquitos of Manaus, de twee
grote Peruaanse en Braziliaanse steden van het Amazonegebied. Leticia
is ingetogener dan Iquitos en bescheidener dan Manaus. En ze beschikt
vooral over die typisch Colombiaanse deugd van de natuurlijkheid. Die
zeldzame en zachtaardige natuurlijkheid is een karaktertrek waarvan ik altijd heb gedacht dat ze in de literatuur, de omgang, de manier van spreken
en doen van de Colombianen terug te vinden is. En in Leticia vond ik haar
inderdaad opnieuw terug.
Colombia is een land dat even spontaan als schaamteloos is, op een
joviale manier schaamteloos. Het is moeilijk te geloven dat een dergelijk
land zoveel gewelddadigheid kent. Maar deze ongeremde manier van leven weerspiegelt zich in de literatuur van de grote Colombiaanse schrijvers, vooral dan bij José Eustasio Rivera en Gabriel García Márquez. Wat
een enorme durf in het taalgebruik en verhaalritme! Ze deinzen er niet
voor terug de meest gewaagde vernieuwingen door te voeren om zo voor
de lezer werkelijk aanschouwelijk te maken wat ze te zeggen hebben. En
dat terwijl er onder de oppervlakte van hun verhalen een groot drama, een
enorme tragedie, een ondraaglijk leed schuilgaat. Wraak, dood en bloedvergieten nemen bij Rivera de vorm van een woeste hartstocht aan, bij
Márquez daarentegen de vorm van een zachtaardige poëzie. Wat een vurige liefde voor de door de mens verwonde natuur spreekt er uit de boeken
van Rivera! Hoe zachtaardig en kalm is de oneindige tederheid waarmee
Márquez de mens benadert!
Ook in een aantal klassieken uit de Spaanse literatuur, zoals Quevedo,
Cervantes en de anonieme auteur van de Lazarillo de Tormes, kunnen we
die enorme durf terugvinden. Is het een gift van de hemel of is het iets dat
men slechts door literaire moed verovert? Bij veel gerespecteerde schrijvers
zie ik slechts een gezwollen stijl. Maar het woord van grote schrijvers komt
op mij altijd over als een bries of een bron, zonder dikdoenerij. En ook al
lijkt dat woord op het eerste gezicht gezocht te zijn, zoals bij Rivera vaak
het geval is, diep van binnen heeft het de frisse geur van het spontane,
zoals wanneer een waterval plotseling met veel kabaal het zachte kabbelen
van een rivier verstoort.
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Leticia is natuurlijk, vrolijk en zachtaardig. Ook al wordt het omsingeld
door het grondgebied van de twee giganten van het Amazonegebied, Brazilië en Peru, is het Colombiaanse Leticia het centrum van het Broederschapsfeest. Door het dichte oerwoud beschermd tegen de gruwelijkheden
die het leven in de rest van Colombia overschaduwen, is Leticia zo gelukkig dat er niet eens een krant verschijnt.
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8 | Groen goud
Het jaarlijkse Broederschapsfeest vormt voor de Peruaanse, Braziliaanse
en Colombiaanse gemeenschappen van het Drielandenpunt iets zeer speciaals. Toch vieren ze een min of meer alledaags fenomeen: zonder fysieke
barrières leven de drie bevolkingsgroepen onderling harmonieus samen.
En hoezeer de kaarten en de staten hen ook van elkaar scheiden, in wezen
zijn deze grensbewoners, die diep in het oerwoud leven op een plek die
geen verbindingen over land toelaat, één en hetzelfde volk. Het maakt
niet uit dat ze twee verschillende talen spreken, dat de nummerplaten
van hun auto’s anders zijn en dat ze bankbiljetten hebben met een andere
opdruk. Het Drielandenpunt vormt een hechte eenheid: drie zielen in
één lichaam of drie lichamen met één hart. Het doet aan de Heilige Drievuldigheid van het katholieke geloof denken: één geest en een drievuldig
lichaam.
Het Broederschapsfeest duurt een week en gaat ononderbroken door, 24
uur per dag, waarbij het Colombiaanse Leticia het centrum is. Op de eerste drie dagen staat er steeds één land centraal. Daarbij worden er missverkiezingen gehouden, zijn er optredens in het grote amfitheater op het
Plaza de Orellana met volksmuziek en dansen – respectievelijk Peruaanse
walsen, Colombiaanse cumbias en Braziliaanse samba’s – en worden er traditionele gerechten geserveerd. De daaropvolgende dagen vermengt iedereen zich met elkaar en op de laatste dag wordt de ‘Miss Broederschap’
gekozen. Ondertussen wordt er op elk uur van de dag gedanst, zijn er stalletjes met kleren en handwerk, frituurkramen en natuurlijk tentjes waar je
zoveel bier, rum en cachaça – Braziliaanse brandewijn – kan krijgen als je
maar wilt. Te midden van de oorverdovende muziek, de plensbuien en de
lucht van gefrituurd varkensvlees lopen tot diep in de nacht kinderen en
volwassen massaal door elkaar heen. Ook gringos doen mee aan het feest.
Het woord gringo slaat niet alleen op een Noord-Amerikaan; voor een
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inwoner van het Drielandenpunt is iedereen met een blanke huidskleur
een gringo. Of het nu om een Argentijn of een Italiaan gaat. Ook ik was
dus een gringo.
De eerste avond van het feest, de dag van Peru, brak er totaal onverwacht een verschrikkelijk onweer los en viel zelfs lange tijd de elektriciteit
in de stad uit. Het hield pas in de vroege uurtjes op met regenen, maar toen
de elektriciteit weer werkte, dreunde de muziek onmiddellijk uit de luidsprekers op het plein en hosten de mensen gewoon vrolijk verder. Er werd
zelfs met opgestoken paraplu’s in de modder gedanst. De dronkenlappen
en kinderen hadden er de grootste lol in om door de modder te rollen. Wat
al die brave volwassenen ook mogen zeggen, een lekker modderbad blijft
tenslotte het leukste dat er bestaat.
De venters improviseerden snel een dak van zeildoek voor hun stalletjes
en gingen door met de verkoop van frituur en bier alsof er niets aan de
hand was. Er was ook een tentje van de Braziliaanse gezondheidsdienst
waar informatie werd verstrekt over het risico van aids. In de affiches en
folders werd er nadrukkelijk op aangedrongen bij geslachtsgemeenschap
altijd een camisinha of condoom te gebruiken. In een van die foldertjes las
ik een in het Spaans en Portugees geschreven boodschap in telegramstijl:
‘carnaval = een groot volksvermaak = pure zinnelijkheid = vrijheid en verleiding = alles kan en mag = wees dan ook geen stommeling = neem geen
risico = vrij niet zonder condoom’.
De rest van de feestweek regende het elke avond. Maar omdat niemand
in Leticia zich daar iets van aantrok, ging het feest gewoon door. Toen op
de dag van de Miss Broederschapverkiezing bekend werd gemaakt dat
Miss Peru niet kon meedoen, omdat de gemeente Santa Rosa geen geld
had om een mooie jurk voor haar te kopen, werd de prijs zowel aan Miss
Colombia als Miss Brazilië toegekend. Bovendien zou er in alle drie de
steden een collecte worden gehouden, zodat Miss Peru het volgende jaar
wel een jurk kon kopen.
In de eetzaal van Hotel Anaconda was op een avond een broederlijk diner
van officieren van de Colombiaanse, Peruaanse en Braziliaanse marine. Ik
telde bijna zestig smetteloos witte uniformen. Buiten plensde het hard en
in de straten vormden zich grote modderstromen. Ik ging aan een tafel aan
het uiteinde van de zaal zitten. De ober, een vrolijke grapjas, keek in de
richting van de officieren en zei:
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‘Ik zou eigenlijk mijn beroep moeten opgeven en een wasserij voor de
marine moeten beginnen.’
Op een ochtend in die feestweek marcheerden er Colombiaanse soldaten door de straten van Leticia om op het Plaza de Santander een eerbetoon te houden voor de gevallenen in de oorlog met Peru uit 1932, waarbij
onder de klanken van het volkslied de vlag werd gehesen. Een Colombiaan
die naast mij stond en meteen in de houding sprong bij de eerste tonen
ervan, draaide zich na afloop naar mij om en zei, nog altijd trillend van
emotie:
‘Er is werkelijk geen mooier volkslied dan dat van ons, daar gaan je haren recht van overeind staan. Vindt u niet?’
‘Misschien dat de Marseillaise…’, probeerde ik er tegenin te brengen.
‘Ach, schiet toch op’, antwoordde hij met een wegwerpgebaar.
Volgens de historici liet Orellana tijdens zijn expeditie een tweede schip
bouwen op de plek waar nu Leticia-Tabatinga ligt en was in het uitgestrekte gebied daarrond de machtige stam van de zeer gevreesde Omaguaindianen de baas. Het dialect dat de Omaguas spraken, maakt deel uit van
de Tupitaal en de leden van de stam waren, volgens de jezuïet Maroni,
‘opschepperig en trots’. Hun oppergod droeg de naam Zume Tona, ‘Heer
van de Donder’.
Voor zover bekend waren de Omaguas de eersten die het sap van de
rubberboom gebruikten, waarmee ze spuitjes en ballen fabriceerden. In
de 16e eeuw spraken een aantal missionarissen met verbazing over ronde
voorwerpen waarmee de indianen gooiden en die wanneer ze op de grond
vielen steeds opnieuw omhoog stuiterden. Een kapucijn beschreef de manier waarop de ballen gemaakt werden als volgt: eerst wordt van een beetje
tonder een klein bolletje gevormd, daar wordt een laag rubber over aangebracht, vervolgens weer een laag tonder, enzovoort, tot je een bol ter
grootte van een sinaasappel hebt.
De eerste Europeaan die met nogal wat poeha het bestaan onthulde van
het voor de industrie zo belangrijke rubber, was de Franse wetenschapper Charles Marie La Condamine, een erudiet en aardrijkskundige uit
de periode van de Verlichting. In 1745 deed hij op een bijeenkomst van de
Academie van de Wetenschappen in Parijs verslag van zijn reis door het
Amazone-oerwoud en daarbij vertelde hij over een boom die de Omaguas
heve noemen. ‘Door een simpele snee in de bast te maken,’ legde hij uit,
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‘begint er langzaam melksap uit te druppelen dat door het contact met
de lucht steeds taaier en donkerder wordt. De indianen noemen dit hars
cauchu, wat “huilende boom” betekent.’
Het huilen van die boom zou zo’n anderhalve eeuw na de bekendmaking door La Condamine een zee van tranen bij de indianen veroorzaken.
Veel indianenstammen, waaronder de Omaguas, werden compleet uitgeroeid terwijl van andere, zoals de Huitotos, nauwelijks enige honderden
leden over zijn.
In zijn boek Relation Abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de l’Amerique
méridionale (Beknopt verslag van mijn reizen in het binnenland van ZuidAmerika) vertelde La Condamine:
‘De Portugezen in de Parástreek hebben van de Omaguas geleerd om met
het hars van de rubberboom spuiten of pompjes zonder plunjer te maken.
Die hebben de vorm van een holle peer, met een gaatje aan het uiteinde
waar een buisje ingestoken wordt. Door erin te knijpen kan er vloeistof
worden opgezogen en uit gespoten, zoals bij een gewone spuit. De Omaguas gebruiken dit instrument veel. Wanneer er feesten zijn, schenkt de
gastheer aan de deelnemers als attentie altijd zo’n pompje om hun handen
te wassen voor het banket begint.’
La Condamine voegt eraan toe dat die pompjes soms ook gebruikt werden
om verdovende middelen te nemen of om laxeermiddelen toe te dienen en
lavementen te geven: ‘De Omaguas’, schrijft hij, ‘gebruiken twee soorten
planten, eentje die de Spanjaarden “doornappel” noemen en een andere die
de indianen als curupá kennen, een plant waarmee ze zich wel 24 uur lang
bedwelmen en die erg vreemde visoenen opwekt.’ De Franse wetenschapper vertelt ook dat de indianen soms planten in poedervorm inhaleerden
met een rietje dat er als een gaffel of de Griekse ypsilon uitzag en ‘waarvan
ze de uiteinden in de neusgaten stoppen’.
Het gebruik van die door de indianen uitgevonden pompjes was wijdverbreid onder de Portugezen die in het oostelijk deel van het Amazonegebied woonden, in het uitstrekte Parágebied, waarvan de hoofdstad Belém was en nog altijd is. Het Portugese woord seringa werd er uiteindelijk
het meest gebruikte woord om het sap van de rubberboom mee aan te
duiden. Toen anderhalve eeuw later de rubberindustrie op zijn hoogtepunt
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stond, werden in Brazilië de bossen met rubberbomen seringales genoemd,
het tappen van het hars seringar en de rubbertappers seringueiros.
Rubber wordt gemaakt van het sap van twee boomsoorten – in botanische
termen, euphorbiaceae en moraceae – die in de tropen van Azië, Afrika en
Amerika voorkomen en die een groot aantal ondersoorten hebben. Maar
voor industrieel gebruik zijn de drie Amerikaanse soorten, Hevea brasiliensis – de meest gewaardeerde – Hevea guianensis en Castilloa ulei, de
belangrijkste.
In de onafzienbare streken waaruit het stroomgebied van de Amazone
bestaat, worden aan rubber verschillende namen gegeven: de meest voorkomende zijn leche, látex, cauchu, goma, seringa, jebe en borracha. Dat laatste
woord, dat behalve ‘rubber’ ook ‘dronken’ betekent, is vandaag de dag het
meest gebruikte in Brazilië, waar de garages voor het wisselen van autobanden dan ook borracherias heten. Ik zeg dat opdat de reiziger die niet per
ongeluk voor kroegen zou aanzien.
In de eerste helft van de 19e eeuw begon men in Europa naar toepassingen
voor rubber te zoeken, ook al probeerden de Portugezen, die op een monopolie in de rubberindustrie uit waren, angstvallig de samenstelling van
het nieuwe product geheim te houden. De Engelsman Thomas Hancock
deed belangrijke onderzoekingen naar de mogelijkheden om rubber industrieel te verwerken en vond uiteindelijk een formule om rubber elastischer te maken. Daardoor kon het als grondstof gaan fungeren voor onder
meer isolatie van telegraafdraden en stootkussens van treinwagons. In die
periode werden in Engeland ook schoenen, reddingsboeien, regenjassen,
kussens en matrassen van rubber gemaakt. De populariteit van rubberen
schoenen nam snel toe: in de Verenigde Staten alleen al werden in 1891
5000 paar verkocht.
Ongeveer in dezelfde periode als Hancock boorde de Schot Charles
MacIntosh nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van rubber in regenjassen aan. Maar de grote revolutie kwam pas in 1839 toen Charles
Goodyear de vulkanisatie van rubber uitvond, een proces waarin rubber
door middel van zwavel bestand wordt gemaakt tegen temperatuurswisselingen zonder zijn elasticiteit te verliezen. Zo verkreeg het rubber een grotere slijtvastheid. Vijf jaar later had Goodyear in de Verenigde Staten het
octrooi op dit vulkanisatieproces gekregen, terwijl Hancock, die het proces
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van Goodyear had afgekeken, het in Engeland patenteerde waardoor ook
dit land mee kon blijven doen in de door deze nieuwe en revolutionaire
industrie ontketende race.
In 1888 vond een Ierse dierenarts, John Boyd Dunlop, de eerste opblaasbare band uit, een uitvinding die hij onmiddellijk liet patenteren. Vier jaar
later kwam de Fransman Edouard Michelin met de eerste wegwerpband.
In de jaren tussen 1894 en 1900 zetten Goodyear, Dunlop, Michelin en andere industriemagnaten rubberplantages en -fabrieken op. Nu, meer dan
een eeuw later, vormen deze bedrijven nog altijd de harde kern van een
rubberoligopolie in de bandenindustrie.
Aan het eind van de 19e eeuw stond het rubber bekend als ‘groen goud’
en de exploitatie ervan maakte dat de oerwouden van Peru, Colombia
en Brazilië, waar men het aantal rubberbomen op meer dan 30 miljoen
schatte, in gigantische en praktisch onuitputtelijke rijkdommen veranderden. De moderniteit overspoelde de Amazonerivier en het oerwoud… een
moderniteit in de vorm van bergen geld en verschrikkelijke wreedheden.
Duizenden Europeanen en Noord-Amerikanen reden onophoudelijk op
fietsen, brommers en in auto’s over de brede lanen van hun steden zonder
te beseffen dat er voor de fabricatie van die splinternieuwe voertuigen in
het verre Amazonegebied een enorme prijs werd betaald. Die van ontelbare mensenlevens.
In Leticia ontmoette ik een uit Barcelona afkomstige franciscaan, Antonio Jover genaamd. Hij was iets ouder dan 60 jaar en had meer dan de
helft van zijn leven in Colombia doorgebracht. In het begin werkte hij
als missionaris in het oerwoud, maar uiteindelijk was hij wegens gezondheidsproblemen in Leticia terechtgekomen. Hij zag er zwakjes uit, had
een gebroken stem en een enorm litteken op zijn borst, het onuitwisbare
spoor van een openhartoperatie, dat zichtbaar was in de openstaande kraag
van zijn overhemd. Hij bracht uren in de bibliotheek door, waar ik hem
toevallig tegen het lijf liep. Met behulp van een kopieerapparaat maakte
hij een door hem geredigeerd informatiebulletin voor de parochies diep in
het oerwoud. In zijn kantoortje in de pastorie aan het Plaza de Santander
zat hij elke avond te midden van archiefkasten en boeken praktisch onafgebroken op een oude Olivetti te typen.
Jover liet me talloze boeken en documenten over de rubberexploitatie
bij de Putumayo en de handelaar Julio César Arana zien, een ploert die de
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methodes van Fitzcarrald had overgenomen. Urenlang hebben hij en de
sympathieke, doodkalme bibliothecaresse me geholpen bij het zoeken naar
gegevens over die treurige periode. Helaas zijn veel van die gegevens niet
verder gekomen dan mijn notitieboekjes. Dat overkomt me altijd wanneer
ik iets onderzoek: je voelt een onstilbare honger om alles te achterhalen,
zelfs de meest onbeduidende details lijken je interessant, maar vervolgens
wacht je de ondankbare taak om in alle gegevens die je hebt verzameld te
gaan snijden.
Ik werkte bijna elke ochtend in de bibliotheek, sliep daarna een lange
siësta in mijn koele hotelkamer en tegen de avond zakte ik af naar het
Plaza de Orellana, waar het in die feestweek op elk tijdstip een drukte van
jewelste was. Er valt me nu de tekst van een mooie ranchera te binnen die
toen vreselijk populair was onder Peruanen en Colombianen:
‘De dag gaat veel te vlug voorbij wanneer wij tweeën samen zijn,
zonet was het nog middag terwijl nu de ochtendzon ons beschijnt,
alleen wij weten heel diep van binnen dat dit nooit verdwijnt.
Maar vandaag praat de wind honderduit met de prille bloemen,
het lijkt wel of die slechts onze grote liefde willen noemen
zodat wij ons voor altijd met het leven zullen verzoenen.
Kus me zo langzaam dat ons geluk eeuwig voort blijft leven,
want deze schitterende liefde die ons zomaar werd gegeven
heeft vast en zeker de zegen van de Almachtige meegekregen.’
En opnieuw kletterde er een harde plensbui neer, die de lieflijke, aangename sfeer van de middag verpestte.
In 1874 werd in Londen de Amazon Steam Navigation Company opgericht en kreeg Engeland van de Braziliaanse regering het transportmonopolie voor de Amazone en zijn belangrijkste zijrivieren toegewezen.
Hierdoor werd het mogelijk om personen- en goederenvervoer op gang
te brengen diep vanuit het Peruaanse oerwoud tot aan de belangrijke haven Belém do Pará aan de monding bij de Atlantische Oceaan. Niet lang
daarna richtten de Engelsen ook nog de Booth Steamship Company op
die de grootste havens in de Verenigde Staten en Europa met Belém do
Pará, Manaus en Iquitos verbond. Verder was het ook een Engels bedrijf
dat in 1895 een concessie van de Braziliaanse regering wist los te krijgen
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voor het leggen van de eerste telegraafkabel in de Amazone, tussen Manaus en Belém do Pará.
Terwijl dus de rubbermagnaten van Peru, Brazilië, Bolivia en Colombia
de exploitatie van de bomen in handen hadden, beschikte Engeland, en
later de Verenigde Staten, over het alleenrecht op de handel en fabricage
van rubber. Voor de mestiezen, die als tappers werkten, en de indianen
restte slechts een schrijnende armoede, een lijdensweg die ze vaak met de
dood moesten bekopen.
Omdat de rubberexploitatie nog praktisch volledig in haar kinderschoenen
stond, werden die Peruaanse, Braziliaanse, Boliviaanse en Colombiaanse
magnaten met een enorm probleem geconfronteerd: de arbeidskracht. Het
tappen van rubber was een erg arbeidsintensief proces en de bossen met
rubberbomen bevonden zich bijna allemaal ver van de havens aan de grote
rivieren. De tropische ziekten, slangen, jaguars, krokodillen en de zich tegen de invasie van hun grondgebied verzettende indianen veroorzaakten
een hoog sterftecijfer onder de tappers die tegen zeer lage lonen in onmenselijke omstandigheden moesten werken.
Doorgaans moesten al deze tappers elke dag het hars van een bepaald
aantal, zo’n 100 tot 150, rubberbomen verzamelen. De werkdag van een
tapper zag er ongeveer als volgt uit: hij stond heel erg vroeg op, liep naar
het gebied waar de rubberbomen groeiden en verzamelde in de eerste uren
na zonsopgang het hars (dit om te voorkomen dat het door de hitte zou
verdrogen). Het hars werd in kleine bakjes opgevangen die onder de inkepingen in de boomstammen waren aangebracht.
Met het hars dat hij verzameld had, ging hij dan terug naar het kampement of zijn hut in het oerwoud waar hij in een pot boven een vuur met
behulp van formaline het hars tot een dikke brij inkookte om er uiteindelijk, door het in de zon of de rook te drogen, een vaste vorm aan te geven. Zo produceerde hij dag na dag de zogenaamde ‘rubberbalen’ waarvan
het gewicht na een aantal werkdagen, afhankelijk van de streek waarin hij
werkte, 30 tot 60 kilo moest hebben bereikt.
In de middag keerde hij dan terug naar het bos om nieuwe inkepingen
in de boomstammen te maken en bakjes op te hangen. Pas wanneer het
donker werd, ging de tapper weer naar zijn hut of barak om een paar uur
te slapen. Het merendeel van de tappers leefde in kampementen die veel
weg hadden van kazernes. Maar velen leefden ook in erg slechte omstan-
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digheden, geteisterd door ziekten en samen met hun vrouw en kinderen
woonachtig in schamele hutjes midden in het oerwoud. Om de zoveel tijd,
wanneer het bos uitgeput was en de baas besloot het hars van nieuwe bomen te gaan tappen, werden ze gedwongen hun boeltje bij elkaar te rapen
en naar een andere streek te vertrekken.
‘Ik ben rubbertapper geweest, ik ben rubbertapper!’ schrijft José Eustasio Rivera
in La Vorágine, alsof hij een lijkrede houdt en de laatste eer bewijst aan de figuur
van de rubbertapper, aan de treurige personages van zijn roman.
‘Ik heb te midden van stinkende moerassen, in de eenzaamheid van de bergen, met een troep aan malaria lijdende arbeiders geleefd, terwijl we de bast
van bomen doorboorden die, zoals de goden, wit bloed hebben. Op 1000
mijl van mijn geboorteplaats vervloekte ik mijn herinneringen omdat die
allemaal even triest zijn. Herinneringen aan mijn ouders, die oud werden in
armoede terwijl ze op de hulp van hun afwezige zoon wachtten. Aan mijn
zussen, huwbare schoonheden, die blijven glimlachen bij alle tegenslagen,
zonder dat het noodlot zich laat vermurwen, zonder dat hun broer hen de
reddende schat brengt! Vaak wanneer ik met een bijl in zo’n boomstam
hakte, heb ik daarbij het verlangen gevoeld mijn eigen hand te verwonden,
omdat die niet in staat was geld in het laatje te brengen. Een ongelukkige
hand die niets voortbrengt, niet steelt, me niet bevrijdt, niet de durf heeft
mij het leven te benemen. En dan heb ik het nog niet eens over al die anderen die in dit oerwoud dezelfde ellende als ik moeten ondergaan! (…) Slaaf,
klaag niet over je vermoeidheid. Gevangene, treur niet over de cel waarin
je vastzit. Jullie kennen de marteling niet van vrij door de gevangenis van
het oerwoud te dwalen, waarvan de groene koepels achter de diepe grachten van enorme rivieren liggen. Jullie heffen, wanneer het donker wordt
en de zon met zijn laatste stralen een onbereikbare oever beschijnt, geen
klaagzang aan zoals wij! (…) Als ik de goot aan de boom bind, waardoor
zijn tranen in het bakje stromen, valt er een wolk bloeddorstige muggen mij
aan en slaat de damp die er in het oerwoud hangt in mijn ogen. Zo huilen,
ieder op zijn eigen manier, die boom en ik terwijl we met elkaar vechten
tot een van ons er dood bij neervalt! (…) Ik ben rubbertapper geweest, ik
ben rubbertapper!’
Het systeem dat werd gebruikt om de tappers van de rubbermagnaten
afhankelijk te maken was bijna net zo oud als de uitbuiting van de mens
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door de mens en bestond al in de middeleeuwen: de schuldplichtigheid.
De tapper kreeg simpelweg in ruil voor door hem in de toekomst te leveren rubber een voorschot in de vorm van voedsel, kleren, onderdak, loon en
zelfs gereedschap uitbetaald. Zolang de tapper deze schuld niet had vereffend, bleef hij gebonden aan zijn baas, terwijl hij tegelijkertijd steeds weer
nieuwe schulden moest maken om te kunnen overleven. Een eindeloze
keten die feitelijk een verfijndere vorm van slavernij inhield. Maar komt
onze huidige consumptiemaatschappij uiteindelijk in wezen ook niet op
iets dergelijks neer?
In die tijd stonden de leveranciers van voedsel, materiaal en uitrusting
aan de diep in het oerwoud liggende kampementen van de tappers bekend
als ‘vliegende’ bedrijven. Dergelijke bedrijven beschikten natuurlijk niet
over vliegtuigen – het vliegtuig was nog niet uitgevonden – maar kwamen
waarschijnlijk zo snel mogelijk met alle benodigdheden, zoals koffie, gereedschap en zelfs geweren, naar de afgelegen kampementen ‘gevlogen’.
Die ‘vliegende’ bedrijven vormden het hart van de schuldplichtigheid
waarop de rubbereconomie dreef. De historica Barbara Weinstein schreef
daarover: ‘Het Amazonegebied is het territorium van de schuld. Kapitaal
bestaat er niet: de rubbertapper staat in de schuld bij zijn baas, de baas bij
de toeleverancier, de toeleverancier bij buitenlandse geldschieters.’
Ik stel me voor dat aan het einde van die keten, zoals bijna altijd, de
grote banken stonden.
Sinds het begin van de rubberexploitatie werd de tapper – die zulke
veelzeggende namen als ‘geketende’ en ‘gegeselde’ droeg – in de kampementen door zijn baas van gereedschap en levensbenodigdheden voorzien.
In ruil daarvoor tekende hij een contract waarin was vastgelegd dat hij
binnen een bepaald aantal maanden een bepaalde hoeveelheid rubber zou
leveren. Gewoonlijk was de prijs die de tapper voor de aan hem geleende
goederen moest betalen exorbitant hoog, terwijl het loon dat hij voor het
rubber ontving door de baas zo laag mogelijk werd gehouden. Omdat die
straatarme tapper voortdurend levensmiddelen en kleren moest blijven kopen en vaak ook nog een familie te onderhouden had, groeide zijn schuld
onophoudelijk en kon hij die nooit terugbetalen, hoeveel rubber hij ook
verzamelde. Stefano Varese betitelt de schuldplichtigheid in zijn boek La
sal de los cerros dan ook ‘als de onbreekbare keten die de tappers definitief
tot slaven maakt’.
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Ciro Bayo is een Spaanse schrijver van eind 19e eeuw die grotendeels
vergeten is, ondanks de enorme cultuur en het literaire talent dat hij had,
zoals zijn boek El Lazarillo español (De Spaanse zwerver) bewijst. Hij was
een avontuurlijke, bijdehante globetrotter en zwierf jarenlang door ZuidAmerika, terwijl hij waar hij maar kon de kost verdiende als leraar. In 1896
reisde hij in het zuidwesten van het Amazonegebied langs de rivieren de
Beni, Madre de Dios en Río Madeira. Zo kwam hij uiteindelijk in Manaus
terecht waar hij secretaris werd van een rijke Boliviaanse rubbermagnaat,
Nicolás Salvatierra. Bayo maakte ontdekkingstochten in het oerwoud en
ging er op jacht. Hij beweerde zelfs mensenvlees te hebben gegeten, waarover hij vol spot opmerkte dat het ‘een beetje naar varken smaakte’.
In zijn boek Por la América desconocida (Op zwerftocht door het onbekende
Zuid-Amerika) vertelt Bayo het volgende over de sociale gevolgen van de
rubberexploitatie, die hij met eigen ogen had gezien:
‘De tappers zijn armoedige dagloners, Boliviaanse indianen en mestiezen,
die veroordeeld zijn om voor altijd bij deze rivieren te blijven wonen. Want
door de enorme vraag naar goederen in de kampementen en de exorbitante
prijzen ervan staan ze altijd in de schuld. Zowel bij de baas als bij de ronselaar en de toeleverancier. Ze kunnen geen kant op. De Boliviaanse wet
verplicht een schuldenaar namelijk net zolang voor een schuldeiser te werken tot de schuld helemaal is afbetaald. (…) Dit moeten de immigranten
die door Boliviaanse en Braziliaanse rubberexploitanten geronseld worden
om in de streek van Pará te werken, van waar er maar weinig terugkeren,
terdege beseffen. De verschrikkingen die deze immigratie veroorzaakt, zijn
zo onrechtvaardig en onmenselijk dat ze een waarschuwing zouden moeten
zijn voor alle onnozele halzen die op het punt staan in de val van ‘een gratis
reisje naar Brazilië’ te trappen.
Alle immigranten zijn boeren die met hun hele familie overkomen en
waarvan er in ieder geval drie kunnen werken. Er worden op de haciënda’s namelijk alleen maar families toegelaten, omdat de familiebanden het
praktisch onmogelijk maken terug te keren naar het land van herkomst. Als
de immigranten alleen waren, zouden ze dat ongetwijfeld doen.
De huizen die ze in die haciënda’s krijgen, zijn hutten van hout en leem die
slechts uit één enkel vertrek bestaan. Daar moeten ze gewoon op de grond
slapen of op een bed dat vaak uit niet meer dan een hoop maïsbladeren
bestaat.
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De immigranten worden op alle mogelijke manieren gekoeioneerd. Ze krijgen niet in geld maar in bonnen uitbetaald. Die zijn slechts inwisselbaar in
de winkel van de haciënda tegen een karig rantsoen van sperziebonen, rijst
en reuzel, wat, naast koffie, hun belangrijkste voedsel is. In sommige hacienda’s duurt het wel zeven maanden voordat de immigranten die bonnen
krijgen waardoor ze vanwege de honger moeten vluchten en de weinige
bezittingen die ze hebben, moeten achterlaten. (…) In de haciënda’s waar
het de immigrant toegestaan wordt maïs te verbouwen moet hij dat aan de
haciënda zelf verkopen tegen een door de baas vastgestelde prijs. (…) Het
is onnodig te zeggen dat de baas het loon nooit in geld uitbetaalt, maar de
immigrant slechts krediet geeft om in de haciëndawinkel te besteden. Dat
de immigrant een boete krijgt, is in alle haciënda’s de gewoonste zaak van
de wereld. Die worden voor het minste of geringste opgelegd, terwijl de
hoogte ervan volkomen willekeurig is, slechts afhankelijk van de luimen
van de baas op het moment dat hij iemand beboet.
Er zijn berichten over verkrachtingen van de dochters van immigranten
door de zonen van de bazen. In de bordelen van sommige plaatsen worden
de meisjes door de haciënda’s geprostitueerd.’
In het contract van de tappers, zowel blanken als mestiezen, stonden nog
andere clausules die voor ons vandaag de dag absurd zijn. Als de tapper
stierf, bijvoorbeeld, gingen de schulden over op zijn zonen, die daardoor
voor de rubberexploitant moesten werken tot die waren voldaan, iets wat
meestal nooit gebeurde. Een andere clausule bepaalde dat als de exploitant
een schuld aan zijn collega wilde betalen, hij dat kon doen door hem een
paar van zijn tappers te geven. De waarde van die tappers kwam overeen
met het bedrag waarvoor ze in de schuld stonden.
In La Vorágine geeft José Eustasio Rivera een aangrijpend beeld van die
periode door middel van een van zijn personages, de oude Clemente, die
langs de Putumayo van kampement naar kampement trekt om zijn zoon
Luciano te zoeken en hem uit die verschrikkelijke toestand te halen.
‘Er is geen enkele tapper’, zegt Clemente, ‘die ooit van de exploitant te horen krijgt hoeveel het kost wat hij van hem ontvangt noch wat hij betaald
krijgt voor het geleverde rubber, want in de ogen van de exploitant staat de
tapper altijd bij hem in de schuld. Deze nieuwe vorm van slavernij houdt
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het leven van de tappers in een wurgreep en is bovendien overdraagbaar op
hun zonen.’
De rubbermagnaten uit het Amazonegebied hadden in de eerste dagen
van het groene goud geprobeerd om de indianen uit het oerwoud tegen
hongerloontjes rubber te laten tappen. Maar de overgrote meerderheid van
de indianen verdroeg die voor hen totaal onbekende manier van werken
en leven niet en vluchtte al snel uit de kampementen nadat ze hun eerste
loon hadden ontvangen.
Daarop trachtten de rubbermagnaten buitenlandse arbeiders te ronselen
en er kwamen duizenden immigranten vanuit Europa en Japan naar het
Amazonegebied. De Spaanse immigranten, bestaande uit talloze Baskische, Andalusische en Gallicische families, trokken eerst naar de streek
van Pará en later naar de oerwouden van Brazilië, Bolivia en Colombia.
Ook kwam er na de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861 tot 1865, waarin
het Zuiden het onderspit delfde, een grote groep plantagebezitters uit de
Verenigde Staten die – zonder succes – het systeem van de slavenarbeid in
het Amazonegebied trachtte in te voeren. In plaats van katoen richtten ze
zich nu op rubber.
Of het nu verslagen plantagebezitters of armoedige immigranten waren, het sterftecijfer onder de nieuwelingen was erg hoog, vooral door malaria, dysenterie en andere tropische ziektes. De invoer van buitenlandse
arbeidskrachten bleek al snel weinig rendabel te zijn, terwijl de rubberexploitatie vast in handen bleef van de binnenlandse magnaten, die niet
toestonden dat Zuiderlingen uit de Verenigde Staten een graantje van hun
rijkdommen kwamen meepikken.
De mestiezen en blanken uit het Amazonegebied waren echter steeds
minder bereid om het onmenselijke werk van het rubbertappen te verrichten. Hoe moesten de magnaten de nijpende behoefte aan arbeidskrachten
dan oplossen? De enige mogelijkheid was de indianen ertoe te dwingen.
De rubbermagnaten gingen dan ook tot gedwongen tewerkstelling van
indianen over, waarbij ze het geweld niet schuwden en een productiesysteem invoerden dat je in marxistische termen als ‘voorkapitalistisch’ zou
kunnen betitelen, dat wil zeggen, gebaseerd op slavenarbeid. De westerse
democratieën, Engeland voorop, keken de andere kant op. En de rubberkampementen veranderden in iets dat erg veel op de concentratiekampen
van de nazi’s leek.
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Slavernij was in het Amazonegebied natuurlijk niet iets nieuws. Sinds de
Portugese kolonisten in het begin van de 17e eeuw vanaf de monding van
de Pará het oerwoud introkken, werd er op indianen gejaagd om ze als slaven te laten werken in de grote suikerriet- en katoenplantages en de goudmijnen van Brazilië. Maar de zware werkomstandigheden in combinatie
met de ziektes die de blanke verspreidde, decimeerden de oorspronkelijke
bewoners van de rivieroevers snel. Bovendien vluchtten hele stammen diep
het oerwoud in, naar het noorden en het westen. Omdat het vangen van
indianen steeds tijdrovender en duurder werd, begonnen de Portugezen
negerslaven in te voeren, ofwel afkomstig uit hun koloniën in Equatoriaal
Afrika, ofwel direct gekocht van slavenhandelaars die op het zwarte continent opereerden. Door die toestroom van Afrikanen werden de negers
uiteindelijk een van de belangrijkste bevolkinggroepen in Brazilië, hoewel
hun huidige aantal in het stroomgebied van de Amazone erg laag is. Toen
de rubbermagnaten aan het einde van de 19e eeuw weer belangstelling voor
de indiaan kregen als arbeidkracht in de rubberkampementen, keerde de
slavernij terug in het Amazonegebied. En daarmee ook het geweld en
de moord. Duizenden indianen stierven in een genocide waaraan de geschiedschrijving vaak liever voorbijgaat.
Toen op zondag, na die enorme braspartij van een week, het Broederschapsfeest eindigde, had het Drielandenpunt een geweldige kater. De
kinderen keerden terug naar school om hun schrijfoefeningen te doen,
de muzikanten van de militaire bands borgen hun instrumenten op in de
kazernes, de missen droomden thuis op hun sofa ervan rijk te worden,
terwijl ze naar de eindeloze soaps op de televisie keken, en de volwassenen gingen met tegenzin aan de slag. De straten in de buurt van de rivier
roken niet meer naar frituur van pirarucú, er werd geen gebraden varkensvlees met gele rijst meer verkocht, geen Peruaanse ceviche van riviervis of
geroosterde Braziliaanse worst, de calabrese, die zo gretig aftrek vond. Al
evenmin stonden er snoepkraampjes op de hoeken. Gedurende een paar
dagen kwamen er ’s avonds nog een paar dronkenlappen naar het plein
toe op zoek naar de tentjes waar ze zich een week lang hadden volgegoten
met bier, rum en cachaça tot ze erbij neervielen. Uiteindelijk moesten zelfs
de meest koppige onder hen het door de aanhoudende tropische regens
opgeven. Dat was trouwens niet bepaald erg, want donderdagavond zou
het in Tabatinga opnieuw feest zijn. Op het Drielandenpunt beginnen de
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braspartijen van het weekend namelijk een dag eerder dan in de rest van
Zuid-Amerika. Vandaar dat de inwoners van deze door het oerwoud omsingelde steden de donderdag ‘dronkendag’ noemen.
Ik bleef nog wat langer in Leticia. Ik moest namelijk in de bibliotheek
een paar boeken inkijken die pater Jover me had aangeraden en die in
Spanje niet te krijgen waren. Bovendien had ik een paar dagen later een
afspraak met dokter Manuel Patarroyo, een Colombiaanse arts die sinds
tientallen jaren een soort kruistocht tegen malaria onderneemt en wiens
experimentele kliniek zich in Leticia bevindt.

179

9 | In het rijk van de oude duivel
Sommige avonden ging ik met een taxi naar Tabatinga. Ik had namelijk
vriendschap gesloten met een chauffeur die niet al te grote bedragen vroeg
om me door het Drielandenpunt rond te rijden. Die chauffeur heette José,
was zo’n 35 jaar, lang, gespierd en had blauwe ogen. Zoals bijna alle Colombianen had hij een mooie uitspraak en een vrolijke en warme stem en
sprak perfect Spaans. De taxi’s van Leticia zijn oude, gele rammelkasten en
waarschijnlijk zijn er niet meer dan twintig in de hele stad. Elke taxi had
een nummer op zijn deuren staan, die van José nummer 13. Omdat ik nooit
bijgelovig ben geweest leek me dat een erg mooi cijfer, want het is gemakkelijk te onthouden. De taxistandplaats was tegenover de ingang van het
hotel, op de hoek van de straat. Als José er niet was, hoefde ik maar een
paar minuten te wachten voordat hij er weer stond, want in Leticia is alles
dichtbij wanneer je met de auto gaat.
We gingen Braziliaanse worst of calabrese eten op een terrasje en daarna
in een of andere tent samba of bossanova luisteren. De naam van een van
die discotheken is me erg goed bijgebleven: Escandalo, wat ‘kabaal’ betekent. Maar desondanks werd er wanneer ik er was nooit kabaal gemaakt.
De avonden in Tabatinga zijn zoel, sensueel en zinnelijk. José vertelde
me dat de taxichauffeurs een speciale route voor mannelijke klanten hebben die ze ‘de scharrel’ noemen. Deze route omvat bars, dansgelegenheden, het zoeken naar een vrouw en een comfortabel en schoon hotel. De
mannen die daar gebruik van maken, komen gewoonlijk per vliegtuig uit
Bogotá, en soms zelfs uit Iquitos en Manaus, alleen of met vrienden, om
een weekeindje uit hun bol te gaan, zich vol te gieten met drank en op ‘sardientjes’ te jagen, zoals in Leticia de meisjes van plezier worden genoemd
die ’s nachts over straat zwerven.
‘Zo zit dat, don Javier,’ zei hij met een schalkse lach, ‘het Amazonegebied is nu eenmaal altijd al een streek van veroveringen geweest.’
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De machtigste rubbermagnaat na Fitzcarrald is Julio César Arana geweest. Afkomstig uit Peru zoals zijn voorganger, en mogelijk een nog
grotere ploert, werd hij in 1864 in het bergachtige gebied van de provincie
Rioja geboren. Van kindsbeen af werkte Arana in het bedrijf van zijn vader, die strohoeden maakte voor de rubbertappers van het oerwoud. De
jongen raakte in de ban van de verhalen over de gigantische rijkdommen
die er met het rubber werden verdiend. In 1884 verliet hij op twintigjarige leeftijd en ‘barrevoets’, zoals sommige biografen willen, zijn geboortestreek om langs de rivieren de Yavarí, Purus en Acre te gaan werken als
sjacheraar of regatón (dat woord is afgeleid van ‘regatta’: zo hard mogelijk
peddelen om je concurrenten voor te blijven). Arana verkocht artikelen
in de rubberkampementen en kocht tegen de daar ter plaatse vastgestelde
dagprijs rubber in. Omdat de prijzen van de artikelen die hij verkocht
voortdurend omhooggingen, vooral in de grote havens en steden aan de
rivier, behaalde Arana winsten die zijn kosten meer dan vier keer overstegen. Twaalf jaar later, in 1896, had zijn bedrijf in de uitgestrekte gebieden
van de rubberexploitatie het monopolie op de verkoop van artikelen en op
de inkoop van rubber in handen. Hij had zich inmiddels met zijn familie
in Iquitos gevestigd waar hij het bedrijf J.C. Arana en broers had opgericht, dat rubber verkocht aan Europese en Amerikaanse ondernemingen.
In die tijd stond hij bekend als de ‘Abel van de Amazone’. Wie weet omdat hij de hand sloeg aan een of andere Kaïn. En zijn bedrijf was bekend
als ‘Handelshuis Arana’.
Maar Arana had nog veel meer ambities. Met Fitzcarrald als voorbeeld – die twee jaar ouder was dan hij, maar zich veel jonger in het avontuur stortte dat hem rijk zou maken – wilde hij niet alleen maar handelaar zijn maar ook een man die over immense rijkdommen beschikte, een
magnaat van het woeste Amazonegebied. Een figuur die de Amerikanen
een tycoon noemen. En in 1899, toen Fitzcarrald al een jaar dood was,
rook Arana zijn kans en nam de scepter van rubberkoning van hem over.
Terwijl hij over de Putomayo voer, een zijrivier noordelijk van de Amazone, ontdekte hij dat die uitstekende omstandigheden bood om rubber
te exploiteren: er lagen uitgestrekte, onontgonnen rubberbossen op zijn
oevers, de rivier zelf was grotendeels bevaarbaar en mondde, diep vanuit
het oerwoud komend, in de Amazone uit en de grote indiaanse bevolking
in de streek bood in principe een overvloed aan arbeidskracht. In die tijd
was het onduidelijk aan wie dat gebied, met een oppervlakte van meer dan
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3000 vierkante kilometer, toebehoorde. Zowel Peru als Colombia maakten
er aanspraak op.
Het grootste probleem vormden de Colombiaanse rubberexploitanten,
zoals Benjamin Larrañaga, Emilio Gutiérrez en de gebroeders Calderón,
die al vóór Arana hun begerige handen naar het Putomayogebied hadden
uitgestrekt. Die exploitanten eisten van de regering in Bogotá dat ze geen
duimbreed zou toegeven en ervoor zou zorgen dat het gebied Colombiaans bleef.
Arana ging voorzichtig te werk. Toen de regeringen van Colombia en
Peru in 1904 onderhandelingen begonnen om het probleem van de soevereiniteit over het Putomayogebied op te lossen, wendde hij zijn invloed
in Lima aan. Colombia gaf hierdoor zijn aanspraken voorlopig op. De
twee regeringen vroegen aan paus Pius X om te bemiddelen. Ze kwamen
overeen het conflict diplomatiek te beslechten zolang het Vaticaan naar
een oplossing zocht. Het uitgestrekte oerwoud van het Putomayogebied
veranderde in een soort niemandsland en zo wist Arana het in korte tijd
in zijn bezit te krijgen. In datzelfde jaar nog opende hij een kantoor in
Manaus.
Hij begon de Colombiaanse rubberexploitanten leningen te verstrekken in de vorm van dure artikelen die hij uit zijn magazijnen in Iquitos
liet aanrukken, en wanneer die exploitanten eenmaal flink in de schuld
stonden, verplichtte hij ze met hem samen te werken. Daarna haalde hij
de strop nog verder aan waardoor hij voor belachelijk lage bedragen, die in
geen verhouding stonden tot de enorme sommen geld die ermee te verdienen waren, terreinen met rubberbomen in handen kreeg. Degenen die zijn
bod weigerden te accepteren werden hetzij met behulp van het Peruaanse
leger het gebied uitgezet, hetzij door zijn gewapende bendes geëxecuteerd,
zoals Emilio Gutiérrez overkwam, die samen met zijn familie en veertig
werknemers in koelen bloede werd vermoord. Nadat Arana de terreinen
van Larrañaga had gekocht, liet hij hem met arsenicum vergiftigen.
In 1905 had Arana bijna 20.000 vierkante kilometer oerwoud in het
Putomayogebied bemachtigd zonder dat de Colombiaanse regering van
generaal Reyes ook maar een kik had gegeven. Aan de rivier liet hij twee
grote overslaghavens bouwen, La Chorrea en El Encanto, waar het rubber werd aangevoerd vanuit een veertigtal kleinere overslagpunten die
verspreid lagen over het onafzienbare gebied dat aan Handelshuis Arana
toebehoorde.
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In die tijd waren de werkomstandigheden van de tappers zo verschrikkelijk slecht dat het aantal blanke arbeiders dat nog voor de rubberexploitanten wilde werken zienderogen afnam. Ook de immigranten uit Europa
lieten zich steeds moeilijker door de ronselaars in de havens van Belém
en Manaus paaien. De rubbermagnaten lieten dan ook al snel hun oog
vallen op de oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied en er begon, net zoals in de 17e eeuw, een jacht op indianen. Toen Arana in 1905
Larrañaga dwong zijn grond te verkopen werkten er tussen de 12.000 en
30.000 Huitoto-indianen voor hem, een menselijk kapitaal dat onderdeel
uitmaakte van zijn bezittingen en dat de Peruaan in een paar maanden
verveelvoudigde.
Zonder twijfel begiftigd met een scherpe politieke visie en in het besef
dat hij in een conflictgebied opereerde, probeerde Arana internationaal
steun te krijgen. Hij wist ondernemers en bankiers uit Engeland voor zich
te winnen, dat in die tijd een machtig rijk was en bovendien het scheepsvervoer en de telegraafverbindingen op de Amazonerivier beheerste. In
1905 reisde Arana naar Londen en stichtte met een grote bijdrage van
Engels kapitaal (1 miljoen pond) de Peruvian Amazon Rubber Co. Hij en
zijn familie hadden de absolute macht in het bedrijf, dat in 1907, toen het
woord ‘rubber’ uit de naam werd geschrapt, Peruvian Amazon Co. Ltd.
ging heten. In 1906 bereikte de rubberexport van het bedrijf 800 ton, een
cijfer dat in 1910 werd verdubbeld.
Hoe zag Arana er eigenlijk uit? Er bestaan natuurlijk foto’s van hem.
Maar ik stel me zo voor dat hij zijn fotografen uiterst zorgvuldig uitkoos
en de foto’s die hem slecht bevielen niet aan de openbaarheid prijsgaf. José
Eustasio Rivera beschrijft hem in een passage van La Vorágine kort maar
krachtig: ‘Een vetzak die borsten had als een vrouw en geel zag van nijd.’
In het Putomayogebied, ten noorden van het huidige Leticia, woonden
verschillende indianenstammen, onder andere de Boras, Andokes en
Ocainas, maar de grootste stam werd gevormd door de Huitotos. Toen de
rubberexploitanten de indianen begonnen te benaderen deden ze dat zoals
gewoonlijk door artikelen aan te bieden in ruil voor rubber. De Huitotos
ontvingen grote hoeveelheden kapmessen, bijlen en ander gereedschap,
terwijl hun vrouwen erg gretig prullaria en munten om halskettingen van
te maken aanpakten. De indiaanse dorpshoofden accepteerden een gemeenschappelijk arbeidssysteem waarbij ieder zich verplichtte elke maand
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een bepaald aantal rubberbalen aan de opzichters van de exploitanten te
leveren waarmee ze alle artikelen die ze hadden gekocht zouden afbetalen.
Het grote probleem voor de indianen was dat ze geen enkele controle
hadden over die leveringen. De blanke bazen waren heer en meester over
de boeken, berekeningen, gewichten en maten en konden naar believen
de boekhouding en weegschalen manipuleren, waardoor de in de schuld
staande indianen noch hun zonen ooit hun schuld konden terugbetalen.
In het begin werden de overslagpunten voor het rubber min of meer op
dezelfde plaatsen opgezet als waar de indiaanse dorpen zich bevonden.
Omdat de indianen logischerwijs aan een vrij leven gewend waren en niet
overweg konden met het arbeidsysteem dat de blanke bazen oplegden,
braken er opstanden uit. Arana formeerde daarop een eigen leger om ze in
het gareel te houden.
Bij elk overslagpunt was er een opzichter die het bevel voerde over vijftien tot twintig gewapende mannen. Hierbij vielen vooral de zogenaamde
muchachos, jonge, door de exploitanten getrainde en van winchesters voorziene indianen, op door hun wreedheid. Ze speelden een cruciale rol in
de onderdrukking van de indianen, omdat ze hun taal en gewoonten kenden. Deze gewapende bendes onder leiding van een blanke of gekleurde
opzichter regeerden met ijzeren vuist in de indianendorpen: ze drukten
opstanden met geweld de kop in, martelden of vermoorden tappers die
niet aan de vereiste productiequota voldeden en misbruikten naar believen
meisjes en vrouwen. Onder de opzichters die het bevel voerden over die
bendes, en die op hun beurt hun bevelen kregen van de bedrijfsleiders van
Handelshuis Arana, bevonden zich tweehonderd negers die in Barbados
waren geronseld en dus Brits onderdaan waren.
De opzichters ontvingen geen vast loon maar commissies afhankelijk van
de hoeveelheid rubber die ‘hun’ indianen hadden verzameld. Dit systeem,
dat een stimulans was om zoveel mogelijk rubber binnen te halen, maakte
tevens dat de terreur en de wreedheid gigantische vormen aannamen.
Elk dorpshoofd moest per maand minimaal een quotum van 40 arroba rubber leveren – zo’n 480 kilo – en de meest gebruikelijke straf wanneer dat niet het geval was, bestond uit zweepslagen, ketening, dagenlange
opsluiting zonder water en licht, iemand voor de ogen van zijn familie
het hoofd onder water houden tot hij bijna stikte, verkrachting van de
vrouwen voor de ogen van hun mannen en zonen, verminking van vingers, handen en oren, kruisiging, aan handen en voeten gebonden in de
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rivier worden gegooid, zout in wonden strooien, levende verbranding met
kerosine, de hongerdood en verscheuring door honden. Zowel mannen,
vrouwen als kinderen konden aan de enorme doggen van de opzichters
worden gevoerd.
In La Vorágine beschrijft José Eustasio Rivera een braspartij van de
blanke bazen bij een van die overslagpunten voor rubber:
‘Een massa indianen liep met kannen en kalebassen in een lange rij langs
een bewaker die er drank in schonk. Een van de opzichters wilde lollig
doen en schonk voor een paar indianen petroleum in een waskom. Omdat
zij weigerden ervan te drinken goot hij de kom over hun hoofd leeg. Ik
weet niet wie er lucifers aangestoken had, maar het volgende ogenblik zette
een knetterende steekvlam de indianen in een verzengend vuur, waarop
ze zich met een laaiende kroon en wilde armbewegingen een weg door de
meute baanden om gillend van de pijn in de rivier te springen. De bazen
van La Chorrea, die aan het pokeren waren, keken vanachter de verandabalustrade met de kaarten in hun hand verstoord toe: “Wat is er toch aan de
hand? Wat is er toch aan de hand?” riepen ze een paar keer uit. (…) En toen
ze de stank van verbrand mensenvlees roken, spuwden ze op de indianen
om zich vervolgens op te sluiten en kalm verder te kaarten.’
Ook was het een gewoonte wanneer een tapper het oerwoud in vluchtte
een aantal indianen, onder wie familieleden, te dwingen hem te vangen
en te doden. Terwijl zij hem moesten gaan zoeken, bleven hun vrouwen
en kinderen als gijzelaars achter. Bij terugkomst moesten ze als bewijs het
hoofd of een ander afgesneden lichaamsdeel van de gevluchte indiaan tonen. Als ze daartoe niet in staat waren, werden ze geëxecuteerd.
Daar de opstanden van de indianen niet ophielden, besloot Arana op
een gegeven moment dat alle dorpshoofden van de Huitotos vermoord
moesten worden, omdat alleen zij achter die opstanden konden zitten. Een
andere maatregel bestond eruit de indianen uit hun dorp af te voeren naar
een meer afgelegen plaats. Stefano Varese beschrijft het in La sal de los cerros als volgt: ‘Verdreven van de hem bekende plek, uit zijn eigen wereld,
verloor de indiaan elke levenslust en legde zich gedwee bij zijn treurige
bestaan neer.’
Sommige Europese natuuronderzoekers die het Putomayogebied in die
periode bezochten, onder wie de Fransman F. Robuchon, zagen wat daar
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gebeurde, maar ‘verdwenen’ kort daarop spoorloos in het oerwoud. Men
schat dat in de ongeveer tien jaar dat ‘koning’ Arana over de oerwouden
van Putomayo heerste er zo’n 40.000 Huitotos zijn omgekomen van de in
totaal 50.000 die er woonden voordat de rubberexploitatie begon. ‘Genocide’ is dan ook de enige juiste kwalificatie die aan het optreden van Arana
gegeven kan worden.
De rubberbazen stonden bekend als coroneles en hun opzichters als conquistadores. Het model van Arana werd in alle rubberkampementen van het
Amazonegebied ingevoerd. De Spanjaard Germinio Garrido bijvoorbeeld,
een steenrijke en ontwikkelde rubberexploitant die de grootste bibliotheek
van de Amazone bezat, ging op een vergelijkbare manier te werk en beschikte over een privéleger van vierhonderd mannen. Daarnaast had hij een
grote harem van indiaanse vrouwen en ontelbare kinderen. Hij heerste als
een strenge en genereuze patriarch over zijn onderdanen tot hij in 1913 stierf.
Een andere steenrijke en eveneens wrede rubberexploitant was de Boliviaan Nicolás Suárez, aan wie een Engels consortium in 1910 het bod deed
zijn grond voor 12 miljoen pond te kopen. Suárez wees dat bod van de
hand, omdat hij het veel te laag vond.
De Venezolaan Tomás Funes, een rubberexploitant aan de bovenloop
van de Orinoco, schopte het daar tot gouverneur. Net zoals Arana en Larrañaga verschijnt hij in de roman La Vorágine. Zijn rijk ging ten onder
toen hij in 1921 werd gefusilleerd, hetzelfde jaar als waarin de Peruaanse
regering aan Handelshuis Arana een gebied van 5.700.000 hectare tussen
de rivieren de Caquetá en de Putomayo in concessie gaf.
Voor wie de geschiedenis van beide mannen kent, is het niet moeilijk de
overeenkomsten te ontdekken tussen het exploitatiesysteem dat Arana in
het Putomayogebied en koning Leopold II van België in Congo opzette.
Zo rond de eeuwwisseling beschouwden beiden de uitgestrekte gebieden
van respectievelijk de Amazone en Afrika als hun privébezit, waarop ze
de oorspronkelijke bewoners als slaven te werk stelden. Beiden waren verantwoordelijk voor een enorme genocide. En geen van beiden is daarvoor
ooit bestraft.
Ook is het opvallend dat de gebeurtenissen in Congo en het Putomayogebied de aanleiding zijn geweest voor twee cruciale romans uit de twintigste eeuw: Heart of Darkness van Joseph Conrad uit 1901 en La Vorágine
van José Eustasio Rivera uit 1924. Maar er zijn nog meer overeenkomsten.
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De Congolese ‘landerijen’ van Leopold II werden in 1908 door de Belgische regering onteigend toen de verschrikkelijke werkomstandigheden
die hij daar had opgelegd bekend raakten en de Europese publieke opinie,
diep verontwaardigd over dergelijke gruwelijkheden, luidkeels maatregelen eiste tegen de Belgische vorst. Dat alles was op gang gekomen door een
rapport dat een Britse diplomaat in 1904 had geschreven.
Opvallend genoeg was het diezelfde diplomaat die de ‘misdaden van
Putomayo’ – gepleegd in de jaren 1910 en 1911 – onderzocht. Zijn rapport
uit 1912 droeg bij aan de uiteindelijke ondergang van Arana’s rijk.
Zowel Julio César Arana als Fitzcarrald hebben in Iquitos een straat
die hun naam draagt, terwijl die Britse diplomaat waarover we het hebben in 1916 op afschuwelijke wijze de dood vond toen hij, na belasterd te
zijn door de smerige manipulaties van de Britse geheime dienst, wegens
verraad werd opgehangen. Zij die in solidariteit, antiracisme, gelijkheid en
gerechtigheid geloven, zijn veel verschuldigd aan deze grote strijder voor
de mensenrechten.
Zijn naam was Roger Casement en hij was afkomstig uit Ierland. T.H.
Lawrence, Lawrence of Arabia, noemde hem ‘de verslagen aartsengel’.
Roger David Casement werd op 1 september 1864 in het vlakbij Dublin gelegen Sandycove geboren (een bekend dorpje trouwens, want in de verdedigingstoren ervan speelt zich de openingsscène van de roman Ulysses van
James Joyce af ), opvallend genoeg in het hetzelfde jaar als Julio César Arana in Peru het levenslicht zag. Zoon van een protestantse vader, die officier
was in het Engelse leger, en een katholieke moeder, behoorden zijn voorouders tot de landadel van Ulster. Hij volgde zijn opleiding aan de Academy
of Ballymena en koos voor de godsdienst van zijn vader. In zijn jeugd was
hij een fervent aanhanger van het unionisme: hij was voor de aansluiting
van Ierland bij het Britse koninkrijk. In 1884 vertrok hij naar Afrika, waar
hij aan een aantal ontdekkingsreizen naar het binnenland deelnam en een
tijdje op olifanten jaagde. Omstreeks 1890 woonde hij in Matadi, aan de
monding van de Congorivier. De romanschrijver Joseph Conrad heeft hem
toen een paar keer ontmoet en in een brief uit 1903 schrijft hij over Casement: ‘Ik ontmoette hem twee jaar geleden in Congo. Hij is een erg vrome,
protestantse Ier. Ik kan u verzekeren dat hij een schoon geweten heeft. Hij
heeft iets van een avonturier en ik heb hem door het oerwoud zien lopen
met slechts een stok en twee honden als bescherming.’
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In 1892 werd hij lid van de Britse diplomatieke dienst in de koloniën.
Hij zat achtereenvolgens in Niger, Mozambique, Angola en Zuid-Afrika.
In 1900 werd hij consul in Congo-Vrijstaat, vandaag de dag Democratische Republiek Congo geheten, een reusachtig gebied dat na de verdeling
van Afrika op de Conferentie van Berlijn in 1884 en 1885 praktisch als
privébezit aan koning Leopold II van België was toegewezen. Casement
reisde door het hele land en bezocht de plaatsen waar de Belgische vorst
bedrijven had opgezet om de rijkdommen waarover het land beschikte
te kunnen exploiteren. In 1904 publiceerde hij een gedetailleerd rapport
waarin met een overvloed aan feiten het tirannieke en bloedige karakter van het regime van Leopold II in Congo aan de kaak werd gesteld.
Marteling, verminking en executie waren aan de orde van de dag in de
methodes die de Belgische opzichters van de bedrijven toepasten om de
inboorlingen, die in heuse slavernij leefden, ertoe te dwingen de vereiste
productiequota van hardhout en ivoor te halen. Om de inboorlingen af te
schrikken werden op de palissades van de Belgische kampementen langs
de Congorivier vaak de hoofden van gedode opstandelingen gespietst. De
aanklachten van westerse diplomaten en journalisten, vooral die van Roger Casement en de Engelse journalist E.D. Morel, zorgden voor zoveel
opschudding in Europa dat de Belgische regering Leopold II in 1908 zijn
heerschappij over Congo-Vrijstaat afnam. Onder de naam Belgisch Congo kreeg het ministerie van Koloniën het gebied in handen. Men schat
dat er in Congo van 1885 tot 1908, de periode dat de Belgische vorst er de
scepter zwaaide, meer dan 12 miljoen inboorlingen van hun geboortegrond
werden verdreven. Het merendeel op de vlucht voor het geweld van een
koloniaal regime dat ontelbare mensen de dood injoeg.
Kortom, een genocide dus. De eerste grote slag die in naam van de
mensenrechten in Afrika werd gewonnen. De generaal die voor die triomf
zorgde, was zonder twijfel Roger Casement. En hoewel deze zaak in Londen niet zo best viel, wellicht omdat het in de openbaarheid brengen van
een rapport van een dergelijk kaliber politiek gezien ‘niet erg opportuun’
werd geacht, werd Roger Casement in 1906 tot consul-generaal in Río de
Janeiro benoemd, waardoor hij vergeleken met zijn eerdere diplomatieke
posten in Afrika in rang steeg.
Joseph Conrad, die in Heart of Darkness een indrukwekkend portret van
de Vrijstaat van Leopold II zou schilderen, merkte bij een bepaalde gelegenheid over Casement op: ‘Hij kon dingen vertellen die ik liever wilde

188 | de helse rivier. een reis langs de amazone

vergeten of nooit te horen had gekregen. Ik heb slechts een paar maanden
in Afrika gezeten, terwijl hij daar jaren had gewoond.’
In die jaren bestond er al een grote bewondering voor Casement: hij was
de vleesgeworden gentleman die voor de minst bedeelden opkwam. Enkel
en uitsluitend omdat de Britse geheime dienst niet op de hoogte was van
zijn ideeën, kreeg hij de eer in 1911 door koning George V geridderd te
worden. Voortaan mocht hij zich ‘sir’ laten noemen. Dat nieuws ontving
hij terwijl hij in Putomayo bezig was de activiteiten van Handelshuis Arana te onderzoeken. Hij was toen al een fervente tegenstander van elk soort
imperialisme, inclusief het Britse, dat hij paradoxaal genoeg zelf diende.
In 1906 en 1907 publiceerden twee kranten uit Iquitos, La Felpa en La
Sanción, verschillende artikelen van de journalist Benjamin Saldaña Rocca
over de wreedheden die Handelshuis Arana bij de rubberexploitatie in het
Putomayogebied beging. Sommige burgers protesteerden en de Peruaanse
autoriteiten probeerden onderzoekscommissies in te stellen. Maar in de
praktijk gebeurde er niets. De twee kranten werden gesloten door toedoen
van twee invloedrijke vrienden van Arana en op de markt ging de verkoop
van indiaanse slaven, van wie de prijs schommelde tussen de 20 en 40
pond, gewoon door. Wanneer een tapper in een kampement werd betrapt
bij het lezen van die artikelen werd hij gestraft door zijn lippen dicht te
naaien of gloeiend hete was in zijn oren te gieten.
In 1908 diende de journalist Saldaña persoonlijk een officiële aanklacht
tegen Arana in bij de rechtbank vanwege wat er in het Putomayogebied
gebeurde. ‘Ik, Benjamin Saldaña Rocca,’ begon hij zijn aanklacht, ‘beschuldig Handelshuis Arana van moord, brandstichting, oplichting en diefstal
en bovendien van gruwelijke geweldpleging en marteling door middel van
water, vuur en zweepslagen…’ Vervolgens somde hij een groot aantal concrete gevallen van marteling en moord op begaan door opzichters en vertegenwoordigers van de Peruvian Company. Maar de bijna absolute macht
die Arana bezat, zowel in Iquitos als in de lobby bij de regering in Lima,
maakte dat de zaak opnieuw in de doofpot belandde.
In 1909 echter kwamen door een onverwachte gebeurtenis de misdaden
die in het Putomayogebied werden begaan in Engeland in de openbaarheid, waarop het in de jaren daarna afgelopen zou zijn met de lucratieve
handel van Arana’s bedrijf. Begin 1909 namelijk zakten twee jonge Amerikaanse spoorwegarbeiders, Perkins en Hardenburg, vanaf het Caucadal
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in Colombia, waar ze bij de aanleg van een spoorlijn hadden gewerkt, per
kano de Amazone af. In zekere zin maakten ze die tocht op goed geluk.
Ze wilden namelijk naar Manaus om werk te vinden in de bouw van een
spoorlijn die het bedrijf van de Amerikaanse magnaat Percival Farquhar
tussen de rivieren Río Madeira en Mamoré aangelegde. Er werd gezegd
dat de lonen daar vier keer zo hoog waren dan gewoonlijk in de spoorbouw. Vandaar dat talloze Amerikaanse en Europese jongens als vliegen
op de stroop afkwamen.
Tijdens hun tocht werd Perkins geveld door malaria en Hardenburg
legde bij een klein haventje aan om hulp te zoeken. De twee jongens
brachten een paar dagen door in het huis van een Colombiaanse rubberexploitant en het nieuws van hun aanwezigheid in het Putomayogebied
bereikte dan ook al snel de mannen van Arana. Een van zijn opzichters,
Miguel Loayza, die later een van de wreedste handlangers van de machtige rubberexploitant zou blijken te zijn, liet de twee Amerikanen naar de
overslaghaven El Encanto afvoeren, waar hij ze opsloot op beschuldiging
van spionage voor Colombia.
Uit vrees echter voor Amerikaanse tegenmaatregelen beging Loayza de
‘fout’ ze niet te vermoorden, zoals gewoonlijk met elke buitenlander gebeurde die zich zonder nadrukkelijke toestemming van Arana in zijn gebied waagde. Uiteindelijk werden de twee jongens vrijgelaten en wisten ze
Manaus te bereiken. Van daaruit keerde Perkins terug naar de Verenigde
Staten om een kuur tegen malaria te ondergaan, terwijl Hardenburg ertoe
overging alle gruwelijkheden wereldkundig te maken die hij tijdens zijn
gevangenschap in El Encanto had gezien en waarover hij ook door talloze
getuigen had horen vertellen.
In Manaus durfde niemand tegen de machtige Arana in te gaan en er
was dan ook geen enkele krant die de beschuldigingen van de Amerikaan
wilde publiceren. Hardenburg wist door het geven van Engelse les voldoende geld bijeen te brengen om een overtocht naar Engeland te betalen.
Eenmaal in Londen zocht hij contact met verenigingen die tegen slavernij
en voor mensenrechten streden. En er werd naar hem geluisterd.
Enkele maanden later publiceerde hij in het Londense tijdschrift The
Truth een artikel over de wreedheden die werden begaan in de gebieden
waarover de Peruvian Company heerste, een bedrijf waarvan een groot
deel van het kapitaal Engels was en waarvan vijf belangrijke directeuren
in Engeland woonden. Het eerste artikel over het Putumayogebied droeg
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de veelzeggende ondertitel ‘Het paradijs van de duivel’. In zijn verhaal had
Hardenburg talloze getuigenissen over moord, verminking en verkrachting
opgenomen om te laten zien hoe in de rubberkampementen van Arana op
meedogenloze en systematische wijze de mensenrechten werden vertrapt.
Een uitspraak van Loayza vat de houding van de Peruvian Company tegenover de indianen perfect samen: ‘Het zijn beesten, geen mensen.’ Later
zou Hardenburg nog een boek schrijven over zijn ervaringen.
De Engelse publieke opinie reageerde verontwaardigd en de Britse
Vereniging ter Bescherming van de Inboorlingen en tegen de Slavernij
eiste onmiddellijke maatregelen van de regering. Die Vereniging eiste ook
dat de vijf Engelse directeuren van Arana’s bedrijf publiekelijk uitleg zouden geven over de beschuldigingen van Hardenburg. Maar dat weigerden
ze, omdat een dergelijke openbare verschijning volgens hen ‘volstrekt zinloos’ was.
Arana probeerde opnieuw zijn invloed aan te wenden en reisde persoonlijk naar Londen om de beschuldigingen van Hardenburg te weerleggen, waarbij hij, om het schandaal in de doofpot te stoppen, journalisten
en politici trachtte om te kopen. Dat haalde weinig uit: de minister van
Buitenlandse Zaken, de Labourist Edward Gray, besloot een onderzoek
in te stellen. En om dat te leiden, beschikte hij slechts over één geschikte
kandidaat: zijn consul-generaal in Río de Janeiro, Roger Casement.
‘Zijn reis naar het Putomayogebied is even indrukwekkend als zijn verslag
erover’, schrijft een biograaf van Casement, Angus Mitchell. ‘Maar het is
niet het verslag van een imperiale veroveraar, maar van een anti-imperialistische onderzoeker.’
Casement werd in april 1910 naar Londen geroepen en op 13 juli kreeg
hij de opdracht naar het Putomayogebied af te reizen en onderzoek te
doen naar ‘de toestand waarin de Britse onderdanen daar verkeren’, waarbij
‘Britse onderdanen’ sloeg op de negers uit Barbados die Arana in dienst
had. Zij vormden slechts een voorwendsel om een dergelijke groot onderzoek door het Engelse parlement goedgekeurd te krijgen. Bovendien
was de missie van Casement zelf eigenlijk geheim. Er reisden met de onderzoekscommissie namelijk ook een aantal door de Peruvian Company
uitgekozen personen mee, onder wie een paar Engelsen. Het doel van de
commissie was dan ook uiteindelijk niet zozeer om de relatie tussen de
tappers en het bedrijf van Arana te onderzoeken, maar vooral de uitbrei-
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ding van de commerciële mogelijkheden van de rubberexploitatie in het
Putomayogebied. De kosten van de reis kwamen daarom voor rekening
van het bedrijf. Casement had geheime instructies meegekregen en was
ervoor gewaarschuwd niet de communicatiekanalen van het bedrijf te gebruiken om de regering over zijn eigen onderzoek in te lichten. De reis was
al met al niet ongevaarlijk voor hem.
Casement kwam op 8 augustus 1910 in Belém do Pará aan. Van daaruit
voer hij verder de Amazone op en bereikte op de 31e van dezelfde maand
Iquitos. Daar stapte hij vervolgens over op een schip van het bedrijf van
Arana, El liberal, dat hem naar La Chorrea bracht, een overslaghaven van
rubber aan de Putomayorivier, waar hij 22 september arriveerde.
Ondanks alle obstakels die de mannen van Arana op zijn weg plaatsten,
geënsceneerde ontmoetingen met ‘gelukkige’ indianen en het uitwissen
van alle sporen die de werkelijke levensomstandigheden van de rubbertappers bewezen, slaagde Casement erin een groot aantal kampementen
te bezoeken, waarbij hij indiaanse tappers, handelaars, bedrijfsleiders en
opzichters ondervroeg, vooral dan de uit Barbados afkomstige negers, die
Britse onderdanen waren en die Arana had geronseld om zijn gewapende
bendes te leiden. Casement ondervroeg er minstens dertig. Daarbij bleek
dat velen van hen niets liever wilden dan, wanneer hun contract eenmaal
afliep, zo snel mogelijk het Putomayogebied verlaten om alles te kunnen
vergeten wat ze daar gezien en meegemaakt hadden.
Op 25 november 1911 keerde Casement terug naar Iquitos. In zijn koffer had hij een enorme hoeveelheid informatie over allerlei schendingen
van de mensenrechten. Door hem zelf uit de mond van getuigen opgetekend. Bovendien had hij ook steeds een eigen reisdagboek bijgehouden.
Toen hij bij terugkomst in Iquitos de Union Jack zag wapperen op het
Britse consulaat, schreef hij daarin: ‘Hoera! Ik ga de Britse vlag groeten.
Ik? Aangezien hier geen Ierse vlag is, groet ik deze maar, die vandaag toch
een beetje wappert met dezelfde trots als de gentleman voelt die opkomt
voor de zwakken.’
Dat moet de laatste keer in zijn leven zijn geweest dat hij Engeland
prees.
In januari 1912 keerde hij terug naar Londen en in maart had hij zijn onderzoeksrapport af. Het document werd een paar maanden geheimgehouden. Uiteindelijk werd het in juli gepubliceerd, met de titel The Blue Book
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en een omvang van 135 pagina’s. Zonder enig understatement kwalificeerde
Casement het optreden van Handelshuis Arana als ‘genocide’. Het aantal indianen dat in een periode van 12 jaar door toedoen van het bedrijf
was omgekomen, schommelde tussen de 30.000 en 40.000. Het rapport
bevatte een gedetailleerde opsomming van de wreedheden die waren begaan, geheel onderbouwd met verslagen van ooggetuigen die met naam en
toenaam werden genoemd. Een groot deel van die ooggetuigenverslagen
was afkomstig van de negers uit Barbados, zoals eerder gezegd, Britse onderdanen, van wie sommigen zelfs hadden bekend aan de martelingen en
moorden te hebben deelgenomen. Casement omschreef de handlangers
van Arana als ‘beroepsmoordenaars en -folteraars’, omdat hun rijkdom
evenredig toenam met het aantal misdaden dat ze begingen. Tevens stelde
hij dat Handelshuis Arana de exploitatie van de indianen in stand hield
door ‘gehoorzaamheid af te dwingen door middel van terreur’, terwijl hij
de opstelling van de Engelse directeuren van de Peruvian Company in
Londen als een ‘grove nalatigheid’ kwalificeerde.
In zijn verklaringen toonde Casement zich erg sceptisch over een mogelijke oplossing voor het probleem van de indianen in het Putomayogebied: ‘Voor de blanken hebben ze dezelfde rechten als een papegaai of een
aap.’ In zijn reisdagboek vergeleek de diplomaat de gruwelijkheden die in
Congo werden begaan met die uit het Putomayogebied en stelde dat hervormingen in het laatste geval veel moeilijker, zo niet onmogelijk waren:
‘Daarginds, bij de Amazone, is de duivel dieper geworteld en ouder.’
Casement velde harde oordelen over de Spaanse en Portugese kolonisatie, maar ook voor de Britse opstelling had hij geen goed woord over.
In zijn dagboeken uitte hij zijn bezorgdheid over de verdwijning van het
oerwoud in het Amazonegebied, over de rechten van de landlozen en over
de behandeling van de indianenstammen. Door hun antiracisme en antiimperialisme, ongekend voor die periode, doen die dagboeken verbazingwekkend modern aan.
De beschuldigingen zorgden voor een geweldige opschudding in de
publieke opinie. En niet alleen in de Britse, maar ook in de Europese en
Noord-Amerikaanse. In Spanje publiceerde de schrijver Ramiro Maetzu
een artikel over de zaak in het dagblad ABC, waarin hij het optreden van
Arana erg hard veroordeelde.
Ook het Vaticaan wilde niet achterblijven en publiceerde in juli 1912
een bul van paus Pius X, getiteld Lacrimibili Stato Indorum. En onder het
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goedkeurende oog van de Heilige Stoel reisden in 1913 vijf Ierse franciscanen naar het Putomayogebied af om onderzoek te doen naar de toestand
van de indianen daar. De handlangers van Arana wisten hen sluw om de
tuin te leiden en toen de paters naar Europa terugkeerden, was het enige
wat ze in hun verslag vermeldden dat ze in het Putomayogebied meer dan
6000 indianen hadden bekeerd en getrouwd.
Na de onthullingen van Casement begonnen de aandelen van de Peruvian Company op de Londense beurs te kelderen. Veel bazen van de rubberkampementen in het Putomayogebied en chefs van Arana’s kantoren
in Iquitos en Manaus sloegen op de vlucht uit vrees voor mogelijke strafvervolging, na eerst een greep in de kas te hebben gedaan voor zo’n 10.000
pond. Ook de productie van de rubberkampementen zakte in.
Terwijl de Peruvian Company bankroet dreigde te gaan, eiste de publieke opinie dat er koppen zouden rollen. De schuld van het bedrijf schoot in
een paar weken omhoog naar meer dan 200.000 pond.
Arana reisde in maart 1913 naar Londen en verklaarde zich voor een
parlementaire commissie van het Lagerhuis onschuldig, terwijl hij Hardenburg en Casement ervan beschuldigde oplichters te zijn. De weerstand
tegen hem nam daardoor alleen maar toe. Maar omdat hij Peruaans onderdaan was, kon hij niet in Engeland worden gearresteerd en berecht, zoals
een groot deel van de publieke opinie eiste.
Datzelfde jaar werd de Peruvian Company bankroet verklaard en Julio
César Arana tot zijn liquidator benoemd.
Edward Gray, de Labourminister van Buitenlandse Zaken die opdracht
had geven voor het onderzoek naar Arana, schreef toen hij het rapport
van Casement had gelezen: ‘De waarheid zeggen is niet zo moeilijk, het
probleem is dat je de mensen er ook van moet overtuigen.’
Je vraagt je echter af of de geschiedenis geen andere loop zou hebben genomen als er in 1876 geen belangrijke ‘diefstal’ was gepleegd door twee
Engelse natuuronderzoekers in dienst van het ministerie van Buitenlandse
Zaken, Clement Robert Markham en Henry Alexander Wickam. Ondanks het verbod zaad van de rubberboom uit Brazilië uit te voeren en
de douanecontrole in Belém do Pará wisten de twee wetenschappers door
omkoping 70.000 zaadjes van de beste rubberboom uit het Amazonegebied, de Hevea brasiliensis, over de grens te krijgen. Naar Londen overgebracht en gezaaid in de botanische tuin van Kew ontkiemden er bijna
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tweeduizend. De jonge plantjes werden vervolgens vanuit Kew Gardens
naar Ceylon, Maleisië en het Nederlandse Oost-Indië overgebracht, waar
er industriële plantages mee werden opgezet. In 1910, 34 jaar na de diefstal, toen de bomen op regelmatige wijze sap begonnen te leveren, kon de
oogst beginnen. De Engelsen waren geduldig en wachtten het moment
af waarop de prijzen van het Aziatische rubber, van eenzelfde kwaliteit
als dat uit de Amazone, concurrerend waren geworden, iets wat vooral
afhankelijk was van betere transportmogelijkheden. Bovendien gedroegen
de Engelse bedrijven zich op de oosterse rubberplantages beter. Ook al
ronselden ze goedkope arbeidskrachten, er was geen sprake van slavernij,
ook al rationaliseerden ze de productie van het rubber, ze putten de bomen
niet uit en hielden de bossen in stand.
Omstreeks 1912, toen de schandalen in het Putomayogebied zoveel opschudding veroorzaakten, roofden de nieuwe Engelse plantages in Azië
het geld uit de zakken van de Zuid-Amerikaanse rubbermagnaten. En het
succes van het Amazonerubber was even snel voorbij als dat het gekomen
was. De grote rijkdommen smolten als sneeuw voor de zon, de steden met
al hun pracht en praal begonnen te vervallen en het groene goud werd
weer simpelweg wat het altijd voor de indianen was geweest: ‘de boom die
huilt’.
Zou Engeland het schandaal over Arana zo enorm hebben opgeblazen
in de publieke opinie als het zelf nog niet de Aziatische kaart had kunnen
uitspelen? Zou een onderzoek zoals dat van Casement van de grond zijn
gekomen als die oosterse plantages er niet waren geweest? Of had men
zich dan doof gehouden, zoals al zo vaak was gebeurd, voor de schrijnende
protesten van de indianen?
Omdat geschiedenis nu eenmaal geen exacte wetenschap is, geeft ze ons
erg zelden precieze antwoorden en eindigt ze bijna altijd met een vraagteken.
De taxichauffeur José vertelde me op een dag dat aan de rivier de Yapurí,
ten zuiden van het Drielandenpunt en op Peruaans grondgebied, een achttal indianendorpen liggen waarvan de inwoners niets met de blanken te
maken willen hebben.
‘Een paar jaar geleden is er van hieruit een groep kolonisten naartoe
vertrokken, omdat er werd gezegd dat de grond er goed is om een boerderij te beginnen. Maar die weerbarstige indianen ontvingen ze met een
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pijlenregen en degenen die te dicht in de buurt kwamen werden zelfs verrot geslagen, zoals we hier zeggen.’
‘Die hebben hun lesje wel geleerd met de blanken.’
‘Zo is het maar net. Daarna zijn er twee wetenschappelijke expedities
naartoe getrokken. Ik weet dat, omdat ze een paar dagen halt hebben gehouden in Leticia en ik een keer hun chauffeur ben geweest. De eerste
keer was in 2000 en de tweede keer dit jaar, nog maar een paar maanden
geleden. Ze kregen die indianen alleen maar te zien, met ze praten lukte
niet. Voor hen zijn alle blanken hetzelfde, of het nu wetenschappers, kolonisten of missionarissen zijn, in hun ogen veroorzaken ze alleen maar
ellende.’
‘En jij, wat denk jij ervan?’
Hij haalde zijn schouders op.
‘Tja, de beschaving gaat nu eenmaal door en is op geen enkele manier
tegen te houden. Maar ik zou het ook niet prettig vinden als vreemdelingen ongevraagd in mijn huis kwamen rondneuzen.’
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10 | De nacht van de aartsengel
Op een middag maakte ik in een klein motorbootje een tocht over de Erené,
een kleine zijrivier van de Amazone op Peruaans grondgebied die tegenover
Leticia in de rivier uitmondt. Erené betekent in de taal van de Ticanus ‘gift
van God’. De schipper heette Kennedy en praatte amper. Hij glimlachte
alleen maar wanneer ik hem wat vroeg. Wellicht verstond hij geen Spaans.
De andere man aan boord, bij wie ik het schip had gehuurd, heette Lucho,
was iets ouder dan 60 jaar, klein, gespierd en lelijk. Hij probeerde als gids
op te treden en vertelde vooral over zaken uit de geschiedenis.
‘Het rubber begon men aan het begin van de 20e eeuw te exploiteren
op het eiland Marajó, in de streek van Belém, het is maar dat u het weet’,
zei hij tegen me toen we net de haven van Leticia waren uitgevaren. ‘Een
Colombiaan liet aan een Engelsman een bol rubber zien en legde hem uit
waar dat vandaan kwam. En die Engelsman riep uit: “Ik wil er duizend
zoals die!” Zo begon de enorme bloei van de rubberindustrie.’
‘Aha’, antwoordde ik.
Even later ging hij verder:
‘Toen Orellana de Amazone afzakte, hielpen de indianen hem: de oeverbewoners zijn altijd vreedzaam geweest en daarom verliep zijn reis zonder problemen. Het is maar dat u het weet.’
‘Aha.’
Hoewel hij moest hebben gemerkt dat het me niet interesseerde, ging
hij door met vertellen:
‘Aan de bloei van de rubberindustrie kwam een einde omdat de bomen
werden aangetast door een vreemde ziekte uit Europa. Het is maar dat u
het weet.’
‘Aha.’
‘Volgens sommige geschiedschrijvers hadden de indianen uit de streek
van Leticia hun eigen geschreven taal, maar de Spanjaarden hebben elk
spoor daarvan uitgewist.’
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‘Aha.’
Misschien omdat hij wat vermoeid was geraakt door mijn zwijgzaamheid vroeg hij plots:
‘En wat doet u, beste vriend?’
‘Ik ben geschiedschrijver… specialist in de geschiedenis van ZuidAmerika.’
‘Aha’, antwoordde Lucho.
En vanaf dat moment praatte hij alleen nog maar over flora en fauna,
een veel leuker onderwerp, maar het bleef me onduidelijk of hij daar echt
iets van af wist:
‘Dat is een rode arend, daarvan wordt gezegd dat hij slangen hypnotiseert met zijn blik en gezang. Zo verlamt hij ze om ze op te kunnen eten…
Het is maar dat u het weet.’
‘Aha… En wanneer zingen ze, ’s morgens of ’s avonds?’
Toen we de Erené opvoeren, kwamen we langs een post van de Peruaanse grenspolitie. Het was niet veel meer dan een tambo, een schamele
hut waarin vier agenten en twee vrouwen woonden met wat varkens en
een twintigtal kippen. Ik moest mijn paspoort laten zien en de agenten
vroegen me sigaretten.
‘En,’ vroeg ik, terwijl een van hen een stempel zocht om in mijn paspoort te zetten, ‘is er veel toerisme in deze streek?’
‘Nou er zijn wat natuurliefhebbers die elke nacht onder de blote hemel
slapen. Het zijn Chinezen, maar ik weet niet of het nu Japanse of Koreaanse Chinezen zijn.’
‘Komen er hier veel Chinezen dan?’
‘Sinds Fujimori ten val is gekomen nauwelijks nog… Het lijkt erop dat
ze daardoor bang zijn geworden.’
Later, toen we weer op de Amazone waren, legden we aan bij een klein
dorp op de zuidoever om wat te eten en een biertje te drinken. Het dorpje
heette Puerto Alegría en het bestond uit zo’n twintig tot dertig houten
huizen op hoge palen, die vanaf de steiger twee rijen vormden langs de
rivier. Erachter lag het oerwoud, dat erg dicht leek te zijn.
De cafébaas Doña Monica, een vrouw van zo’n 60 jaar, was haar kleinzoon Francisco Javier lees- en schrijfles aan het geven. Ze praatte graag en
kon goed vertellen. Terwijl het jongetje al zijn aandacht bij het schrijven
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van letters had, vertelde doña Monica dat haar kleinzoon een goede leerling was.
‘Hij is de beste van de school en ik wil dat hij verder gaat studeren in
Iquitos. Zijn vader wilde dat tot nu toe niet, omdat het zijn enige zoon is
en hij hem steeds bij zich wilde hebben. Maar nu hij een dochtertje heeft
gekregen, laat hij hem misschien wel gaan.’
Ik vroeg haar hoe lang ze al in Puerto Alegría woonde.
‘Ik ben hier veertig jaar geleden naartoe gekomen. Nadat ik ben getrouwd, ben ik hier gebleven. Vroeger was het hier heel anders. Daarginds’,
ze wees op een punt waar het oerwoud ophield, ‘hoorde je ’s nachts tijgers
brullen. En de boa’s verslonden de kippen in mijn kippenhok. Daar was ik
verschrikkelijk bang voor. Op een keer toen ik ’s nachts lawaai hoorde en
met de lamp naar buiten ging, zag ik een enorme boa van wel vijf meter
lang die zich om een kip had gedraaid om die te wurgen. Ik rende naar
de rivier. Er kwam een boot langs en ik schreeuwde: “Wie is daar?” De
schipper antwoordde me: “Ik ben het, doña Monica, Alejo. Wat is er aan
de hand?” “Heb je een kapmes?” “Ja.” “Nou, ga met me mee dan.” De boa
zat nog altijd om de kip heen gedraaid en Alejo zei: “We moeten wachten
tot hij de kip verslonden heeft en weer naar buiten komt.” Toen de slang
wilde ontsnappen door het gat waardoor hij naar binnen was geglipt, hakte
Alejo met één haal zijn kop eraf. En sindsdien ben ik niet bang meer voor
boa’s en heb er heel wat gedood. Maar nu zie je ze hier niet meer. En tijgers
al evenmin.’
1913 was een rampzalig jaar voor de Amazone. De rijkdom die het rubber
had gebracht ging in rook op en steden als Iquitos, Manaus en Belém,
die even vitaal waren als het groene paradijs dat ze omringde, raakten in
een diep verval. Veel immigranten die vanuit Europa naar het Amazoneoerwoud waren getrokken om rijk te worden, keerden met lege zakken
naar de Oude Wereld terug. Het merendeel van de rubberexploitanten
ging failliet, waarbij ze enorme schulden, kasten van huizen, dure koetsen
en een overvloed aan uit Europa en de Verenigde Staten geïmporteerde
luxeartikelen achterlieten. Sommigen pleegden zelfmoord en een aantal,
onder wie veel handlangers en opzichters van Arana, belandde in de gevangenis vanwege hun misdaden tegen de indianen.
Arana, die machtige vrienden had en nog altijd over aanzienlijke rijkdommen beschikte, wist langzaam maar zeker te ontkomen aan de finan-
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ciële storm waarin hij zich bevond. In 1920 had hij de Peruvian Company
geliquideerd en slaagde hij erin tot senator te worden gekozen voor de
provincie Loreto, waarin Iquitos ligt, een positie van waaruit hij tevergeefs
probeerde de rubberindustrie nieuw leven in te blazen.
Er wordt gezegd dat hij achter de schermen betrokken was bij de opstand die tot de Peruaanse verovering van Leticia en de oorlog met Colombia leidde. Maar die korte oorlog, die eindigde met de overwinning
van Colombia, betekende het einde voor Arana: het hele Putomayogebied
werd bij Colombia ingelijfd.
Niettemin bereikte Handelshuis Arana in 1938 een akkoord met de Colombiaanse regering over een schadeloosstelling, waarbij de totale waarde
van de bezittingen die het bedrijf in het Putomayogebied had op 200.000
dollar werd gesteld. Volgens de kranten uit die periode betaalde de Banco
Agrícola de Colombia daarvan korte tijd later 40.000 dollar. In 1964 voldeed de Caja Agraria Colombiana het resterende deel. Het bedrijf was
inmiddels echter allang geen bezit meer van de familie Arana, maar van
Victor Israel, een advocaat uit Iquitos. Deze van Malta afkomstige Jood
had, na te hebben ontdekt dat er munt viel te slaan uit de onduidelijke
status die de voormalige rubberbossen en -kampementen van Arana in het
Putomayogebied hadden, alle bezittingen van hem daar opgekocht en had
vervolgens een akkoord met de Colombiaanse regering gesloten dat hem
geen windeieren legde.
De belangrijkste rubberkampementen zijn vandaag de dag boerderijen
en in La Chorrea bijvoorbeeld staat een agrarische school. De streek komt
ook regelmatig in het nieuws vanwege de drugsbendes, guerrilla’s en paramilitairen die er opereren.
Het laatste ‘huzarenstukje’ dat Arana uithaalde alvorens hij de rubberkampementen in het Putomayogebied verliet, was om 2000 Huitotofamilies met zich mee te nemen en die als slaven tewerk te stellen op zijn
landerijen in de buurt van Iquitos. Sommigen konden een paar jaar later
naar hun geboortegrond terugkeren. Maar de meesten bleven aan de rivier
de Nanay bij Iquitos wonen, waar ze vandaag de dag grond bezitten die
hen door de regering is geschonken.
De Catalaanse missionaris Estanislao de Corts had in 1934 het volgende
gesprek met een Huitoto-indiaan die, nadat hij uit Iquitos was gevlucht, te
voet zijn dorp in het Putomayogebied had weten te bereiken:
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‘Hoe lang heb je erover gedaan om hier te komen?’
‘Ik heb de maan drie keer zien afnemen en toen ik hier aankwam, stond
ze in het eerste kwartier.’
‘En kon je onderweg iets te eten vinden?’
‘Waar varkens, apen, koeien en kalkoenen voedsel vinden, daar komt
een Huitoto niet om van de honger.’
Julio César Arana vertrok uit Iquitos en vestigde zich in Lima, waar hij
ook stierf. Het jaartal van zijn dood heb ik nergens kunnen achterhalen. In
sommige teksten wordt beweerd dat hij waanzinnig is gestorven, maar dat
lijkt twijfelachtig. Zijn vrouw, Eleanora Zumaeta, die over een groot kapitaal beschikte, woonde in Genève en is daar, zonder dat er verder nog veel
van haar werd vernomen, overleden. De oudste zoon van Arana pleegde in
de jaren 60 zelfmoord door zich in Iquitos, in de bar van Hotel de Turistas,
door het hoofd te schieten. En de schoondochter van de almachtige Julio
César werd een aantal jaren geleden waanzinnig aangetroffen in haar huis
in een dure buurt van Lima, Miraflores. Ze had zich daar samen met haar
verlamde zoon, de kleinzoon van de grote Arana dus, opgesloten. Haar
enorme villa was in een smerige zwijnenstal veranderd.
Zo eindigde Handelshuis Arana: te midden van smerigheid en waanzin.
Het zou een mooi onderwerp voor een grote tragedieschrijver kunnen zijn
geweest.
In Iquitos is een straat, vlakbij de Betlehembuurt, die naar Arana is vernoemd. Zijn naam dwingt bij de een nog altijd diep respect af, terwijl hij
bij de ander koude rillingen bezorgt. In de provincie Loreto rust een taboe
op alle gruwelijkheden die zich in het verleden hebben afgespeeld rond het
rubber. De burgerij van Iquitos voelt zich nog altijd schatplichtig aan zijn
‘pioniers van de beschaving’, onder wie Carlos Fernando Fitzcarrald en
Julio César Arana een ereplaats innemen. En de Peruaanse intellectuelen
doen er al meer dan een eeuw het zwijgen toe.
Nadat Roger Casement in 1912 uit Río de Janeiro was teruggekeerd naar
Engeland om zijn rapport over het Putomayogebied te schrijven, verliet
hij de diplomatieke dienst en begon zich in het geheim voor de Ierse bevrijdingsstrijd in te zetten. Hij gaf zijn eretitels en onderscheidingen terug
aan de regering en weigerde het pensioen waar hij door zijn diensten voor
de Britse kroon recht op had.
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In juli 1914 reisde hij naar New York om geld in te zamelen voor een nationalistische organisatie, de Irish National Volunteers, en toen een maand
later de Eerste Wereldoorlog uitbrak, vermoedde hij dat Duitsland een
bondgenoot kon zijn in de Ierse bevrijdingsstrijd. In november reisde hij
dan ook naar Berlijn, maar omdat men daar niet erg warm liep voor de Ierse zaak, was hij gedwongen met lege handen naar Ierland terug te keren.
In februari 1916, toen de strijd om de Somme in volle gang was, kleurden de velden van het oude Europa rood in een verschrikkelijk, nog nooit
vertoond bloedbad en de rest van de wereld keek stomverbaasd toe bij
die orgie van waanzin en vernietiging. Omdat Frankrijk tot niets anders
in staat was dan zijn eigen grondgebied te verdedigen en het Engeland
grotendeels aan slagkracht ontbrak, dacht Duitsland al bijna de overwinning behaald te hebben. Het besloot daarom de onafhankelijkheidsstrijd
van de Ieren te steunen, onder andere om op die manier Engeland van het
Europese front af te leiden met een oorlog in eigen huis. De Ierse verzetsorganisaties hadden besloten op paasmaandag 24 april in opstand te
komen. Voor de benodigde wapens reisde Roger Casement af naar Berlijn.
Hij kreeg 25.000 geweren en één miljoen kogels die de Duitsers aan
het oostfront op de Russen hadden veroverd. Op 9 april werden die met
een Noors schip, de Aud, naar Ierland vervoerd. Casement zelf ging met
andere Ierse nationalisten aan boord van een Duitse onderzeeër die hen
op Goede Vrijdag 21 april aan de Ierse kust afzette. Twee dagen voordat de
Paasopstand in Dublin begon, de beruchte Easter Rising.
Het bleek een rampzalige onderneming. De Britse geheime dienst
wist bijzonder snel en effectief de telegrafische berichten tussen de Ierse
opstandelingen en de Duitse ambassade in New York te onderscheppen.
Diezelfde dag nog, op 21 april, werd Casement gearresteerd in Banna
Strand, een klein kustplaatsje in het graafschap Kerry, in de buurt van het
dorp Tralee – op praktisch dezelfde plek als waar hij aan land was gegaan.
Zijn twee metgezellen wisten te ontkomen.
Een paar uur later werd de Aud door de Royal Navy onderschept, de
Duitse bemanning gearresteerd en de lading wapens geconfisqueerd. Het
schip werd naar de haven van Queenstown gesleept en daar opgeblazen.
De arrestatie van Casement en de vondst van de lading wapens alarmeerden de Britse legerleiding in Dublin over een mogelijke opstand. Zo
kon de Paasopstand door de politie en het leger worden onderdrukt. De
belangrijkste leiders ervan werden standrechtelijk veroordeeld en de eerste
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grote opstand voor de onafhankelijkheid van Ierland draaide uit op een
mislukking. In de andere Ierse graafschappen kreeg de opstand in Dublin
niet de steun waarop de opstandelingen in de hoofdstad hadden gerekend.
De onafhankelijkheidsstrijders hadden namelijk gebrek aan wapens… de
wapens die Casement in Duitsland had losgekregen.
Roger Casement werd naar Londen overgebracht en in eerste instantie in
de beruchte Tower opgesloten. Zijn berechting wegens hoogverraad begon op 26 juni 1916 en duurde vier dagen. Het was de eerste keer dat er in
Engeland iemand in de beklaagdenbank zat vanwege verraad dat hij op
het grondgebied van een ander land had begaan. Hierover bestond slechts
een dubbelzinnige en stokoude wet: het Statuut van het Verraad uit 1351,
geschreven in een Normandisch Frans tijdens de regering van Edward
III. Daardoor kon de hoofdaanklager een hard requisitoir houden vol met
valse aantijgingen, waartegen de verdediging van Casement, die toch betere argumenten aandroeg dan het parket, onvoldoende weerwoord had
om het pleidooi te ontkrachten. Omdat geen enkele Engelse advocaat hem
wilde verdedigen, werd Casement door de Ierse advocaat A.M. Sullivan
bijgestaan.
Maar het waren vooral buitenjuridische zaken die in het nadeel van
Casement werkten. De dag voor het einde van de rechtszaak werd het
bericht verspreid dat Casement een homoseksueel was en de auteur van
een aantal teksten, die vanaf die dag The Black Diaries werden genoemd.
The Black Diaries bevatten vijf aantekenboekjes met een pornografische
inhoud, waarin hij schreef dol te zijn op jonge jongens en vertelde over de
talloze keren dat hij tegen betaling seks met hen had gehad. In de tekst
werd zelfs de grootte van de seksuele organen van die scharreltjes beschreven. Dezelfde dag dat het bericht werd verspreid, werd er ook bekendgemaakt dat koning George V zelf, de aartsbisschop van Canterbury en de
ambassadeur van de Verenigde Staten de dagboeken hadden gelezen. Een
deel van de dagboeken werd naar de pers gelekt.
In het puriteinse Engeland uit die dagen werd een homoseksueel simpelweg als een ‘seksuele dégénéré’ beschouwd. Vandaar dat Casement in
plaats van een gewone verrader vooral als een ‘gay traitor’ werd beschouwd,
zoals de pers dat toen noemde. Door The Black Diaries openbaar te maken, probeerde het ministerie van Binnenlandse Zaken niet alleen snel
de doodstraf voor Casement erdoor te krijgen, maar ook zijn strijd voor
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de zaak van de Ierse onafhankelijkheid in diskrediet te brengen. Op deze
manier verbleekte in één klap de heldenstatus van Casement en werd de
weg vrijgemaakt voor zijn executie.
Toen het hof Casement het laatste woord gaf in de rechtszaak ontkende hij verraad te hebben gepleegd, omdat hij de soevereiniteit van Engeland over zijn vaderland niet erkende. ‘In de 20e eeuw’, zei hij, ‘is Ierland
het enige land waar trouw aan het vaderland als een misdaad wordt beschouwd. Zelfbestuur is ons recht, iets waarmee we geboren zijn. Als het
als verraad wordt beschouwd voor zoiets natuurlijks als onafhankelijkheid
te strijden, dan ben ik er trots op een rebel te zijn. Tot mijn laatste druppel
bloed zal ik me voor die rebellie blijven inzetten.’
Casement werd ter dood veroordeeld. De verzoeken om hem gratie te
verlenen, gesteund door vooraanstaande figuren uit die tijd, als Chesterton, Bernhard Shaw en Arthur Conan Doyle, hielpen niets. Zijn verzoek
om appel bij het Hogerhuis aan te tekenen, de enige instantie die de doodstraf in levenslang kon omzetten, werd door de hoofdaanklager Frederick
Edwin Smith afgewezen.
De ochtend van 3 augustus 1916 werd Casement in de gevangenis van
Pentonville opgehangen. Men zegt dat hij toen hij het schavot beklom
uitriep: ‘Wat een schitterende ochtend om voor mijn vaderland te sterven!’
Zijn lichaam werd, overdekt met ongebluste kalk, op de binnenplaats van
de gevangenis zelf begraven.
Tientallen jaren na de executie van Casement vormden The Black Diaries
nog altijd het middelpunt van een groot debat. Nadat het vonnis was voltrokken, haalde de Britse geheime dienst de dagboeken uit de circulatie en
werden ze tot staatsgeheim verklaard. Zelfs aan beroemde en invloedrijke
intellectuelen werd het niet toegestaan ze te raadplegen. Daardoor ontstond
er serieuze twijfel aan de echtheid van de documenten en veel onderzoekers
van de zaak Casement hielden dan ook jarenlang staande dat het de geheime dienst zelf was geweest die The Black Diaries in elkaar had gedraaid.
In 1965 werden, door een besluit van de toenmalige premier Roy Jenkins
en als blijk van toenadering tot Ierland, de stoffelijke resten van Casement
opgegraven en naar Dublin overgebracht. Op 1 maart kreeg Casement op
het kerkhof van Glasnevin een staatsbegrafenis.
In 1994 werd het staatsgeheim van The Black Diaries opgeheven en konden geïnteresseerde onderzoekers ze eindelijk inzien. Maar de polemiek
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erover hield niet op: waren ze door Casement zelf geschreven of betrof het
een falsificatie van de geheime dienst? De geschiedschrijvers konden het
er opnieuw niet eens over worden.
Het raadsel werd pas op 12 maart 2002 definitief opgelost toen een commissie van Engelse en Ierse geleerden de conclusies van een onderzoek
publiceerde dat een jaar had geduurd. De Britse premier Tony Blair en de
Ierse premier Bertie Ahern hadden tot dat onderzoek besloten, omdat ze
zich erg graag wilden ontdoen van het hardnekkige gerucht dat de relaties
tussen beide landen al bijna negentig jaar bemoeilijkte. Het onderzoek
kostte 15.000 pond, gelijk over beide regeringen verdeeld, en was gebaseerd
op een keur aan bewijzen, uiteenlopend van een analyse van de gebruikte
inkt tot de meest geavanceerde grafologische technieken. De commissie
stelde dat haar conclusies absoluut definitief en onweerlegbaar waren.
Roger Casement had de dagboeken geschreven.
Maar wie interesseert het vandaag de dag eigenlijk nog, nu de mensenrechten zo sterk zijn ingeburgerd, of Casement nu wel of niet homoseksueel was? Hij moet voor alles, zelfs meer nog dan als een strijder voor
de Ierse onafhankelijkheid, als een strijder voor de mensenrechten worden beschouwd. En dat hij vandaag de dag, samen met Oscar Wilde, een
boegbeeld is van de Ierse homobeweging is onbelangrijk in vergelijking
met het belang van zijn werk in Congo en het Putomayogebied. ‘Het humanitaire werk dat hij in Afrika en Zuid-Amerika verrichtte’, schrijft zijn
biograaf Angus Mitchell, ‘kan beschouwd worden als het grootste succes
in de strijd voor de mensenrechten in die periode.’
Een anonieme Ierse ballade, ‘Banna Strand’ getiteld, herinnert eraan
dat de droom van Casement jaren later eindelijk in vervulling ging toen
zijn vaderland onafhankelijk werd. James Joyce citeert hem in Ulysses en
Bernhard Shaw bracht in verschillende geschriften de onrechtvaardigheid
van zijn veroordeling en executie naar voren. Joseph Conrad benadrukte
zijn ethische principes. Yeats schreef om zijn herinnering levend te houden twee gedichten waarin hij Engeland van moord en laster betichtte
en in een daarvan werd vier keer, aan het einde van elk vers, het volgende
refrein herhaald: ‘De geest van Roger Casement bonst op de deur.’ Arthur
Conan Doyle heeft verklaard dat Casement hem als model diende voor
het personage lord John Roxton uit zijn beroemdste roman Lost World. En
T.H. Lawrence ten slotte, schrijver van The seven pilars of wisdom, wilde
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een biografie over hem schrijven vlak nadat hij in Pentonville werd opgehangen. In 1935 schreef hij over Casement: ‘In mijn visie was hij een held.
Hij zag eruit als een verslagen aartsengel. Als ik kan, zal ik ervoor zorgen
dat Engeland het schaamrood naar de kaken stijgt.’ Hoewel Lawrence zelf
een van de grote helden van het Britse rijk was, weigerde de regering hem
inzage in de The Black Diaries te geven.
In Leticia maakte ik kennis met dokter Manuel Elkin Patarroyo. Ik interviewde hem voor een Spaanse krant zonder dat ik me ook maar in de
verste verte kon voorstellen dat die ziekte, waarover we twee dagen lang
zoveel praatten, malaria, mij verderop aan de Amazone in zijn greep zou
krijgen. Patarroyo leek me een bijzondere man en was, zoals zoveel van
zijn landgenoten, begiftigd met die typische Colombiaanse vriendelijkheid en zachtaardigheid die je meteen voor de bijl doen gaan.
Patarroyo heeft zijn experimentele kliniek in Leticia, omdat in het oerwoud en op de eilanden daarrond de aotus- of uilaap veel voorkomt, een
nachtdier waarvan de genen en het immuunsysteem sterk op die van de
mens lijken. Het is dan ook de aap die zich het beste leent als proefdier om
een vaccin tegen malaria te ontwikkelen, het grote doel dat Patarroyo zich
in zijn leven heeft gesteld.
De Colombiaanse onderzoeker is er in 1987 in geslaagd een eerste vaccin
te ontwikkelen, SPF-66 genaamd, maar dat heeft slechts voor 30 procent
effect bij volwassenen. Bij kinderen onder de vijf is het effect praktisch
nihil. Niettemin liet Patarroyo zich daardoor niet uit het veld slaan: toen
ik hem interviewde, zei hij dat hij tegen 2008 een nieuw vaccin waarmee
hij toen aan het experimenteren was hoopte klaar te hebben.
Patarroyo zette me glashelder de precieze feiten uiteen over de dodelijke
parasiet die malaria veroorzaakt. De ziekte wordt overgebracht door de
steek van het vrouwtje van de anofelesmug wanneer die bevrucht is en eieren draagt. Om die eieren te voeden heeft ze bloed nodig. Wanneer ze een
dier of mens steekt komt de parasiet via het slijm dat de mug afscheidt in
de bloedbaan terecht. Knaagdieren, vogels, apen en mensen zijn bevattelijk
voor deze infectieziekte. Van de 121 soorten anofelesmuggen die er bestaan,
brengen er slechts 21 malaria over.
Onder de vier soorten malaria of Plasmodium die de wetenschap heeft
ontdekt zijn de Vivax en de Falciparum het gevaarlijkste voor de mens.
De Falciparum is verantwoordelijk voor alle dodelijke gevallen van ma-
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laria en veroorzaakt bijna drie miljoen slachtoffers per jaar, grotendeels
kinderen.
Wanneer de parasiet eenmaal in de bloedbaan terecht is gekomen, gaat
hij regelrecht naar de lever om zich daar te vermenigvuldigen. De larven
die hij voortbrengt gaan op zoek naar rode bloedlichaampjes om zich
mee te voeden. Ze zijn even vraatzuchtig als een termietenleger in het
oerwoud of als een sprinkhanenplaag op een akker met gewassen. Door
alle organen van het geïnfecteerde lichaam te besmetten en aan te tasten
ondermijnen ze het volledig, wat uiteindelijk tot de dood door hersenverlamming leidt.
De parasiet vermenigvuldigt zich 25.000 keer in vijf dagen en wanneer
hij volgroeid is heeft hij de vorm van een peer. Hij is blind en praktisch
onzichtbaar, zelfs onder een microscoop.
Hoewel Patarroyo ernaar streeft deze hardnekkige en dodelijke parasiet
uit te roeien, noemt hij hem tegelijkertijd ‘een spectaculair en fascinerend
beestje’.
Op een ochtend nam Patarroyo me samen met zijn assistenten Raúl en
Marcia mee in zijn motorboot naar het eiland Micos. Hij liet apen los die
een paar maanden eerder waren gevangen en in het laboratorium werden
besmet met de malariaparasiet en die nu, na genezen te zijn met een experimenteel vaccin, naar hun habitat werden teruggebracht. Daarna zwommen we in de rivier en aten een ceviche in het Peruaanse Santa Rosa. Het
was een aangename dag.
De avond van ons afscheid aten we op een terras in Tabatinga. Patarroyo vertelde me dat hij in 1987 tijdens een reis naar Tanzania, waar hij met
zijn eerste vaccin had geëxperimenteerd, Julius Nyerere had ontmoet, de
architect van de onafhankelijkheid van dat Afrikaanse land.
Patarroyo: ‘Jaren later, toen hij al een oude man was en zich ziek voelde,
ontmoette ik hem opnieuw. Op een dag vroeg hij me of ik hem tegen malaria wilde inenten, maar ik antwoordde hem dat dat op zijn leeftijd niet
meer zo noodzakelijk was. Niet lang daarna stierf hij, mogelijk aan malaria. Ik heb er altijd spijt van gehad geen gehoor te hebben gegeven aan zijn
verzoek, wie weet had hij dan nog een paar jaar langer geleefd.’
Toen we afscheid namen, dacht ik hem het vaccin te vragen, ook al had
het slechts voor 30 procent effect. Maar omdat ik me ervoor schaamde,
deed ik het uiteindelijk niet.
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De laatste ochtend dat ik in Leticia was, liep ik wat door het centrum en
vond in een rommelwinkel een paar beeldjes van zacht en poreus hout.
Eentje daarvan stelde een indiaanse vrouw met ontblote borsten voor die
naast een roze dolfijn zat die schoenen droeg en geslachtsdelen had van
een man. De dolfijn sloeg met de glimlach van een heuse verleider zijn arm
om de schouder van die droevige indiaanse.
Het beeldje beeldde de legende over de roze dolfijnen uit, waarvan
wordt verteld dat ze ’s nachts in de gedaante van een blonde jongeman
met trekken van een gringo uit de rivier komen om meisjes te verleiden.
Nadat ik het met de eigenaar van de winkel, een magere, kleine mesties, eens was geworden over de prijs vroeg ik hem of hij in die legende
geloofde.
‘Natuurlijk, meneer’, antwoordde hij na even te hebben getwijfeld. ‘Die
roze dolfijnen in mensengedaante worden hier yucurunas genoemd. Ze komen op stille plekken uit het water, zoals in de buurt van Nariño, op een
plek die wij El Chorro noemen. Ze gaan de wal op om een praatje aan te
knopen. Ze zijn sluw en nemen een loopje met je. Als ze merken dat je in
de gaten hebt wie ze zijn, brengen ze je in slaap en wanneer je weer wakker
wordt zijn ze verdwenen. Alleen op stille, afgelegen plekken ontvoeren ze
vrouwen.’
De meest populaire figuur van Leticia is ongetwijfeld Mike Tsaliki, een
Noord-Amerikaan van Griekse afkomst die al bijna twintig jaar in de gevangenis zit. Hij kwam in de jaren 60 in de stad wonen om de toeristenindustrie aan te zwengelen. Hij bouwde een hotel, Ticuna genaamd, met
daarnaast een kleine dierentuin. Van de regering pachtte hij het eiland
Micos, dat op een half uur varen van Leticia ligt, en bouwde daar speciaal
voor toeristen een informatiecentrum en observatiepost in het oerwoud.
Hij voerde wilde dieren naar Europa en de Verenigde Staten uit toen daar
nog geen verbod op stond. Ook zat hij in de houthandel.
Tsaliki had veel prestige in Leticia. Hij hielp bij de totstandkoming
van het eerste ziekenhuis en gaf geld voor sociale projecten in de stad.
Naar wordt verteld was hij even sympathiek als goedgeefs. Maar in 1985
onderschepte een patrouilleboot van de Amerikaanse drugsbrigade DEA
zijn schip en trof in plaats van een lading hout een lading cocaïne aan.
Uiteindelijk werd hij opgesloten in de Verenigde Staten, waar hij nog altijd
zijn straf uitzit.
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Iedereen in Leticia, zelfs pater Jover, prijst Mike en hoopt dat hij snel
vrij zal komen. De mensen verontschuldigen hem door te zeggen dat zijn
zoon en niet hij verantwoordelijk was voor de drugshandel, maar dat hij
ervoor op moest draaien.
De experimentele kliniek van dokter Patarroyo bevindt zich in een gebouw van de voormalige dierentuin, dat door Mike is afgestaan om het
onderzoek naar malaria te kunnen doen.
Dezelfde passagiers- annex vrachtschepen die de Amazone in Peru bevaren en daar lanchas heten, worden in Brazilië recreios of gaiolas genoemd.
En net zoals die zitten ze altijd propvol en slapen de passagiers tijdens de
tocht aan dek in hangmatten. Sommige van die schepen beschikken over
een paar hutten.
Op een maandag ging ik naar de haven en kocht een kaartje voor een
schip dat naar Manaus ging, met onderweg een paar tussenstops, onder
andere in Tefé, waar ik een paar dagen wilde doorbrengen. Het schip zag
er mooier en veel minder aftands uit dan de Henry IV. Met een lengte
van 45 meter en een breedte van 12 meter was het ook kleiner. Het heette
Itapuranga en de officiële vertrektijd was woensdagmiddag om drie uur.
Die ochtend bezocht ik voor de laatste keer pater Jover. Hij was druk
in de weer met zijn bulletin voor de missies in het oerwoud. In wanordelijk door elkaar liggende schriften zocht hij naar gegevens die hij op zijn
Olivetti uittypte. ‘Ik ben al te oud voor een computer’, zei hij bijna onverstaanbaar, terwijl hij met zijn magere gestalte diep over de typmachine
gebogen zat en zwakjes glimlachte.
Terwijl hij op zoek was naar een oud tijdschrift dat ik hem had gevraagd, kwam er een man zijn kantoortje binnen die om een aalmoes
vroeg. Het was een indiaan van middelbare leeftijd, op blote voeten en in
oude vodden.
Jover knikte en haalde een paar munten uit een doos die hij aan de indiaan gaf en zei vervolgens op gedempte toon, alsof hij in zichzelf praatte:
‘Iedereen komt hier maar bedelen, terwijl ik daar eigenlijk helemaal
geen geld voor heb.’
Daarna ging hij even voor het raam staan en voegde eraan toe:
‘Ze komen uit de jungle en weten zich geen enkele raad in de stad.’
Met een afwezige blik, alsof hij iets in zijn herinnering zocht, staarde
hij een tijdje in de verte, voorbij het plein. In de manier waarop hij dat zei,
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meende ik een diepe nostalgie naar het oerwoud te ontwaren waarin hij zo
lang had gewerkt.
Woensdag bracht José, de taxichauffeur, me naar de haven, waar we afscheid namen als heuse boezemvrienden. Het was een erg warme dag en
de aarde leek wel koorts te hebben, maar nadat we eenmaal uitgevaren
waren en midden op de rivier zaten, blies er een verfrissende wind aan
dek. De geur die erdoor werd meegevoerd was die van de jungle, een geur
boordevol levenskracht.
Op de achtersteven zag ik het wanordelijke silhouet van Tabatinga en
Leticia steeds kleiner worden. Toen we door een bocht in de rivier waren
gevaren leek het me plots alsof de jungle, als een soort plantaardige Leviathan, elk spoor van menselijke aanwezigheid had opgeslokt. Ik meende
te zien dat de hemel in al zijn vezels trilde voor de onzichtbare kracht van
dat genadeloze oerwoud. Soms wanneer je over de Amazone vaart, denk
je dat geen enkel levend wezen in staat is om die groene razernij van de
aarde te overleven, dat het oerwoud een razendsnel en woest monster is.
Overweldigd door de verlatenheid, stilte en beklemming van de vochtige
jungle en de donkere rivier, voel je dat dit universum je vroeger of later met
huid en haar zal verslinden.
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11 | Schimmen op de rivier
Ik was ongeveer 80 euro kwijt voor een kaartje naar Tefé, inclusief hut en
maaltijden. Het was een nauwe hut met twee kooien die dunne, versleten
matrassen hadden waar een overtrek om zat die bijna uit elkaar viel van de
armoede. Aan het plafond hing een plastic ventilator. Achteraan in de hut
was een klein hokje met de wc en de douche, waarvan het water, omdat
die ruimte erg nauw was, bijna midden in de pot kletterde. De andere kooi
bleef onbezet en ik heb dan ook nooit zo aangenaam langs de Amazone
gereisd als op die recreio.
Bovendien was het eten op de Itapuranga uitstekend. Middageten kon
je vanaf 11 uur krijgen, avondeten vanaf 5 uur. De kokkin blies op een fluitje
en de passagiers met vol pension – zo’n dertig à veertig personen, schat
ik – gingen op de achtersteven in de rij staan voor de deur van de eetzaal
om vervolgens in drie ploegen van tien tot twaalf personen te gaan eten.
Op het onderste dek stond altijd een thermoskan met koffie. En anders
dan op de Henry IV kon je op dit schip koud mineraalwater nemen uit een
grote plastic fles in de buurt van de keuken.
Het merendeel van de passagiers bestond uit families, vaak zelfs van drie
generaties, met een heleboel kinderen. De stuurhut bevond zich aan de
voorsteven op het bovenste dek en de drie stuurmannen wisselden elkaar
af in continudienst, waardoor het schip nooit stillag. Zelfs ’s nachts niet,
behalve wanneer het in een haven moest aanleggen. Een van de stuurmannen was de schipper zelf, een plompe, uiterst beleefde man die altijd een
onbesmettelijk wit uniform en een pet met lakleren klep droeg. De bar
bevond zich op het bovenste dek aan de achtersteven en had een gigantische televisie die altijd aan stond. Je kon er broodjes, bier, frisdrank, ijs,
kauwgum, snoep en sigaretten kopen, om er vervolgens mee op een soort
terras te gaan zitten, in de zon of onder de sterren.
Het was een verfrissende en erg druk bezochte plek. Bijna altijd, zelfs
tegen sluitingstijd, ongeveer één uur ’s nachts, werd er aan een van de tafels
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domino gespeeld: de mannen goten zich onophoudelijk vol met bier en
gingen daarna wankelend de trap af naar hun hangmatten op het tweede dek. Vaak had de barjongen de muziek van zijn cassettespeler zo hard
staan dat de televisie met geen mogelijkheid meer was te verstaan. Maar
niemand leek zich daar aan te storen, de toeschouwers bleven in ieder geval rustig naar het scherm staren. Het refrein van een van die liedjes, waar
de barjongen zo dol op was, staat in mijn geheugen gegrift: ‘Ay, ay, ay, ay,
wat doet de liefde, de liefde toch pijn…’
Een andere groep die steeds in de bar zat, werd gevormd door acht
buitenlanders, zes mannen en twee vrouwen. Ik dacht eerst dat het OostEuropeanen waren, want bijna allemaal hadden ze erg blond haar en dronken voortdurend grote hoeveelheden cachaça, de Braziliaanse brandewijn.
Maar de manier waarop ze spraken deed me absoluut niet denken aan het
ritme van Slavische talen, maar meer aan het klakkende geluid van een
schaar. Al snel ontdekte ik dat het Polen, Esten en Roemenen waren; er
zat zelfs een Noor bij. Die vreemde taal waarin ze met elkaar praatten, was
niets anders dan Esperanto. Zoals een van de vrouwen, een Poolse, me
vertelde, hadden ze aan een internationaal congres over Esperanto in São
Paulo deelgenomen en een aantal deelnemers was daarna een toeristische
reis langs de rivier gaan maken. De Noor, een klein en broodmager mannetje van zo’n 70 jaar, was de enige die niet rookte en dronk. Hij liep altijd
met een Noors-Portugees woordenboek rond en liet geen kans voorbijgaan om passagiers te strikken met wie hij zijn Braziliaans kon oefenen.
Er waren nog meer buitenlanders aan boord. Een jong paartje Israëli’s
dat een fervent aanhanger van Real Madrid was; de wedstrijden van hun
favoriete club volgden ze op de voet via de Israëlische televisie. Een jongen en een meisje uit Argentinië die hun zwerftocht door Zuid-Amerika
bekostigden met de verkoop van door hen zelf gemaakte prullaria. Een
Amerikaanse knul die de hele dag op het bovenste dek een Engelse editie
van Misdaad en straf zat te lezen, en een Colombiaanse jongen die zijn
dorp was ontvlucht, omdat de guerrilla hem met de dood bedreigde. Hij
woonde nu in Washington. Het aantal passagiers aan boord beliep veel
meer dan 300, ook al was het schip officieel berekend op 270. Maar zowel
op de Braziliaanse als Peruaanse schepen wordt de wet op een simpele
manier ontdoken: kinderen reizen voor half geld maar krijgen geen kaartje.
Daardoor tellen ze niet mee in het door de wet officieel toegestane aantal
passagiers en leveren ze de rederij extra inkomsten op.
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Binnen een half uur na ons vertrek legde het schip aan in de haven
van Benjamin Constant, een Braziliaans plaatsje op de zuidoever van de
Amazone. Vanaf de aanlegsteiger liep er een weg omhoog die eindigde bij
een groot plein waar een markt stond waar fruit, hangmatten, tuig voor
lastdieren en divers gereedschap werd verkocht. Vlakbij was er een gele
loods waar riviervis werd verkocht, onder meer veel karperzalm en girelle.
Voorbij het plein lag het dorp, bestaande uit wat lage huisjes verscholen
tussen koprapalmen.
We vertrokken om kwart voor zeven, terwijl de ondergaande zon, die
af en toe achter enorme wolkenmassa’s verdween, alles in een schitterend
licht zette. De wolken dreven in flarden uiteen en in de gloed van het rode
tegenlicht leken ze een beetje op de bloederige wonden van messteken.
Nadat de laatste vonken van die gloeiende vuurbol waren uitgedoofd,
slokte de nacht in één keer de rivier op en voeren we bijna twee uur door
een diepe duisternis tot in het oosten een enorme rode volle maan opkwam. Die zette de hemel in een fel licht en maakte zelfs dat de schaduwen van de bomen zichtbaar werden op het wateroppervlak. De lucht
was zo drukkend dat je die met gemak, als een warme, onrijpe meloen, in
parten had kunnen snijden. Terwijl Benjamin Constant al ver achter ons
lag, rook het naar houtvuur en gaven de lichten van de dorpen op de oever
ons knipoogjes.
Net nadat we de haven van Benjamin Constant waren uitgevaren, was ik
in mijn kooi gaan liggen en in een diepe slaap geraakt. Ik geloof dat ik
nog geen uur geslapen had toen er hard op de metalen deur van mijn hut
werd gebonsd. Een patrouilleboot van de Braziliaanse grenspolitie had ons
schip midden op de rivier aangehouden. Acht agenten in camouflagepakken en bewapend met mitrailleurgeweren onderzochten het schip van onder tot boven. Ik geloof dat ze elke koffer aan boord openmaakten en ons
zo’n twee uur lang midden op de rivier vasthielden. Een passagier vertelde
me dat ze op zoek waren naar drugs. Colombiaanse cocaïne, vermoed ik.
De Braziliaanse grenspolitie is hard en streng, bijna net zo hard en
streng als hun collega’s van de Amerikaanse drugsbrigade DEA. In de
grote steden echter ziet de politie veel meer door de vingers. Ik las tijdens
mijn tocht op de Itapuranga in een krant over een journalist uit Río de
Janeiro die door een drugsbende was vermoord, terwijl hij gegevens verzamelde om een reportage over de drugshandel te schrijven. Het droge
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commentaar van een hoge politiefunctionaris uit Río luidde als volgt: ‘Dan
had hij zich ook maar met zijn eigen zaken moeten bemoeien.’
Om vijf uur ’s morgens werd ik wakker van de herrie en de bruuske bewegingen die er bij het afmeren werden gemaakt. We waren in São Paulo de
Olivença aangekomen, een klein plaatsje op de noordoever van de rivier. Er
hingen donkere wolken boven het schip, waarachter de maan verdwenen
was, en het was koud. Toen we een half uur later weer uitvoeren, barstte
het onweer in alle hevigheid los vlak boven de haven en ons schip. De bemanning spande met veel moeite zeildoeken aan de zijkanten van de dekken om te voorkomen dat de passagiers in de hangmatten nat werden door
de regen. De regendruppels roffelden met een enorm kabaal op de stalen
wanden van het schip. Zo nu en dan bliksemde het boven het oerwoud en
de rivier en de lichtflitsen die in de openingen tussen de zeildoeken te zien
waren, leken op de vonken van enorme lucifers die werden afgestreken. Ik
kon niet meer in slaap komen, maar het was aangenaam om te horen hoe
het onweer woedde in de nacht: het gaf me een intens gevoel van vrijheid.
Toen het al volop licht was, zo rond negen uur, hield het op te regenen
maar de hemel bleef bewolkt en het was erg koud. In de eetzaal kregen
we uitstekende koffie en broodjes met boter voorgezet. We voeren langs
dichtbeboste eilanden waarvan het groen in dikke trossen boven het chocoladekleurige water hing. Op de oever waren afgelegen boerderijtjes te
zien, bijna altijd op hoge palen, met kleine moestuinen en wat koeien en
muilezels. Boven de bomen leken de wolken in slaap te zijn gevallen en
op dat moment had ik het gevoel dat er op aarde niets anders was dan
die rivier, die brede, machtige rivier waarover wij nu met de Itapuranga
voeren.
Even na tienen legden we in Amaturá aan. Een bemanningslid zei dat
we daar ongeveer 40 minuten zouden blijven en drie van de esperantisten,
onder wie de Noor, gingen de wal op om in het dorp rond te kijken. Vanaf
de steiger liep er een steil pad de hoge oever op, waar helemaal boven een
kerk zichtbaar was. Ik zag de esperantisten achter die kerk verdwijnen.
Meestal liet de schipper vlak voor ons vertrek uit een haven drie keer
de toeter weerklinken, met tussenpozen van een paar minuten. Tot ieders
verbazing was er echter nog geen kwartier verlopen sinds we in Amaturá
hadden aangelegd, toen het vertreksein al voor de eerste keer weerklonk.
Ik zag hoe hoog op de oever twee van de esperantisten zo hard mogelijk
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in de richting van de steiger kwamen gerend. Maar ze waren nog altijd ver
weg. Opnieuw weerklonk de scheepstoeter. Toen die ten slotte na een paar
minuten voor de derde maal weerklonk, zette het schip zich in beweging.
De twee esperantisten wisten nog op het nippertje op de enorme vrachtautobanden te springen die als stootkussen dienen. Met de hulp van een
paar bemanningsleden klauterden ze aan boord.
Terwijl de schipper zonder een krimp te geven van de steiger wegvoer
en de esperantisten hem tevergeefs smeekten opnieuw aan te leggen, zag
ik de Noor hoog boven op de oever verschijnen. Hij zwaaide wild met zijn
armen en rende zo hard hij kon.
Het schip echter voer uit en de broodmagere Noor bleef in Amaturá
achter.
Om 11 uur zat ik in de eetzaal waar de verslagen esperantisten onder het
eten voortdurend het lot van de Noor beklaagden en hun woede over de
schipper uitten. Maar we hadden onze kip nog niet op toen er een passagier kwam binnengerend die, terwijl hij naar de rivier wees, schreeuwde:
‘Your friend, your friend is coming!’
We renden naar de reling. Een kleine motorkano volgde ons op topsnelheid. Er zaten drie mannen in van wie eentje met zijn armen zwaaide
alsof het molenwieken waren. Toen ze eenmaal dichterbij waren gekomen,
zagen we dat het die Noor was.
Ons schip minderde vaart en de kano kwam langszij. Met vereende
krachten werd de broodmagere Noor – licht als een veertje – aan boord
gehesen. Hij had een plastic tas vol met blikjes cola bij zich. Ik begreep
niet waarom hij die in Amaturá was gaan kopen, want de bar van het schip
beschikte over een flinke voorraad.
Even later vertelde hij in de eetzaal dat hij 70 reales (ongeveer 45 euro)
had moeten neertellen om de kano te charteren en dat het een geluk was
dat hij zijn geld bij zich had.
‘De eigenaar van de kano ging juist een tochtje met zijn familie maken.
Toen we het eens waren over de prijs, liet hij iedereen uitstappen, behalve
zijn oudste zoon. En zoals jullie hebben kunnen zien, heeft hij als een
gek de achtervolging ingezet. Voor dat geld’, voegde hij eraan toe, ‘had ik
in Noorwegen slechts een broodje en een biertje kunnen kopen, terwijl
ik er hier een heel avontuur voor heb gekregen. It’s worthy, it’s worthy!’
herhaalde hij een paar keer met de gelukkige glimlach van een klein kind.
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We legden in nog meer kleine plaatsjes aan, zoals San Antonio de Iça,
waar er nieuwe passagiers aan boord kwamen die maar weinig bagage
bij zich hadden en hun hangmatten op de meest onwaarschijnlijke plekken ophingen. Het panorama dat de rivier bood was zo enorm dat in
het landschap om ons heen tegelijkertijd vier verschillende weersomstandigheden te zien waren: regen in het zuiden, een felle zon in het
noorden, nevel in het oosten en een gigantische regenboog die in het
westen aan de hemel stond. Soms vormden de wolken hoog in de lucht
sponsachtige standbeelden: een galopperend paard waarvan de manen
wild bewogen in de wind, de vinger van een reus die dreigend naar ons
schip wees, de staart van een walvis die opdook tussen de schuimkoppen
van de zee…
Toen het schip langs een dorp voer waar niet werd aangelegd, kwamen
de kinderen in kleine kano’s naar ons toe om door de golven van het kielzog te peddelen alsof ze de stroomversnellingen van een woeste bergrivier
namen.
Terwijl het schip dan weer naar bakboord, dan weer naar stuurboord
draaide, volgde het met een zigzagbeweging de bochten in de rivier. Zo
voeren we soms naar het zuiden, soms naar het oosten en soms naar het
noorden. Omstreeks vijf uur ’s middags kreeg de lucht in het noorden een
koperen kleur en op de oever boorde zich vlak naast het water, als een uit
edelmetaal gesmeed kromzwaard, het uiteinde van een enorme regenboog
in de aarde. Vanaf dat punt leek er een dunne, kolkende en smerige stroom
in onze richting te komen. Boven het donkere water van de rivier was de
lucht asgrauw geworden. Het leek of de Amazone vanuit de verte een
vlammend schimmenleger op ons afzond.
Het schip draaide plotseling met zijn motoren op volle toeren naar bakboord en meerde af door de boeg in de modderige oever te boren. Een paar
seconden later brak het onweer boven ons los: onder zware windstoten
kwam het water met bakken uit de gitzwarte hemel gevallen. De bemanning spande opnieuw de zeildoeken aan de zijkanten van de dekken. De
regen geselde het schip zonder ophouden, maar er viel geen enkele bliksemstraal te ontwaren.
Zo ging het twintig minuten vreselijk tekeer. Daarna dreef het onweer
over en begonnen de regen, de wind en de golfslag van de rivier te bedaren, terwijl het donkere wolkendek brak en er her en der stukken stralend
blauwe lucht zichtbaar werden. We zetten onze tocht weer voort.
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Vervolgens kregen we een schitterende zonsondergang te zien waarbij
zwarte wolkenflarden scherp afstaken tegen de rode, roze en blauwe hemel
en er een stevige, vochtige wind stond.
Terwijl de avond begon te vallen en alle wolken waren weggetrokken ging
ik op het bovenste dek aan de kant van de achtersteven zitten. Een schip
kan een benauwende plek worden als je er al een paar dagen op zit, je al
zijn hoeken en gaten kent en de gezichten van je medepassagiers vertrouwd
zijn geworden. Maar met dat uitgestrekte panorama dat de rivier bood, die
eindeloze groene oevers, die grenzeloze, heldere hemel had ik precies het
tegenovergestelde gevoel… Ik meende dat ik vloog, dat de ruimte te groot
was om door mij te worden omvat, en dat gaf me vanbinnen een licht euforisch gevoel: ik dacht in het absolute gevangen te zitten.
’s Nachts, in de haven van Jutaí, achtervolgden vleermuizen de nachtvlinders die op de lichten van het schip afkwamen. En honderden zwarte
kevers sloegen te pletter tegen de metalen wanden. Je kon de regen die er
gevallen was nog altijd ruiken.
Omdat we onze tocht dicht langs de oever voortzetten, was soms vanuit
het oerwoud de schreeuw van een nachtvogel te horen. Omstreeks twee
uur barstte er opnieuw een onweer los en moesten we aanleggen om ons
tegen de woede van de rivier te beschermen. Het water drong door de
kieren van mijn deur en de wind was steenkoud.
Uiteindelijk werd het weer rustig en terwijl de grote volle maan de wolken op de vlucht joeg, volgden wij het spoor van zijn gele gezicht in het
spiegelende wateroppervlak. Aan stuurboord was het deels achter wolken
schuilgaande Zuiderkruis te zien. De aarde is schitterend wanneer je door
gebieden reist waar de mens zijn stempel nog niet op heeft gezet.
Reizen op een schip stimuleert op een verrukkelijke manier het luieren. Je
brengt vele uren door met lezen, terwijl je in je hangmat of je kooi ligt. Je
schrijft zonder enige haast, terwijl je aan dek zit in de verkoelende rivierwind. Je neemt een biertje, terwijl je naar de rivier of de zee kijkt. Je geniet
ervan je voor te stellen hoe het leven van je medepassagiers is of je geeft
bijnamen aan mensen die je het meeste ziet. De tijd aan boord van een
schip is onbelangrijk, omdat de tijd er als concrete maateenheid niet bestaat: je wiegt je in alle rust in de armen van een tijd die je volledig omvat.
Er is dan ook genoeg tijd om met veel mensen over hun leven te praten en
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zelfs om je over te geven aan zaken die iedereen, inclusief jijzelf, als nutteloos beschouwt zonder dat je je aan jezelf of de anderen hoeft te ergeren.
Ontdekken hoeveel genot een hangmat kan bieden, is een van de grootste verrassingen voor iemand die voor de eerste keer langs de Amazone
reist. Behalve het aangename gevoel van het schommelen kun je er in een
flink aantal comfortabele houdingen in liggen. Je hebt geen last van insecten die over de grond lopen, of van slangen of andere gevaarlijke dieren
wanneer je onder de blote hemel in het oerwoud slaapt. Bovendien is een
hangmat gemakkelijk mee te nemen, omdat hij weinig plaats inneemt in
je tas. Kinderen die aan de rivier wonen, leren tegelijkertijd lopen en in een
hangmat klimmen en alle bewoners van het Amazonegebied zijn dan ook
ware experts in het gebruik ervan. Jij, als onhandige Europeaan, probeert
er op de meest belachelijke manieren in te klimmen en valt er soms zelfs
meteen weer aan de andere kant uit. Wanneer je eruit klimt, kom je dikwijls met je achterwerk buitenboord te hangen terwijl je wild met je benen
spartelt om niet te vallen. Degenen die rondom rustig liggen te schommelen, lachen zich dan een deuk.
Aan boord van de Itapuranga was een Colombiaan van dik 30 jaar oud,
met een verwilderde blik en een olijfgroen gezicht, die voortdurend op
zoek leek te zijn naar mensen om mee te praten. Ik werd een beetje zenuwachtig van de manier waarop hij sprak en zich gedroeg: hij had een soort
norse eenzaamheid over zich en gaf blijk van een ziekelijk verlangen naar
gezelschap en misschien naar troost. Ik vond dat hij veel weg had van een
schim die af en toe een mensengedaante aannam.
Op een avond vertelde hij me dat hij negen jaar geleden in een dorp in
Colombia woonde dat Sevilla heette en waar hij toen politieagent was. In
de streek waar het dorp lag, waren drugbendes actief en werd er met de
regelmaat van de klok gevochten tussen guerrilla’s en paramilitairen. Het
was een erg gevaarlijke plek in het door de oorlog geteisterde land. Op een
dag kwamen zeventien guerrillastrijders om in een hinderlaag die door het
leger was opgezet. Een paar weken later werd hij samen met drie collega’s
door de guerrilla gevangengenomen: ze werden ervan beschuldigd die zeventien guerrillastrijders te hebben verlinkt.
‘Ik had helemaal niemand verlinkt’, vertelde hij me, ‘maar ze namen ons
mee het oerwoud in en daar werden we flink afgeranseld. Ik werd, gebonden aan handen en voeten, samen met één collega in een huis opgesloten.
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Onze twee andere collega’s hadden ze nog dieper mee het oerwoud in genomen. Overdag werden we constant bewaakt door drie guerrillastrijders
en ’s nachts, wanneer de andere sliepen, hield één man ons in het oog. Op
de tweede nacht liep er een bewaker rond die samen met mij op school
had gezeten en ik smeekte en bad hem net zo lang tot hij bereid was ons te
laten gaan. We schuurden de touwen door alsof ik dat zelf had gedaan, terwijl hij in slaap was gevallen. Hij was doodsbenauwd vermoord te worden
als er werd ontdekt dat hij ons had laten gaan. Nadat ik vrij was, maakte ik
de touwen van mijn collega los en we vluchtten. De volgende dag verstopte
ik me in een dorp bij vrienden die ook bij de politie waren. En zo wist ik
uiteindelijk in Bogotá te komen. Van Bogotá ging ik naar Mexico. En van
daaruit naar de Verenigde Staten. Ik woon nu al acht jaar in Washington,
waar ik werk heb.’
‘En hoe is het met je collega’s afgelopen?’
‘Onze collega’s werden allebei vermoord en ook de guerrillastrijder die
me liet ontsnappen. Dat wist ik natuurlijk donders goed. De guerrilla wilde ook mijn vader gevangennemen, maar hij wist ze ervan te overtuigen
dat hij niets van mij afwist. Eindelijk heb ik dit jaar dan terug kunnen
keren naar huis om mijn ouders, broers en zussen te bezoeken en nu ga ik
terug naar de Verenigde Staten. Maar eerst wilde ik de Amazone zien en
een beetje door het continent reizen waar ik geboren ben.’
Hij staarde me aan alsof hij iets diep in mijn ogen zocht, wellicht medelijden. Even later keek hij weer naar de rivier en ging verder met zijn
verhaal alsof hij in zichzelf praatte:
‘Toen ik aan het eind van de jaren 80 als politieagent werkte, was Sevilla als Medellín. De drugshandelaars vertoonden zich de hele dag open
en bloot op straat. Bovendien wisten wij als politie precies wie er guerrillastrijders waren en wie niet, maar daar zeiden we niets over uit vrees
voor represailles. Die drugshandelaars zag je echt overal, goed bewapend
en bulkend van de dollars die ze met de cocaïne verdienden, en je kon er
niets tegen doen. Het beste was maar om de andere kant op te kijken. Ze
ronselden kinderen in de dorpen om als koeriers te werken en soms, wanneer ze erg hard iemand nodig hadden, eisten ze gewoon van de families
dat ze een van hun kinderen afstonden. Daar betaalden ze veel geld voor.
Ook maakten ze gebruik van gewone misdadigers die niet in de stad konden komen zonder gearresteerd te worden. Het leger durfde niet naar de
drugshandelaars te gaan zoeken uit vrees in een hinderlaag te lopen. Al-
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leen de paramilitairen, die werden betaald door grootgrondbezitters, bestreden hen, maar die vermoordden in de dorpen ook degenen die als collaborateurs van de guerrilla werden beschouwd, onder wie politieagenten
van wie ze meenden dat die met hen samenspanden.’
‘Jouw land lijkt verdomd veel op de hel…’
‘Precies. En daarom denk ik dat ik in de Verenigde Staten blijf. Wat ik
precies ga doen weet ik nog niet. Washington bevalt me niet, maar daar
heb ik vrienden en werk. Mijn vrienden zijn vooral Chilenen en Argentijnen. Zij denken dat Zuid-Amerika eerst door een periode van schending
van de mensenrechten heen moet voordat alles weer normaal zal worden.
Maar ik geloof daar niet zo erg in. Toen ik 14 was, werd ik door een kolonel uit ons dorp gearresteerd: hij beschuldigde me ervan met de guerrilla
te collaboreren. Behalve mij arresteerde hij nog een jongen. We werden
geboeid en geslagen. Gelukkig herkende een schooljuffrouw uit het dorp
me en ze zei tegen die kolonel dat ze pas weg zou gaan als hij me vrijliet.
Ze belde verschillende journalisten op. Daarop liet de kolonel me gaan.
Maar die andere jongen nam hij mee en die is nooit meer teruggekomen.
De kolonel is daarvoor nooit berecht. Daarom denk ik dat je niet zomaar
even de mensenrechten opzij kunt zetten. Dan kunnen ze je om van alles
en nog wat vermoorden… uit willekeur, met een valse verklaring, om een
schuld niet te hoeven terugbetalen.’
Nadat hij zijn verhaal had gedaan, verdween hij als een treurige schim.
De ochtenden op de rivier waren een feest voor de zintuigen: ik zag steeds
weer nieuwe landschappen aan me voorbijtrekken, rook de geur van houtvuren en verrotte planten, hoorde het brommende geluid van de scheepsschroef onder water, voelde de zinnelijkheid van mijn plakkerige huid en
proefde de heerlijke smaak van de papaja en koffie die ik elke dag bij het
ontbijt nam nog altijd in mijn mond.
In het oosten werd de hemel in een stralende gloed gezet, zonder donkere wolken, zonder vleermuizen en zonder insecten die tegen het metaal van het schip te pletter sloegen. De zon ontsnapte aan zijn duistere
gevangenis om de frisgroene oevers waaraan het water van de rivier likte
te verlichten. Op open plekken in het oerwoud zagen we paalwoningen
van ruwe planken en boomstammen. De kano’s van vissers lagen onder de
bomen aan steigertjes afgemeerd. Terwijl de zon langzaam zo hoog klom
dat hij zelfs de hoogste bergtoppen kon verzengen, fladderden zwermen

schimmen op de rivier | 221

vogels heen en weer tussen de bomen en vulde de lucht zich met gefluit
en gezang. Gieren zweefden hoog aan de hemel en van tijd tot tijd schoot
er pijlsnel, met zijn profiel van de letter ‘z’, een ijsvogel van de ene oever
naar de andere. Ontwortelde bomen werden als verrotte krengen van gigantische paarden in de stroom meegevoerd alsof ze na een hevige strijd
stroomopwaarts in de rivier waren gegooid. De struiken die de rivier van
de oever had losgerukt leken hun manen te zijn. Er hing een doordringende, zware lucht van planten die uitbotten en afstierven. Over de brede
renbanen van de hemel galoppeerden blauwachtige wolken.
Ik kwam nauwelijks in mijn hut, eigenlijk alleen maar ’s nachts. Overdag
lag ik het liefste in mijn hangmat aan dek te schommelen, terwijl ik soms
wat met mijn buren praatte. Ik geloof dat veel passagiers slechts aan boord
waren omdat ze gewoon geen betere plek hadden.
Carlos was een jonge bakker die naar Manaus ging om de papieren voor
zijn echtscheiding in orde te brengen. Hij had één vrouw in Leticia en
een andere in Tabatinga en bij allebei had hij een kind. Hij wilde van de
Braziliaanse scheiden om met de Colombiaanse te kunnen trouwen. Er zat
voor hem niets anders op dan naar Manaus te reizen omdat hij daar, zoals
hij zelf zei, de formaliteiten moest regelen. Ik zou niet precies kunnen
zeggen waarom, maar ik kreeg sterk de indruk dat hij het hele verhaal uit
zijn duim zoog. Op de eerste avond van onze tocht was zijn geld op en tot
ik van boord ging, kwam hij voortdurend geld bij me lenen. Afhankelijk
van mijn stemming, gaf ik hem soms geld en soms niet. Vaak zag je hem
dronken, maar nadat hij een paar uur had geslapen was hij er weer helemaal bovenop. Hij had succes bij de vrouwen en een paar keer zag ik hem
met een meisje in een hangmat liggen terwijl ze, verstrikt in de dekens,
de liefde bedreven op het gevaar af zo op de vloer te zullen vallen. Op de
Itapuranga was er niemand die erg opkeek van dergelijke avontuurtjes.
Een andere buurman van me was een Peruaan met lome ogen die op
een deken op de grond sliep. Hij vertelde me dat hij 57 was. Zijn werk in
de stad waar hij woonde, Trujillo, in het noorden van Peru, was hij kwijtgeraakt en hij was onderweg naar Manaus om daar nieuw werk te zoeken.
‘Als ik geluk heb, ga ik terug om mijn vrouw op te halen’, zei hij. ‘Mijn
kinderen hebben me al niet meer nodig, die zijn volwassen en leven hun
eigen leven. Ik heb ze verteld dat ik naar Manaus ga om me door een
goede arts te laten onderzoeken… Is er in uw land eigenlijk werk voor
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mensen die oud zijn? Hier is het erg moeilijk te vinden, maar ik gooi het
bijltje er niet zomaar bij neer en ben van plan mijn vrouw daar mee naartoe
te nemen. Oude mensen kunnen tenslotte niet alleen zijn.’
Dolende zielen in de verlatenheid van een immense rivier.
Op de vrijdag na ons vertrek was het ’s middags rond drie uur zo heet dat
je bijna van je stokje ging. Ik was op mijn bestemming aangekomen, het
stadje Tefé, precies halverwege Tabatinga en Manaus. De plaats heeft geen
haven aan de Amazone zelf, maar ligt aan een meer, een paar kilometer
landinwaarts, op de zuidoever van de rivier.
Ik was de enige passagier die daar van boord ging. De Itapuranga minderde vaart, terwijl vanuit een kreek een motorkano op ons kwam afgevaren. Nadat die langszij was gekomen en ik eerst mijn bagage had laten
zakken, lukte het me met veel moeite om vanaf een van die reusachtige
vrachtautobanden, die als stootkussens dienst doen, aan boord van dat
kleine bootje te komen.
Vervolgens keerde de door twee jongens bestuurde kano in vliegende
vaart terug naar de kreek om koers te zetten naar het meer en de stad Tefé.
Bij de reling van de Itapuranga stonden de esperantisten, onder wie die
broodmagere en piepkleine Noorse avonturier, vrolijk naar me te zwaaien.
Tefé is een stad die zo afkomstig lijkt uit een griezelfilm. Boven de haven
torent een wanstaltig franciscaans klooster van donkerrode bakstenen dat
bewoond wordt door Duitse missionarissen en op het dak waarvan bijna
voortdurend een grote rij gieren de wacht houdt. Tegen de avond neemt
hun aantal toe en lijkt het of die gebogen gestalten zitten te wachten
tot hun generaal op komt dagen om hun nachtelijke strooptocht naar
mensenbloed aan te voeren. Dat kan niemand anders zijn dan graaf Dracula zelf. Wie weet of Alfred Hitchcock, als hij ooit in Tefé verzeild was
geraakt, het niet als lokatie zou hebben gekozen om er The Birds op te
nemen.
Mijn aankomst daar kon trouwens niet griezeliger zijn. Toen ik uit de
kano was gestapt en met de haven achter me naar het stadsplein liep, lag
Tefé nog altijd in een verzengende zon en er viel dan ook geen mens bekennen. Het plein was volkomen verlaten en vanuit een gebouw naast de
kathedraal, waar een protestantse sekte was gevestigd, schalde uit twee
grote luidsprekers de donderpreek van een onzichtbare dominee waarin
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het einde van de wereld en de verdoemenis van de zielen werd aangekondigd.
Het was werkelijk luguber: die stad zonder enig spoor van menselijke
aanwezigheid, die tientallen gieren op het dak van het donkere klooster of
in zweefvlucht hoog aan de hemel, die ondraaglijke hitte en die stem die
de ondergang van de wereld en het bestaan van de hel verkondigde. Terwijl
ik om me heen keek, moest ik het daar gewoon wel mee eens zijn.
Maar mijn hotel, Anilkce genaamd, recht tegenover de kathedraal, had
airconditioning en mijn kamer keek uit op een binnenplaats aan de achterkant zodat de donderpreek van de dominee mij niet kon bereiken. Het was
een behoorlijk groot hotel, eenvoudig en schoon, met een merkwaardig
bordje bij de receptie waarop stond: ‘Het is verboden om zich in zwemkleding, pyjama of onderhemd in de gangen of vestibules op te houden.’
Wanneer het in de avond afkoelde, vulde het hele plein zich met vrolijke
stalletjes waar broodjes, bier en frisdrank werden verkocht en waar omheen een massa tafeltjes en stoelen waren neergezet. Er weerklonk salsa en
kinderen renden wild tussen de groepen volwassenen door die er aan het
eten en drinken waren.
Terwijl ik naar de rivier wandelde, was het geweldig druk op straat. De
paalwoningen aan de oostkant van de stad, verlicht door zwakke peertjes,
leken op het enorme meer te deinen. Dracula was deze avond niet op stap
gegaan of in ieder geval leek niemand zich erg druk te maken dat hij op
bezoek zou kunnen komen.
Tefé leek wel een klein dorpje in het oerwoud, maar volgens mijn gegevens echter woonden er in het stadje zelf 50.000 mensen en nog eens
20.000 in de dorpen rondom. Vanwege de gebrekkige verlichting was niet
goed te zien wat al die mensen nu eigenlijk aan het doen waren.
De volgende ochtend gonsde het in de vissershaven van de activiteit.
Talloze scheepjes legden aan met waterschildpadden en verschillende
soorten riviervis, waaronder een paar erg grote exemplaren van de pirarucú.
Tussen de stalletjes op de visafslag speelde een aantal werklozen biljart op
een tafel met een totaal versleten doek.
Over de kade liep een troep kaalgeschoren mestiezen, klein maar gespierd, met zes aangelijnde vechthonden die er vervaarlijk uitzagen. Ze
hadden er veel lol in om hun honden tegen zwervers op te hitsen, die
angstig wegrenden voor die woeste beesten. Bazen en honden leken van
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hetzelfde ras te zijn: dat van de patserige geweldenaar die niets liever doet
dan de sport van de vernedering te beoefenen. Nadat ik ze met een voorgewende bewondering had gegroet, lieten ze apentrots een foto van zich
maken.
Ik wandelde door de stad. In de armoedige buurt van de paalwoningen
liet een aantal kinderen vliegers op, terwijl anderen in het smerige water
aan het zwemmen waren. Op het strand speelde een groep jongens een
partijtje volleybal.
Tefé stonk naar rotte vis en de gieren zagen er dan ook weldoorvoed
uit. De waarheid is dat de stad me, terwijl ik er nog maar amper een dag
was, al tegen begon te staan en ik besloot dan ook om mijn verblijf te bekorten. Maar mij troostte de gedachte dat ik door de omgeving liep waar
zich een groot deel van het leven van een van de belangrijkste figuren uit
de geschiedenis van de Amazone had afgespeeld: de jezuïet Samuel Fritz.
Tefé is een stad die in 1688 door de Tsjechische jezuïet Samuel Fritz als
missiepost werd gesticht met de naam Santa Teresa de Tefé. Men zegt dat
Tefé in Nheengatu ‘achterafgelegen plek’ betekent.
Fritz is een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de Amazone en hoofdrolspeler in het meest gewaagde politieke avontuur dat ooit
door een religieuze orde is ondernomen: de poging om zichzelf bedruipende indiaanse gemeenschappen in Latijns-Amerika te stichten. Sommige kroniekschrijvers spreken ook wel van ‘christelijk-communistische
republieken’. Het model van Fritz was geïnspireerd door de missies die de
jezuïeten aan het begin van de 16e eeuw in Paraguay hadden gesticht. Fritz
was een lange, sterke, roodharige man met een indrukwekkende gestalte.
Hij schreef in zijn dagboeken dat sommige indianen hem als een heilige,
de messias of de duivel beschouwden. Soms zelfs voor de ambassadeur
van Perzië of een vrijheidsstrijder aanzagen. Buiten zijn morele kwaliteiten bezat Fritz inderdaad een uitzonderlijke intelligentie, iets wat vooral
bleek uit zijn grote kennis op het gebied van de taal, aardrijkskunde en
antropologie.
Hij nam het in zijn eentje voor de indianen op tegenover het Portugese
imperium. En, vanzelfsprekend, verloor hij die strijd.
Sinds Orellana in 1542 per schip de Amazone ontdekte, hebben andere avonturiers geprobeerd dat huzarenstukje te herhalen. Onder andere Pedro de
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Ursúa en Lope de Aguirre, maar hun expeditie in 1561 liep uit op een bloedbad. Aan het einde van de 16e eeuw stond de rivier al bij iedereen bekend
onder de naam Amazone en werd hij op de kaarten afgebeeld als een lange,
kronkelende slang. In 1616 stichtte een Portugese troepenmacht in de delta
van de rivier de stad Belém do Pará waarbij ze de Engelsen en Nederlanders
die de streek onder hun controle trachtten te brengen verdreven. De jaren
daarop trokken de Portugezen stroomopwaarts tot aan het punt waarop de
rivier de Tapajós in de Amazone uitmondt en stichtten daar de huidige stad
Santarém.
Het Verdrag van Tordesillas uit 1494 tussen de Portugese en Spaanse
kroon bepaalde dat slechts een klein stukje van het Amazonegebied aan
Portugal toebehoorde, terwijl het overgrote deel van het immense gebied
onder Spaans gezag viel. Toen de Portugezen met de kolonisatie van de
rivier begonnen door zich eerst in Belém en vervolgens in Santarém te
vestigen, vormden Spanje en Portugal echter één koninkrijk, waarover Filips II de scepter zwaaide. Zijn opvolger, Filips III, beval de Portugezen in
Belém zelfs dat ze in naam van dat verenigde koninkrijk beslag moesten
leggen op Pará en omliggende streken.
Na de expedities van Orellana en Ursúa maakte een Portugese kapitein
in dienst van de Spaans-Portugese kroon een derde tocht over de rivier,
van Belém naar Quito en weer terug. Die kapitein heette Pedro Texeira en
zijn avontuurlijke tocht duurde van 1637 tot 1639.
Texeira was de eerste grote vertegenwoordiger van die typische mannen
van actie die in het Portugees sertanistas worden genoemd. Een woord
dat is afgeleid van sertão, dat in het binnenland liggend oerwoud of woest
gebied betekent. Een sertanista was dus een soort kruising van ontdekker, avonturier en kolonisator die gebieden introk die diep in het oerwoud
lagen. De sertanistas die in het voetspoor van Texeiras het binnenland introkken, zochten naar goud en specerijen, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe
routes door het oerwoud openlegden voor de ‘beschaving’. Vandaag de dag
bekijken we deze sertanistas minder welwillend, want al snel stortten ze
zich op de voor hen meest lucratieve activiteit, de jacht op indianen, die ze
vervolgens als slaven verkochten.
Een eeuw nadat de verovering van Zuid-Amerika in het Peruaanse
Amazonegebied en bij de riviermonding in Brazilië was voltooid, vormden de katholieke missionarissen die uit Europa kwamen slechts een verlengstuk van de lokale bestuurders en sertanistas. De houding van de kerk
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begon pas te veranderen na de aanklachten van pater Bartolomé de las
Casas, maar uiteindelijk vooral door het werk van de jezuïeten in Paraguay: de eerste grote verdedigers van de rechten van de indianen in de
praktijk. Toen de jezuïeten naar het Amazonegebied trokken, in eerste
instantie voornamelijk naar het westelijk deel en in de tweede helft van
de 17e eeuw ook naar Belém do Pará, begonnen ze zich op een heel andere
manier te gedragen dan de Portugese plantagebezitters die bij de rivier
woonden wilden.
In 1640 was het Spaans-Portugese koninkrijk echter weer uiteengevallen. Daardoor werden de sertanistas die in het oostelijk deel van de Amazone opereerden opnieuw Portugese onderdanen. Ze stegen zelfs tot de
rang van bandeirantes, dat wil zeggen: ze werden voortaan als strijders voor
de eer van de Portugese vlag beschouwd en konden hun misdaden met
steun van de kroon begaan. In 1657 waren de Portugezen tot in het gebied
van de Río Negro doorgedrongen, veel verder ten westen als door het nog
altijd geldende Verdrag van Tordesillas bepaald was. In 1669 bouwden ze
een fort aan de Río Negro, een stukje voor die in de Amazone uitmondt.
Dat fort, Lugar da Barra geheten, vormde de basis voor het huidige Manaus.
In deze omstandigheden begonnen de jezuïeten hun missieposten vanuit Lima en Quito oostwaarts uit te breiden, waarbij ze de indianen in
een systeem van autarkische en beveiligde nederzettingen organiseerden,
zoals ze dat al eerder in Paraguay in de praktijk hadden gebracht. Daardoor raakten ze in conflict met de belangen van de Portugese koning. De
Spaanse kroon, die niet over voldoende troepen beschikte om vanuit het
verre Peru naar het Braziliaanse oerwoud te sturen en bovendien niet erg
geïnteresseerd was in die woeste gebieden die in theorie onder haar gezag
vielen, liet het aan de jezuïeten over om de sertanistas op een of andere
manier een halt toe te roepen.
In het kort gezegd probeerden de missieposten de over het oerwoud verspreid levende indianenstammen in dorpen en nederzettingen samen te
brengen om ze autarkisch te maken. Deze nieuwe organisatie beschikte
zowel over een bestuurlijke, religieuze als militaire structuur, waarbij de
laatste was bedoeld om de missies te beschermen tegen vijandige indianenstammen en slavenjagers. De missionarissen trachtten zoveel mogelijk
de oorspronkelijke sociaal-politieke tradities van elke stam te respecteren,
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in de eerste plaats door het gezag van de curacas of stamhoofden te erkennen, aan wie ze zelfs een grotere macht gaven. Daarnaast werd het
handwerk en de folklore van elke stam gestimuleerd, waarbij men vooral
hun oorspronkelijke taal probeerde te beschermen en te ontwikkelen. Wat
betreft de religie werd er een begin gemaakt met de bekering van de indianen tot het katholieke geloof via een geleidelijk aanpassingsproces waarin
het syncretisme, de vermenging van verschillende rites en geloven, een
belangrijk hulpmiddel was.
De cruciale schakel, de centrale figuur in deze nederzettingen was de
missionaris. Verschillende vormen van gemeenschapsarbeid namen er een
belangrijke plaats in en in de landbouw werd een systeem van coöperaties
ontwikkeld. De veeteelt en het fokken van huisdieren werd geïntroduceerd
en men zette zelfs kwekerijen van charapas of waterschildpadden op om ook
in moeilijke tijden van vet en vlees verzekerd te zijn.
De economie van deze missieposten impliceerde een vergaande arbeidverdeling waarvan het directe doel autarkie en zelfbescherming was. En
door die typische organisatiestructuur die de jezuïeten op verschillende
plaatsen in Zuid-Amerika aan deze missieposten gaven, kwamen sommigen er uiteindelijk toe ze als ‘christelijk-communistische republieken’ te
kwalificeren.
Ze betekenden in ieder geval een heuse revolutie in de maatschappij van
die tijd. De film The mission van Roland Joffé uit 1986 laat op een mooie
en indrukwekkende manier zien hoe de missieposten in Paraguay functioneerden. Je kunt je vandaag de dag de geschiedenis van Zuid-Amerika
dan ook niet meer voorstellen zonder het maatschappijmodel van de missiepost dat, omdat het regelrecht inging tegen de belangen van de grote
Europese koninkrijken, daar onvermijdelijk hard mee in botsing moest
komen.
Samuel Fritz werd in april 1654 geboren in de Boheemse stad Truznov, die
vandaag de dag tot de Republiek Tsjechië behoort. Toen hij 18 was, ging hij
naar Praag om filosofie te studeren en een jaar later trad hij toe tot de jezuietenorde. Daarna studeerde hij theologie in Moravië en werd hij in 1679
conrector van het jezuïetencollege in Brno. In 1683 verzocht hij de overste
van de orde in Rome om naar Chili gezonden te worden maar uiteindelijk werd hij naar Peru gestuurd. Na een paar maanden in Sevilla Spaans
te hebben gestudeerd vertrok hij in september 1684 naar Zuid-Amerika.

228 | de helse rivier. een reis langs de amazone

In augustus 1685 ging hij te voet van het Colombiaanse Cartagena de las
Indias naar Quito, dat in die tijd onder het bestuur van het Peruaanse
onderkoninkrijk stond.
In die periode bewoonden de Omaguas, een indianenstam die is uitgestorven en waarover ik het in voorgaande hoofdstukken al heb gehad, een
enorm gebied langs de Amazone tussen de Napo en de Río Negro. Om
zich te beschermen tegen de aanvallen van de sertanistas vroegen de Omaguas de overste van de jezuïetenorde om hulp. In 1687 werd Samuel Fritz
aangewezen om hen te beschermen.
In de maanden daarop stichtte de Tsjechische missionaris 28 nederzettingen voor Omaguas en Yurimaguas, die op dezelfde manier waren
opgezet als de missieposten in Paraguay, en hij nam persoonlijk aan de
gevechten deel om de aanvallen van sertanistas en vijandige indianenstammen af te slaan. Van de missies die hij stichtte, bestaan er vandaag de dag
een aantal nog altijd in de vorm van steden, zoals Coarí, Tefé, Fonteboa en
São Paulo de Olivença.
Omdat hij er door de malaria die hij had opgelopen slecht aan toe was
en niet in staat was de slavenjagers te stoppen, besloot hij naar Belém do
Pará te gaan, waar hij na een zware tocht per kano in 1689 aankwam. Daar
herstelde hij in het jezuïetenklooster van zijn ziekte en wilde naar de missies terugkeren na een vergeefse poging de Portugese autoriteiten ertoe
te bewegen de jacht op de Omaguas en Yurimaguas te stoppen. Maar de
Portugezen, die hem ervan beschuldigden een Spaanse spion te zijn, lieten
hem niet gaan.
Het duurde nog tot begin 1691 voor hij Belém kon verlaten. Toen hij
dan eindelijk op uitdrukkelijk bevel van de Portugese koning Peter II had
mogen vertrekken, kwam hij tot de ontdekking dat de missies waren omsingeld door een grote Portugese troepenmacht. Op de vlucht voor de slavenjagers waren vele indianen diep het oerwoud in gevlucht.
Fritz begaf zich opnieuw op weg, ditmaal naar Lima. Daar kwam hij
in juli in een vreselijke toestand aan. ‘Slechts vergezeld door één indiaan,’
vertelt de kroniekschrijver Lucio de Azevedo in zijn boek De jezuïeten in
het Parágebied, ‘een gescheurde soutane die amper tot zijn knieën reikte
als enig kledingstuk en een paar van palmbladeren gevlochten sandalen.
Met zijn grote gestalte, zijn rossige lichaam en zijn lange, stugge baard
zag hij eruit als die kluizenaars van vroeger die zich in de woestijn terugtrokken.’
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De onderkoning van Peru was bereid hem te ontvangen en Fritz vroeg
hem soldaten te sturen om de Portugezen te stoppen en de indianen te
beschermen. Maar zijn argumenten vonden geen gehoor. Alvorens Lima
te verlaten schreef de jezuïet een rapport waarin hij stelde dat het praktisch afgelopen was met het Spaanse gezag in het Amazonegebied. Van
dat document, dat in Spanje werd gedrukt, bestaan nog altijd een paar
exemplaren.
Fritz keerde niet meteen terug naar de missies. Zijn avontuurlijke, onderzoekende geest en interesse voor de aardrijkskunde wonnen het voorlopig van zijn plichten als geestelijke. Aangezien hij een groot deel van
de Amazone had bevaren, besloot hij op zoek te gaan naar zijn bron. Hij
zakte de Marañon af en voer vervolgens stroomopwaarts de Amazone op
tot aan de Andes. Hij beweerde dat de Amazone uit het 160 kilometer
ten noordwesten van Lima en op 4300 meter boven de zeespiegel gelegen
Lauricochameer ontsprong. Enige jaren later, in 1707, reisde hij met een
door hem getekende kaart van de Amazone naar Quito, waar de jezuïet
Juan de Nárvaez er een kopergravure van maakte. Die werd voor de eerste
keer in 1712 in Londen gedrukt en verwierf daarna in heel Europa een grote faam. Hij was dan ook veel beter dan eerdere kaarten van de Amazone.
De kaart stond in alle geografische traktaten en werd gebruikt door
belangrijke onderzoekers, zoals La Condamine en Humboldt. Tot 1943
verscheen hij als de meest waarheidsgetrouwe kaart in alle handboeken
over geografie. Pas door de grote ontdekkingstochten van na de Tweede
Wereldoorlog is de kaart van Fritz aangepast. Met name de bron van de
rivier wordt veel zuidelijker gesitueerd dan waar hij meende dat die lag.
Maar de loop van de Amazone, zoals door hem vanaf de zijrivier de Ucayali getekend, verschilt niet veel van wat vandaag de dag door alle geografen
wordt aanvaard.
Door zijn solidariteit, zijn moedige en hardnekkige verdediging van de
indianen, was Fritz zijn tijd ver vooruit en zijn figuur zou dan ook altijd
een prominente plaats moeten hebben in de geschiedenis van de Amazone.
Ik kocht een kaartje voor een recreio naar de stad Coarí die Berg Sinaï
heette en die diezelfde avond nog, even na zonsondergang, uit Tefé zou
vertrekken met als eindbestemming Manaus. Mij was verteld dat de reis
zo’n twaalf uur zou duren en dat we omstreeks zes uur ’s morgens in Coarí
zouden zijn. Naast de recreio waarmee ik zou reizen lagen nog andere sche-
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pen met curieuze namen als ‘Wie wat bewaart heeft wat’ en ‘Jezus is mijn
leidsman’.
Zoals al die schepen zag ook het mijne er wat aftands uit en al een paar
uur voor vertrek was het hele dek volgehangen met hangmatten. Nadat ik
mijn eigen hangmat zo goed en zo kwaad als het ging opgehangen had,
wandelde ik nog wat rond om de tijd te doden.
Voordat ik uit Spanje vertrok, hadden een paar mensen me over Coarí
verteld en me de naam van een catraiero gegeven, iemand die voor een erg
vriendelijke prijs zijn boot verhuurde en als gids in het oerwoud optrad.
Zijn vreemde naam, Arigoé, deed me aan een merknaam van lijm denken.
Als ik nu terugdenk aan de dagen die we samen in het oerwoud bij het
Mamiámeer doorbrachten, voel ik nog altijd de spanning van het avontuur.
De avond begon te vallen en Tefé zag er opnieuw als het domein van
graaf Dracula uit met zijn sombere klooster van rode bakstenen waar volgens mij geen enkele missionaris ooit een voet buiten de deur zette… En
met dat metalen dak waar op de nok die dikke, slome en lelijke gieren als
soldaten in een rij stonden opgesteld, alsof ze erop wachtten tot de bewoners van de stad allemaal in één klap zouden sterven en zij hun lijken
tot op het bot konden afkluiven. Volgens mij had Tefé alles weg van het
schimmenrijk.
Toen ik even later weer aan boord van de Berg Sinaï was teruggekeerd,
zag ik de kade in het laatste licht van de zonsondergang liggen. Het zwarte,
metaalachtige water van het meer golfde door de kano’s en schepen die het
doorkliefden als de donkere silhouetten in een Chinees schimmentheater.
Daar, bij de reling op het tweede dek, waaide een verkoelende wind. We
stonden op het punt te vertrekken, maar er kwamen nog altijd passagiers
aan boord, die hun hangmatten op de meest onwaarschijnlijke plekken
ophingen. Op de wanden aan dek stonden op verschillende plaatsen leuzen geschilderd. Zoals deze: ‘De rivieren zijn door God schoon voor ons
geschapen. Vervuil ze daarom niet en ga er netjes mee om.’ Of deze: ‘Gedraag je goed. Help ons om het netjes te houden aan boord.’ En ten slotte:
‘De heer is mijn herder, het zal me aan niets ontbreken.’
We voeren rond zevenen uit, een uur later dan de officiële vertrektijd.
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Omstreeks kwart voor zeven begon het licht te worden, waarbij de zon zo
snel door de mist heen brak dat het leek of hij die met geweld verjoeg. De
nacht, met een enorme maansikkel, was verschrikkelijk geweest omdat ik
voortdurend in mijn slaap werd gestoord door het brommende geluid van
duizenden nachtvlinders en kevers die op de lichten van het schip afkwamen en wild over het dek fladderden. Toen ik uit mijn hangmat was geklommen om naar de wc te gaan, zwermden er massa’s kakkerlakken over
de grond. Terwijl ik in het halfduister naar de achtersteven liep, kraakte
het onder mijn voeten door alle beestjes die ik verpletterde. Het enige
aangename wat ik die nacht nog kon doen, was naar de fantastische sterrenhemel kijken, terwijl de vochtige rivierwind me verkoeling bracht.
In het stralende, frisse ochtendlicht dook in de verte, aan een grote baai
Coarí voor ons op. De stad ligt aan de rivier de Coarí vele honderden meters voordat die in de Amazone uitmondt en heeft daardoor een erg lange
rede. Op de plek waar het groene water van de Coarí met het modderige
water van de Amazone samenstroomt, is een duidelijke scheidslijn te zien,
zoals bij een vlag die twee kleurbanen heeft.
Met haar op een heuvel gelegen rozerode kerk en haar lage huisjes in
felle kleuren leek de stad wel een naïef schilderij. Toen we dichterbij kwamen, werden eindelijk de zinnen leesbaar die op de grote borden stonden
waarmee de buitenlanders worden verwelkomd. Aan de linkerzijde van de
stad lag een grote, armoedige wijk van drijvende huizen en aan de lange
havenkade een benzinestation en twee, eveneens drijvende kroegen. Aan
beide kanten staken de bomen van het oerwoud boven het stadje uit als
hoofden met groen haar die zachtjes deinden op de zwakke wind. Ik had
gelezen dat Coarí 65.000 inwoners had, maar net als bij Tefé vroeg ik me
af hoe al die mensen ooit onderdak konden vinden in dat kleine stadje.
De stad, aan de oostkant van het Omaguaterritorium gelegen, was de
laatste missiepost die Samuel Fritz stichtte en had de naam Santa Ana
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de Coarí. ‘Coarí’ schijnt een woord uit het Nheengatu te zijn dat ‘kleine
inham’ betekent, maar er zijn ook mensen die beweren dat het uit het
Quechua komt en ‘gouden rivier’ betekent.
Een Chileense houtexporteur uit Coarí vertelde me dat dit de plek was
waar de Amazones woonden. Ik bestreed dat door te zeggen dat volgens
de kroniek van pater Carvajal over de tocht van Orellana de ontmoeting
met de Amazones voorbij het punt plaatsvond waar de Río Negro in de
Amazone uitmondt, oostelijk van Manaus, dat wil zeggen ver weg van
Coarí. Hij keek wat beteuterd. En daarna zei hij op een kwaaie toon:
‘En wat interesseert het u nu eigenlijk of de Amazones hier of daarginds
woonden? De inwoners van Coarí zijn er trots op en niemand twijfelt
eraan. De rivierbewoners zijn erg aan hun legendes en tradities verknocht.
Komt u dat nou niet als een echte wijsneus vergallen.’
Toen Samuel Fritz in 1693 naar de missies terugkeerde met de bedoeling
de strijd tegen de Portugezen voort te zetten, kwamen ook de Omaguas en
Yurimaguas weer terug. Het leven in de missieposten, waarvan het aantal
inwoners gestaag toenam, hernam zijn gewone loop. De sertanistas bleven
echter aanvallen uitvoeren op het Omaguaterritorium en ze probeerden
daarvoor militaire en politieke steun vanuit Belém te krijgen. Om die reden
beschuldigden ze pater Fritz er voortdurend van een Spaanse spion te zijn.
In 1704 werd Fritz tot overste van alle jezuïetenmissies in de provincie
Maynas benoemd waardoor hij de missies van de Omaguas en Yurimaguas
vaak in de steek moest laten om naar Quito te reizen. Hij liet de leiding en
de verdere ontwikkeling van die missies tijdens zijn afwezigheid over aan
een andere jezuïet, João Batista Sana.
In februari 1709 bezette een troepenmacht onder Portugees bevel, die
zowel uit soldaten als sertanistas bestond, de missies en dwong de jezuïeten ertoe de nederzettingen te verlaten. Bij die troepenmacht trokken ook
karmelieten mee aan wie het bestuur over de missies in handen gegeven
werd. De indianen vluchtten opnieuw het oerwoud in.
De Spaanse reactie daarop was niet erg fel: vanuit Quito werd er weliswaar een legertje van 80 soldaten op afgestuurd die de missies heroverde
en de karmelieten verdreef, maar de Portugese autoriteiten in Belém waren
daar niet van onder de indruk en stuurden op hun beurt 150 soldaten die de
nederzettingen in oktober 1709 heroverden en vele gevangenen maakten,
onder wie pater Sana.
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Uiteindelijk groeiden deze schermutselingen tussen Portugal en Spanje
niet tot een echte oorlog uit. Spanje wenste geen groot slepend conflict,
terwijl in Lissabon koning Johan V in eigen persoon de inlijving van de
veroverde gebieden bij Portugal afkondigde. Al het werk dat Fritz aan de
Amazone had verricht ging daarmee in één keer verloren.
Fritz stierf in 1725 aan de rivier de Marañon door een infectie die de beet
van een giftige vlo, nigua genaamd, bij hem had veroorzaakt. Hij was 71.
De verdwijning van de jezuïetenmissies zette de deur open voor een enorme Portugese gebiedsuitbreiding op het Zuid-Amerikaanse continent. En
ze maakte tevens de weg vrij voor een massale jacht op indianen, die als
slaven werden verkocht.
In het Verdrag van Madrid uit 1750 erkenden Spanje en Portugal de
nieuwe verdeling van hun territoria in het Amazonegebied door het huidige Tabatinga als de grens aan te wijzen. De verdere bepaling van de
grenzen tussen de twee rijken werd daarna achtereenvolgens vastgelegd
in de verdragen van El Prado uit 1761, van San Ildefonso uit 1777 en van
Badajoz uit 1801.
In 1759 en 1767 verlosten Portugal en Spanje zich respectievelijk van
de hinderlijke jezuïeten door ze van hun hele grondgebied, inclusief het
overzeese, te verdrijven.
En wat zou er zijn gebeurd als Madrid de zienswijze van Samuel Fritz
had aanvaard en gehoor had gegeven aan Francico de Requena, een van
de afgezanten van de Spaanse kroon, om de grenzen tussen de Spaanse
en Portugese territoria in het Amazonegebied vast te stellen? Francisco
de Requena (1743-1825), die behalve militair ook geograaf, cartograaf en
ingenieur was, is een van de grote figuren van het Spaanse avontuur op het
Zuid-Amerikaanse continent tijdens de Verlichting.
Tussen 1779 en 1795 was Requena de Spaanse vertegenwoordiger in een
van de bilaterale commissies die per gebied de precieze grenzen tussen de
twee rijken zouden vaststellen zoals in de verschillende verdragen bepaald.
Terwijl hij gouverneur van de provincie Maynas was (dat in de streek rond
het huidige Iquitos lag), moest hij met de Portugezen over het belangrijkste gebied, met een omvang van duizenden vierkante kilometers, onderhandelen terwijl de sertanistas steeds dieper het Spaanse territorium binnendrongen langs de rivieren de Jupura, Putumayo en Napo. Het was een
opdracht waarin diplomatie, cartografische en geografische kennis en een
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avontuurlijke mentaliteit van cruciaal belang waren. Requena verenigde
schijnbaar al deze eigenschappen in zich. Bovendien was hij een uitstekende tekenaar, zoals blijkt uit de aquarellen die hij tijdens zijn tochten
maakte en die in verschillende musea en bibliotheken worden bewaard.
Requena bleef altijd op het standpunt staan dat de Spaanse gebieden
die door Portugal waren ingelijfd teruggegeven moesten worden. Verschillende keren wees hij erop dat Tabatinga volgens de verdragen aan Spanje
toebehoorde, evenals twee grote gebieden onder de Río Negro, het ene ten
westen en het andere – het allergrootste – ten zuiden van die rivier en ten
westen van Porto Velho, die vandaag de dag allebei van Brazilië zijn. In
Madrid vond hij echter bij niemand gehoor.
Francisco Requena liet een belangrijke erfenis in de vorm van kaarten
en landmetingen na die ook vandaag de dag nog hun volledige wetenschappelijke geldigheid hebben behouden. In Spanje is hij bijna helemaal
vergeten maar aan de Ucuyali, op het punt waar de Marañon in die rivier
uitmondt en hij de Amazone gaat heten, ligt een grote stad die zijn naam
draagt. En op het havenhoofd in Iquitos kijkt een standbeeld van Requena
uit over de enorme stroom van de Amazone.
Coarí is een schoon, zonnig en warm stadje, met een klein plantsoen op
het hoofdplein waarin een enorm, uit wit steen gehouwen standbeeld van
Christus staat. Gekleed in een lange mantel, houdt die Christusfiguur zijn
armen gespreid alsof hij de hele streek omarmt en ’s nachts wordt hij verlicht door felle schijnwerpers.
Op de visafslag, vlakbij het plein, werd elke avond een overvloed aan vis
binnengebracht. Het stadje had een kleine kade voor visserschepen, een
tweede voor catraias, motorkano’s die als taxi’s naar nabijgelegen dorpen
dienst doen, en een derde, de grootste, aan het einde van een lange steiger,
waar de passagiers- en houtschepen afmeren.
Op het plein vond ik een nogal aftands hotel, New Hotel geheten, dat
allesbehalve nieuw was. Het was mij onduidelijk waarom de andere twee
hotels in het stadje, die een iets schonere en zakelijker indruk maakten,
helemaal vol waren. Ik betaalde zes euro per nacht voor mijn kamer en
beschikte daarvoor over een badkamer en een airconditioning die klonk
als een bromfiets zonder geluiddemper.
Het was erg warm in Coarí maar tegen de avond begon het een beetje
af te koelen en dan was het aangenaam om over de steiger te wandelen die,

de uitroeiing van de indianen | 235

op hoge palen gebouwd, zo’n 200 meter de rivier in stak. Op dat tijdstip
waren er altijd roze dolfijnen te zien die vlakbij die palen aan het spelen
waren. In Brazilië worden die rivierdolfijnen bõtos genoemd en er bestaan
dezelfde legendes over hun verleidingskracht en hun vermogen tot gedaanteverwisseling als aan de Amazone in Peru en Colombia.
Maar je moest goed uitkijken op welk tijdstip je door het centrum van
de stad liep. Om half zeven precies namelijk, wanneer plots de avond viel,
verschenen er fumigatieploegen op straat. Als in kikvorspakken gestoken
moordenaarsbendes, een gasmasker op en een grote fles op hun rug, trokken
ze door de straten rond de haven om witte wolken insecticide in het rond te
sproeien, een fijne nevel die zowel in staat was om een malariamug als een
onvoorbereide vreemdeling te doden. De mensen deden hun balkondeuren
en ramen dicht, terwijl de winkels een paar minuten hun deuren op slot
draaiden. De straat was dan even volledig in handen van de lugubere fumigatieploegen die leken op buitenaardse wezens die onze planeet kwamen
veroveren. Ze traden nietsontziend op en ik geloof dat ze er heimelijk lol in
hadden om hun spuiten op de schimmen van voorbijgangers te richten die
te midden van die giftige nevelwolken een veilig heenkomen zochten. Als
je zo’n wolk DDT zou inademen bleef er van je longen weinig meer over.
Nadat in 1710 de jezuïetenmissies ophielden te bestaan konden de sertanistas zonder hinderlijke pottenkijkers voortgaan met hun misdaden. Volgens
de woorden van een pater die in die periode leefde, werden in de volgende
jaren de indianen tot ‘een fractie van hun oorspronkelijke aantal’ gedecimeerd en ‘veranderde de Amazone in één gigantisch kerkhof ’. De schrijver Juan Madrid heeft dan ook gelijk wanneer hij in zijn boek Amazonas:
un viaje imposible (De Amazone: een onmogelijke reis) stelt dat ‘een eeuw na
de tocht van Texeira er al geen indiaanse dorpen meer aan de Amazone
lagen’. Die dorpjes krioelend van de mensen, waarover pater Gaspar de
Carvajal schreef in zijn kroniek over de tocht van Orellana, waren van de
aardbodem gewist. Sindsdien was het voorgoed met de indiaanse nederzettingen aan de rivier gedaan.
Madrid citeert ook een tekst uit de 18e eeuw van een Portugese jezuïet,
João Daniel genaamd:
‘Alleen al tussen 1615 en 1652 vermoordden de Portugezen meer dan twee
miljoen indianen, een cijfer waarin al degenen die stiekem werden ver-
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moord niet eens zijn opgenomen. Daaruit is eenvoudig af te leiden hoe
talrijk de indianen moeten zijn geweest, hoe dichtbevolkt en opeengehoopt
hun dorpen, waarvan nu nog nauwelijks enig spoor rest. (…) De blanken
vermoordden een indiaan met evenveel gemak als waarmee je een mug
doodslaat.’
De indianenjacht begon vanaf het moment dat de Portugezen voet aan wal
zetten in Belém do Pará en de eerste kolonisten de grond in beslag namen.
Een wet uit 1616 bepaalde dat de indianen uit twee categorieën bestonden:
vrijen en slaven. Bij de eersten hoorden degenen die uit vrije wil hun dorpen verlieten om tegen hongerloontjes voor de blanken te werken. Bij de
tweede degenen die in oorlogen tegen opstandige stammen gevangen werden genomen en degenen die werden ‘gered’ uit gevangenschap bij andere
stammen. Kortom, alle indianen die oorlogsbuit waren.
In 1662 verkondigde een onlangs in Belém gearriveerde Portugese jezuïet
in zijn Pinksterpreek:
‘In het oude Babel bestonden 32 talen, in het Babel van de Amazonerivier
zijn het er al meer dan 150, even verschillend van elkaar als onze eigen taal
van het Grieks. En zo vormen wij, de nieuwkomers, de stommen en alle
inboorlingen de doven. Let maar eens op hoeveel studie en inspanning er
nodig is opdat die stommen spreken en die doven horen.’
Tussen 1700 en 1750 spraken die stommen de taal van de donderbussen en
verloren die doven hun vrijheid of hun leven. Het overgrote deel van de
indiaanse talen uit het Amazonegebied verdween en complete stammen,
zoals de Tupinambás, Aruans, Nheengaibas, Muras, Cahicahizes, Guanarés, Pinarés, Timbiras, Aroas, Tapajós, Mayapenas, Manaus en Barés
werden gedwongen als slaven te werken. Zo’n 300 jaar later rest er geen
enkel spoor meer van hen.
In Lissabon voerde men een nieuwe wet in om de misdaden tegen de
indianen te rechtvaardigen en daarvoor werd de term ‘rechtvaardige oorlog’ uitgevonden, een type oorlog waarbij het uit staatsbelang geoorloofd
is gewelddadige militaire acties te ondernemen en vijanden gevangen te
nemen. Geïnspireerd door het middeleeuwse recht, dat de kruistochten
rechtvaardigde, werden in 1654 de eerste verordeningen betreffende ‘recht-
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vaardige oorlogen’ opgesteld, die werden gedefinieerd als gewapende acties tegen hen die de verbreiding van het katholieke geloof belemmerden
en ter bescherming van het leven en de eigendommen van de Portugese
onderdanen. Deze eerste verordeningen hanteerden al het begrip ‘legale
slaaf ’ voor alle indianen die in ‘rechtvaardige oorlogen’ gevangen werden
genomen. In 1655 werden per decreet de vier gevallen bepaald waarin het
legaal was een indiaan in een slaaf te veranderen. ‘Wanneer hij gevangen
was genomen in een “rechtvaardige oorlog”. Wanneer hij de verbreiding
van het evangelie belemmerde. Wanneer hij een gevangene was van andere indianen. Wanneer hij werd vastgehouden om in een kannibalistisch
ritueel opgegeten te worden.’
In 1718 liet een definitieve bepaling hierover elke morele overweging
vallen: de indianen waren nodig om op de haciënda’s te werken en de staat
te verdedigen en hun gevangenneming was dan ook een economische
noodzaak. Maar dat deed men natuurlijk wel degelijk met een beschavende bedoeling: ‘In de eerste plaats om de indianen te redden uit die
barbarij waarin ze leven door elkaar op te eten, zoals alle missionarissen
maar al te goed weten.’
Dit alles wil niet zeggen dat er geen verzet was tegen de misdaden van de
Portugezen. Een van de vormen van verzet was dat veel indianen liever
stierven dan de slavernij te accepteren: ze weigerden zich over te geven en
vochten zich dood tegen veel beter bewapende vijanden, anderen pleegden
op het laatste moment zelfmoord. Ze sprongen als ze eenmaal gevangengenomen waren van de schepen waarmee ze werden afgevoerd en verdronken of werden door krokodillen verslonden. Wanneer hun bewakers niet
goed opletten, lieten de zwangere vrouwen zich dikwijls op de banken van
de kano’s vallen om een miskraam te veroorzaken en te voorkomen dat
hun kind in de toekomst een ongelukkig leven zou hebben.
Maar het meest wijdverbreide verzet was de oorlog en de opstand. Francisco Jorge Santos schrijft in zijn boek Além da Conquista (De kolonisatie
van Zuid-Amerika) dat er tussen 1616 en 1840 bijna 100 indiaanse opstanden plaatsvonden, die allemaal met erg veel geweld de kop werden ingedrukt.
De eerste grote opstand waarover gegevens bekend zijn, is die van de Tupinambás, aangevoerd door hun opperhoofd Amaro. Deze opstand vond
plaats in 1617, slechts een jaar nadat de Portugezen Belém do Pará sticht-
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ten. Amaro werd in 1618 gevangengenomen en op bevel van de Portugese
kapitein Matías de Alburquerque geëxecuteerd: hij werd op de mond van
een kanon vastgebonden dat vervolgens werd afgevuurd.
De Tapajós werden verslagen door een Portugese kapitein die berucht
stond om zijn bloeddorstigheid, Benito Maciel Parente. Na de nederlaag
werden de indianen gedwongen hun kinderen af te staan als slaven. De overlevenden werden door de jezuïeten in de buurt van het huidige Santarém in
een missie ondergebracht. Maar twee eeuwen later, na nieuwe grootscheepse slavenjachten door sertanistas, was de stam volledig uitgeroeid.
De opstand van de Manaus had voor de Amazone-indianen het karakter van een heldendaad. Het opperhoofd van die stam, Ajuricaba, leidde
in 1723 een opstand in de buurt van de Río Negro. Volgens de indiaanse
legende was hij ‘fors, sterk en onverschrokken’ en ‘wedijverden de meisjes
van de Tocanos en Barés onderling om met hem te kunnen trouwen’. Maar
hij trouwde uiteindelijk met de dochter van het opperhoofd van de Tariás,
een grotere stam, waardoor zijn slagkracht aanzienlijk toenam. Hij slaagde
erin om van de Hollanders in Guyana, die rivalen van de Portugezen waren, geweren los te krijgen voor zijn opstand. Hij overviel missieposten en
kampen van sertanistas en sloot ook verdragen met andere stammen waardoor hij zelfs bijna een grote confederatie van indianenstammen wist te
organiseren, iets wat een enorm probleem voor Portugal zou zijn geweest.
Lissabon reageerde door in 1727 de oorlog tegen de Manaus tot ‘rechtvaardig’ te verklaren en een grote troepenmacht vanuit Belém te sturen
onder bevel van Belchior Mendes de Morais. Na zware gevechten ten
noorden van het huidige Manaus werd Ajuricaba samen met zijn belangrijkste commandanten gevangengenomen. Mendes liet meer dan 300
dorpen verbranden, waarbij 15.000 indianen in de vlammen omkwamen,
voornamelijk bejaarden, vrouwen en kinderen. Toen Ajuricaba in een kano
over de Río Negro werd afgevoerd sprong hij met ketens en al over boord
en verdronk.
Bij de dood van koning Johan V in 1750 besteeg zijn zoon Josef Emanuel
de troon, die Sebastião José de Carvalho e Melo, toekomstige markies
van Pombal, tot eerste minister benoemde. Deze verlichte en almachtige
edelman besloot onder druk van de economische crisis in het Amazonegebied, die grotendeels door het gebrek aan arbeidskracht werd veroorzaakt,
de politiek die Portugal in het gebied voerde te veranderen. Behalve de
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jezuïeten definitief van Portugees grondgebied te verdrijven, stimuleerde
hij de import van negerslaven uit Afrika. Omdat het zijn belangrijkste doel
was het Amazonegebied Portugees te maken stelde hij het gebruik van de
Portugese taal onder de indianen verplicht. Hij decreteerde ook dat alle
indianen gedoopt moesten worden, christelijke namen moesten dragen en
bovendien hun huizen in Europese stijl moesten bouwen, waarbij de gemeenschapshuizen werden verboden. Tevens was hij een voorstander van
gemengde huwelijken tussen indianen en blanken om de bevolkingsgroei
in het gebied te stimuleren en ‘het ras te verbeteren’.
Vandaag de dag biedt de indiaanse samenleving in het Amazonegebied dezelfde treurige aanblik als drie eeuwen geleden. Toen in 1955 de
Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss zijn monumentale tekst over de
Zuid-Amerikaanse indianen, onder andere over een aantal stammen uit
het Amazonegebied, de titel Tristes tropiques (Het trieste der tropen) gaf,
sloeg hij daarmee de spijker op de kop.
In Os indios e a civiliçxão (De beschaafde indianen), een uitstekend boek uit
1977 en inmiddels een klassieker onder de studies over de indianen van
Brazilië, stelt Darcy Ribeiro dat er in 1957 in het Braziliaanse deel van het
Amazonegebied nog slechts zo’n 52.000 indianen woonden, terwijl dat er
aan het begin van de 20e eeuw nog ongeveer 200.000 waren.
Volgens Ribeiro zijn de indianen in het huidige Brazilië in vier groepen
te verdelen. De eerste is een groep die geïsoleerd leeft in gebieden waar
de ‘beschaving’ van de blanke niet is doorgedrongen; zij maken bijna 40
procent van het totale aantal indianen uit, ze zijn de sterkste en de enige
die hun culturele onafhankelijkheid verdedigen. De tweede groep onderhoudt regelmatig contact en handelrelaties met vertegenwoordigers van
die ‘beschaving’; stukje bij beetje beginnen ze hun oorspronkelijke cultuur
te verliezen. Dan is er nog een groep die voortdurend in contact staat met
de regionale economie, die heeft zijn onafhankelijkheid al verloren. En ten
slotte bestaat er nog een groep die geïntegreerd is en die, hoewel op allerlei
manieren vervolgd, erin is geslaagd te overleven als stam, maar volledig in
de Braziliaanse bevolking is opgegaan.
Hoewel de cijfers wat minder extreem zijn, ziet het plaatje er in het
Peruaanse deel van het Amazonegebied hetzelfde uit. Volgens studies van
de Peruaanse antropologen Antonio Brag Egg en Jesús Victor San Román
leefden er in 2000 tussen de 220.000 en 250.000 indianen in het Peru-
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aanse deel van het Amazonegebied, op een totale bevolking van bijna twee
miljoen. De indianen in het Peruaanse deel van het Amazonegebied zijn
verdeeld over 55 stammen. Sinds 1950 zijn er 12 stammen verdwenen en
momenteel staan er 18 op het punt te verdwijnen. Men neemt aan dat er 7
stammen zijn die op bepaalde plekken geïsoleerd van de beschaving leven
en daarnaast nog 6 andere waarover nauwelijks iets bekend is en waarmee praktisch geen contact bestaat. Zo is bijvoorbeeld bekend dat in de
dalen van de rivieren de Javari, Itaquai en Jutai, ten noordoosten van het
Drielandenpunt, ten minste 2 indianenstammen leven die nooit contact
hebben gehad met de cultuur van de blanken en die elke vreemdeling die
zich op hun territorium waagt met een pijlen- en sperenregen ontvangen.
Maken we vervolgens een rekensom door het aantal indianen van de
belangrijkste landen waar het Amazonegebied ligt, Ecuador, Colombia,
Brazilië, Peru, Venezuela, Guyana en Bolivia, bij elkaar op te tellen dan
heeft de oorspronkelijke indiaanse bevolking in zijn totaliteit een omvang
van nauwelijks een half miljoen. En als we ons realiseren dat toen de Spanjaarden het Amazonegebied ontdekten er meer dan zes miljoen indianen
woonden, dan kunnen we hier rustig van genocide spreken.
Vandaag de dag zwerven op de oevers van de machtige Amazonerivier, vanaf de Andes en het Peruaanse oerwoud tot aan zijn monding in
de Atlantische Oceaan, de straatarme mestiezen, de nakomelingen van
de vroegere indianenstammen rond, zonder wortels en met nauwelijks
enige bestaansmiddelen. Doordat ze opnieuw in slaven zijn veranderd
die voor hongerloontjes moeten werken, of omdat ze verpletterd zijn
onder de schuldenlast die hun ouders en – voor zover de herinnering
reikt – hun voorouders al moesten dragen, vormen ze de trieste vertegenwoordigers van een ras dat door een blanke God tot honger en
ellende is veroordeeld.
Zo leven er bijvoorbeeld volgens gegevens van de Pastorale Commissie
voor de Aarde, een religieuze organisatie die tegen de slavernij strijdt, op
de grote veehaciënda’s diep in het Braziliaanse oerwoud nog altijd meer
dan 15.000 arbeiders, grotendeels mestiezen, die in de tang van het schuldensysteem zitten.
De zin waarmee Luis Pancorbo zijn boek Amazonas: último destino (De
toekomst van de Amazone) over de Yanomanis besluit, een indianenstam
die op de grens tussen Venezuela en Brazilië woont, is dan ook erg op zijn
plaats:
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‘Ik denk aan de vernietigingswaanzin waardoor de blanke wordt beheerst:
altijd ontevreden, zowel met wat hij heeft als met wat hij niet meer heeft.
De blanke is een vraatzuchtig roofdier dat meer waarde hecht aan geld dan
aan de vrije vlucht van de piacopo, het gezang van de toekan of de spottende lach van een moedig mens, zoals de Yanomani.’
De wereld van de mesties uit het Amazonegebied, die in Brazilië caboclo
wordt genoemd, is verbonden met de grond, de regen, de nevel en het
water. In tegenstelling tot de indiaan uit de Andes is hij niet opgegroeid in
het hooggebergte met zijn zuivere, koude wind en leeft hij in een wereld
die wordt afgesloten door boomkruinen. Alles wat hem omringt, is even
weldadig als gevaarlijk, even ongezond als excessief, even vol van leven als
van dood. De mesties die aan de Amazone woont, leeft in verbijstering
en zijn goden zijn vreemd, alsook zijn mythen. Hij is geen fatalist, maar
beschouwt zich als een overlevende die, dag in dag uit, meter voor meter,
moet vechten om niet te sterven.
De loopgraaf is zijn huis en de treurnis zijn wereld.
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13 | Op het Mamiámeer
Dezelfde middag nog dat ik in Coarí aankwam, ging ik bij de kleine kade
van de catraieros op zoek naar Arigoé. Ik hoefde hem maar te zien, daar
op de achtersteven van zijn geelgeschilderde kano die lag te schommelen
naast nog zo’n zes of zeven andere kano’s, om te weten dat hij het was.
En ik had de indruk dat hij ook wist dat ik hem zocht. Toen ik zijn naam
uitsprak, keken zijn collega’s in zijn richting, waarop hij soepel overeind
kwam en over de banken stappend door de lange kano naar voren liep om
ten slotte naast me aan wal te springen.
Arigoé was een jonge mesties, lang, slank en taai, met een gladde huid,
een rond gezicht, zwarte ogen, fijn zwart haar en een dun snorretje dat
zorgvuldig was geschoren. Hij droeg een korte broek en een overhemd in
camouflagekleuren, een pet van de voetbalclub Vasco da Gama en rubberen slippers.
Terwijl hij me stevig de hand drukte, glimlachte hij met een ernstig
gezicht. Ik probeerde duidelijk te maken wat ik wilde en hij probeerde te
begrijpen wat ik zei. En vanaf dat eerste moment leek het ons het beste
om via gebaren, korte woorden en kreten met elkaar te communiceren. De
dagen die we daarna samen in het oerwoud doorbrachten, gingen we dan
ook op dezelfde voet verder. Zelden begreep ik helemaal wat hij in het
Portugees tegen me zei, net zomin als hij goed begreep wat ik tegen hem
in het Spaans zei. Maar uiteindelijk slaagden we erin, al kan ik niet precies
uitleggen hoe, om elkaar voor een groot deel te begrijpen.
We spraken af om drie dagen naar het oerwoud te gaan. Hij zou de plek
uitkiezen die hem het interessantst leek en een geweer meenemen terwijl
ik voor de patronen zou zorgen. Klaarblijkelijk zouden we ons zonder al
te veel problemen met de jacht in leven kunnen houden. Moest ik iets
speciaals meenemen? Hij haalde zijn schouders op. En de visvangst? Opnieuw gaf hij een onverschillige reactie. Hoeveel patronen moest ik kopen?
Terwijl hij omhoogkeek, rekende hij het voor zichzelf uit en liet me zes

244 | de helse rivier. een reis langs de amazone

vingers zien. Ik zei dat ik graag naar een plek in het oerwoud wilde om er
net als de lokale bevolking te leven en te slapen. Arigoé knikte terwijl hij
me strak aankeek.
We spraken af twee dagen later om 6 uur ’s morgens op pad te gaan.
Nadat we de prijs voor zijn diensten waren overeengekomen – zo’n 35
euro voor drie dagen en de benzine voor mijn rekening – namen we
afscheid.
De volgende ochtend kocht ik de benodigdheden voor de tocht. In een
door een blanke gedreven winkel waar van alles en nog wat te koop was,
vond ik de 16-millimeterpatronen die we nodig hadden. Ze kostten een
halve euro per stuk. Ik besloot me niets aan te trekken van wat Arigoé had
gezegd en kocht er 25 in plaats van 6.
Ook kocht ik een zuidwester, een paar gummilaarzen, een muskietennet
voor mijn hangmat, wat flessen mineraalwater en wat conserven. Ik ben
er altijd van overtuigd geweest dat excursies waarbij je alleen van de jacht
probeert te leven op een mislukking uitdraaien, want aan het einde van de
dag heb je vaak niets gevangen en niets gegeten.
Misschien had Arigoé niet de bedoeling te gaan vissen, maar ik wel. In
een winkel aan het hoofdplein vond ik vissnoer en haakjes. De bediende
sneed een stukje lood voor me af en hielp me om alles aan het snoer te
bevestigen. Om het draad op te rollen gebruikte ik een rubberen slipper.
De bediende keek me spottend aan.
‘Denkt u nu echt dat u daar iets mee zult vangen?’ vroeg hij.
Ik was maar wat trots op mijn uitvinding.
‘Ik ben een goede visser.’
‘Ik ben de beste van Coarí en ik denk niet dat dit werkt.’
‘Ik ben de beste van Spanje en zeg dat dit uitstekend werkt.’
‘Die slipper is veel te zwak om de vissen op te halen als ze hebben gebeten.’
‘Ik gebruik die slipper niet om ze op te halen maar als dobber.’
‘Komt u me laten zien wat u gevangen hebt wanneer u terugbent?’
‘Zeker en ik zal u dan het patent op mijn uitvinding cadeau doen.’
‘Rubberen slippers zijn duur, ik geloof niet dat ik daar veel mee kan
verdienen.’
‘Dan gebruikt u toch gewoon oude slippers die de mensen weggooien.’
We spraken af dat ik langs zou komen wanneer ik terug was. Het was
een aardige jongen die graag een grapje maakte.
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Tegen de avond nam ik een paar biertjes op een terras dat uitzicht bood
op de baai van Coarí. Daarbij had ik niet goed op de tijd gelet: toen het
donker werd, hoorde ik plots het geluid van de fumigatiespuiten, dat op
het snerpen van een cirkelzaag leek. Een stinkende gifwolk dreef tussen de
huizen en die dodelijke nevel zorgde ervoor dat je ogen onmiddellijk begonnen te prikken. Iedereen die op het terras zat, rende naar binnen, alsof
we op de vlucht sloegen voor de atoombom van Hiroshima.
Arigoé zat op de achtersteven van zijn kano met een paar bidons voor
benzine op me te wachten. De kano was zo’n 5,5 meter lang en 1 meter
breed en had vier banken: twee in het midden, eentje bij de achtersteven
en eentje bij de boeg. De romp van de kano was niet hoger dan 40 centimeter. Aan de achtersteven hing een buitenboordmotor van 5,5 pk met een
roerstang van wel 2 meter lang. Door zo’n lange roerstang, heel gewoon in
het Amazonegebied, kun je wanneer er struiken of boomstronken in het
water drijven gemakkelijk en snel de schroef oplichten om beschadiging
te voorkomen.
In de haven legden we even aan bij een drijvend benzinestation en daar
kregen we tijdens het tanken een heerlijke, gloeiend hete cafetinho voorgezet, iets wat bijna overal in Brazilië gebruikelijk is, van de kapper tot
aan de bank. Arigoé liet de tank van de buitenboordmotor en de bidons
volgooien. Ondertussen liet ik hem mijn ingenieuze vislijn zien, maar daar
keek hij slechts ongeïnteresseerd naar, met nog minder belangstelling dan
dat hij naar een foto van een forel zou hebben gekeken.
Om half zeven lieten we het kalme water van de baai van Coarí achter
ons en voeren de troebele, deinende stroom van de Amazone op, die de
Brazilianen in die streek, tussen Tabatinga en Manaus, Solimoẽs noemen.
De rivier was erg breed en omdat de zon net op was gekomen, vlogen er
grote zwermen vogels in de buurt van de oever. Het merendeel bestond uit
ijsvogels die als harpoenen de lucht doorkliefden. Arigoé bleef erg dicht
langs de oever varen om draaikolken of hoge golven te vermijden. De zon
klom langzaam omhoog en likte met zijn slijmerige vuurtong de aarde af.
De lucht was zwoel.
Ongeveer een uur later voeren we een caño, een nauwe kreek in het oerwoud in. Het waterpeil was nog altijd erg hoog, omdat het regenseizoen
nog maar net afgelopen was. De bomen stonden dan ook naar ik schat
zo’n halve meter in het water. Die plek, met zoveel water, zo dichtbegroeid
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en schaduwrijk, leek wel een geheim vertrek waar je vogels hoorde fluiten
zonder dat je ze te zien kreeg. Er hing een zeer doordringende plantengeur.
Plotseling begon de kreek zich te verbreden tot hij een grote baai met
kalm water en groene eilandjes vormde. Op de oevers aan beide kanten
groeiden gigantische bomen. Arigoé legde de kano even stil. Ik keerde me
om en zag hoe hij koffie voor zich inschonk uit een thermosfles, de enige
proviand die hij bij zich scheen te hebben. Hij bood me een beker aan
maar ik sloeg die vriendelijk af. Terwijl hij zijn koffie dronk, vouwde ik
mijn kaart open. Alles wees erop dat we bij de ingang van het Mamiámeer
waren, een enorm meer ten zuiden van de Amazone. ‘Mamiá?’ vroeg ik,
terwijl ik om me heen wees. Arigoé knikte.
Daarna rommelde hij wat onder zijn opgerolde hangmat die naast de
bidons lag en haalde een niet erg groot geweer tevoorschijn. ‘Mijn ouwe
donderbus,’ zei hij terwijl hij me het voorwerp aanreikte. Het was een
enkelloops jachtgeweer zonder vizier dat je voor elk schot opnieuw moest
laden. Ik haalde een patroon uit mijn zak en vroeg met gebaren aan Arigoé
of dit het goede moment was om het geweer te laden. Hij knikte en wees
op de bomen.
Met het geweer in de aanslag voeren we verder het Mamiámeer op.
Het Mamiámeer heeft met zijn lengte van 80 en zijn breedte – op sommige plekken althans – van 8 kilometer een gigantische omvang maar het
ziet er op de kaart van het Amazonegebied uit als een klein plasje dat
je naast de rivier maar amper opmerkt. Op zijn oever wonen slechts wat
boerenfamilies, caboclos of mestiezen, die geteisterd worden door malaria
en dysenterie. Er is slechts één dorp met een school en voor zover ik weet,
is er geen missiepost in de buurt en een ziekenhuis al helemaal niet. Het
meer wordt omringd door maagdelijke oerwouden. De fauna, zowel op
het water als in de jungle, is erg overvloedig.
Het Mamiámeer is in geen enkel programma van reisbureau’s opgenomen en er vaart al evenmin een recreio, simpelweg omdat er niemand is die
er naartoe wil. Ik had die plek dan ook niet zelf uitgekozen: Arigoé had dat
voor mij gedaan en waarom hij precies daarheen ging, was me onduidelijk.
Toen we de kreek, die het meer met de Amazone verbindt, achter ons
lieten was de afstand tussen de oevers niet veel meer dan een halve kilo-
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meter. Hoewel er veel vogels in de lucht waren, vlogen die te ver weg om
ze met dat stokoude geweer te kunnen raken. Bovendien wist ik niet goed
welke je wel kon eten en welke niet. Elke vogel die ik zag, wees ik daarom
eerst voor Arigoé aan. Daarna wees ik op mijn mond en terwijl ik mijn
schouders ophaalde, probeerde ik hem te vragen of je die kon eten. Hij zei
zonder ook maar even na te denken steeds direct ja.
Ik had zo al een tiental vogels voor hem aangewezen toen ik plotseling
hoog boven ons een arend met een witte borst zag zweven. Het was de eerste vogel die ik herkende. Ik keerde me naar Arigoé om en vroeg opnieuw
hetzelfde. En hij zei opnieuw met een overduidelijk gebaar ja.
Blijkbaar bracht men aan de Amazone dat oude spreekwoord in de
praktijk dat in Spanje tijdens de hongerjaren na de Burgeroorlog zo sterk
opgeld deed: ‘Alles wat vliegen kan, gaat in de pan.’
Het meer werd steeds breder en de dichtbeboste oevers ervan vervaagden
in de nevel. Een roze dolfijn zwom een tijdlang met ons mee. Even daarna
dook een sperwer het water in om een paar seconden later met een grote,
wild spartelende vis in zijn bek boven te komen. We voeren intussen midden op het meer en er was behalve wijzelf in de verste verten geen mens te
bekennen. Die verlatenheid vond ik fantastisch.
Ik bedacht me dat de natuur pure zinnelijkheid is, geen verzameling
van uiteenlopende landschappen maar het grootste genot dat er voor de
zinnen bestaat. Daarom geloof ik dat je ook van haar moet leren genieten
met al je zintuigen. Ik voelde de vochtigheid op mijn huid, ik hoorde zo
nu en dan het fluiten van de wind boven het gestage geronk van de buitenboordmotor uitkomen, ik keek naar de lichtval op het wateroppervlak en
het oerwoud, ik proefde een zilte smaak in mijn mond en rook een zuivere
grondlucht, een vage geur van humus.
We zagen her en der groepjes aalscholvers op het uitgestrekte oppervlak
van het meer drijven. Ze waren aan het vissen en de manier waarop ze dat
deden, leek me heel ongewoon: terwijl ze met hun lichaam onder water
zwommen, stak alleen de nek en de kop er bovenuit, alsof het periscopen
van onderzeeërs waren. Plotseling doken ze onder om een paar minuten
later op een heel andere plek weer boven te komen, vaak met een vis in hun
bek. Arigoé probeerde ze te naderen zodat ik op ze kon schieten. Maar
ze namen een loopje met ons door steeds weer buiten schootsafstand te

248 | de helse rivier. een reis langs de amazone

zwemmen. Ik was er trouwens niet zo zeker van of aalscholver wel eetbaar
is.
We moesten al zo’n vijf uur gevaren hebben toen het landschap begon te
veranderen. We voeren nu tussen eilandjes van drijvende struiken door,
vlakbij dichte mangrovebossen en kleine boompjes die, door het hoge water, ook op het meer leken te drijven. Ik had inmiddels een houten kont en
een verschrikkelijke honger gekregen. Arigoé dronk van tijd tot tijd koffie
en het leek erop dat hij voorlopig helemaal niet de bedoeling had te stoppen. Ik dronk van het mineraalwater dat ik bij me had en het begon tot me
door te dringen dat ik er veel te weinig van had gekocht. Voor het geval het
nodig mocht zijn besloot ik het maar te rantsoeneren.
Maar ik voelde me goed. Het Mamiámeer was zo stil en zijn oppervlak
zo glad dat ik soms het gevoel had door de hemel te varen. De wolken die
hier en daar in de lucht dreven, de boompjes en het mangrovebos werden
in het water weerspiegeld. Eén wolk kwam als Aladdin met een rookstaart
uit een fles, precies zoals ik ooit op een tekening in een kinderboek had
gezien. Ik bedacht me dat als die geest aan mij zou verschijnen om me een
wens te laten doen, ik hem zou vragen me op precies dezelfde plek te laten
waar ik nu was.
Er vlogen meeuwen en zwaluwen om ons heen, terwijl de libellen en
waterjuffers die vlak bij onze hoofden dansten alleen maar eventjes aan ons
leken te snuffelen om er vervolgens weer pijlsnel vandoor te gaan.
Ik had geen zin nog langer te wachten en maakte twee broodjes met
ham om de ergste honger te stillen. Ik gaf er eentje aan Arigoé en hij gaf
me in ruil daarvoor een bekertje zwarte koffie.
Ik realiseer me nu dat schrijven werkelijk een vreemde bezigheid is.
Soms besef je pas werkelijk dat je een avontuur hebt beleefd nadat je het
hebt opgeschreven.
Arigoé was trouwens bepaald geen prater. Of misschien hield hij gewoon
wijselijk zijn mond, omdat we elkaar niet goed konden begrijpen. Waarom
nutteloos energie verspillen? Behalve de gebaren die we maakten over de
vogels, geloof ik dat het enige gesprek dat we tijdens die eindeloze tocht
vanaf Coarí hebben gevoerd het volgende was:
‘Hebben we er al veel kilometers opzitten, Arigoé?’
‘Ja, al heel wat.’
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‘Hoever zijn we nu van Coarí vandaan?’
‘Vijf uur varen.’
‘En in kilometers?’
‘Dat weet ik niet.’
Ik liet hem mijn vissnoer zien:
‘Zullen we gaan vissen?’
‘Hier zit geen vis.’
Er waren steeds meer groepen aalscholvers te zien. Vaak zaten ze met zijn
tienen of twaalven op de takken van een boom die half onder water was
verdwenen met uitgestrekte nekken naar de horizon te staren. Arigoé probeerde ze te naderen zodat ik op ze kon schieten, maar steeds vlogen ze
weg voordat ik de kans kreeg aan te leggen. Desondanks probeerde ik het
twee keer. En allebei de keren waren ze al te ver weg om te kunnen raken.
Ik besloot dat ik zuiniger om moest springen met de patronen. Arigoé leek
het allemaal niet veel uit te maken.
Het meer kende hij op zijn duimpje. Vlak bij een dicht mangrovebos
zette hij de motor uit en peddelde verder. Ik keek hem vragend aan en
hij gebaarde me dat ik het geweer moest laden. Hij peddelde langzaam,
zonder geluid te maken of met het water te spetteren. We draaiden rechts
het dichte mangrovebos in en aan de andere kant zag ik op zo’n 20 meter
afstand de nekken van vier aalscholvers boven het water uitsteken.
Zelfs de meest onervaren jager moest in dergelijke omstandigheden
raakschieten. Die aalscholvers hadden geen schijn van kans om te ontsnappen. Eentje bleef dan ook, wild met zijn vleugels slaand, op het water
drijven. Arigoé slaakte een vreugdekreet. Ik keek hem aan en hij lachte
naar me terwijl hij zijn duim omhoogstak. Vervolgens peddelde hij naar de
vogel toe om hem uit het water te vissen en zijn nek door te snijden.
Nadat Arigoé de motor weer had gestart voeren we verder het meer op.
Toen ik me een paar minuten later omdraaide had hij de aalscholver al
helemaal geplukt. Dat was ons avondeten.
Het meer begon daarna langzaam te versmallen en veranderde uiteindelijk
in een kronkelende rivier van zo’n zes à zeven meter breed. Opnieuw groeiden er gigantische bomen op de oever. Het was een schitterende, verlaten
plek midden in een maagdelijk oerwoud. De vogels die pijlsnel voor ons
langs schoten van de ene naar de andere oever waren meestal ijsvogeltjes.
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Arigoé wees ze me aan maar door hun snelheid had het geen enkele zin
op ze te schieten. Bovendien was het niet mijn bedoeling nog meer patronen te verspillen en al evenmin om ijsvogeltjes te eten. IJsvogeltjes heb ik
namelijk vanwege hun vrolijke kleuren altijd prachtige beesten gevonden.
Ik zag ook jonge toekans en een zwerm groene papegaaien tussen de
kruinen van de bomen vliegen. Rond onze kano speelde een hele poos een
familie roze dolfijnen.
Omstreeks vier uur, toen het al een beetje begon te schemeren, zette
Arigoé de buitenboordmotor uit en peddelde naar de rechteroever. We
hadden er bijna tien uur varen op zitten zonder ook maar één enkele keer
te stoppen en ik stierf dan ook zowat van de honger.
Die plek was onheilspellend. Om bij de oever te kunnen komen moest je
met de peddel half onder water staande boompjes en verrotte stronken van
geknakte bomen opzij duwen. De gigantische bomen die over de rivier hingen, hielden het zonlicht tegen waardoor het haast leek of de nacht al gevallen was. De muggen dansten met honderden tegelijk om ons heen en
ondanks dat ik me met muggenlotion had ingesmeerd, vielen ze meedogenloos op me aan. Vanaf de oever liep er een steile helling omhoog op de top
waarvan een nog dichter bos lag. Op de grond lag een dikke laag verdorde
bladeren en humus en toen ik op de wal sprong gleed ik bijna uit op mijn
gummilaarzen. Het was trouwens gevaarlijk je aan de boomstronken vast te
klampen, want vele daarvan hadden doorns die je bijna niet zag. Wanneer
zo’n doorn in je vlees drong, kon je een vervelende, zwerende wond oplopen.
Arigoé bracht onze tassen, hangmatten en de bidons met benzine aan
land en kapte met een machete boompjes en takken weg. Daarmee maakte
hij een vuur en nadat hij de aalscholver aan een lange stok had geregen legde hij die daarin. Vervolgens hakte hij rondom nog meer struikgewas weg.
Het was duidelijk dat hij een plek vrij maakte om te kunnen overnachten.
Ik viel met zoveel vraatzucht op mijn deel van de vogel aan dat het elke
aalscholver die dat gezien had, zou hebben doen beven van angst. Het
vlees was donker, taai en pezig en smaakte erg naar vis. Maar ik at mijn
vingers er haast bij op: honger maakt rauwe bonen zoet. Arigoé schepte
water uit de rivier om te drinken. Ik had zoveel dorst en mijn watervoorraad was zo geslonken dat ik er ook maar van dronk toen hij het me aanbood. De rivier leek schoon te zijn, en als hij er van dronk, waarom ik dan
niet? Uiteindelijk had ik maar weinig te verliezen, dacht ik bij mezelf.
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Op de open plek die Arigoé had gekapt had hij vier kleine boompjes
laten staan. Ik wees naar ze.
‘Voor de hangmatten?’
Hij knikte.
De muggen lieten me werkelijk geen moment met rust. Ik keek naar die
beangstigende jungle die op de top van de helling begon.
‘Gevaarlijk?’ vroeg ik.
‘Erg gevaarlijk.’
‘Jaguars?’
Hij schudde van nee. Vervolgens maakte hij met zijn hand de slingerbeweging van een slang.
Ik weet bij God niet meer hoe – met welke gebaren of woorden – ik
hem vroeg waarom we in vredesnaam daar, uitgerekend op die plek gingen
overnachten. En al evenmin kan ik me herinneren hoe hij me duidelijk
maakte, dat ik het was die had gezegd dat ik in het oerwoud wilde slapen.
Ik vroeg hem of er geen andere plek was en hij legde me uit – opnieuw
zonder dat ik het me voor de geest kan halen hoe – dat daar niet ver vandaan een maniokplantage was. Van de arbeiders mochten we vast wel in
hun hut overnachten.
‘Laten we daar naartoe gaan, dan’, besloot ik.
Ik heb nog nooit iemand zo snel een kamp zien opbreken: in amper een
paar minuten waren onze tassen, hangmatten, de machete, de thermosfles,
de bidons, het geweer en de rest van de spullen weer aan boord van de
kano. Ik had de indruk dat mijn gids net zo hard rende als de personages
van een stomme film.
Nadat we de rivier op waren gevaren en die hel achter ons hadden gelaten, voelde ik een opluchting zoals ik nog nooit eerder in mijn leven had
gevoeld.
Ik had mijn ziel zo aan de duivel willen verkopen voor een bed en douche in een hotel. Maar de duivel had die avond maar weinig interesse in
mijn ziel.
We voeren verder stroomopwaarts. Een half uur later legde Arigoé aan bij
een strandje. Van daaruit liep er een erg steile helling omhoog op de top
waarvan, zo’n 50 meter hoger en aan de rand van het oerwoud, een soort
hut stond. Er kwamen twee mannen de helling af die allebei een zak maniokwortels op hun rug droegen. Ze konden zich maar net staande houden
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met die zware zak, die aan een leren riem om hun hoofd hing en die ze met
hun handen ondersteunden.
Terwijl Arigoé de kano afmeerde, gooiden de mannen hun zakken leeg
in een schuit die zo zwaar met maniokwortels was geladen dat hij haast
dreigde te zinken. Het leek wel of de damp van die maniokwortels afsloeg.
Ik vermoed dat ze aan het gisten waren. De mannen begroetten Arigoé
uitbundig en naar mij glimlachten ze vriendelijk.
Hoewel ik met mijn laarzen in de modder op het pad wegzakte, wist ik
zo goed en zo kwaad als het ging die vermoeiende helling te beklimmen.
Toen ik bij het huis op de top aankwam, zag ik een man die maniokwortels
zat te schillen terwijl twee andere een nieuwe lading aanvoerden vanaf een
nabijgelegen veld. Achteraan in het huis stond een oude pan met koffie op
een vuurtje te pruttelen.
Het was trouwens eigenlijk geen huis, maar meer een soort primitieve
opslagplaats die op dikke palen van een meter hoog stond. Het bouwwerk
had geen muren, behalve aan de rivierkant, een dak van palmbladeren en
een vloer van geschuurde boomstronken.
Hijgend gooide ik mijn bagage op de vloer en sprong naar binnen om
met bengelende benen op de rand te blijven zitten. De man die de maniokwortels zat te schillen glimlachte naar me bij wijze van groet en ging
door met zijn werk.
Even later kwam Arigoé op zijn slippers en met ontbloot bovenlijf kalm
en ontspannen bij de hut aan. Hij droeg zijn tas en zijn geweer. Na even
met de man die aan het schillen was gepraat te hebben, zonder dat ik ook
maar iets begreep van wat ze zeiden, vroeg hij mijn laarzen te leen en ging
opnieuw de helling af naar de rivier.
Toen hij drie keer naar beneden was gegaan om de bidons, de buitenboordmotor en de roerstang naar boven te sjouwen, bleef alleen de kano
zelf nog over. Toen hij die eenmaal boven had, gaf hij me de laarzen terug.
Ik kon totaal niet aan hem merken dat hij vermoeid was geraakt.
De zon ging onder en de mannen stopten met hun werk. We hingen
onze hangmatten naast die van onze gastheren en ik hing over die van mij
ook nog mijn muskietennet. Tussen de spullen van de vijf dagloners zag ik
vier jachtgeweren die erg leken op die van Arigoé: enkelloops en met een
door het langdurige gebruik afgesleten kolf. In een hoek lagen verschillende 16-millimeterpatronen.
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De man die de maniokwortels schilde, een jonge, sympathieke vent,
leek de baas van de ploeg te zijn, of wie weet zelfs wel de eigenaar van de
plantage. Zijn Portugees was veel beter te verstaan dan dat van mijn gids.
Hij heette Antenor en toen ik hem vroeg of daar wilde dieren zaten, vertelde hij me dat hij twee maanden geleden een jaguar had gedood.
‘Blijkbaar had hij me niet geroken, want ik botste praktisch tegen hem
op. Ik moest hem dan ook meteen blindelings neerschieten, met het risico
de pels te verpesten, anders was hij zo bovenop me gesprongen. Na het
eerste schot, dat hem ter hoogte van zijn schoften trof, zakte hij in elkaar.
Daardoor kreeg ik tijd om mijn geweer opnieuw te laden. Toen hij overeind kwam voor zijn volgende aanval schoot ik hem in zijn kop. Maar hij
was erg sterk en gaf de strijd niet zomaar op. Omdat ik geen tijd meer had
mijn geweer nog een keer te laden, sloeg ik hem met de kolf dood. Ik heb
zijn pels bij me thuis: als u wilt, kunt u hem kopen, maar hij is wel een
beetje beschadigd door het eerste schot.’
‘Woont u hier in de buurt?’
‘Een stukje verder stroomopwaarts, met mijn vrouw en drie kleine kinderen. Komt u morgen maar langs, als u wilt.’
Onze gastheren aten gebakken banaan en farinha, grof, geroosterd maniokmeel met een geelachtige kleur, iets wat bij geen enkele Braziliaanse
maaltijd ontbreekt. Daarna draaiden ze sigaretten van erg zware tabak en
dronken koffie. Een grote carbidlamp zorgde voor licht.
Ik bedacht me dat alles wat ik daar meemaakte, een hut in het oerwoud,
enkelloops geweren, shag, zout, maniok, bananen, koffie uit een pan en
hangmatten, een eeuw geleden precies zo zou kunnen zijn gebeurd. Net
zoals in de woestijn, gaat in het oerwoud de tijd heel erg langzaam.
Iedereen legde zijn geweer met wat patronen eromheen bij een van de
open kanten van de hut.
‘Jaguars?’ vroeg ik aan Antenor.
‘Kan zijn. En slangen, tijgers…, of bandieten.’
Op de vloer gezeten met hun mokken koffie praatten Arigoé en de anderen druk met elkaar. Ik begreep er niets van. Ze lachten veel en Arigoé
bleek een grote prater te zijn, misschien zelfs wel degene die het meeste te
vertellen had. Zoals ik kon opmaken uit de reacties van de anderen, op een
erg grappige manier ook.
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Omdat het er stikte van de muggen, mepten de mannen voortdurend op
hun borst en armen. Ik bood ze mijn muggenspray aan en allemaal accepteerden ze maar wat graag dat ik ze daarmee bespoot. Toen het de beurt
was van de oudste richtte ik op zijn kruis, alsof ik daar een flinke wolk
muggenlotion wilde spuiten. De anderen schaterden het uit. Dit soort kinderachtige grapjes van mannen onder elkaar zijn in alle culturen waar ook
ter wereld hetzelfde.
Omdat ik toch niets begreep van waar ze het over hadden, besloot ik
maar te gaan slapen. Mijn hangmat hing echter behoorlijk hoog en toen
ik erin sprong, viel ik er op mijn gat weer aan de andere kant uit. Ik geloof
dat er die avond geen enkel moment zo hard is gelachen. Antenor hielp
me om mijn hangmat iets lager op te hangen en het muskietennet op zo’n
manier overheen, dat er geen enkel gaatje overbleef waardoor die bloeddorstige beestjes naar binnen zouden kunnen komen.
Bij het zachte gemurmel van het gesprek sliep ik in. Later, toen het licht
eenmaal uit was en het stil was geworden, brak er boven het oerwoud en
de rivier een geweldig onweer los, waarbij knetterende bliksemstralen de
lucht doorkliefden en enorme donderslagen weerklonken. De regen kletterde met veel lawaai op het dak van palmbladeren en op veel plaatsen
begon het te lekken. Ik moest er niet aan denken wat er kon zijn gebeurd
als we die nacht onder de blote hemel midden in de jungle hadden doorgebracht, zoals Arigoé een paar uur daarvoor nog van plan was geweest.
Omdat in het oerwoud van het Amazonegebied nauwelijks regels bestaan,
leeft men eigenlijk helemaal buiten de wet. De jacht op wilde dieren is
in bijna alle bewoonde gebieden verboden, maar wie merkt er nu iets van
wanneer er diep in het oerwoud gejaagd wordt?
De Colombiaanse schrijver Germán Castro Caycedo schreef een schitterende reportage, getiteld Mi alma se lo dejo al Diablo (Ik verkoop mijn ziel
aan de duivel), over het dagelijkse leven aan het eind van de jaren 70 van
de vorige eeuw in de buurt van de Yarí, een zijrivier van de Caquetá, ten
noorden van de Putomayo in het Colombiaanse deel van het Amazonegebied. Het is een boek over eenzame mannen, ontdekkingstochten, ambitie,
het oerwoud, woeste rivieren, dood en ellende, waarin veel verhalen over
de jacht staan. Sommige van die verhalen doen aan andere schrijvers denken die over de jacht hebben geschreven, zoals Jim Corbett, John Hunter
of Kenneth Anderson. In het boek van Castro Caycedo gaat het over de
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jacht op slangen, otters, everzwijnen en vooral jaguars, die hij, zoals bijna
iedereen in het Amazonegebied, steeds ‘tijgers’ noemt.
Ik geef hier een verhaal weer dat Castro Caycedo op zijn beurt uit de
mond van een jager, Óscar Rivera, heeft opgetekend:
‘Ik zat achteraan in de kano. Voor me op de oever, op zo’n 100 meter
afstand, zag ik een tijger. Die was bij de rivier gaan drinken en daarna
rustig gaan liggen. Ik schreeuwde tegen Raúl: “Kijk, een tijger, knal hem
neer, slome!” Hij trok zijn revolver en schoot zes keer. Geen enkel schot
was raak. De tijger bleef rustig liggen waar hij lag. Toen pakte ik zelf mijn
geweer, ging recht overeind staan in de kano, richtte, schoot en trof hem
in zijn kop. We waren nog altijd zo’n 50 meter bij dat beest vandaan en
door die grote afstand was het waarschijnlijk een schampschot geweest.
Omdat de anderen intussen hadden gepeddeld waren we een stuk dichter
bij de oever gekomen en zagen hoe de tijger over een ravijn sprong en in
de richting van het oerwoud begon te rennen. Ik wilde niet langer wachten
en riep de honden, die zich in het water stortten. Ik sprong er achteraan
en zwom een paar meter tot ik bij de oever was. Daar zette ik de achtervolging in op de tijger. Ik geloof dat ik wel een paar kilometer zonder
ophouden door het struikgewas heb gerend. Waar ik niet meer verder kon,
kroop ik als een beest op handen en voeten, vlak achter de honden aan.
De grond was gebarsten en in de kuilen stond groen water dat vreselijk
stonk. De honden wezen me steeds de weg. De tijger, die zwaargewond
moest zijn, had overal bloed achtergelaten. Plotseling draaide een van de
honden, Petaca, zich om bij een bosje omdat hij het spoor kwijt was. Ik
stopte onmiddellijk. Het zweet en de modder liepen over mijn gezicht,
rug en benen. Ik voelde me bedroefd. Zijn pels moest veel geld waard zijn,
maar precies terwijl ik daaraan dacht, viel er een stuk tak op mijn hoofd. Ik
streek met mijn hand over mijn haar en voelde iets dat warm en nat was.
Ik keek omhoog en daar stond die tijger vlak boven me op een dorre tak.
Het was de grootste tijger die ik ooit in mijn leven had gezien! Hij was
zo’n anderhalve meter hoog en stond, met voorovergebogen lichaam, klaar
om te springen. Daarbij hield hij zich doodstil. Onder de oksels was zijn
pels wit, voor de rest geel met zwarte vlekken. In het oerwoud wordt hij
ook wel cheeta genoemd. Ik kon zien hoe zijn haren overeind gingen staan
en hoe aan allebei de kanten van zijn keel het bloed in kleine stroompjes
naar beneden druppelde. Ik richtte mijn geweer op de tijger zonder aan
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te leggen en het schot raakte hem in zijn bek. Bij zo’n vreselijk gevaarlijk
beest let je er natuurlijk niet op of je al dan niet zijn pels verpest! Toen hij
getroffen werd, viel hij recht naar beneden zonder zijn poten te strekken.
Als een zak vlees plofte hij op de grond. Daarna kwam hij overeind en
wankelde schuin weg, terwijl hij steeds moeilijker op zijn poten kon blijven staan. Omdat hij nog altijd overeind stond, wachtte ik even. Toen ik
uiteindelijk om hem heen liep, verroerde hij zich niet. Voetje voor voetje
liep ik naar hem toe en eenmaal dichtbij genoeg zette ik mijn voet tegen
zijn achterwerk en begon te duwen, waarop dat klerenbeest in elkaar zakte
zonder ook maar een kik te geven. Hij woog 200 kilo. Werkelijk, ik had
nog nooit van mijn leven zo’n enorme tijger gezien.’
Als ik op een andere plaats was geweest zou ik die nacht ongetwijfeld over
tijgers hebben gedroomd. Maar nadat je een dag door het oerwoud bent
getrokken, al is het in een kano, ben je helemaal kapot en je hoeft maar te
gaan liggen of je valt onmiddellijk in een diepe slaap. Omdat je volledig
van de wereld bent, krijg je zelfs geen nachtmerries.
Arigoé en ik vertrokken nog voor zonsopgang bij de maniokplantage, nadat we eerst een kop koffie en gebakken bananen hadden genomen. We
namen afscheid van onze gastheren en voeren stroomafwaarts terug naar
het Mamiámeer.
Het dikke mistgordijn dat over de rivier hing, trok op alsof het door een
enorme hand omhooggeschoven werd tot boven het oerwoud, waar het
uiteindelijk oploste. Het was een schitterende ochtend, waarin het gezang
van tientallen vogelsoorten weerklonk en het volop rook naar prille planten en wilde bloemen.
‘Aardige lui’, zei ik tegen Arigoé, terwijl ik achter me wees.
‘Heel erg aardig’, antwoordde hij.
Ik bedacht me dat het oerwoud vanaf de rivier gezien sprekend op het
paradijs leek, terwijl het van binnenuit veel meer van de hel had.
Ik haalde opnieuw mijn vissnoer tevoorschijn.
‘Zullen we vissen?’ vroeg ik.
‘Hier zit geen vis.’
Onderweg lukte het me pas na eerst drie kogels te hebben verpest een
vogel iets kleiner dan een aalscholver te raken. Toen Arigoé hem uit het
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water viste, dacht ik dat het een soort kraai was. Hij zei dat die vogel caroca
heette en omdat hij eetbaar was, had hij hem in een mum van tijd geplukt.
Even later vloog er een enorme, schitterende toekan tussen de boomkruinen. Daar hij zich op schootsafstand bevond riep Arigoé naar me.
Maar ik weigerde erop te schieten en gaf het geweer meteen aan hem. Allebei de schoten die hij loste, waren mis. Met een bedrukt gezicht gaf hij
me het geweer terug en het troostte me te zien dat ook Arigoé niet altijd
raak schoot.
Toen er na een tijdje een zwerm aalscholvers uit een boom vlak bij ons
vloog, schoot ik wel en eentje plofte er in het water. Terwijl we opnieuw
het Mamiámeer op voeren, waren we in ieder geval verzekerd van ons
avondeten.
Tegen 12 uur stopten we tussen wat half onder water staande boompjes
bij de oever. Ik haalde mijn vissnoer tevoorschijn en vroeg aan Arigoé om
als aas een stukje vlees van de kraai af te snijden. Met het stalen gezicht
van een Engelse butler die onaangedaan de uitspattingen van zijn heer
beziet, deed hij wat ik hem had gevraagd.
Ik wierp het snoer een paar keer in het water maar ving niets. Later nam
Arigoé het van me over en na een paar minuten had hij beet: een dunne
vis van zo’n 25 centimeter en met scherpe tanden. Met gebaren maakte hij
me duidelijk dat die vis oneetbaar was. Ik zei hem die vis te bewaren om
als aas te kunnen gebruiken. Hij knikte weliswaar maar gooide de vis toch
meteen weer in het water. Ik dacht dat hij misschien een gruwelijke hekel
aan vis had.
Ik gaf het vissen op en maakte de twee laatste boterhammen die ik had
klaar met vlees uit blik. Daarna voeren we verder.
We legden aan bij een klein dorpje waar mestiezen woonden. Ze kenden
Arigoé, want hij werd erg hartelijk begroet. Een jongen liet ons zijn dorp
zien, dat uit een tiental huizen en een school bestond. Hij vertelde me dat
er veertien families in het dorp woonden en dat die school, waar ook de
kinderen uit de naburige dorpen naartoe kwamen, de enige was in de hele
streek. Nu waren ze bezig een kerk te bouwen maar het was nog onduidelijk of ze vanuit Coarí een pastoor toegewezen zouden krijgen.
We werden even uitgenodigd in een huis, waar we op de veranda in de
schaduw zaten. Bij de deur hing een bordje waarop stond: ‘Jezus is mijn
Heer.’ Het huis was van een magere, oud uitziende, tandeloze man die zei
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50 te zijn en daar woonde met zijn tweede vrouw en een hele rist kinderen.
Zij was veel jonger dan hij en moest erg mooi zijn geweest. Een broodmagere baby in haar armen en twee slappe, hangende borsten in haar open
bloes, keek ze met een verwilderde blik om zich heen.
De man vertelde dat ze samen drie kinderen hadden, maar dat hij er
nog eens acht uit zijn eerste huwelijk had en zij eentje. In totaal hadden
ze dus twaalf kinderen en degenen die wij daar zagen, liepen allemaal in
vodden rond.
Hij vertelde me dat ze van de landbouw leefden, vooral maniok en bananen. Omdat er niet veel vis in het meer zat, bood dat nauwelijks mogelijkheid het dieet te variëren, terwijl het wild al jaren geleden was verdwenen doordat jagers uit Coarí daar massaal naartoe gekomen waren.
‘U ziet het wel’, zei hij terwijl hij om zich heen wees, ‘we leven in de
grootste armoede te midden van de grootste rijkdom: bomen, vis, goud,
naar men zegt, en olie… Elke dag komen we bijna om van de honger. Dit
is een godverlaten oord, een witte plek op de kaart. Is Spanje een rijk land?
Voordat we naar de rivier terugliepen liet hij me trots een klein, zwart
varkentje zien dat in een kraal zat en dat ze achter de hand hielden voor
slechte tijden. Ik schatte dat in Spanje amper vier personen genoeg zouden
hebben aan dat speenvarken.
We voeren het meer over in tegengestelde richting als de dag ervoor. Ik
had het geweer geladen, maar geen enkele vogel kwam dichtbij genoeg
om erop te kunnen schieten. Om ons heen viel er geen spoor van mensen
te bekennen, zelfs geen rookpluim in de verte die op de aanwezigheid van
een boerderijtje wees.
Om drie uur meerde Arigoé af in een kleine schaduwrijke kreek. Omdat
ook daar wat huizen stonden, gingen we aan wal. Net zoals in het vorige
dorp kenden de bewoners Arigoé goed: hij genoot zonder twijfel een grote
populariteit. In een huis kregen we een erg lekkere, met rivierwater gemaakte cafetinho aangeboden. Arigoé nam me mee naar een oven waar een
man met een lange stok maniokmeel aan het roosteren was.
Het was een erg warme dag en omdat ik voortdurend zweette als een
paard, dacht ik dat ik op het punt stond uit te drogen. Daarom zei ik
tegen mijn gids dat ik me in het meer een wasbeurt ging geven. Maar
ik was bang dat er caneros in het water zouden zitten, minuscule visjes
die via de lichaamsopeningen naar binnen dringen en vervolgens in de
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urinewegen, darmen of longen beginnen te groeien tot die uit elkaar
barsten.
Arigoé liep met mee naar het strand.
‘Zitten er hier caneros?’ vroeg ik.
‘Nee.’
Hij gebaarde me mijn slippers aan te houden bij het zwemmen. Ik trok
mijn kleren uit en ging het water in. Hij deed hetzelfde. Het was heerlijk
om je in te zepen en daarna een stukje te zwemmen. Arigoé haalde twee
boomtakken vol met doorns van de bodem en smeet die op de wal. Wanneer ik ging staan, zag ik in het heldere water kleine visjes op me afkomen
die aan mijn knieën sabbelden. Meisjes uit het dorp stonden tussen de
bomen op de oever naar ons te kijken. Toen ik zwaaide, gingen ze er onder
hard schatergelach vandoor.
Om vier uur voeren we het meer weer op. Arigoé draaide een rivier op
die rechts van ons in het meer uitmondde en volgde die een paar kilometer stroomopwaarts tot we bij het huis van een mestiezenfamilie kwamen.
Daar zouden we de nacht doorbrengen.
Het was er heel anders dan op de plaatsen die we de dag ervoor hadden
gezien. Bij het strandje en de kleine steiger lag een grote open plek. In de
buurt van het strand stonden twee hutten, een maniokoven en een soort
huisje dat als opslagplaats dienst deed. Daarachter begon het oerwoud.
De familie bestond uit de vader, de moeder en zeven kinderen, in de
leeftijd van 9 tot 17 jaar. De twee jongste kinderen van negen waren tweelingen en daarna kwam een meisje van 13. De vader, de moeder, de tweeling en het meisje sliepen in de grootste hut, terwijl de overige kinderen in
de andere, kleinere hut sliepen. Mijn gids en ik mochten onze hangmatten
op de veranda van de grootse hut ophangen.
Er was nog een familielid: een hond die veel van een cockerspaniël had,
hoewel hij iets groter was en een witte vacht met kaneelkleurige vlekken
had. Het dier heette Peto.
We kwamen een uur voor zonsondergang aan. En ook hier weer kende
iedereen Arigoé erg goed. Toen wij afmeerden, waren de vader, de moeder,
de twee oudste en de twee jongste kinderen aanwezig. De vader dronk
cachaça uit een kleine plastic fles, de moeder rookte een sigaret, terwijl ze
de bladeren van wat takken ritste om een mand te vlechten en een van de
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oudste jongens knipte het haar van de andere. De twee jongetjes van negen
waren erg druk en knap. Ze lachten voortdurend, terwijl ze heen en weer
renden en aan het stoeien waren. De ene had blond en de andere erg donker haar. En allebei hadden ze een enorme katapult om hun nek hangen.
Elke keer wanneer er een vogel overvloog, hielden ze op met spelen en
probeerden ze die neer te halen. Ik zag ze geen enkele keer doel treffen. De
hele familie liep in kleren die tot op de draad versleten waren.
Wat later meerde een kano bij de steiger af. Degene die peddelde, was
de enige dochter van de familie, Roxette, die haar twee andere broers bij
zich had. Later werd me verteld dat Roxette de twee jongens elke dag bij
zonsopgang naar de school bracht in het dorp waar wij omstreeks het middaguur hadden aangelegd. Halverwege de middag haalde ze hen weer op.
Ze deed twee uur over de heenweg en iets langer over de terugweg. Zijzelf
had geen tijd om naar school te gaan, omdat ze haar moeder moest helpen
in het huishouden.
Zelden heb ik zo’n knap meisje gezien met zo weinig besef van haar
eigen schoonheid. Ze keek verlegen naar me toen ik foto’s van haar begon
te maken en pas nadat haar twee broertjes dicht tegen haar aan waren
komen staan om ook op de foto te komen voelde ze zich meer op haar
gemak.
Arigoé roosterde de aalscholver, maar ik kreeg nauwelijks de kans om er
een stukje van te nemen. De twee jongetjes keken me het eten uit de mond
en na de eerste hap zat er dan ook niets anders voor me op dan hen mijn
deel van de vogel te geven. Ook de kraai die we geschoten hadden, viel aan
de familie ten prooi. Eerst werd hij in kleine stukjes gehakt om er bouillon
van te trekken en vervolgens werd er rijst bij gedaan. De rol koekjes die ik
tevoorschijn haalde, was in een mum van tijd verslonden. De moeder vroeg
me of ik haar het muskietennet wilde geven wanneer ik wegging.
’s Nachts vond er een vreemd feest plaats. Een andere grote familie, die
bij hen in de buurt woonde, kwam in een kano op bezoek en bracht een
cassettespeler en wat flessen cachaça mee. De volwassenen en de oudste
kinderen bedronken zich, terwijl de jongste voortdurend aan het dansen
waren. Arigoé en ik probeerden in onze hangmatten de slaap te vatten,
maar rondom heerste er een hels kabaal: kinderen die heen en weer renden, muziek, uitbundig geschreeuw… Terwijl ik wat lag te dommelen,
droomde ik over een hongerig tijgerpaar dat rond de hutten zwierf en dat
iedereen vanwege het gevaar stil moest zijn.
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Later die nacht, toen de andere familie was vertrokken en degenen die
dronken waren in de hutten waren verdwenen, hoorde ik Roxette en haar
moeder op de veranda. Ze waren in het licht van een kerosinelamp bezig
met afdingen op de prijs van wat flesjes parfum die een handelaar, die
ik niet had zien aankomen, hen probeerde te verkopen. Wanneer hij die
flesjes opendraaide, kon ik de belabberde geur ervan tot in mijn hangmat
ruiken.
Vroeg in de ochtend blafte Peto een paar keer erg hard. Misschien dat
hij een of ander wild dier probeerde te verjagen dat in de buurt van de hutten was gekomen.
We vertrokken vroeg, nadat we eerst een hete koffie hadden genomen. Ik
gaf de familie bijna alles wat ik bij me had, onder andere het muskietennet
en wat ik nog over had aan muggenlotion. Ik geloof dat Roxette de enige
van de familie was die me niets vroeg, maar ik gaf haar een schrift en een
pen cadeau en opperde aan haar ouders dat ze haar naar school zouden
laten gaan.
‘Het is een slim meisje’, zei ik, ‘en ze verdient te leren lezen en schrijven.’
Terwijl ze met een ernstig gezicht knikten, keken ze me tegelijkertijd
aan of ik gek was.
We moesten nog vijf uur varen voor we weer in Coarí waren. En ik had
nog maar een halve fles water en geen eten meer. Drie uur lang zagen we
geen mens en erg weinig dieren. Alleen vogels en een roze dolfijn die dood
op het water dreef. Hij stonk vreselijk en zijn lichaam was aangevreten
door vissen en vogels. Later, toen het meer smaller begon te worden, voeren we langs twee kleine steigers waar kinderen naar ons zwaaiden.
Arigoé praatte wat meer dan op de heenweg, misschien was hij blij weer
naar Coarí terug te gaan. Ik maakte een paar foto’s van hem en hij van mij.
Ik deed mijn best om een tijdje met hem te praten en begreep uit wat hij
zei dat hij 30 was en vijf kinderen had.
Er was nog één patroon over. Voordat we bij de kreek kwamen die het
Mamiámeer met de Amazone verbond zag ik een grote vogel, met een erg
lange snavel en nek, in de top van een boom zitten. Met op zijn gezicht
een kinderlijke lach van oor tot oor, wees Arigoé me het beest aan. Ik vroeg
met een gebaar of die vogel eetbaar was en zoals altijd knikte hij van ja.
Terwijl hij snelheid minderde voer hij in de richting van de boom. Het
was eigenlijk niet mijn bedoeling die prachtige vogel te doden.
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Maar ik dacht aan de vijf kinderen en de begerige blik van Arigoé. Op
minder dan tien meter afstand, was dat het makkelijkste schot van mijn
leven. De vogel viel onmiddellijk dood neer. Arigoé slaakte een enorme
vreugdekreet.
Omstreek het middaguur kwamen we in Coarí aan. Toen ik hem mijn
laarzen cadeau deed, keek Arigoé me met ongeloof en vriendelijk lachend
aan. Daarna ging ik zo snel mogelijk naar dat aftandse New Hotel. Mijn
kamer leek die dag wel een suite in het Hilton.
Nadat ik een lange siësta had geslapen, liep ik tegen de avond terug naar
de haven om een kaartje naar Manaus te kopen, op een schip dat de dag
erna, een zaterdag, om half twaalf zou vertrekken.
Omdat het weekend was begonnen, puilden de bars uit en klonk er
door de hele stad vrolijke muziek. De meisjes flaneerden op straat in verleidelijke jurkjes met diepe decolletés en de jongens liepen stoer te doen
in strakke overhemden met korte mouwen die hun gespierde armen goed
lieten uitkomen.
Precies zoals jongeren overal ter wereld doen wanneer ze een avondje
gaan stappen…
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14 | Een kathedraal van droefenis
Het nieuwe schip heette Maresia I en leek erg op alle andere passagiersschepen of recreios op de Amazone: het onderste dek voor vracht en wat
passagiers, het tweede uitsluitend voor passagiers en op het bovenste de
bar en de stuurhut. De stuurmannen op de schepen van de Amazone
drukken de afstand tussen de havens gewoonlijk niet uit in kilometers
maar in tijd. De tijd vormt de enige maatstaf: zo laat komen we in Marituba aan en zo laat in Codajás… De schipper van de Maresia I drukte
zich echter nauwkeuriger uit. Toen ik mijn kaartje kocht en vroeg wanneer we aan zouden komen, zei hij dat zijn schip, voorzien van een benzinemotor van 420 pk, zo’n 30 kilometer per uur haalde, wat inhield dat
als we op het officiële tijdstip uit Coarí vertrokken – half twaalf zaterdag – we zondag om ongeveer zes uur ’s morgen in Manaus zouden zijn.
De afstand tussen de twee steden wist hij niet precies, maar hij schatte
zo’n 600 kilometer. De waarheid is dat hij een beetje overdreef, want in
werkelijkheid is de afstand zo’n 400 kilometer. De reistijd klopte daarentegen precies.
Ik betaalde ongeveer 35 euro voor een kaartje inclusief maaltijden en
hut. Het officieel toegestane aantal passagiers op het schip was 154. Toch
waren er veel meer mensen aan boord, misschien wel het dubbele van wat
was toegestaan, want tussen de hangmatten op het tweede dek was er nauwelijks een paar centimeter om te schommelen. Ik geloof dat de Maresia I,
waar bijna twee keer zoveel kinderen als volwassenen op zaten, het meest
afgeladen schip is geweest waarmee ik langs de Amazone ben gereisd. Aan
de boegkant stond ter hoogte van het tweede dek een grote Christusfiguur
geschilderd met een bloedend hart doorboord door een dolk. Daaronder
stond het opschrift: ‘Ik ben de weg van de waarheid en het leven. Ik ben
het licht van de wereld.’ Ik geloof dat ik op de Amazone niet op een schip
heb gezeten waar zoveel in de Bijbel werd gelezen als op de Maresia I.
Of het de straf van God was of simpelweg plaatsgebrek, het feit wil dat
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er op dat schip geen plaats meer was waar de duivel zijn hangmat op kon
hangen.
Toen ik zaterdag een half uur voor vertrek aan boord ging, stikte het al van
de passagiers. Gelukkig had ik mijn hangmat de avond ervoor al aan de
stuurboordkant opgehangen, de plaats waar de minste mensen waren en
waar ik dacht het minste last te hebben van de zon. Daar hing hij nog altijd,
maar nu aan alle kanten omringd door andere hangmatten. Om er in en
uit te kunnen klimmen moest ik langs een berg zakken, tassen en koffers.
Ik bracht mijn bagage naar de hut. Dat was een stinkend hokje zonder
wc en het laken dat om het matras zat, zag eruit en rook alsof het al verschillende reizen niet was gewassen. Toen ik het een stukje opzij trok, zag
ik dat de stof van het matras zelf er nog slechter aan toe was, dus liet ik het
laken maar zitten. De ventilator die aan het plafond hing, was stuk.
We vertrokken op het officiële tijdstip, half twaalf ’s morgens. Het was
erg warm, de hemel was strakblauw en de rivier kabbelde rustig voort. Een
medepassagier bood me koud water in een plastic bekertje aan. De smaak
ervan deed me denken aan het water van de heldere bronnen uit de bergen
rond Madrid.
De mensen aan boord waren erg vriendelijk. En even schoon als arm.
Voortdurend stond er een lange rij passagiers bij de wastafels om hun tanden te poetsen. We mochten dan misschien op een schip vol vluchtelingen
lijken, de hygiëne en de hangmatten maakten dat we ons in ieder geval een
beetje trots op onszelf voelden.
In de hut naast mij reisden twee erg dikke negerinnen en ik vroeg me af
hoe ze het zouden klaarspelen in die nauwe kooien te slapen. Ze waren
waarschijnlijk rond de 40 en vertelden dat ze vrijgezel waren. Ze kwamen
uit Manaus. De ene heette Socorro, de andere Iris. Ze brachten veel tijd
in hun hut door waar ze, terwijl ze op de onderste kooi zaten, met hun
hoofden tegen elkaar gedrukt in de Bijbel lazen. Zo nu en dan gingen ze
een tijdje aan de reling staan.
‘De Bijbel is het beste boek ter wereld’, zei Iris tegen me, ‘want het gaat
altijd over het Goede.’
‘Nou ja, niet altijd’, antwoordde ik.
Ze keek me verbaasd aan.
Socorro was benauwd, omdat ze niet kon zwemmen.
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‘Soms vergaan deze schepen wel eens, weet u?’
Ik probeerde haar gerust te stellen.
‘De rivier is erg kalm, ziet u niet?’
Maar zij keek naar het water en schudde haar hoofd.
Na het eten ging ik in mijn hangmat liggen en probeerde een beetje te
lezen. Er kwam een man naar me toe die ongegeneerd een blik op mijn
boek wierp en zei:
‘U bent vast leraar.’
Ik deed net alsof dat inderdaad zo was om snel van hem af te kunnen
komen:
‘Hoe hebt u dat zo geraden?’
‘Iedereen die leest en een bril draagt, is leraar. Want leraren lezen veel en
lezen is slecht voor je ogen. En waar geeft u les in?’
‘Cultuur in het algemeen: taal, geschiedenis, rekenen…’
‘Het is mooi om overal iets van af te weten. En geeft u ook les in de
Bijbel?’
‘Dat kan ik niet, want die heb ik niet zijn geheel gelezen.’
‘Natuurlijk, het is een erg dik boek. Een broer van mij heeft de Bijbel
verschillende keren helemaal gelezen.’
‘En geeft hij er les in?’
‘Nee, hij preekt eruit. Hij is dominee… iets wat veel belangrijker is dan
leraar, maar neemt u mij niet kwalijk dat ik dat zo zeg.’
‘Geen enkel probleem. U hebt groot gelijk.’
Na me de hand geschud te hebben, liep hij stralend van geluk weg.
Die avond stond er niet die verkoelende wind die er gewoonlijk waaide
wanneer het donker werd. Het was een erg warme nacht. In mijn hut was
het om te stikken en als ik in mijn hangmat ging liggen, stootte ik voortdurend tegen mijn buren aan. Bovendien kreeg ik ook nog eens de voet
van een man in mijn gezicht die zijn hangmat net iets boven de mijne had
opgehangen.
Ik zocht dan ook afleiding door vaak een biertje te gaan drinken in de
bar op het bovenste dek. Daar waren op de televisie onophoudelijk vervelende soaps te zien, vol met onderdrukte hartstochten, gejammer over
verloren liefdes, vanwege het geloof misgelopen avontuurtjes en hevige
desillusies.
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Later ging ik aan de reling bij mijn hut staan en terwijl ik naar de rivier
keek, rookte ik de ene sigaret na de andere. Soms kwam Iris nat van het
zweet uit haar hut om met me over de Bijbel te praten, soms Socorro, nog
altijd geobsedeerd door een mogelijke schipbreuk.
Op een schip op de Amazone valt weinig meer te doen dan liggen,
dommelen, lezen – als je licht hebt tenminste –, met onbekenden kletsen,
van dek naar dek lopen en nadenken over alles waarvoor geen remedie
bestaat: het leven, de dood, de ouderdom… Op een gegeven moment ga
je zelfs denken dat op een schip zitten en praten met iemand over de kans
opgevreten te worden door krokodillen wanneer het schip vergaat of over
de oneindige goedheid van God, zijn mildheid en voorbeeldige handelwijze, op zo’n lieflijke manier uitgedrukt in de Bijbel, het beste medicijn is
voor al deze problemen.
Om één uur begon het uiteindelijk dan toch een beetje te waaien. Doodmoe
ging ik in de onderste kooi in mijn hut liggen met de deur open. Ik stond
op het punt in slaap te vallen, toen ik iets voelde kriebelen op mijn wang.
Ik deed het licht aan en zag honderden kakkerlakken over de wanden en de
vloer van de hut rennen. Ook over mijn lichaam renden er een paar.
Dus ging ik maar naar mijn hangmat, ondanks die voet die ik elk moment in mijn gezicht kon krijgen. Op de achtersteven klonk muziek uit
cassettespelers en verschillende kinderen schreeuwden of huilden zonder
dat iemand zich erom bekommerde. Terwijl ik indommelde, voelde ik Herodesachtige instincten in me opkomen. Ik zag beelden voor me waarin ik
alle kinderen de rivier in slingerde met de cassettespeler van hun ouders
om hun nek gebonden om te voorkomen dat ze zouden blijven drijven.
Dingen uit het onderbewuste, neem ik aan. Soms, wanneer ik ’s zomers
aan de Middellandse Zee ben en er tijdens de siësta pubers op brommers
onder mijn raam langs scheuren, zie ik mezelf als een bleekgezicht die op
buffels jaagt zoals in de tijd van het Wilde Westen. Dan schiet ik die knullen zonder enig medelijden één voor één af met mijn Winchester, om bij
elk schot dat raak is schaamteloos een fluim pruimtabak op de vloer van de
wagon te spugen waarin ik zit.
Iets voor zonsopgang werden de trillende lichtjes van Manaus aan stuurboord zichtbaar. En praktisch om zes uur precies voer de Maresia I op
de pontonsteiger in de haven af om aan te leggen. Een bemanningslid
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klom op de tafel van het passagiersdek en waarschuwde ons voor de talloze
dieven die er in de haven rondliepen en die het op onze bagage hadden
voorzien. Als we een sjouwer voor onze spullen inhuurden, moesten we er
ons van verzekeren dat hij een identiteitskaart van de vakbond droeg met
zijn foto en persoonlijke gegevens erop.
Het schip werd met een harde klap van metaal dat tegen metaal botste
afgemeerd aan de steiger en vervolgens klom er een horde schreeuwende
sjouwers aan boord die hun diensten voor drie riais, ongeveer één euro,
aanboden. Op mij kwam een scharminkel met een inhalig, ziekelijk gezicht afgestoven die aan mijn rugzak begon te sjorren.
‘Je kaart, je kaart…?’ vroeg ik hem haast schreeuwend.
Die had hij niet. Maar hij wees om zich heen alsof hij me duidelijk
wilde maken dat iedereen hem kende. Ondertussen bleef hij zich hardnekkig aan mijn bagage vastklampen. Terwijl het langzaam licht begon te
worden was het dek veranderd in een warboel van mensen die de trappen
op en af renden.
Ik vond hem er zo broos uitzien dat ik medelijden met hem kreeg. Wat
zou die ziekelijke en zwakke man me nu voor kwaad kunnen doen? Ik accepteerde dus maar.
Maar hij bleek veel sterker en soepeler te zijn dan zijn uiterlijk deed
vermoeden. Met een verbazingwekkende handigheid liep hij over de twee
smalle balken die, zo’n vijf meter boven het water, tussen het schip en de
steiger waren gelegd om als loopplank te fungeren. Ik zie nu nog voor me
hoe ik, terwijl ik haast uitgleed op mijn gummislippers, over die smerige,
glibberige balken liep. Ik snap nog altijd niet dat er niemand in het water
viel, om te beginnen ikzelf. Nu ik erover nadenk, lijkt het me een wonder
dat ik er die ochtend in de haven van Manaus zonder kleerscheuren vanaf
gekomen ben.
Die sjouwer had er zo met mijn rugzak vandoor kunnen gaan als hij had
gewild. Maar hij was eerlijk. Vanaf de steiger liep ik achter hem aan de trap
op naar de brede marktstraat waar het op dat vroege tijdstip al een drukte
van jewelste was door al het verkeer dat eroverheen raasde.
Heelhuids bij een taxi aangekomen gaf ik dat scharminkel vijf in plaats
van drie riais, waarop hij trots begon te lachen.
Manaus is een opschepperige stad die arrogant haar eigen oorsprong ontkent. In tegenstelling tot het vrolijke Leticia of het sceptische Iquitos gaat
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Manaus er prat op netjes, beschaafd en ontwikkeld te zijn. De stad haat
het oerwoud, waarvan ze zich resoluut heeft afgekeerd of beter gezegd,
dat ze tot vele kilometers rondom met de grond heeft gelijkgemaakt. Uit
pure verwaandheid is Manaus tot kitsch geworden. De stad mist nu eenmaal de ziel die het oude Belém zo kenmerkt. Haar arrogantie maakt een
ordinaire indruk. Terwijl ze zich voortdurend in het zweet werkt en zich
uitbreidt langs de Río Negro probeert ze er ons van het overtuigen dat
ze een grootse geschiedenis heeft. In sommige toeristische folders wordt
gezegd dat de stad is gered van de jungle. Ik geloof echter dat Manaus
een stad is met een roversmentaliteit die op sluwe wijze een flink stuk van
het regenwoud heeft achterovergedrukt. Pedro J. de la Peña schrijft in zijn
boek Las dichosas selvas: ‘Manaus is groot geworden in een strijd op leven
en dood met het oerwoud.’ Dat zware gevecht heeft de jungle verloren.
Manaus is de schepping van de ondernemers die meer dan een eeuw
geleden rijk werden door de rubberexploitatie. Ze is de lievelingsdochter
van de plundering, een spiegel waarin de omgang van de mens met de natuur in het Amazonegebied onverbloemd wordt onthuld. De stad groeide
en groeit nog altijd met als enige filosofie de natuurlijke rijkdommen tot
op de laatste druppel uit te persen. Het hele gebied rondom Manaus is
ontbost, volkomen kaalgevreten door de mens.
Manaus, toentertijd nog San José geheten, ontstond in 1669 rond een fort
dat aan de Río Negro werd gebouwd op 18 kilometer voordat die in de
Amazone uitmondt. Het fort diende om strafexpedities tegen opstandige
indianen te organiseren en de belangen van de op slaven jagende sertanistas
te verdedigen. Later zou het fort bekend komen te staan als Lugar da Barra.
Gedurende twee eeuwen was het eigenlijk niet veel meer dan een militaire vesting met een soort kamp om indianen op te sluiten. Nadat in 1848
stadsrechten waren verkregen veranderde de naam in Ciudad da Barra do
Río Negro en in 1850, dertig jaar na de onafhankelijkheid van Brazilië, werd
het de hoofdstad van de pas gestichte provincie Amazone. Ten slotte veranderde de naam in 1856 in Manaus, ter herinnering aan de indianenstam
die oorspronkelijk in het gebied woonde en die de Portugezen in de eeuw
ervoor hadden uitgeroeid. De stad had toen iets meer dan 15.000 inwoners.
De hausse in de rubberhandel bracht Manaus grote welvaart, omdat de
plek waar het ligt ideaal is voor een haven en de rivier daar bevaarbaar is
voor grote vrachtschepen. In 1890, een jaar nadat Brazilië in een republiek
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was veranderd, begon de stad rijk te worden met een snelheid die ons vandaag de dag eigenlijk nog altijd onvoorstelbaar lijkt.
In deze snelle toename van de welvaart speelde Eduardo Gonçalves Ribeiro, gouverneur van de stad tussen 1892 en 1896, een beslissende rol. ‘Ik
trof een dorp aan en dat heb ik in een moderne stad veranderd’, zei hij
met veel trots van zichzelf. De inwoners van Manaus noemden Ribeiro
‘De denker’, vanwege de naam van een krant waarvan hij de eigenaar was.
Volgens geruchten was de gouverneur een man met een enorme seksuele
activiteit en leed hij onder een manisch-depressief karakter. Hij stierf in
1900, vier jaar nadat hij zijn functie als gouverneur had neergelegd, naar
het schijnt door zelfmoord.
Ribeiro is een figuur die slechts erg weinig door historici is bestudeerd.
Maar in een tekst over hem die ik tijdens mijn verblijf in Manaus had
gevonden, en later in Belém do Pará weer verloor, wordt gezegd dat hij
‘zich verhing na een aanval van seksuele waanzin’. Nooit eerder heb ik
over een dergelijke dood gehoord en ik vermoed dat wanneer je je fantasie
een beetje de vrije loop laat er enorme mogelijkheden voor een roman in
zouden kunnen zitten. Wat is ‘een aanval van seksuele waanzin’? Waarmee
verhangt iemand zich op zo’n moment? Dat soort dingen.
Toen Ribeiro zijn functie van gouverneur neerlegde, was Manaus een stad
met meer dan 30.000 inwoners en met enorme boulevards geplaveid met
kasseien uit Portugal waarlangs schitterende gebouwen in neoklassieke
stijl stonden. Zoals Richard Collier in zijn boek The River that God forgot
vertelt – een soort fictieve biografie van Julio César Arana – had de stad al
in 1896 een elektrisch tramnet van 25 kilometer, terwijl men zich in Boston
nog altijd met een paardentram of een zogenaamde ‘bloedtram’ behielp.
En ook het merendeel van de straten en woningen in het centrum waren
van elektrisch licht voorzien. Manaus had een groot aantal parken, tuinen,
prieeltjes met vijvers waarover bruggetjes liepen en schitterende tropische
bomen langs de enorme boulevards. Er waren banken, een telefoonnet met
300 abonnees, hotels, een paardenrenbaan, een arena, meer dan 30 artsen,
verschillende ziekenhuizen, meer dan 20 bars, luxerestaurants, kleermakers, modeontwerpers, juweliers, kappers, boekhandels, 45 scholen en honderden dure prostituees.
De inwoners van Manaus kwamen bijna allemaal uit andere streken van
Brazilië en enige duizenden waren buitenlanders. Iedereen die er woonde,
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was trots op die ‘metropool van de jungle’ en schaamteloos pochten ze erop
dat de stad eenzelfde soort klimaat als Zuid-Frankrijk had. De kinderen
uit de hogere kringen, bestaande uit de ‘rubberbaronnen’, hun bedrijfsleiders en de afgezanten van de Europese investeerders, reisden gewoonlijk
eens per jaar naar Europa op de luxeschepen die onophoudelijk tussen
Manaus en de Oude Wereld voeren. Vaak studeerden de kinderen van
deze rijke families ook in Parijs of Lausanne. In Manaus werden verder
twee kranten uitgegeven en bestonden verschillende kunstgaleries en literaire genootschappen. De rijken van de stad schepten erover op dat je in
het Gran Hotel Internacional de beste champagne ter wereld kon drinken.
Manaus steeg in rang toen het in 1892 de aartsbisschoppelijke zetel kreeg
toegewezen en er een grote kathedraal bij de rivier werd gebouwd om op
gepaste wijze aan die grote eer te beantwoorden.
In de bloeiperiode van de rubberhandel rezen de kosten van de importen uit Europa elk jaar verder de pan uit. Zo werden er over de rivier boter
uit België, worsten uit Engeland, champagne en wijn uit Frankrijk, zalm
uit Noord-Europa en aardappels uit Portugal ingevoerd. Ook de prachtige
tegeltjes die de gevels van de huizen van de machtigen versierden, kwamen
uit Portugal of Spanje. Marcio Souza beschrijft in zijn boek Gálvez, emperador del Amazonas (Gálvez, keizer van de Amazone) het Manaus uit die
dagen op de volgende manier: ‘Een stad waar een geïmporteerd kippenei
15.000 riais kost en zelfs dan nog kunnen de mensen dat soort dingen
kopen.’ Het is dan ook niet zo vreemd dat er toen al Braziliaanse intellectuelen waren die de spot dreven met die poenerige rubberbazen, die ze
de ‘kermisaristocratie’ noemden.
In 1907 bereikte Manaus het record vier keer zo duur te zijn als New
York en was het tevens de stad waar de meeste diamanten ter wereld werden verkocht. Vele rubbermagnaten lieten zelfs hun kostuums per schip
naar Europese wasserijen brengen om ze daar te laten reinigen. Er werden volbloedpaarden uit Engeland geïmporteerd voor de rennen en in de
kranten stonden advertenties van bordelen waar men voor een fortuin het
voorrecht mocht smaken een meisje uit Noord-Afrika of Oost-Europa te
ontmaagden.
Met meer dan 30 graden in de schaduw en een ondraaglijke vochtigheidsgraad betekende mijn eerste ochtend in Manaus net zo’n ellende als de
christelijke martelaars moesten ondergaan in de dagen van Nero. Nadat ik
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een kamer had genomen in een hotel in het centrum deed ik een poging
door de bloedhete straten van de stad te wandelen. Uiteindelijk kwam het
erop neer dat ik van winkel naar winkel wipte op zoek naar airconditioning. Veel winkels waren namelijk open, ook al was het zondag.
In een soort boekhandel, waar het flink koud was, bijna ijskoud zelfs,
werden boeken over godsdienst en zelfhulp verkocht, twee onderwerpen
die in Brazilië over het algemeen heel erg goed verkopen. Op een tafel zag
ik, behalve wat misgewaden en -kelken, een aanbieding van priesterwijn
en ongewijde hosties liggen. Op een bordje stond te lezen: ‘Grijp uw kans,
lagere prijzen!’ Het viel me in dat vooral de liefhebbers van zogenaamde
zwarte missen daar massaal op af zouden moeten komen. De hosties kwamen uit de Hostiefabriek Heilige Franciscus van Assisi.
Grappen weten het wezen van een stad vaak beter te pakken dan de
meest geleerde uiteenzetting. Zoals deze die ik er ergens hoorde: ‘Waarom hebben alle auto’s in Manaus getint glas en worden hun ramen altijd
dichtgehouden? Om iedereen te laten geloven dat ze airconditioning
hebben.’
De schrijver José Alcímar de Oliveira stelt dat de inwoners van Manaus,
of ze nu veel of weinig geld hebben, net als de Europese middenklasse zijn,
die volgens hem door de volgende drie punten wordt gekarakteriseerd:
‘Wat ze kopen is te veel om te kunnen consumeren, wat ze consumeren is
te veel om te kunnen verteren en wat ze verteren is te weinig vergeleken
bij wat ze nodig hebben.’
In de bloeiperiode van de rubberhandel was het juweel van de stad ongetwijfeld het operagebouw, geïnspireerd op de Scala van Milaan en het
Garnier Palace aan de Haussmanboulevard, die de opera van Parijs herbergt. Het idee om een opera te bouwen ontstond simpelweg omdat de
grote rivaal van Manaus aan de Amazone, Belém do Pará, er al in 1874 een
had gebouwd, het Vredestheater genaamd, en Manaus dus gewoon niet
achter kon blijven.
Het ijzeren geraamte van het gebouw werd in Glasgow besteld, de
blauwgouden mozaïeken voor de koepel in de Elzas, de kristallen lampen in Venetië, het porselein in Sèvres, de tapijten, gordijnen en wandkleden in Syrië en het roze en crèmekleurige marmer in Carrera. Alleen het
hardhout van de vloer, het toneel en de stoelen kwam uit het oerwoud in
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het Amazonegebied. Maar dat werd eerst naar Engeland gestuurd om het
door schrijnwerkers daar te laten bewerken.
Om de opera te versieren kwamen er talloze kunstenaars uit Europa
naar Manaus die tegen royale salarissen waren ingehuurd. Zo werden bijvoorbeeld de fresco’s in de zalen uitgevoerd door de Italiaanse religieuze
schilder Domenico de Angelis.
Toen de opera op 6 januari 1897 in gebruik werd genomen waren er
700 zitplaatsen, waarvan 250 in de zaal en 450 op de 90 balkons verdeeld
over drie verdiepingen. Deze opera was dan ook groter dan die van Belém. Bovendien torende het gebouw meer dan 35 meter boven het niveau
van de rivier uit. Op de dag van de opening werd de opera La Gioconda
van Ponchielli opgevoerd door het beste Italiaanse gezelschap uit die tijd.
Sindsdien werd het gebruik om, op kosten van de stad, aan elke dirigent
die naar Manaus kwam om een concert te leiden een met goud ingelegde
dirigeerstok cadeau te doen.
Hoewel er voor de optredens van Europese gezelschappen en artiesten bedragen werden neergeteld die tien tot twaalf keer zo hoog waren
als in Europa, weigerden veel grote operazangers uit die tijd, zoals Enrico Caruso en Sarah Bernhardt, het aanbod om naar Manaus te komen,
uit vrees voor gele koorts en malaria, die allebei heel gewoon waren in
de stad.
Deze buitensporigheden hebben echter een liefde voor muziek en theater
gewekt die nog altijd voortleeft en die in zekere zin de leuke kant van de
stad vormt. Manaus heeft vandaag de dag een eigen symfonieorkest en
operagezelschap. En er zijn tientallen scholen in de stad waar talloze jongeren toneel, klassieke muziek en dans studeren.
In de zomer organiseert de gemeente rondom het indrukwekkende
operagebouw elk weekend optredens: mime, gitaristen die bossanova en
rock-’n-roll ten gehore brengen… Op de binnenplaatsen en in de zalen
van oude, deftige huizen worden korte toneelstukken opgevoerd of concerten van kamermuziek gegeven. En op de straathoeken en pleinen stikt
het van de verhalenvertellers en clowns.
Het deed me goed te zien hoe de kunst er bloeit, hoe er wordt getracht
zijn geest levend te houden door het beste voort te zetten dat de periode
van de rubbermagnaten, met haar verspilling en platvloersheid, had gebracht.
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Op gewone dagen echter vormde het gebied rond de opera het brandpunt
van de meest vuige straatprostitutie. Als het donker werd, raakten de stille
straten bevolkt met verlopen vrouwen en knipperden er de neonlichten
van de seksclubs: Catelinho, Jetset, MacIntosh… Een enkele jeugdbende
zwierf rond als een troep hongerige honden op zoek naar eten… Het gebied rond de opera veranderde na zonsondergang in het rijk van illegaal
gestookte cachaça, gore seks, slechte marihuana en versneden coke.
Niet ver daar vandaan, in de buurt van het stadsplein, ligt ook de bar
Armando die in toeristische gidsen over Manaus wordt aangekondigd als
een soort literair café, dé ontmoetingsplaats van de bohemiens van de stad.
Maar eigenlijk is het slechts een ranzige kroeg met roestige metalen stoelen, waar het enige acceptabele de temperatuur van het werkelijk ijskoude
bier is. De enige klanten die ik er zag, waren buitenlandse hippies en een
enkele kwijlende dronkenlap. Achter de bar stond een wulpse dwerg die zo
leek weggelopen uit de schilderijen van Velázquez.
Manaus wilde zoals Iquitos altijd op Parijs lijken. In de bloeiperiode
van de rubberhandel boden de restaurants hun menu’s in het Frans aan en
de markt, een smeedijzeren constructie, is bijna een exacte kopie van wat
vroeger de markt van Parijs was, Les Halles. Op het stadsplein staan twee
standbeelden die een vooraanstaande bestuurder van Manaus, Adolphe
Lisboa, liet maken nadat hij in Parijs was geweest. Ze staan ieder aan een
kant van de ingang van de politiekazerne: het ene gedenkteken beeldt een
Franse infanteriesoldaat uit en het andere een zoeaaf, een soldaat van de
koloniale troepenmacht die Frankrijk gedurende de 19e eeuw in Algerije
had gelegerd. De zoeaaf, die het Légion d’Honneur op zijn borst heeft
zitten, vormt een exacte kopie – hoewel iets kleiner – van de zoeaaf die
in de Franse hoofdstad onder een brug over de Seine, Le pont des âmes
staat, en die werd gebruikt om de waterhoogte van de Seine te meten. Het
standbeeld in Parijs is echter van steen, dat van Manaus van brons.
Voor de rest betekende Manaus voor mij op elk tijdstip van de dag hitte,
vochtigheid en zweet. Ik weet niet welke halvegare het in zijn hoofd heeft
gehaald om het klimaat van Manaus met dat van de Côte d’Azur te vergelijken. Waarschijnlijk geloofde daar toen al niemand in, maar vandaag de
dag is er ongetwijfeld geen mens meer die dat nog zou durven beweren.
Het in een enorme rijkdom badende Manaus verarmde snel toen de verkoop van rubber uit de Amazone inzakte en de inwoners, zoals de kro-
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nieken vertellen, massaal op de vlucht sloegen als bijen die met rook uit
hun korf worden verdreven. De vrouwen gingen er het eerste vandoor,
vooral dan degenen die rijk geworden waren als animeermeisje in de
clubs die door de rubbermagnaten werden bezocht. Ze stonden in lange
rijen voor de loketten van de rederijen om een kaartje naar Europa te
bemachtigen, vaak betaald met juwelen in plaats van met geld. Daarna,
zoals Richard Collier vertelt in het hier eerder aangehaalde boek, gingen
de gokkers en de dandy’s ervandoor. En ten slotte de families die allang
in de stad woonden. ‘Sommigen vertrokken zo overhaast’, schrijft Collier, ‘dat ze afscheid namen van hun vrienden via een advertentie in het
handelsblad.’
De ‘rubberbaronnen’, van wie het merendeel grote schulden bij de Europese banken had, verkochten hun bezittingen om die te kunnen betalen
of vluchtten naar plaatsen waar ze voor iedereen onvindbaar waren. Sommige van hen pleegden zelfmoord. Een zekere João Antunes, die veertien
schepen bezat om rubber te transporteren en een gigantisch fortuin had
vergaard, verkocht in zijn laatste jaren lootjes in de straten van Manaus om
te kunnen overleven.
In 1912 vond er ‘tegen ongelooflijk lage prijzen’ – zoals de advertentie
zei – een veiling van weelderige koetsen, kroonluchters, juwelen, bestek,
meubels, jaguarpelzen en allerlei andere luxeartikelen plaats. Veel meisjes
die als huishoudsters in de enorme huizen van de rubbermagnaten hadden
gewerkt, werden straatprostituees in de buurten bij de rivier. Men zegt dat
de crisis in de rubberhandel meer dan twee miljoen mensen in het Amazonegebied raakte en hele steden, zoals Iquitos, Belém en Manaus zelf
ontwrichtte. Een heleboel kleine dorpen aan de rivier liepen volledig leeg.
Sinds de eeuwwisseling echter heeft Manaus haar vitaliteit heroverd en
bruist de stad opnieuw van leven. De olie, een weg die Manaus met de rest
van Brazilië verbindt, de steun van de Braziliaanse regering – altijd huiverig voor het onafhankelijkheidsstreven van het Amazonegebied – hebben
de stad na tientallen jaren sukkelen haar energie teruggeven.
Van die excessieve stad van weleer resten nog wat oude paleizen en de
enorme boulevards in het centrum die, ondraaglijk heet onder de tropische zon, tot aan de haven lopen om daar uit te monden in schaduwrijke
straatjes vol kraampjes en bedelaars. Manaus combineert de resten van
haar vroegere elegante opschepperigheid met oerlelijke moderne gebouwen waarin werkelijk geen greintje schoonheid valt te ontdekken.

een kathedraal van droefenis | 291

Maar de economische groei van de afgelopen jaren heeft tegelijkertijd op
bepaalde plekken een enorme armoede veroorzaakt. Rondom de haven
zwerven vele jongeren die wanhopig op zoek zijn naar een baantje, of dingen op straat verkopen, zoals fruit. De sjouwers, legaal of niet, nemen bij
het lossen van de schepen balen op hun schouders die zo zwaar zijn dat
zelfs een ezel eronder zou bezwijken. ‘Wij hebben geen tijd voor feestjes’,
zei een jongen tegen me op de steiger in de haven. ‘Je moet gewoon 15 uur
per dag werken wil je kunnen eten. Als ik geluk heb, verdien ik 5 dollar per
dag, maar gewoonlijk zijn het er 3.’
Op de groenten- en fruitmarkt puilt het uit van de kinderen die, vanaf vijf
uur ’s ochtends totdat de scholen beginnen, de koopwaar met houten karretjes van de vrachtauto’s naar de kramen brengen. Het onderwijs is gratis
en verplicht, maar enige duizenden kinderen in Manaus ontbreekt het simpelweg aan de tijd om te kunnen spelen en hun huiswerk te kunnen maken.
Het ongelooflijke wonder van de overlevingsdrang kon je vaak op elk
trottoir van de stad zien gebeuren: een man die een handvol wegwerpscheerapparaatjes verkocht, een vrouw die drie appels aan te bieden had,
een kind dat op zijn hand drie aanstekers toonde… Zouden ze het weinige
dat ze hadden weten te verkopen? En wie kocht het eigenlijk? Wat konden
ze nu te eten kopen van het kleine beetje geld dat ze ermee verdienden?
Maar de volgende dag stonden ze er weer, met dezelfde spullen en dezelfde gelaten of smekende blik in hun ogen.
Zoals zo vaak gebeurt op plaatsen waar armoede heerst, schieten ook in
Manaus de helderzienden en kwakzalvers als paddenstoelen uit de grond.
Op nummer 193 in de Calle Ramos Ferreira bood een zekere Vicente Irmão Hilton zijn diensten aan. Zijn naam werd aan de ene kant geflankeerd
door Sint Joris en de draak, aan de andere kant door een bloedend Heilig
Hart. ‘Hij vertelt u alles over uw verleden, heden en toekomst. 59 jaar van
spirituele activiteit. Leest handen en kaarten. Gespecialiseerd in ongelukkige liefdes en slecht lopende ondernemingen. Weet binnen 24 uur een
verbroken relatie te herstellen. Geneest u van de drankzucht. Helpt failliete bedrijven er weer bovenop en lost verder al uw andere problemen op.’
Ook de protestantse sekten van Europese oorsprong bloeien er. Zo las
ik bij de ingang van een havenloods waaraan een vlag met een kruis wapperde: ‘Ik sta in de schaduw van de Allerhoogste.’
Ik keek om me heen en het enige wat ik zag, was de hel.
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De plek die ik het aangenaamste vond in Manaus was de drijvende steiger
in de haven waar de recreios aanleggen. Hun bestemmingen en vertrektijden waren met krijt op de borden aan de wal geschreven of stonden op
plakkaten die aan de brug van de schepen hingen. Daar stonden de namen
bij van tientallen dorpen en kleine stadjes die totaal onbekend voor me
waren. Soms wanneer ik door de haven zwierf en plots een scheepstoeter
hoorde, liep ik haastig naar de steiger om naar het schip te kijken dat zijn
trossen al had losgegooid en langzaam wegvoer vol hangmatten in vrolijke
kleuren. De passagiers stonden bij de reling met zakdoeken te zwaaien
naar de familie op de steiger. Bij zo’n afscheid proefde ik diep in me de
smaak van het avontuur zoals ik die al zo vaak had geproefd in talloze
havens op de wereld.
Hoe meer je reist, hoe groter de wereld lijkt. Altijd wanneer ik schepen
zie vertrekken naar plaatsen die ik niet ken, zou ik graag aan boord willen
zijn. Ik zou de verste uithoeken van de aarde willen bezoeken, elke door
mensen bewoonde plek.
Toen ik tijdens mijn laatste nacht in Manaus terugliep naar mijn hotel, werd ik aangeklampt door een prostituee die bij de deur van een
bar met oranjekleurige verlichting stond. De drugsverslaving of wellicht
geslachtsziekten hadden haar gezicht en figuur getekend. Ze was jong,
misschien zelfs wel heel erg jong, maar door de blik in haar ogen en de
trek rond haar mond zag ze eruit alsof ze stokoud was. Ze droeg een
minirok en een erg diep decolleté. In haar dunne benen leek geen enkele
spier te zitten en vanaf de nek tot de borst had haar huid een donkere,
blauwachtige kleur.
Ik sloeg haar uitnodiging om samen met haar die kroeg in te gaan af.
‘De duivel mag je halen!’ schreeuwde ze me met een felle blik in haar
ogen toe.
De volgende dag vertrok ik uit Manaus – waarschijnlijk op de rug van
de duivel – zonder verlangen terug te keren naar die stad die me niets
schonk en waar ik niets achterliet.
Men zegt dat de Amazone meer dan 3000 zijrivieren heeft en de twee
grootste en langste daarvan, de Río Madeira en de Río Negro, monden in
de buurt van Manaus in de rivier uit. De monding van de Río Madeira ligt
zo’n 45 kilometer ten oosten van de stad, terwijl die van de Río Negro 18
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kilometer ten westen daarvan ligt. De Río Negro en de Río Madeira zijn
rivieren met een fascinerende geschiedenis.
Na enige dagen in Manaus te hebben doorgebracht, nam ik een vliegtuig naar het aan de Río Madeira gelegen Porto Velho, in het zuiden van
het eindeloze Amazonegebied. Porto Velho ontstond in de bloeiperiode
van de rubberhandel en is vandaag de dag de hoofdstad van de provincie
Rondonia.
Over de Amazone vliegen is een andere en mooie manier om de rivier
en het oerwoud te bekijken. Wie naar de Amazone gaat, moet dat in ieder geval één keer doen zodat hij zich, in vogelvlucht, kan verbazen over
die immense natuur die elk menselijk begrip te boven gaat. De Amazone
overtreft je in alle opzichten en vanuit de lucht dringt dat beter tot je door
dan op de grond. In een propellervliegtuigje voor 44 personen reisde ik in
twee uur naar Porto Velho. Omdat ik in vliegtuigen last krijg van claustrofobie, vind ik vliegen over het algemeen vervelend. Maar die dag had ik,
toen het vliegtuig eenmaal rustig hoog boven de jungle hing, wel graag vier
of vijf uur willen vliegen.
Beneden me zag ik een massa rivieren krioelen en ik kon niet zeggen welke
nu de Río Madeira was, want ze leken me allemaal erg breed. Hun slingerende bochten lichtten hemelsblauw op, terwijl ze een even eenvoudige als
indrukwekkende kaart tekenden. Zo nu en dan staken er tussen de bomen
eenzame, spitse bergen omhoog met kobaltblauwe pieken.
Het oerwoud zag er zo anders uit van bovenaf… Wanneer je er lopend of
in kano door trekt, doet het oerwoud zich aan je voor zoals José Eustasio Rivera in La Vorágine beschrijft: ‘Jij bent een kathedraal van droefenis,
waar onbekende goden fluisteren en murmelen, terwijl ze een lang leven
beloven aan de slaperige bomen, de tijdgenoten van het paradijs, die al
stokoud waren toen de eerste indianenstammen verschenen en die ook nu
even kalm de eeuwen laten voorbijgaan.’
Vanuit de lucht geeft het oerwoud het valse beeld te zien van een paradijs dat aan je voeten is gelegd door een duivel die je een rad voor ogen
draait.
Soms strekten er zich eindeloze ontboste vlaktes onder ons uit, terwijl er
in de verte dikke rookwolken van hevige branden waren te zien. Deze op-
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zettelijk gestichte bosbranden om weidegronden te verkrijgen vernietigen
dag na dag enorme oppervlaktes van maagdelijk oerwoud. Tegelijkertijd
nemen wegen, spoorwegen en stuwmeren steeds meer plaats in beslag.
Daarnaast worden elk jaar 38 miljoen wilde dieren uit het Braziliaanse
Amazonegebied illegaal in het buitenland verkocht, een zwarte handel
waar jaarlijks meer dan tien biljoen dollar mee is gemoeid. Sommige mensen denken dat er in 2020 nog slechts vijf procent van het oorspronkelijke
oerwoud in het Amazonegebied over zal zijn.
Men zegt dat het oerwoud zich in die door het vuur ontboste vlaktes
nooit meer kan herstellen. Men zegt dat het Amazonegebied miljoenen
jaren geleden zee was en dat er onder de bomen slechts zand ligt waardoor
er op de as niets meer kan groeien, dat alles wat verbrand is uiteindelijk
verrot en de jungle in woestijn verandert. Men zegt, men zegt…
De mens wreekt zich dag na dag op dit barbaarse en wreedaardige oerwoud dat steeds weer opnieuw de spot met hem drijft. De Wraak is volgens José Eustasio Rivera een ‘meedogenloze godin die slechts bij graven
glimlacht’.
Zullen wij glimlachen bij die woestijn wanneer onze wraak voltrokken
is? Of zal het het oerwoud zijn dat glimlacht wanneer de mens op het punt
staat uit te sterven?
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15 | Het verlangen naar de bergen en de zee
‘Het was een spoorlijn die nergens vandaan kwam en nergens naartoe liep.’
Zo omschrijft Marcio Souza in zijn roman Mad María de spoorlijn die
tussen 1907 en 1912 over een afstand van 366,45 km werd aangelegd in een
van de ongezondste streken ter wereld, in het hart van het Amazonegebied. Minstens 6000 arbeiders kwamen tijdens de aanlegwerkzaamheden
om het leven, voornamelijk door malaria, hoewel sommige schrijvers denken dat het cijfer twee keer zo hoog kan zijn. Later werd die spoorweg, die
een gigantische krachtsinspanning had gekost en alle wetten van de natuur
tartte, door het oerwoud overwoekerd.
Ik reisde naar het gebied om de plaatsen te zien waar zich die waanzinnige onderneming had voltrokken en waarin ook een flink aantal Spanjaarden de dood had gevonden. Een legende van de indianen die aan de
Río Madeira woonden, uit de tijd dat er nog niemand op het idee was
gekomen om in die streek een spoorweg te bouwen, vertelt dat de duivel er
zijn laarzen had verloren en dat het daarom altijd een vervloekte plek zou
zijn. In 1885 zei de ingenieur José Nebrer, die in het gebied was geweest
om voorbereidende werkzaamheden te verrichten: ‘Het lijkt wel of er een
kwade geest in die streek huist.’ In 1908 stond de spoorlijn in de pers al
bekend als de ‘spoorlijn van de duivel’ en toen de aanleg was voltooid, werd
er gezegd dat het aantal omgekomen arbeiders even groot was als het aantal bielzen dat er voor de bouw van de spoorlijn nodig was geweest. Een
Ierse spoorwegarbeider, Maning, schreeuwde tijdens hevige, door malaria
veroorzaakte ijlkoortsen: ‘Ik word achtervolgd door duivels. Ik jaag ze op
de vlucht, maar ze komen steeds weer in grote hordes terug om me af te
lebberen.’ En tot de spoorlijn in 1972 definitief gesloten werd, zei men dat
de passagiers, als ze goed opletten wanneer ze door het oerwoud reden, de
geesten van de omgekomen arbeiders konden zien, die naar de machinist
gebaarden de trein te stoppen zodat ze aan boord konden klimmen en
terug konden reizen naar het leven.
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Ik kan het niet honderd procent zeker bevestigen, maar ik geloof dat ik
de malaria die me bijna het leven kostte, daar heb opgelopen.
Porto Velho, hoofdstad van de provincie Rondônia, gelegen aan de Río Madeira op 1300 km van het punt waar hij in de Amazone uitmondt, is een
lelijke, jonge stad. Eigenlijk is ze nog niet eens een eeuw oud, want de eerste
nederzetting dateert van 1907, toen de plaats werd uitgekozen als beginpunt
vanwaar de spoorlijn Madeira-Mamoré zou worden aangelegd. Bij de bouw
van de stad werd er niet met schoonheid, maar slechts met functionaliteit
rekening gehouden. Er werden opslagplaatsen gebouwd, een haven, loodsen
en remises, spoorwegbruggen en woningen voor de arbeiders, een brood- en
ijsfabriek. Daarna kwamen de bars en de bordelen. En dat was alles.
Na verloop van jaren werd de stad welvarend en groeide het aantal inwoners, eerst door de aanleg van de spoorweg zelf, later, toen die ten onder
ging, door het hout en de delfstoffen. Vooral goud, waar de streek zo rijk
aan is. Het is een stad met kaarsrechte straten en gebouwen die doorgaans
laag zijn, zonder enige elegantie, zoals veel kleine Noord-Amerikaanse
steden. Maar armer, heter en ongezonder. De stad heeft in totaal 300.000
inwoners en maar liefst 600 glimmend witte taxi’s, stuk voor stuk met
airconditioning, die bijna de hele dag stilstaan in de schaduw, terwijl de
chauffeurs ijverig bezig zijn zelfs het kleinste stofje van de carrosserie te
verwijderen. Ongetwijfeld een raadselachtige zaak. Verder is er een flink
aantal banken. Er wordt gezegd dat de stad het meest geschikte aanvoerpunt is voor de Boliviaanse cocaïne, die via de Amazone naar de Atlantische Oceaan wordt vervoerd.
Na Belém do Pará en Manaus is Porto Velho de stad met de meeste
inwoners in het Braziliaanse Amazonegebied. Het refrein van het plaatselijke volkslied luidt als volgt:
‘Gelegen in de hete zon naast de kantoren
van de spoorwegverbinding Madeira-Mamoré
door het werk van stoere pioniers geboren,
helden die vol waren van geloof en kracht.
In Eldorado glanst en schittert een juweel
diep in het oerwoud met zijn eeuwige pracht:
dat is Porto Velho in de westelijke Amazone,
die grootse stad waartoe wij trots behoren.’
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Ik kwam er op een stikhete middag aan. De inwoners echter leken zich
niet veel aan te trekken van het drukkende weer en liepen nogal haastig
door het centrum. Was ik soms, zonder dat ik het in de gaten had, in een
grote pan met kokend water terechtgekomen?
Tegen de avond liep ik in het eerste schemerlicht naar de haven aan de
Río Madeira. Het was een merkwaardige plek en in alle opzichten de prettigste van Porto Velho. Bij een soort zandplein aan de rivier kon je de resten zien staan van wat ooit de indrukwekkende spoorweg Madeira-Mamoré was geweest. Onder andere de remises, waarvan er eentje nu dienst
deed als spoorwegmuseum. Verder stond het voormalige stationnetje er
nog en lagen er tussen het hoogopgeschoten onkruid hier en daar stukken
spoorlijn, met nog wat oude locomotieven en twee wagons die langzaam
stonden weg te roesten. Wat verderop lag in een enorme loods, waarvan
het dak vol zat met gaten, allerlei kapot en stokoud spoorwegmateriaal:
rails, bielzen, stukken van seinpalen, lorries, nog een locomotief, gebroken
spoorwegbomen, totaal ontwrichte wissels en spoorwegovergangen en een
heleboel links en rechts neergeslingerde stootblokken. Bij de ingang van
de loods stond in een nog redelijk goede staat de draaischijf die werd gebruikt om de locomotieven om te keren en die zo’n technisch hoogstandje
vormde dat hij slechts door één enkele man hoefde te worden bediend. Die
draaischijf stond in een soort reservoir dat nu slechts regenwater bevatte.
Omdat ik de geschiedenis van die spoorlijn goed kende, vertederde het
simpele museum me wel een beetje. Behalve oude klokken, lantaarns, servies, bordjes van Baldwinlocomotieven, telefoons, roeren van de door de
verschillende bouwondernemingen gebruikte schepen, treinkaartjes, oude
foto’s, krantenknipsels uit die periode en een heleboel andere voorwerpen,
waren er twee in behoorlijk goede staat verkerende locomotieven te zien:
de ene heette ‘Kolonel Church’ en de andere ‘De Barones’.
Achter de loodsen en het stationnetje liep er een schaduwrijke, koele
boulevard langs de rivier waarvan het weinige water, zo’n 30 meter in de
diepte, in noordwestelijke richting stroomde. Het was de droge periode en
ik stelde me zo voor dat het peil van de rivier op zijn laagste punt moest
staan. Om bij de aanlegsteigers te komen moest je een paar hoge, smalle
trappen af.
De boulevard langs de rivier was zo’n 200 meter lang en aan het zandplein stonden de tafels en stoelen van enige tientallen eettentjes, die zich
naast de loodsen van het voormalige station bevonden.
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Onder de bomen, in de koelte waarvan ik een pul bier dronk, ontvouwde zich een lieflijk en poëtisch landschap voor me met de huisjes van het
stroomopwaarts liggende dorp San Antonio links in de verte. En tegenover me, aan de andere kant van de rivier, was het dichte oerwoud te zien.
De ondergaande zon en de heldere lucht beloofden een prachtige avond.
Beneden bij de aanlegsteiger lagen drie gaiolas afgemeerd die, allemaal
met twee dekken, erg op elkaar leken. Met die schepen kon je in het weekeinde voor een halve euro een klein pleziertochtje over de rivier maken. Er
viel me die vrijdagmiddag niets beters in dan bij eentje ervan aan boord
te gaan.
Het idee om een spoorlijn aan te leggen tussen het oerwoud in het binnenland van Bolivia en de Río Madeira, waarlangs Boliviaanse producten
gemakkelijk naar de Atlantische Oceaan konden worden vervoerd, was
praktisch gelijktijdig ontstaan met de onafhankelijkheid van dat land in
1825. De verbinding met de Stille Oceaan waarover het beschikte, was immers door de hoge bergketens erg slecht. De jonge staten van LatijnsAmerika hadden in die tijd geen andere markten voor hun producten dan
die van Europa en Noord-Amerika. Het Panamakanaal lag er nog niet
en schepen die vanuit de havens aan de Stille Oceaan naar de Atlantische
Oceaan vertrokken, moesten langs het zuiden via de Straat van Magalhães
het continent rond: een lange en gevaarlijke route.
Maar om een spoorlijn vanuit het Boliviaanse binnenland naar de Amazone aan te leggen was het noodzakelijk woeste rivieren en een levensgevaarlijk oerwoud te overwinnen. De mannen die dat project wilden uitvoeren haalden zich dan ook grote moeilijkheden op de hals.
De rivieren de Mamoré en de Beni stromen vanuit de Boliviaanse Andes naar het lagerliggende Amazonegebied om vanaf het punt waar ze
samenvloeien de Río Madeira te vormen, die uiteindelijk in de Amazone
uitmondt. Beide rivieren zijn voor een groot deel bevaarbaar maar in het
laatste stuk van de Mamoré beginnen de problemen voor de schepen:
twintig cachoeiras (watervallen, draaikolken en stroomversnellingen) belemmeren de scheepvaart tussen het aan de Mamoré gelegen Boliviaanse
dorp Guajará-Mirim en het aan de Río Madeira gelegen Braziliaanse
dorp San Antonio. Er zijn kleine stroomversnellingen en watervallen die
je kunt passeren door voorzichtig te manoeuvreren en rustiger rivierarmen
te kiezen. De bewoners uit de streek kennen die allemaal goed, maar bij
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de werkelijk hoge en wilde watervallen is het noodzakelijk met behulp
van katrollen, touwen, palen, man- en dierkracht het schip over land te
trekken. De hoogste van deze watervallen, de twee na laatste voor San
Antonio, is de cachoeira die Teotonio heet. De meest gevreesde stroomversnelling heet de ‘duivelskookpot’ en ik veronderstel dat ze die naam niet
voor niets draagt.
Het oerwoud rond de Mamoré en de Río Madeira is erg dicht, donker
en vochtig. Het is een vreselijk warme streek die in de tijd dat de aanleg
van de spoorlijn begon door de Caripunaindianen werd bewoond. Het gebied is vooral zo ongezond vanwege de gele koorts – vandaag de dag bijna
uitgeroeid – de beriberi, de dysenterie en vooral malaria, die er bijna endemisch is en dan ook nog eens vaak in zijn dodelijke versie, de Plasmodium
Falciparum. In 1910 constateerde de Noord-Amerikaanse arts Lovelace,
die de gezondheidsdienst van de spoorbouwonderneming leidde, dat 95
procent van de inwoners van Porto Velho malaria had.
Een Gallicische spoorwegarbeider uit Pontevedra, Benigno Cortizo
Bouzas, die een paar jaar bij de aanleg van de spoorlijn betrokken was,
beschreef de streek veertig jaar later in zijn memoires Del Amazonas al
infinito (Van de Amazone naar het oneindige) als volgt: ‘Oerwoud en nog
eens oerwoud, donkergroen en zonder één enkele bloem. Rivieren en nog
eens rivieren, allemaal even troebel. Eindeloze meren en modderpoelen.
De muggen waren een vreselijke kwelling. Het aantal doden dat viel, was
gigantisch. Mijn grootste verlangen was om de bergen en de zee te zien.’
Kortom, een deprimerend en somber landschap dat het verlangen naar
de bergen en de zee opriep, een trein die zo nodig door een gebied moest
rijden waar de duivel zijn laarzen verloor en de graven die op duizenden
arbeiders lagen te wachten: zo werd de geschiedenis van de spoorlijn van
de duivel geschreven.
De aanzet voor de aanleg van een spoorlijn die de Mamoré met de Río
Madeira zou verbinden kwam van de Boliviaanse generaal Quentin
Quevedo, die toen hij in 1861 langs beide rivieren reisde het idee had geopperd. In maart 1867 tekenden de Braziliaanse en Boliviaanse regering een
vriendschaps-, grens-, scheepvaart-, handels- en uitleveringsverdrag dat
een akkoord bevatte om de spoorlijn te bouwen. Een jaar later stuurde
Brazilië twee ingenieurs naar de streek, de broers José en Francisco Keller,
zonder dat het project echt van de grond kwam.
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In diezelfde tijd reisde generaal Quevedo naar Mexico waar hij van president Benito Juárez een introductiebrief kreeg voor een vriend van hem,
de Noord-Amerikaanse militair en ondernemer George Earl Church.
Kolonel Church – oud-strijder uit de Amerikaanse Burgeroorlog (18611865) en Juarez’ adviseur in de oorlog tegen keizer Maximiliaan (18661867) – zou een cruciale rol spelen in de bouw van de spoorlijn tussen de
Mamoré en de Río Madeira.
Voor een halve euro een tochtje van 14 kilometer maken over de Río Madeira tussen Porto Velho en San Anatonio op de rondvaartboot Capitán
Azevedo, bracht na de drukkende hitte van die middag veel verlichting.
Terwijl de aarde vuur spuwde, waaide er op de rivier een aangename, verkoelende wind. Onder het zonnescherm op het bovenste dek bestelde ik
bij de serveerster van de kleine bar een ijskoude kokosmelk. Ik kan me
gewoon geen betere frisdrank voor de tropen bedenken dan het lichtzoete
sap van deze vrucht. Enige families met lawaaierige kinderen hielden het
grootste deel van de stoelen op het terras bezet en het verliefde paartje
dat naast me aan het tortelen was, interesseerde de rivier en het landschap
geen moer.
Het schip voer langzaam. Rond de romp waren twee of drie roze dolfijnen aan het spelen die steeds met hun stompe snuit, gebogen rug en
stevige rugvin bovenkwamen, om opnieuw onder water te verdwijnen.
We deden er vijftien minuten over om bij San Antonio te komen. Het
was een klein dorp waarvan de lage huisje zich angstig verborgen leken
te houden voor de gigantische bomen van het oerwoud. Dat dorp was de
eerste nederzetting die in de streek was gesticht, nog vóór Porto Velho, en
in de tijd dat de spoorlijn werd aangelegd floreerden er de bars en de bordelen. Daarvóór was het bijna een eeuw lang onbewoond geweest. De Braziliaanse schrijver Marcio Souza vertelt in zijn roman Mad María: ‘Zelfs
de jezuïeten, die de nederzetting in de 17e eeuw stichtten, hielden er geen
stand en vertrokken twintig jaar later al weer. Een ongekend feit, want de
jezuïeten verlieten nooit vrijwillig hun missieposten en als ze uit San Antonio waren vertrokken dan was dat omdat ze het werkelijk op geen enkele
manier op die plek hadden weten uit te houden.’
Het schip voer naar de cachoeira die iets vóór San Antonio ligt, de laatste van de twintig die een obstakel vormen voor de scheepvaart tussen
Guajará-Mirim en Porto Velho. De waarheid is dat het slechts een kleine
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stroomversnelling was waarvoor je totaal geen angst hoefde te hebben op
zo’n groot schip als de Capitán Azevedo: de tongen van de stroom likten
er vrolijk over zwarte, puntige rotsen die uit het water omhoogstaken.
Toen we terugvoeren, kwam ik tot de ontdekking dat er een straatfotograaf met een Polaroid aan boord was aan wie werkelijk niemand had
gevraagd een foto te maken, onder andere omdat de man zelf maar weinig
moeite deed de mensen zover te krijgen. Ik gebaarde naar hem en vroeg
hoeveel het kostte. Zeven rias zei hij me, iets minder dan drie euro.
‘Oké, waar zal ik gaan staan?’
Hij plantte me op de achtersteven neer met mijn rug naar de ondergaande zon. Het leek me een schoolvoorbeeld van tegenlicht te worden
maar ik zei niets, tenslotte was hij de professional en ongeveer even oud
als ik. In dit soort gevallen kun je maar beter niet tegensputteren anders
gooien ze je nog het water in, omdat je zonodig de slimste wilt zijn.
Toen de foto uit het apparaat kwam was mijn figuur pikdonker en de
achtergrond verblindend licht.
‘Wat denkt u ervan?’ vroeg hij.
‘Nou, ja… origineel.’
‘Er is wat tegenlicht, maar u lijkt precies op Gary Cooper.’
‘Meent u dat echt?’
‘Ik bedoel die acteur.’
‘Natuurlijk, die van die westerns.’
‘Ach, dat waren nog eens mooie tijden: Gary Cooper, John Wayne, het
Wilde Westen…’
‘Robert Mitchum, Glenn Ford…’
‘Ik merk wel dat u een echte fan bent. Gina Lollobrigida, Elizabeth
Taylor… Prachtig, prachtig. Vandaag de dag worden er alleen nog maar
karatefilms gemaakt. Dat is niet te vergelijken met een western.’
‘Nee, dat is heel wat anders.’
‘En die actrices die alles laten zien, zijn ook niet meer zo knap als vroeger. En de muziek is slechter.’
Ik neuriede de melodie van The magnificent seven.
‘Ja, u bent werkelijk een echte fan, mijnheer… Yul Brunner, Steve
McQueen… De wereld is niet meer wat hij was.’
‘Nee, inderdaad.’
Hij zei me dat hij Nilson heette en drukte me stevig de hand toen we op
de steiger afscheid namen.
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Op die schitterende avond zaten de terrasjes langs de rivier propvol. De
klanten, overwegend jongeren, sloegen grote hoeveelheden bier en cocktails van cachaça of wodka naar binnen. Vanuit de eettentjes, houten huisjes
met daken van palmbladeren, kwam er een geur van gebakken banaan en
geroosterde riviervis aangewaaid: pirarucú, tambaqui, tucunará, dourado…
De wind was zoel en verkoelend onder de bomen. In sommige tentjes
werd livemuziek gespeeld, onder andere salsa, reggae, bossanova en samba.
De zon was ondergegaan en het begon donker te worden. De lichten in
de tentjes floepten aan. En pas nadat ik verwoed over alle muggenbulten
aan het krabben was die ik inmiddels had opgelopen, drong het tot me
door dat ik in korte broek en mouwen liep.
Het Amazone-oerwoud lijkt in de verste verte niet op het paradijs, want
altijd verschijnen er muggen om de betovering te verbreken. Een paar uur
lang had ik, terwijl we onder het verkoelende afdak van de avondhemel
over de rivier voeren, in een fraaie illusie geleefd. Ik ben ervan overtuigd
dat die zinsbegoocheling me duur is komen te staan, al drong dat op dat
moment zelf niet tot me door.
Bij het plein nam ik een taxi naar mijn hotel om er verkoeling te zoeken
bij de airconditioning.
Kolonel Church wist eerst in 1868 van Bolivia en vervolgens in 1870
van Brazilië de concessies voor de aanleg van de spoorlijn tussen de
Mamoré en de Río Madeira los te krijgen. Bovendien haalde hij bij de
Citybank in Londen de noodzakelijke kredieten binnen. Op 1 maart
1871 werd Church tot directeur van de Madeira-Mamoré Railway Co.
Ltd. benoemd en gaf hij de Engelse bouwonderneming Public Works
Construction Company opdracht tot de aanleg. Samen met twee ingenieurs van deze onderneming reisde Church voor de eerste keer naar de
Mamoré, om die rivier tot aan de Río Madeira af te zakken, tot bij de
laatste cachoeira, iets vóór San Antonio. De drie mannen kwamen tot
de conclusie dat de spoorlijn tussen Guajará-Mirim en San Antonio
moest komen te liggen. In een officiële plechtigheid bij de rivier werd
op 1 november 1871 de eerste steen voor het station gelegd. ‘Diep in het
maagdelijke Amazone-oerwoud’, vertelt Rodrigues Ferreira in zijn boek
A Ferrovia do Diablo (De spoorlijn van de duivel), ‘legden Church en de
twee ingenieurs, met als enige publiek hun 28 indiaanse sjouwers, de
symbolische eerste steen.’
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In juli 1872 kwam er een eerste groep ingenieurs en arbeiders in San
Antonio aan met een grote hoeveelheid materiaal voor de bouw van de
personeelsonderkomens, waarmee onmiddellijk begonnen werd. Al snel
begon het ongezonde karakter van de streek slachtoffers te eisen onder de
arbeiders. Omdat het steeds moeilijker werd nieuwe arbeiders te ronselen
liep de aanleg van de spoorlijn een onvoorziene achterstand op. Een Braziliaanse ingenieur die de aanleg in mei 1873 bezocht, stelde vast dat iedereen
met tussenpozen last had van koorts en dat er bovendien op het moment
van zijn bezoek een pokkenepidemie heerste. Overvallen door Caripunaindianen, die uit waren op bouwmateriaal en levensmiddelen, waren aan
de orde van de dag.
Nadat begin juli van datzelfde jaar een ingenieur en vertrouwensman
van Public Works naar het gebied was afgereisd, stuurde die een rapport
naar Londen waarin stond dat de omstandigheden verschrikkelijk ongezond waren, dat er bijna twintig jaar nodig zou zijn om het project te uit te
voeren, dat de kosten vier keer hoger zouden uitvallen dan geraamd en dat
het verlies aan mensenlevens enorm zou zijn. Op 9 juli besloot de bouwonderneming dan ook het contract op te zeggen en werd Church in Londen voor het gerecht gedaagd. In de vordering van Public Works stond te
lezen: ‘Het is een afgrijselijke plek waar de arbeiders als vliegen sterven.
Zelfs als je over al het geld ter wereld beschikt en over de helft van de
wereldbevolking, dan nog is het onmogelijk daar een spoorlijn te bouwen.’
De bouwwerkzaamheden werden afgelast en het personeel vertrok uit
San Antonio. Op dat moment, een jaar na het begin van de werkzaamheden, was er nauwelijks een kilometer spoor aangelegd en liep het aantal doden, volgens een later rapport van een Braziliaanse ingenieur, in de
honderden.
Kolonel Church probeerde de volgende drieëneenhalf jaar een andere
onderneming in Londen te vinden die de spoorlijn alsnog zou willen aanleggen. Omdat dat niet lukte, besloot hij zijn geluk in zijn vaderland, de
Verenigde Staten, te gaan beproeven.
In de geschiedenis zijn er waarschijnlijk maar weinig van zulke doortastende
en onbevreesde ondernemers geweest als de gebroeders Philip en Thomas
Collins, eigenaren van het gelijknamige bouwbedrijf uit Philadelphia, dat
al verschillende grote spoorlijnen in de Verenigde Staten had aangelegd. In
oktober 1877 tekende dit bedrijf een contract met de onderneming van kolo-
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nel Church om nogmaals te proberen de 320 kilometer lange en door Public
Works opgegeven spoorlijn Madeira-Mamoré aan te leggen. De begroting
besloeg deze keer het dubbele van wat Church enige jaren daarvoor met het
Engelse bedrijf overeengekomen was. Het nieuwe contract bepaalde dat de
werkzaamheden 25 februari 1878 zouden beginnen.
De aanleg begon op de geplande datum. Een Braziliaanse dichter voorspelde dat dat werk van de moderne techniek ‘de tijger in de wildernis uit
zijn slaap zou wekken en de naakte mesties de schrik op het lijf zou jagen’.
Achttien maanden later waren de gebroeders Collins failliet.
In een interview met een belangrijke krant uit Philadelphia stelde Church
de streek waar de spoorlijn zou worden aangelegd voor als een nieuw Eldorado door enorme rijkdommen voor te spiegelen aan jongeren die het
aan zouden durven in dienst van Collins naar het Amazonegebied te vertrekken. De volgende dagen meldden zich 80.000 arbeiders aan die bij de
aanleg van de spoorlijn wilden werken.
Op 4 januari 1878 vertrok SS Mercedita vanuit de haven van Philadelphia naar de Río Madeira met aan boord 500 ton aan bouwmateriaal,
200 ton aan machines en gereedschappen, 350 ton aan stoomlocomotieven
en in totaal 227 mannen, onder wie technici, ingenieurs, artsen en arbeiders. De krant de New York Herald betitelde de onderneming als ‘van nationaal belang’. Op 19 februari kwam het schip in San Antonio aan. Meteen
de volgende dag werd met de werkzaamheden begonnen.
Daarna vertrok er op 28 februari een volgend schip vanuit Philadelphia,
de Metropolis, met nog meer mankracht en materiaal. De dag erna verging
het voor de kust van North Carolina in een storm. Daarbij verdronken 80
opvarenden. De gebroeders Collins echter lieten zich door de tragedie met
de Metropolis niet uit het veld slaan en stuurden nieuwe schepen naar de
Río Madeira. Sterker nog, ze reisden zelf naar het Amazonegebied om ter
plekke op de voortgang van de werkzaamheden toe te zien.
In maart werden de eerste tekenen van ontevredenheid onder de arbeiders zichtbaar. Kwaad over hun lage lonen vluchtten 70 Italiaanse arbeiders zonder eten of wapens het oerwoud in, in de richting van Bolivia. Er
is nooit meer iets van hen vernomen.
In zijn roman Mad María, die over de bouw van de spoorlijn gaat, herschept Marcio Souza die gebeurtenis door, in een vermenging van realiteit
en fictie, over de desertie van een groep Duitse arbeiders te vertellen:
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‘De vlucht was erg zwaar. Het oerwoud werd steeds dichter. De lianen slingerden zich van boom tot boom en omdat ze hard waren als staal konden
de mannen ze met geen mogelijkheid doorhakken. (…) Die groene barrière ging simpelweg hun kracht te boven en naarmate ze verder uitgeput
raakten, werd het steeds donkerder. Het oerwoud bood hen geen enkele
levenskans, was hun nieuwe gevangenis… Een gevangenis zonder eind…
De mannen waren er slechts vage, rondwarende schimmen… Een waanzinnige stilte omringde hen. Als een angstige troep dieren braken ze die uit
een haast oneindig aantal plantensoorten bestaande toverspiegel stuk die
eeuwen van overvloedige regens hadden doen ontstaan.’
Alle arbeiders hadden contracten voor een half jaar, die ze niet tussentijds
konden opzeggen om naar hun land terug te keren. Maar al snel werd het
duidelijk, zoals de artsen zeiden, dat geen mens langer dan drie maanden in dat gebied kon werken zonder ziek te worden. ‘Er is hier een dag
werk nodig om een kilometer oerwoud van bomen te ontdoen’, schreef de
Noord-Amerikaanse ingenieur Hayden, ‘terwijl in de bossen van de Verenigde Staten in dezelfde tijd zes of zeven kilometer wordt vrijgemaakt.’
De indianen overvielen de kampementen om materialen te roven en het
gebeurde vaak dat de arbeiders die het verst van San Antonio aan de spoorlijn aan het werken waren door pijlen werden verwond. Terwijl het werk
in vreselijk zware omstandigheden moest worden verricht, nam het aantal
zieke arbeiders per week toe. De echtgenotes van de chefs, onder wie de
vrouw van Tom Collins zelf, begonnen als verpleegsters in het ziekenhuis
te werken. Aangezien de meeste arbeiders ziek waren en zich nauwelijks
konden bewegen, waren de ploegen niet eens in staat de helft van het geplande werk te doen. Toen uiteindelijk de provisies opraakten, moesten de
gezonde arbeiders door te jagen en te vissen in het eten voorzien.
Een ander gevaar vormden de wilde dieren, vooral slangen. Uit het boek
A Ferrovia do Diablo van Manuel Rodrigues Ferreira citeer ik de volgende
getuigenis van de hiervoor genoemde ingenieur Hayden, geschreven in
maart 1878:
‘Gisteren moesten we eerst zo’n vier kilometer lopen, waarbij we zes kloven
van meer dan 30 meter diep over moesten, voordat we aan de slag konden
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gaan op een erg ontoegankelijk terrein. Het was vreselijk warm en drukkend. Diep weggezakt in de modder waren we de hele dag aan het zwoegen.
Tegen de avond, toen het werk er al bijna op zat, ontdekten we in de buurt
van een beekje een enorme anaconda die opgerold in de kruin van een boom
lag. De slang begon onmiddellijk te dreigen. We hadden een donderbus en
een paar revolvers bij ons en dus aarzelden we geen seconde om op dat monster te schieten. Het eerste schot trof hem vlak onder zijn kop en de volgende schoten vol in zijn lichaam. Omdat die gigantische slang echter gewoon
in onze richting bleef komen weken we achteruit. Nadat hij door een kogel
in zijn kop was getroffen stopte hij gelukkig en begon heftig te kronkelen.
De slang kneep daarbij zo hard dat de tak waaraan hij hing, afbrak en met
hem eraan op de grond viel. Na nog een paar schoten bleef hij lichtjes stuiptrekkend liggen. Daarop gingen de arbeiders de slang net zolang met hun
gereedschap te lijf tot hij morsdood was. Het was de grootste slang die ik
ooit in mijn leven heb gezien: 7,5 meter lang en 25 centimeter dik.’
In juli wisten de Collins dat ze onmogelijk met de aanleg van de spoorlijn
door konden gaan. Niettemin werd er op 4 juli, de Onafhankelijkheidsdag
van de Verenigde Staten, een officiële plechtigheid gehouden waarbij drie
kilometer spoorlijn in gebruik werd genomen. Op die dag begon er een
locomotief met de naam kolonel Church te rijden. Maar hij ontspoorde al
in de eerste bocht.
Volgens het contract moesten de Collins tien kilometer spoor per
maand leggen, maar het gemiddelde dat ze haalden, was niet meer dan
een kilometer per maand. Terwijl San Antonio halverwege juli in een heus
hospitaal was veranderd, met meer dan 300 arbeiders in de ziekenboeg,
draaiden de banken in de Verenigde Staten de geldkraan dicht.
In augustus liepen de eerste, voor zes maanden getekende contracten
van de arbeiders af. Honderden van hen vertrokken en namen een schip
naar Belém do Pará, waarbij ze hun kaartje betaalden met bonnen van het
bouwbedrijf of door het weinige dat ze bezaten te verkopen. Uiteindelijk
kwamen er 300 Noord-Amerikanen platzak in Belém aan. Daar leefden
ze een paar maanden als bedelaars tot de regering van de Verenigde Staten
een schip stuurde om die paar honderd armoedzaaiers op te halen. Onder
hen was, beschonken en berooid, Phillip Collins.
Zijn broer Tom, die ook geruïneerd was, bleef in San Antonio en probeerde met een paar ingenieurs en een handvol Braziliaanse arbeiders de
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werkzaamheden voort te zetten terwijl Church zijn uiterste best deed om
nieuwe kredieten in Engeland en de Verenigde Staten los te krijgen.
De arbeiders bleven onverminderd sterven door ziektes en de spoorlijn,
die volgens de planning en contracten in januari 1879 een lengte van 100
kilometer had moeten hebben, was niet meer dan zes kilometer lang. In
mei overvielen de indianen in de buurt van San Antonio een aantal blanken, onder wie Tom Collins, die een pijl in zijn long kreeg. Hij herstelde
echter van zijn zware verwondingen.
Uiteindelijk werden de werkzaamheden pas gestopt toen het bedrijf in
augustus failliet werd verklaard. Alle Noord-Amerikanen die nog in het
gebied waren – ook de volledig berooide Tom Collins – keerden naar hun
land terug. Zijn vrouw, die sinds de aanleg van de spoorlijn begon steeds
in San Antonio was gebleven, werd in een inrichting opgenomen, waar ze
korte tijd later overleed.
Alle installaties en machines bleven achter op de oever van de Río Madeira en het oerwoud overwoekerde in een paar maanden de zeven kilometer spoorlijn die het bedrijf in achttien maanden had weten te leggen.
Tussen 1872, toen Public Works met de aanleg begon, en 1879, toen Collins
bankroet ging, hadden meer dan 1000 arbeiders de dood gevonden.
Church sloot zijn bedrijf en verdween zonder een spoor na te laten. Terwijl Brazilië de aan de kolonel verstrekte concessie annuleerde, was Bolivia
in oorlog geraakt met Chili.
‘Het was geen bedrijf dat ten onder ging’, concludeert Rodrigues Ferreira, ‘het was de mens zelf die, volledig verslagen door het oerwoud, op
de vlucht sloeg.’
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16 | De spoorlijn van de duivel
Omstreeks één uur ’s nachts brak de zondvloed los boven Porto Velho, met
bliksemflitsen die het einde van de wereld leken aan te kondigen en donderslagen die het trommelvlies van een dinosauriër konden laten scheuren.
Ik keek ernaar vanuit het raam van mijn kamer op een van de hoogste
verdiepingen van een hotel aan de buitenkant van de stad, waar ze 40 euro
per nacht vroegen. In het centrum was alles vol en goedkopere hotels waren er ook niet te vinden. Het onweer was zo hevig dat het gebouw bij elke
donderslag lichtjes trilde.
’s Morgenvroeg was de straat één complete modderpoel en ik besloot
dan ook niet eerder naar het kerkhof Candelária te gaan tot de modder
een beetje opgedroogd was. Ik wist dat het kerkhof, dat in 1907 door het
laatste spoorbouwbedrijf was aangelegd, niet meer bijgehouden werd en
grotendeels door het oerwoud was overwoekerd. Het heette Candelária,
net zoals het ziekenhuis van het bedrijf. Beide lagen halverwege San Antonio en Porto Velho. Het laatste bericht over het kerkhof was afkomstig
van Rodrigues Ferreira die het in 1953 bezocht, zoals hij in A Ferrovia do
Diablo en Nas selvas amazónicas (Het Amazone-oerwoud) vertelt. In die tijd
waren er nog een heleboel graven en op sommige stenen stonden de namen van de doden te lezen.
Ik maakte dus eerst maar een ommetje door het centrum van de stad,
dat door verschillende reisbureau’s als een grote bezienswaardigheid wordt
aangeprezen. Persoonlijk vond ik het bepaald niet de moeite waard. In de
winkelstraten waren ook maar een paar boekwinkels te vinden, die er trouwens in de steden van alle ontwikkelingslanden hetzelfde uitzien. Ze lijken meer kantoorboekhandel dan boekhandel. Ze verkopen schoolboeken,
erotiek, esoterie, handleidingen om succes en aanzien in de maatschappij
te behalen, zelfhulp- en kookboeken, veel religieuze werken en af en toe
een literaire klassieker in een goedkope uitgave met zo’n dun papier dat
het haast vloeipapier lijkt.
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Natuurlijk wisten ze in geen van beide winkels ook maar iets af van boeken over de spoorlijn Madeira-Mamoré en al evenmin over Porto Velho,
dat zijn stichting nota bene aan het bouwbedrijf dankt dat de spoorlijn bij
een oude, verlaten haven, zeven kilometer vóór San Antonio wilde laten
beginnen.
Marcio Souza schetst in de eerder aangehaalde roman Mad María een
portret van de stad in de periode aan het begin van de 20e eeuw:
‘In 1911 was Porto Velho waarschijnlijk een bijzonder fenomeen in ZuidAmerika. Het was een kunstmatige stad die enkel als vestigingsplaats fungeerde voor de kantoren van het bouwbedrijf dat de spoorlijn MadeiraMamoré aanlegde. (…) Er waren geen winkelstraten, geen bars en geen
restaurants. De stad was in de greep van de meest extreme vorm van
privé-initiatief: alles behoorde er toe aan het consortium van de NoordAmerikaanse magnaat Percival Farquhar, zelfs de wet. (…) Bij de nieuwe
haven lag het goed geplaveide, rechthoekige stadsplein waar overdag in
de veranderlijke wind van de Río Madeira de Amerikaanse vlag aan een
mast wapperde. Rond het plein stonden grote magazijnen en kantoren. In
elke straat lagen vlonders voor de voetgangers, omdat het zand ervan in de
regenperiode in een drassige modderpoel veranderde. In de stad stonden
maar weinig huizen en de weinige die er stonden, waren eigendom van het
consortium van Farquhar. Op de achtergrond rees het dichte oerwoud op
als een tegelijkertijd provocerende en belegerde vesting.’
In 1883 besloten Bolivia en Brazilië om de aanleg van de spoorlijn te hervatten. Daarop stuurde Brazilië twee technische commissies, respectievelijk geleid door de ingenieurs Morsing en Pinkas, naar de streek om
onderzoek te doen naar de aanleg en te zien of het door de firma Collins
achtergelaten materiaal nog bruikbaar was. De twee commissies moesten
hun werk in uiterst zware omstandigheden verrichten: de meeste leden
werden ziek en er vielen zelfs enige doden.
‘We hadden alles tegen, vertelt een van de commissieleden, Ernesto Matoso. Vers vlees hadden we nauwelijks. Moest je dan soms het leven van
onze mensen riskeren door ze het dichte oerwoud vol met wrede roofdieren
in te sturen om te gaan jagen? De jaguars kwamen zelfs het oerwoud uit
om de dieren die we in ons kampement hielden te verslinden. Een van
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die geweldige beesten die ’s nachts onze weinige kippen had geroofd kon
niet meer uit de kraal komen waar hij ingesprongen was. We moesten dat
enorme beest zo snel mogelijk doden, want hij stond op het punt om de
palissade met zijn klauwen stuk te breken.’
Ondanks alle tegenslagen toonde Pinkas zich een geestdriftige voorstander van een hervatting van de aanleg en de ingenieur sloot een redevoering
die hij na zijn terugkeer hield – en waar zelfs de Braziliaanse keizer Peter
II bij aanwezig was – dan ook af met een zin waaruit een vurig patriottisme sprak: ‘We zullen de Andes aan de voeten van de Atlantische Oceaan neerleggen!’
Maar een andere ingenieur, Haag genaamd, zei op een latere bijeenkomst in juni 1886, waarbij ook Peter II weer aanwezig was, heel iets anders:
‘Ik behoor niet tot het soort mensen dat, meegesleept door de technische
vooruitgang, alles enorm overdrijft. Het soort mensen dat meent, door simpelweg bergen af te graven, grote rivieren te kanaliseren en woeste gebieden
te bevolken en in cultuur te brengen, in één klap de aarde uit haar voegen
te kunnen trekken, zodat uiteindelijk de Andes voor de deur van de Atlantische Oceaan komt te liggen. Ik zie dan ook in de actualiteit noch in de
toekomst voordelen in de bouw van de spoorlijn Madeira-Mamoré, zoals
de voorstanders ervan beweren.’
Slechts zelden is er met zo’n vooruitziende blik over die spoorlijn gesproken als ingenieur Haag op die dag deed.
In 1889 ging het Braziliaanse keizerrijk ten onder en werd er een republiek
gevestigd. Gestimuleerd door de bloeiende rubberindustrie werden er opnieuw plannen gesmeed om de spoorlijn aan te leggen. Maar in de praktijk
kwam er uiteindelijk niets van terecht.
Tien jaar later raakten Bolivia en Brazilië verwikkeld in een conflict
over het uitgestrekte grensgebied Acre, in het uiterste zuidwesten van het
huidige Brazilië. Een Spaanse avonturier, de uit Cádiz afkomstige Luis
Gálvez Rodríguez de Arias, die in die periode in Manaus woonde, stelde
zich in Acre aan het hoofd van een klein leger en riep de onafhankelijkheid
van het gebied uit, waarbij hij een grondwet opstelde die zelfs nog voor-
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uitstrevender was dan die van het Parlement van Cádiz. Terwijl de Braziliaanse troepen een strafexpeditie op touw zetten, kondigde Gálvez de
noodtoestand af. Maar zijn huzarenstukje was van korte duur: begin 1900
werd hij gevangengenomen en naar Manaus afgevoerd, terwijl Acre door
Brazilië werd ingelijfd. Over de merkwaardige figuur van Gálvez bestaan
twee romans: Gálvez, emperador del Amazonas (Gálvez, keizer van de Amazone) van de Braziliaan Marcio Souza en La estrella solitaria (De eenzame
ster) van de Spanjaard Alfonso Domingo. Gálvez stierf in 1935 in Madrid.
Sindsdien is Acre een verschrikkelijk gebied gebleven waar het geweld
aan de orde van de dag is, Boliviaanse cocaïnehandelaars vrij spel hebben
en een gigantische ontbossing door de houtindustrie plaatsvindt. In het
in Acre liggende dorpje Xapuri werd de vakbondsleider Chico Mendes
geboren die in 1988, 44 jaar oud, door de cocaïnemaffia werd vermoord.
Maar in ieder geval liet hij in de vorm van twee organisaties een erfenis na
die enige hoop geeft om in het Amazonegebied een rechtvaardiger situatie te bereiken: de Vakbond van Landarbeiders en de Nationale Raad van
Rubberarbeiders.
Het leven, het werk, de strijd en de dood van Chico Mendes zijn op
een briljante manier beschreven door de Spaanse schrijver Javier Moro in
zijn boek Senderos de libertad (De wegen van de vrijheid) uit 1993. Behalve
een loflied op de menselijke hoop te zijn, geeft het boek een indringend
beeld van de morele verloedering die de hel van de Amazone met zich
meebrengt.
Na de verovering van Acre door Brazilië begon Bolivia diplomatieke druk
op het land uit te oefenen en dwong het zijn machtige buur ertoe aan de
onderhandelingstafel plaats te nemen. In november 1903 tekenden de twee
landen het Verdrag van Petrópolis. Die overeenkomst bepaalde dat Brazilië Acre bij zijn grondgebied mocht inlijven. Daar stond tegenover dat
Brazilië niet alleen een flinke schadevergoeding aan Bolivia moest betalen,
maar ook de aanleg van de spoorlijn Madeira-Mamoré moest bekostigen.
Bijna twee jaar later, in mei 1905, opende de Braziliaanse regering een
openbare inschrijving om de aanleg van de spoorlijn aan te besteden.
De firma May, Jekyll & Randolph, waarvan de Noord-Amerikaanse
magnaat Percival Farquhar grootaandeelhouder was, slaagde er via een
Braziliaanse stroman in de aanbesteding binnen te halen en richtte on-

de spoorweg van de duivel | 313

middellijk de Madeira-Mamoré Railway Company op. Het eerste bouwmateriaal en de eerste arbeiders kwamen in mei 1907 in San Antonio aan.
Gezien de kwaliteit en de hoeveelheid van het Boliviaanse rubber ging
men ervan uit dat de spoorlijn enorme winsten zou opleveren. Het had alle
schijn van een modern Eldorado. Door zijn invloed in Río de Janeiro aan
te wenden en degenen die zich tegen hem verzetten om te kopen slaagde
Farquhar er in 1909 in de Braziliaanse regering zover te krijgen dat ze
hem gedurende 60 jaar het monopolie op de exploitatie van de spoorlijn
verleende. Zo begon dus de derde poging om de spoorlijn tussen de Río
Madeira en de Mamoré aan te leggen en het gevreesde oerwoud in het
zuiden van de Amazone te overwinnen.
Maar de duivel was in dat gebied nog altijd op zoek naar zijn laarzen.
Ik probeerde onder de twaalf of veertien taxichauffeurs die in de schaduw
van een paar enorme mangobomen in hun auto lagen te dommelen, er een
te vinden die iets van het kerkhof en het hospitaal van het vroegere spoorbouwbedrijf afwist. Geen enkele chauffeur had er ooit van gehoord. De
naam Candelária kenden ze echter wel: het was een buurt of meer nog een
buitenwijk van Porto Velho die in de richting van San Antonio lag. Om
de simpele reden dat hij een beetje Spaans praatte, besloot ik in de taxi te
stappen van een chauffeur die ongeveer mijn leeftijd had. Hij vertelde me
dat de Candeláriabuurt op zo’n drie kilometer van het centrum lag en na
een beetje pingelen kwamen we het bedrag overeen dat ik voor een paar
uur rijden zou betalen. Hij zei dat zijn naam José María was, waarop ik
antwoordde dat ik Martin heette.
Het was een erg warme ochtend en onze auto trok een enorme rode
stofwolk achter zich aan. Een paar minuten nadat we het centrum uit
waren, zag ik een bord waarop Candelária geschilderd stond en die een
donkerrode zandweg aanwees die naar de rivier liep. Bij de rivier eindigde
die weg op een zandplein waar wat eettentjes en huizen stonden met mensen die er erg arm uitzagen. Volgens een bordje was dat het ‘Plein van het
Geluk’. Ik bedacht me dat het leven werkelijk overloopt van sarcasme.
Ik veerde enthousiast op toen ik rechts van het plein een lang stuk spoorlijn zag liggen dat zich een weg baande van zo’n vier tot vijf meter breed
tussen de bomen en de struiken van het oerwoud, dat daar, langs de rivier,
erg dicht was, zo dicht zelfs dat je de Río Madeira niet kon zien liggen.
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We klampten verschillende mensen aan. Een oude vrouw vertelde aan
José María dat het hospitaal vele jaren geleden was afgebroken maar dat
het kerkhof er nog lag, ook al werd er niemand meer begraven. Ze legde
ons uit dat als we de spoorlijn zo’n 500 meter zouden volgen, we de ingang
van het kerkhof vanzelf aan onze rechterhand zouden zien liggen.
Onder de gloeiend hete zon liepen we die richting uit. De taxichauffeur
leek inmiddels net zo geïnteresseerd te zijn als ik, of misschien zelfs nog
wel meer, om het kerkhof te vinden. Ik had hem er het een en ander over
verteld toen we naar Candalária reden en hij zei me dat hij jaren geleden
een Antilliaanse neger had ontmoet die aan de spoorlijn had gewerkt. ‘Hij
was al erg oud. In Porto Velho wonen nog altijd veel nakomelingen van
die arbeiders van toen’, zei hij. ‘Arme stakkers! Ze hielpen de stad op te
bouwen. Ik weet dat er veel zijn omgekomen maar van dat speciale kerkhof
voor hen had ik nog nooit gehoord.’
We kwamen langs twee huizen die links van de spoorlijn stonden: de
muren ervan waren van bielsen gemaakt en de eerste had een soort primitieve veranda waarvan het dak van palmbladeren werd gestut door twee
spoorstaven. Wat verderop naast de spoorlijn waren in het struikgewas
de resten van twee kleine locomotieven te zien. Ze leken waarachtig twee
door het oerwoud overwoekerde krengen te zijn: er groeiden struiken in
waarvan de takken en bladeren door de raampjes naar buiten staken. Bij
een ervan groeide er zelfs een dunne boom uit de cabine van de machinist.
Het kerkhof echter viel nergens te bekennen. We kwamen een meisje
tegen en José María klampte haar aan. Ze liep een stuk met ons mee terug
tot we op een punt kwamen waar, nauwelijks zichtbaar door het dichte
oerwoud, een smal pad begon.
Nadat we dat pad ongeveer veertig of vijftig meter hadden gevolgd hield
het oerwoud plotseling op en strekte er zich een enorme open plek van zo’n
1000 vierkante meter voor ons uit. In het centrum stond in een berg stenen
een kruis van vijf tot zes meter hoog dat van spoorstaven was gemaakt die
met feloranje menie waren geschilderd. Aan de voet van het kruis lag een
bos plastic bloemen en in het midden van het kruis zelf stond: RIP.
Vanaf de open plek liepen verschillende paden het oerwoud in.
Het nieuwe bedrijf wees Porto Velho als het beginpunt van de spoorlijn
aan. Een deel van het door de firma Collins achtergelaten materiaal kon
nog worden gebruikt en vanaf december 1907 werkten er gemiddeld elke
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maand 140 arbeiders aan de spoorlijn, merendeels Brazilianen. In februari
werd het hospitaal van Candelária in gebruik genomen, zo genoemd ter
ere van de Heilige María de las Candelas. Al snel deden zich de eerste
gevallen van malaria voor en de artsen schreven elke arbeider dagelijks tien
centigram kinine voor. Tussen juli en september vielen er 5 doden. Over
het jaar 1908 kwam het dodencijfer op 68 uit.
Met name vanwege alle zieken ontstond er een nijpend tekort aan arbeidskracht. In 1908 contracteerde het bedrijf 2450 arbeiders, dat wil zeggen, gemiddel 204 per maand. In januari gingen 350 Galliciërs die aan een
spoorlijn op Cuba hadden gewerkt op weg naar Porto Velho. Maar toen
ze eenmaal in Belém do Pará waren gearriveerd, hadden de verhalen over
de vele doden die aan de Río Madeira vielen hen zo de schrik op het lijf
gejaagd dat slechts 65 van hen de reis voortzetten. De Spaanse consul in
Belém telegrafeerde naar Havana om niet langer toe te staan dat Spanjaarden naar die hel in het zuiden van het Amazonegebied afreisden. Portugal,
Spanje en Italië decreteerden in datzelfde jaar een emigratieverbod voor
hun onderdanen naar ‘een gebied dat als levensgevaarlijk voor de mens
wordt beschouwd’.
1910 was het jaar waarin de meeste arbeiders werden gecontracteerd, in
totaal 6090, van wie er ‘officieel’ 428 de dood vonden. Net zoals de jaren
daarvoor lag dit cijfer in werkelijkheid vier keer zo hoog.
De meerderheid van de arbeiders die voor het bedrijf werkten tijdens de
zes jaar dat de aanleg duurde, bestond uit negers van de Britse Antillen, na
hen kwamen de Spanjaarden. Verder Brazilianen, Portugezen, Italianen,
Fransen, Indiërs, Hongaren, Colombianen,… bij de aanleg van de spoorlijn Madeira-Mamoré werkten in de loop der jaren 52 verschillende nationaliteiten. De hoofdtaal vormde daarbij het Spaans en de Spaanse term
voor werkploeg, cuadrilla, vond dan ook ingang om de groepen arbeiders
die in ploegendienst werkten aan te duiden.
De Spanjaarden waren voornamelijk afkomstig uit Gallicië en hadden eerder bij het Panamakanaal en Cubaanse spoorlijnen gewerkt. Zoals
Rodrigues Ferreira in zijn boek Nas selvas amzónicas vertelt, woonde er
in 1953 in Porto Velho nog altijd een Galliciër uit Orense, João Peres genaamd. Hij vertelde dat het Noord-Amerikaanse bedrijf de arbeiders van
Angelsaksische herkomst meer loon wilde betalen dan de rest, iets wat tot
veel protesten en stakingsdreigingen leidde. ‘Hoe dan ook’, grapte Peres,
‘heb ik er een gratis treinkaartje voor heel mijn leven aan overgehouden.’
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Een andere Galliciër, die ik al in een vorig hoofdstuk heb geciteerd, Benigno Cortizo Bouzas uit Pontevedra, publiceerde in 1950 zijn memoires
onder de titel Del Amazonas al infinito, waarin ondanks het eenvoudige
verhaal een hartstochtelijk avontuur tot uitdrukking komt:
‘In april 1908,’ vertelt hij aan het begin van zijn boek, ‘ik was nog niet eens
14, scheepte ik me in de haven van Vigo in naar het zuidelijke Amazonegebied. Het was een regenachtige en sombere dag toen ik aan boord ging
van de Clement uit Liverpool. (…) In Porto Velho was al heel wat van het
oerwoud geveld. In San Antonio zaten twee broers en een neef van mij. Ik
vond werk in een hotel met een biljartzaal waar ik 60.000 reís in de maand
verdiende als manusje-van-alles. Van de drie jongens die samen met mij
vanuit Manaus naar San Antonio waren gereisd, stierven er twee binnen
14 dagen na aankomst aan malaria. De derde, doodsbenauwd geworden,
voer als verstekeling mee op een schip naar Manaus, maar de stakker stierf
onderweg en werd begraven op het punt waar de Río Madeira en de Jamari
samenvloeien. Ik kreeg hevige koorts, mijn haar viel uit en ik werd bleek en
zwak, maar desondanks kon ik steeds aan de slag blijven: ’s ochtends lag ik
twee uur lang met tussenpozen te rillen van de koorts en de rest van de tijd
probeerde ik zo goed en zo kwaad als het ging te werken. Negentig procent
van de mensen uit die streek leefde zo.’
Roof en moord waren aan de orde van de dag in de kampementen. Ik geef
hier een gebeurtenis weer die Cortizo Bouzas in zijn boek vertelt:
‘Carlos Frías, een Peruaan, en Julio Vilagut, een Spanjaard uit Barcelona,
waren compagnons. Frías voerde over de rivier verschillende soorten koopwaar aan, terwijl hij rubber mee terugnam. Vilagut woonde in San Antonio. Op een avond waren ze aan het biljarten toen Julio plotsklaps tegen
Carlos uitvoer:
“Er is me verteld dat je verliefd bent op mijn vrouw.”
“Nou ja, verliefd niet, maar ik ga wel met haar naar bed”, antwoordde Frías.
Daarop trokken ze hun revolvers en schoten een paar keer in het wilde weg,
waarbij de fles cognac die ik in mijn hand had aan diggelen ging. Een omstander die niets met de ruzie te maken had viel dood neer door een schot
in zijn onderbuik. Frías en Vilagut zelf kwamen er ongedeerd vanaf maar
met hun bedrijf was het voorgoed afgelopen.’
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Naarmate de aanleg vorderde en de tijd voorbijging werden,er steeds
meer arbeiders ziek. Een Noord-Amerikaanse arts, dokter Belt, schreef
begin 1908: ‘De mannen sterven sneller dan vroeger.’ In februari van dat
jaar waren er 374 arbeiders aan het werk terwijl het hospitaal in diezelfde
tijd 120 zieken had opgenomen, van wie er 108 malaria hadden.
Dokter Belt doet over juli van dat jaar het volgende verslag:
‘Door alle zieken die ik steeds onder behandeling heb en de onderzoekingen en autopsies die ik verricht, ben ik tot de conclusie gekomen dat
de zieken niet alleen aan een van de kwaadaardigste vormen van malaria
lijden, maar dat er daarbuiten nog een kwaal in het spel is die de ziekte
verergert en waarover in geen enkel medisch handboek iets te vinden is
noch, voor zover ik weet, iets bekend is in de rest van de wereld. Deze
bijkomende kwaal kenmerkt zich door een zeer ernstige vorm van bloedarmoede, een acute lever-, milt- en maagverstopping, een extreme vermagering en verzwakking die in geen verhouding staat tot de hoogte van
de koorts, gewrichtsontsteking en een gedeeltelijke zenuwverlamming.
(…) Na zestien jaar als arts in tropische landen te hebben gewerkt kan ik
zonder meer stellen dat het gebied waar de spoorlijn Madeira-Mamoré
wordt aangelegd het ongezondste ter wereld is. (…) Een blanke arbeider
is simpelweg niet in staat om daar langer dan negen maanden aan één stuk
te werken. (…) De omstandigheden bij de Río Madeira zijn veel slechter
dan die in Afrika.’
De gemiddelde tijd waarin een arbeider die bij de aanleg van de spoorlijn
werkte ziek werd, was iets minder dan drie maanden. De schepen die de
verbinding tussen Porto Velho en Manaus onderhielden, zaten dan ook vol
met zieken. Een groot aantal van hen, er is niet precies bekend hoeveel,
stierf onderweg. En de meeste arbeiders die totaal berooid Manaus en vervolgens Belém do Pará wisten te bereiken, liepen in de straten te bedelen
of stierven er.
Ook de artsen moesten hun tol aan de duivel betalen. In 1911 alleen al
stierven er vier terwijl een flink aantal geëvacueerd moest worden zonder
dat er iets bekend is over hun lot. Vanaf 1910 waren alle arbeiders verplicht
dagelijks een dosis kinine te nemen en zich ’s nachts met een muskietennet
te beschermen. Het merendeel hield zich daar echter niet aan en verhandelde de kinine in de kampementen.
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Over de indianen in die streek is uit de kronieken van die tijd niet veel
bekend. De meesten behoorden tot de Caripunastam die praktisch helemaal door de blanken werd uitgeroeid. Toen de aanleg van de spoorlijn
begon, woonden er 10.000 Caripunas in het gebied. In 2000 waren er nog
12 over.
In augustus 1912 werd bij het station van Gaurajá-Mirím de laatste biels
gelegd, waarmee de spoorlijn een lengte van 360 kilometer had bereikt.
Volgens de cijfers van het bouwbedrijf waren er tijdens de zes jaar dat de
aanleg had geduurd 1552 arbeiders om het leven gekomen. Maar in dat
cijfer waren alleen degenen begrepen die in het hospitaal van Candelária
waren overleden. De arbeiders die in het oerwoud zelf omkwamen en
door hun kameraden ter plekke werden begraven, voordat het lijk tot ontbinding overging of opgegeten werd door de mieren, zaten daar niet bij.
Evenmin de zieke en berooide arbeiders die per schip wisten te ontkomen,
maar uiteindelijk toch de dood vonden, hetzij op de rivier of in de straten
van Manaus en Belém, hetzij op de oceaan of in hun vaderland.
Volgens Rodrigues Ferreira bedraagt het aantal doden dat tijdens de
aanleg door het bedrijf van Farquhar is gevallen meer dan 6000. Als we bij
dit cijfer dan nog de 1000 arbeiders optellen die omkwamen in de periode
dat de firma’s Public Works en Collins aan de spoorlijn Madeira-Mamoré
werkten, dan komt het totale dodencijfer op meer dan 7000 uit.
Een lid van het Geografisch Genootschap van Río de Janeiro, João da
Costa Palmeira, deed in 1942 een even beruchte als overdreven uitspraak:
‘Elke biels van de spoorlijn staat voor een mensenleven: dat is het offer dat
de arbeiders die eraan werkten hebben gebracht.’
Hoeveel doden er dan uiteindelijk ook gevallen mogen zijn, de duivel
had in ieder geval zijn laarzen weer aan.
Maar in 1912, precies op het moment dat de spoorlijn af was, werd er plantagerubber uit Maleisië op de markt gebracht, dat een enorme concurrent
vormde voor het bosrubber uit de Amazone. Door de betere kwaliteit en
lagere productiekosten ervan ging een groot deel van de rubberindustrie
in het Amazonegebied op de fles. Percival Farquhar, die aan de grond zat
en bovendien een hersenoperatie moest ondergaan, werd zelfs gedwongen
werknemer te worden in een van de door hemzelf gestichte bedrijven. Hij
overleed uiteindelijk in 1953 aan de ziekte van Parkinson.
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Brazilië hield de spoorlijn Madeira-Mamoré in gebruik tot 1972, het
jaar waarin de militaire dictatuur besloot de lijn te sluiten, het meeste materiaal als oud roest te verkopen en het resterende in de rivieren te dumpen.
In 1981 werd een traject van zeven kilometer, tussen San Antonio en de
waterval van Teotõnio, weer in gebruik genomen als toeristische attractie.
Maar in 2000 werd de spoorlijn definitief gesloten, omdat ook dat niet
rendabel was.
Er zijn verschillende boeken over die duivelse spoorlijn gepubliceerd
maar de meest unieke en indringende getuigenis ervan geeft een collectie
foto’s van de Noord-Amerikaanse fotograaf Dana Merril. Van de 2000
negatieven die in de archieven van de Madeira-Mamoré Railway Company achterbleven toen hij vertrok, zijn er ternauwernood 200 overgebleven. Door Rodrigues Ferreira in de jaren 50 gered toen het bedrijf zijn
archieven ging vernietigen, vormt dit bijzonder belangrijke en waardevolle
document vandaag de dag een onderdeel van de collectie van een museum in São Paulo. De uit New York afkomstige fotograaf Merril werd
gecontracteerd om de aanleg van de spoorlijn vast te leggen. Het was erg
gebruikelijk in die tijd om de enorme projecten die de Amerikaanse industrie uitvoerde door professionals te laten fotograferen, vooral als het
spoorlijnen betrof, die als het boegbeeld van de vooruitgang golden. Merril
gebruikte precies dezelfde camera als alle fotografen uit die tijd en had een
stijl die geheel in de lijn lag van de fotografie uit het begin van de 20e eeuw.
Merril had echter een pioniersinstelling en terwijl hij zijn technische
mogelijkheden tot het uiterste uitbuitte, legde hij zich er niet bij neer de
voor dit soort werk gebruikelijke plaatjes te schieten maar gebruikte hij
uiteenlopende camerahoeken en lange belichtingstijden voor scènes waarin van beweging sprake was. Bovendien schrok hij er voor het maken van
zijn foto’s niet voor terug in bouwputten, op bootjes midden op de rivier
of in de modder te gaan staan noch om langere tijd in de ongezonde kampementen te leven. Of hij er zich nu bewust van was of niet, hij legde het
menselijke drama vast dat de aanleg van de spoorlijn inhield, de bovenmenselijke inspanningen die de arbeiders zich getroostten om die gigantische en waanzinnige onderneming te volbrengen. Routinematige foto’s
zijn er in die collectie dan ook niet te vinden, allemaal drukken ze emotie,
een enorme dramatiek uit. Foto’s van eenzame arbeiders of van groepen,
bij wie het lijden en de vastberadenheid op het gezicht te lezen staat…
Merril ging veel verder dan het werk waarvoor hij aangenomen was: hij
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maakte een realistische reportage van de verschrikkingen die de aanleg van
de spoorlijn voor de arbeiders met zich meebracht.
Er is slechts weinig bekend over het leven van Merril en hijzelf verschijnt slechts twee keer op een foto. Eentje waarop hij samen met zijn
collega-fotograaf Marion Hill staat en een andere waarop hij een jaguarpels toont. In een tijdschriftpublicatie uit 1992 wordt verteld dat Merril
zich toen hij op een dag de werkzaamheden aan de spoorlijn ging fotograferen moe voelde en terugliep naar het kampement, dat op een paar
kilometer afstand lag. Hij was ongewapend en merkte plotseling dat een
jaguar hem achtervolgde. Hij begon sneller te lopen en toen het dier hem
even later inhaalde, smeet hij het modder in zijn ogen. Terwijl hij gilde
en rende voor zijn leven, wist hij uiteindelijk veilig in het kampement te
komen. Nadat de jaguar door arbeiders was neergeschoten gaven ze de
fotograaf zijn pels cadeau.
José María en ik namen een van de paden die aan de achterkant van de
open plek het oerwoud inliepen. Het was bijna 12 uur en de dikke humuslaag waarover we liepen, was vochtig en warm geworden door de broeierige lucht. De boomkruinen temperden het licht en het pad was dan ook
behoorlijk donker. We hoorden dieren ritselen in het dichte struikgewas
ernaast, misschien knaagdieren of kleine reptielen. En de muggen zoemden in onze oren.
We zullen zo’n 100 meter over dat pad gelopen hebben toen José María
plotseling stopte.
‘Moet u eens kijken, een graf!’ riep hij geestdriftig uit.
Bijna helemaal bedekt door een laag bladeren en aarde was een gescheurde en groen uitgeslagen grafplaat te onderscheiden. Nadat de taxichauffeur hem met een boomtak had schoongeveegd konden we lezen wat
erop stond: ‘Isaac León. 28 jaar.’ Daarna volgden er een paar regels in het
Hebreeuws.
Al snel vonden we nog meer graven, sommige met kapotte hekjes eromheen en de meeste enkel met een klein verroest kruis dat in de aarde was
geplant. Veel van de grafplaten lagen in gruzelementen, waartussen een
diep gat was te zien: misschien dat wilde dieren die uitgegraven hadden,
op zoek naar botten of om als hol te gebruiken. Ik noteerde twee namen
die met enige moeite te ontcijferen waren: Carlos Augusto Sezedillo en
Lydia Xavier de Lima.
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Het was een lugubere plek die me deed denken aan de angst die ik als
kind voelde wanneer me voor het slapengaan zogenaamde ‘spookverhalen’
werden verteld.
We volgden nog meer paden en steeds vonden we weer graven met
kruisen erop. Het was stikheet. José María leek veel meer onder de indruk te zijn dan ik. ‘Ongelooflijk, ongelooflijk’, herhaalde hij voortdurend
hardop. Af en toe waarschuwde hij me op te passen voor de doorns die
sommige bomen op hun stam hadden. Op een gegeven moment hoorden
we rechts van ons tussen de struiken veel lawaai. José María gebaarde me
stil te blijven staan. We liepen pas weer door toen het lawaai in de verte
verdween en wegstierf. ‘Een slang?’ vroeg ik. ‘Zou kunnen’, antwoordde
hij. ‘De volgende keer neem ik mijn geweer mee.’
Even later zei ik tegen hem dat ik het wel voor gezien hield en naar
Porto Velho terug wilde. Ik had het benauwende gevoel opgesloten te zitten. En die beklemming die die plek bij me veroorzaakte, werd me gewoon
te veel. Ik stelde mezelf voor een arbeider te zijn in de tijd dat de spoorlijn
werd aangelegd en dat ik me met een machete een weg moest hakken door
dat levensgevaarlijke oerwoud. Ik besefte dat als ik echt een van die arbeiders was geweest ik vaak net zo lief dood had willen zijn.
Nadat José María me naar het hotel had gebracht en ik hem het afgesproken bedrag had gegeven, drukte hij me de hand met de volgende
woorden:
‘Vandaag ben ik ook toerist geweest. Wat een schitterend avontuur,
mijnheer Martin!’
De volgende dag nam ik het vliegtuig terug naar Manaus, dat met zo’n
zes uur vertraging vertrok. Toen we opstegen zag het enorme oerwoud onder me, slechts vaag zichtbaar door de nevel, eruit als een ziek en zwetend
beest.
‘Soms verschijnen er berichten in de krant’, schrijft de Galliciër Benigno
Cortizo in zijn boek Del Amazonas al infinito, ‘dat men het Amazonegebied
gezond wil maken. Ik, die niets van dergelijke zaken afweet, stel tegenover
alle wetenschap ter wereld en ondanks alle middelen waarover de mensheid
mag beschikken dat dat onmogelijk is en dat iemand die er, zoals ik, zes
jaar heeft geleefd om het tot in de verste uithoeken te doorkruisen, precies
hetzelfde zal beweren.’
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Ik bleef nog een paar dagen in Manaus omdat ik me een beetje moe voelde.
Ik verliet nauwelijks mijn hotelkamer en besteedde bijna al mijn tijd aan
schrijven en lezen. Ook keek ik op de televisie naar Braziliaans voetbal. Ik
dacht veel na over literatuur en na zoveel tijd op de rivier en in het oerwoud
doorgebracht te hebben, voelde ik het verlangen een roman te schrijven die
zich in de stad afspeelde. Als ik de straat opging, deed ik dat slechts om
boekwinkels en bibliotheken te zoeken – er waren twee bibliotheken in de
stad – maar meestal vond ik niet de boeken die ik zocht. De boekhandelaars schreven met veel interesse de titels op en beloofden dat ze binnen 24
uur naar mijn hotel zouden bellen om me te laten weten of ze iets hadden
gevonden. Nooit kreeg ik ook maar één telefoontje. Ook de bibliothecarissen lazen met een gemaakte nieuwsgierigheid de titels waar ik naar op zoek
was, maar nadat ze eenmaal in het dichte woud van hun stoffige kasten
waren verdwenen kwamen ze al snel weer terug om me te vertellen dat de
betreffende boeken waren uitgeleend of misschien wel gestolen.
Het was woensdag. Mijn vlucht naar São Gabriel da Cachoeira, dat
noordelijk van Manaus stroomopwaarts aan de Río Negro ligt, vertrok
stipt op tijd, om half acht ’s morgens. In het kleine tweemotorige vliegtuigje, dat plaats bood aan 44 personen, zaten maar 11 passagiers. Het
was een directe vlucht die iets minder dan twee uur duurde. Beneden
me reeg de Río Negro zijn fijne draad door het ruwe weefsel van het
oerwoud.
São Gabriel da Cachoeira ligt aan de bovenloop van de Río Negro, 35
kilometer ten noorden van de haven Ca Manaus, de plaats tot waar grote
vrachtschepen kunnen komen, omdat de cachoeiras, de watervallen waarnaar de naam van de stad verwijst, de verdere doorvaart belemmeren. São
Gabriel werd ergens in de 17e eeuw door de Portugezen gesticht toen ze op
die plek twee forten bouwden om hun grondgebied van dat van de Span-
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jaarden af te bakenen, die het oerwoud beheersten ten noorden, oosten
en westen van de plek waar de Río Negro ontspringt. Van die twee forten
staat geen enkele steen meer overeind.
De inwoners van São Gabriel verdelen hun stad in twee zones: het
strand en het centrum. Het strand, waar een tiental huizen, wat supermarkten, bars en hotels staan, ligt aan een gedeelte van de rivier waar het
water kalm is, net voorbij een wilde stroomversnelling.
Vierentwintig kilometer ten noorden van de stad ligt het punt waar de
Vaupés in de Río Negro uitmondt, een zijrivier die de Brazilianen Walpes
noemen. Een legendarische rivier voor antropologen en onderzoekers van
het Amazonegebied. Misschien dat precies daarom het meest prettige hotel aan het strand Walpes heet, een eenvoudig etablissement met een terras
dat over de rivier uitkijkt en kamers met een als een jaguar grommende
airconditioning. Ik nam er een kamer met ontbijt.
Het centrum van de stad, met zijn kaarsrechte straten, ligt op de top
van een heuvel en is vanaf het strand te bereiken via een steile weg. De
hoofdstraat van bijna een kilometer lang wordt gevormd door een eindeloze rij winkels van één of twee verdiepingen waar je van alles en nog
wat kunt kopen: van ijskoude blikjes cola tot zadels, tabak, hangmatten en
landbouwgereedschap. Vanwege de nabijgelegen grens met Venezuela en
Colombia en ook, naar men zegt, vanwege drugssmokkel, is er een grote
troepenmacht in São Gabriel gelegerd. De enige baas van de stad is de
legercommandant. Maar dat de gemeente zelf eigenlijk niets te vertellen
heeft, schijnt geen enkele inwoner iets te kunnen schelen. De plaats herbergt een paar schone en goedkope restaurants en twee of drie bars, waarin
tot diep in de nacht cachaça geschonken wordt.
De omgeving van dit kleine stadje is schitterend: een vrolijke en wild
stromende rivier, een dicht oerwoud en zacht glooiende heuvels. Behalve
in de regentijd, zijn er weinig muggen. Ten oosten van São Gabriel verheft
zich een blauwe bergketen die op een liggende vrouw lijkt. In de volksmond wordt ze de ‘Schone Slaapster’ genoemd en ze heeft wel wat van
een lange bergketen in de Sierra de Guadarama bij Madrid die iemand,
met een naar het mij lijkt wat lugubere inslag, eeuwen geleden de ‘Dode
Vrouw’ heeft gedoopt. Ten westen van de stad ligt de Sierra de Capari.
Verder weg, in het noordwesten en niet te zien vanuit São Gabriel, ligt de
Pico Neblina, die met zijn 3014 meter de hoogste berg van Brazilië is en
waarvan de noordflank in Venezuela ligt.
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Sinds enige jaren verrijkt de stad zich met het goud dat overvloedig
aanwezig is in de bronnen en beekjes waaruit de Río Negro ontspringt. De
goudzoekers, garimpeiros, komen met hun goudkorrels naar São Gabriel
om ze te laten wegen, de waarde ervan te laten bepalen en ze te verkopen.
Vanaf het nabijgelegen vliegveld wordt het goud naar Manaus vervoerd.
In 2002, hetzelfde jaar als ik het gebied bezocht, kwam er per maand zo’n
80 kilo uit het stadje. Het gebied werd dan ook het Braziliaanse Eldorado
genoemd.
São Gabriel heeft ongeveer 17.000 inwoners, een telefooncentrale, een
postkantoor, een enorme katholieke kerk en een paar internetcafés. Tijdens de dagen die ik er doorbracht, had ik steeds de indruk dat het stadje
altijd een doorgangsplaats moest zijn geweest.
De Río Negro heeft een breedte van iets minder dan een kilometer bij
São Gabriel en stroomafwaarts liggen er veel eilandjes in de rivier. Zijn
naam dankt de Río Negro aan pater Gaspar de Carvajal. Deze kroniekschrijver van de expeditie van Orellana gaf de rivier zijn naam, omdat het
water ervan veel donkerder was dan dat van de Amazone. Hij kon dat duidelijk zien bij Manaus, waar de Río Negro in de Amazone uitmondt. Maar
als je goed kijkt, zie je echter dat het water van de rivier niet zwart is, maar
de kleur heeft van rode wijn. Dat wordt veroorzaakt door de overvloed aan
tannine in de bedding.
Nadat hij aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw de Orinoco was afgezakt, verkende de beroemde Duitse wetenschapper Alexander von Humboldt deze gebieden ver ten noorden van Manaus en schreef
er een prachtig boek over. Dit gebied werd aan het einde van de 19e eeuw
door de onfortuinlijke Italiaanse taalkundige en globetrotter graaf Ermanno Stradelli doorkruist. En ten slotte beweren sommige geschiedschrijvers – hoewel het vrij onwaarschijnlijk lijkt – dat de bloedige expeditie van
Lope de Aguirre vanuit Manaus door dit gebied is getrokken. Een expeditie die geldt als de grootste ontdekkingsreis door het Amazonegebied
sinds die van Orellana.
Het wordt algemeen aanvaard dat het Amazone-oerwoud door het nietsontziende optreden van de mens zal verdwijnen. Maar ik twijfel daaraan:
misschien dat de mens als soort wel eerder verdwijnt dan dit uitgestrekte
gebied. Hoeveel rivieren stromen er in het Amazonegebied? Volgens aardrijkskundige boeken meer dan 1500, maar ik geloof dat het er veel meer
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zijn. Heeft men bij die 1500 de kreken, geulen, beken, bronnen, riviertjes
geteld die elk jaar als ongrijpbare geesten verschijnen en verdwijnen en de
stroompjes die van de besneeuwde toppen van de Andes en de Venezolaanse bergen komen?
De grondstofwinning in het Amazonegebied is dusdanig gemoderniseerd dat er steeds minder arbeidskrachten bij nodig zijn. Wie trekt er nu
nog naar zulke ongezonde steden als Iquitos, Manaus of Belém do Pará,
waar niets meer te verdienen valt en enkel de armoede wacht? Zal niet precies het omgekeerde gaan gebeuren, dat wil zeggen, dat de mensen zo snel
mogelijk van die plekken zullen vluchten op zoek naar een beter leven?
En wanneer die mensen gaan, wie neemt er dan hun plaats in?
Alleen het oerwoud.
Bovendien, wie heeft er ooit het Amazone-oerwoud weten te overwinnen?
Het oerwoud verliest bloed, sap, terrein, bomen, mensen… Maar overwonnen is het niet.
Ik geloof dat er behalve talloze ondersoorten twee hoofdsoorten NoordAmerikanen bestaan: zij die niet doorhebben dat er buiten hun kleine
dorpje in Idaho of Arkansas nog een andere en betere wereld bestaat, en
zij die tot in de verste uithoeken zijn gereisd en die de wereld daardoor beter kennen dan wie dan ook. De eerste soort is in de meerderheid, naar ik
veronderstel, maar de tweede kun je op heel veel plaatsen ter wereld tegenkomen en eenvoudig en ontwikkeld als ze zijn, zijn ze over het algemeen
erg prettig in de omgang. Op het eerste gezicht kunnen ze naïef op je
overkomen, maar het is een opzettelijke naïviteit waarmee ze de sympathie
van andere mensen trachten te winnen. Waarschijnlijk zijn ze doorgaans
dan ook net zo link als jijzelf bent.
Tussen de passagiers die in São Gabriel uit het vliegtuig stapten, bevond
zich een jonge Amerikaan van de tweede soort, Chris genaamd. Hij las een
boek over Lope de Aguirre in het Spaans, waardoor we in gesprek raakten.
We betaalden samen de taxi die ons naar de stad bracht en uiteindelijk
kwamen we allebei in het hetzelfde hotel terecht. Chris was iets ouder dan
30 en had een tijd in Madrid gewoond om Spaans te leren. Daarna was
hij naar Kioto gegaan waar hij met een jonge ontwerpster van kimono’s
was getrouwd. Nu was hij in het Braziliaanse oerwoud op zoek naar een
indianenstam om antropologisch veldonderzoek te doen. Hij studeerde
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etnografie in Chicago en had een beurs gekregen van het Emilio Gueldimuseum in Berlijn. Als hij er op zijn eigen houtje in slaagde contact te
leggen met een vanwege zijn tradities en taal interessante indianenstam
dan zou het museum hem nog een beurs voor een jaar verstrekken. Hij had
nu een beurs voor een maand en in die maand moest hij een indianenstam
zien te vinden, de indianen ertoe overhalen dat hij bij hen mocht leven en
daarnaast ook nog een project op touw zetten dat overtuigend genoeg was
voor het museum om er geld in te stoppen.
Chris was eenvoudig, ontwikkeld, innemend en zag er naïef uit. Ik was
ervan overtuigd dat als hij een indianenstam vond, hij die meteen voor
zich in zou nemen met zijn ‘Amerikaanse naïviteit’ en bij hen zou mogen blijven voor zijn onderzoek. Uit zijn lach en zijn blik sprak veel meer
schelmsheid dan uit wat hij zei.
‘Wat vind je van Lope de Aguirre?’ vroeg ik hem in het vliegtuig, terwijl
ik op het boek wees dat hij open op zijn schoot had liggen.
‘Hij was even kwaadaardig en fascinerend als Billy the Kid’, antwoordde
hij met een lach.
Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen in de geschiedenis geweest die
zo boosaardig waren als de avonturier Lope de Aguirre, of in ieder geval zich zo bewust waren van hun eigen slechtheid. Niet eens de ‘fictieve’
boosdoeners uit de tragedies van Shakespeare – Iago, Edmund en Macbeth – zijn in staat om de kwaadaardige geest van deze Bask uit Oñate te
overtreffen, die sinds zijn moordpartijen bij een Spaanse ontdekkingsreis
door het Amazonegebied bekend staat als ‘de gek’ en ‘de verrader’. Aguirre
was een man die ervan leek te houden slecht te zijn en dat dan ook zonder
enige scrupules in de praktijk bracht. Als je zijn biografie leest, herleeft
zijn geest op een angstaanjagende wijze, zoals een nachtmerrie waar je
niets tegen kunt doen. Het lijkt wel alsof hij ons, zoals hijzelf wilde, vanuit
de dood toespreekt om daarbij die duistere hoek van de menselijke ziel te
tonen waar zelfs het kwaad gerechtvaardigd kan worden.
Fernando Vázquez, een van de kroniekschrijvers die bij die beruchte
ontdekkingsreis aanwezig waren, schreef in zijn Jornada de Omagua y El
Dorado (Expeditie naar Omagua en Eldorado) het volgende:
‘Deze tiran zei erg vaak dat hij zelf heel goed wist dat zijn ziel niet gered
kon worden en dat hij al tijdens zijn leven in de hel brandde. Aangezien
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er niemand bestond die slechter was dan hij, moesten, naar eigen zeggen,
overal waar zijn naam weerklonk de grootste gruwelijkheden begaan worden, van de aarde tot in de allerhoogste hemel. Andere keren zei hij dat
God de hemel had bestemd voor wie hem diende en de aarde voor wie deed
waar hij zelf zin in had. Hij zei dat de mens zich nergens van moest laten
weerhouden enkel omdat hij vreesde naar de hel te gaan. En dat hij soldaten wilde die over hun ziel dobbelden met de duivel. (…) Er wordt verteld
dat hij net voor hij stierf het volgende zei: “Het kan mij niets schelen om
in totale ellende te sterven tijdens deze verovering van Venezuela, want
ik geloof in God, Allah, Luther noch heidense goden en sterf even arm
als ik geboren werd.” (…) Hij was verdorven, wellustig, inhalig en dronk
veel wijn. Hij was een slechte christen en zelfs een lutherse ketter, of erger
nog. Hij deed en zei de dingen die ik hiervoor heb verteld – zoals het vermoorden van onschuldige priesters, paters, vrouwen en mannen – namelijk
zonder dat ze de laatste sacramenten kregen. Ook al vroegen ze er zelf om
en waren alle benodigdheden voorhanden. (…) Over niemand zei hij ooit
iets goeds, zelfs niet over zijn vrienden. Hij sprak kwaad van iedereen en
was door en door slecht.’
De kronieken van andere schrijvers, zoals Gonzalo de Zúñiga, Pedrarias
de Almesto, Diego de Alguilar en Custodio Hernández, geven eenzelfde
beeld van deze moreel totaal verloederde figuur. Pedrarias de Almesto
en Custodio Hernández reisden net zoals Fernando Vázquez mee in die
waanzinnige expeditie van Aguirre en, zoals bevestigd is door Vázquez
zelf en latere geschiedschrijvers als pater Pedro Simón, was het precies
Custodio Hernández die, nadat Aguirre in Barquisimeto in Venezuela op
27 oktober 1561 door Spaanse troepen was gedood, zijn hoofd afhakte.
Logischerwijs heeft Aguirres eeuwenlang een grote fascinatie teweeggebracht en hebben verschillende schrijvers zich op hem gestort, zoals
Uslar Pietri, Giovanni Papini en Gonzalo Torrente Ballester. Ramón J.
Sender schreef een schitterende roman over hem, La aventura equinoccial
de Lope de Aguirre (Het tropenavontuur van Lope de Aguirre), die de historische werkelijkheid erg trouw blijft. Ook Ciro Bayo schreef een roman over
hem, De muiters, die het wat de historische werkelijkheid betreft wat minder nauw neemt en meer in de richting van een heldenverhaal gaat. Ook
lijkt Aguirre enige invloed te hebben gehad op de dictatorroman De tiran
Banderas van Ramón del Valle Inclán en zowel cineast Werner Herzog als
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Carlos Saura maakte er een weinig succesvolle film over: respectievelijk
getiteld, Aguirre, de toorn van God, met in de hoofdrol een ijzingwekkende
Klaus Kinski, en Aguirre. De beste historische studies over Aguirre, van
de hand van twee Spaanse geschiedschrijvers, zijn de inmiddels klassieke
boeken van Emiliano Jos, Lope de Aguirre, avonturier en De opstand van
Lope de Aguirre, en een paar artikelen van Julio Caro Baroja uit El señor
inquisidor y otras vidas por oficio (De inquisiteur en het leven van andere overheidsdienaren).
In Barquisimeto, het dorpje in Venezuela waar Lope de Aguirre gevangen werd genomen en gedood, geloven sommige inwoners nog altijd dat
een natuurverschijnsel waarbij fosfor ontvlamt en dat vaak te zien is in de
donkere nachten in die streek, de verschijning van de geest van Aguirre is.
In de stad Tocuyo, daar niet ver vandaan, wordt zijn dood nog elk jaar als
een bevrijding gevierd. En de plek op het eiland Margarita waar hij landde
na van de monding van de Amazone langs de kust van Zuid-Amerika te
zijn gevaren, staat nog altijd bekend als de Baai van de Verrader.
Simón Bolivár, die de geschiedenis van deze psychopaat blijkbaar niet
zo goed kende, beschouwde de beruchte brief van Aguirre aan de Spaanse
koning Filips II waarin hij zich van het moederland afscheidde als ‘de eerste onafhankelijkheidsverklaring in de Nieuwe Wereld’.
Na de mislukking van de tweede expeditie van Orellana in 1543, waarin hij
de Amazone vanaf de monding tot aan Quito wilde bevaren, een onderneming die hem het leven kostte, had de Spaanse kroon bijna geen enkele
interesse meer getoond om Eldorado te vinden, ook al bleven de legendes
over het mythische rijk voortleven. In 1558 besloot de onderkoning van
Peru, Andrés Hurtado de Mendoza, markies de Cañete, een nieuwe poging te wagen en wees als leider van ‘de expeditie naar Eldorado en het rijk
van Omagua’ de in 1525 in Pamplona geboren kapitein Pedro de Ursúa aan.
Ursúa vertrok vanuit Lima met een tiental timmerlieden en breeuwers
naar de rivier de Huallaga. Terwijl de schepen werden gebouwd keerde
hijzelf naar Lima terug om soldaten te ronselen en de nodige provisies
voor de tocht te organiseren.
Uiteindelijk vertrok de expeditie op 26 september 1560 vanaf de Huallaga. Ursúa reisde als potentiële ‘gouverneur’ van de gebieden die hij dacht te
gaan vinden en stond aan het hoofd van een paar honderd soldaten die op
drie schepen en verschillende vlotten aan de ontdekkingstocht begonnen.
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Als zijn luitenant benoemde hij Juan de Vargas en de derde in rang werd
Fernando de Gúzman terwijl Lope de Aguirre het bevel over de soldaten
kreeg. Van Lope de Aguirre, ergens tussen 1511 en 1515 in Oñate in Baskenland geboren, was bekend dat hij verschillende moorden had gepleegd. Hij
was ongeveer 50 jaar en had weinig succes gehad in zijn leven. Ursúa kreeg
de raad om hem niet met zijn expeditie mee te nemen, maar hij leek zich
niet al te bezorgd te maken over die lugubere figuur die mank liep door een
oorlogswond en die toen al ‘de gek’ werd genoemd.
In de expeditie reisden ook een aantal vrouwen mee. De belangrijkste
waren Inés Atienza, een knappe kleurlinge en weduwe die het liefje van
Ursúa was, en de dochter van Lope de Aguirre, Elvira, ook een kleurlinge.
Zij hadden allebei een gezelschapsdame. De kroniekschrijvers vertellen
dat Ursúa al snel de leiding van de expeditie aan zijn luitenant overliet,
omdat het enige waar hij aan dacht, was om met zijn knappe liefje naar
bed te kunnen gaan. ‘Hij was zo van haar bezeten’, schrijft Vázquez, ‘dat
hij, die altijd voor iedereen een vriendelijk woordje over had, in een norse,
gesloten en volkomen zwijgzame man was veranderd.’
Eerst zakten ze de Huellaga af, toen ze eenmaal op de Marañon waren,
volgden ze die tot aan de Ucayali, die ze vervolgens weer afvoeren tot ze
bij een eiland kwamen iets voorbij het punt waar de Napo in de Amazone
uitmondt en waar ze zich met andere expeditieleden verenigden die uit
Quito waren gekomen. Een stukje vóór het huidige Coarí, in een gebied
wat de kroniekschrijvers het rijk van Machifaros noemen, brak er onder
leiding van Fernando de Gúzman en Lope de Aguirre een muiterij uit.
Op 1 januari 1561, drie maanden en vier dagen nadat de expeditie naar
Eldorado begonnen was, vermoordden de muiters onder de kreet ‘Leve
de koning, dood aan de verrader’ Pedro de Ursúa, zijn luitenant Juan de
Vargas en hun getrouwen. ‘Hij werd net zolang met messen en zwaarden
doorboord tot hij morsdood bleef liggen’, schrijft Vázquez. We weten niet
of het liefje van Ursúa, Inés, de bijzit van Aguirre of Gúzman werd, maar
eind maart liet Aguirre ook haar doodsteken.
Fernando de Gúzman werd door de muiters tot keizer van de nieuwe
gebieden uitgeroepen met de titel Zijne Koninklijke Hoogheid Ferdinand
I van Sevilla, Vorst bij de Gratie Gods van het Amazonegebied en Peru en
gouverneur van Chili. Op voorstel van Aguirre werd de Spaanse koning
Filips II afgezworen en zouden de rebellen de nieuwe keizer Ferdinand I
op de troon in Peru zetten. Omstreeks die tijd beginnen de kroniekschrij-
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ver de muiters ‘Los Marañones’ te noemen, waarschijnlijk omdat een van
de eerste rivieren waarover de expeditie voer de Marañon was.
Het keizerschap van Fernando I duurde echter maar kort. Op 22 mei
werd hij in de buurt waar de Río Negro in de Amazone uitmondt door
Aguirre in zijn slaap vermoord. Die liet daarop iedereen vermoorden van
wie hij vermoedde dat ze achter de keizer stonden. In zijn kroniek schrijft
Vázquez iets opvallends over die keizer die maar heel eventjes keizer was:
‘Hij was zo verzot op snoepen dat hij in de vijf maanden dat hij keizer was
niets anders deed dan zich volstoppen met oliebollen en andere zoetigheid.’
Op dat punt van de tocht gekomen, iets ten zuiden van het huidige
Manaus, menen sommige geschiedschrijvers dat de expeditie op bevel van
Aguirre de Amazone verliet om de Río Negro op te varen en na een zijrivier daarvan, de Casiquiare, te hebben gevolgd, eerst de Orinoco en ten
slotte de Atlantische Oceaan bij de kust van Venezuela bereikte. Maar dat
lijkt erg onwaarschijnlijk, vooral omdat het met de schepen die men indertijd had bijna onmogelijk was, of in ieder geval een titanische opgave, om
in zo’n korte tijd als Aguirre erover deed stroomopwaarts de Río Negro op
te varen en de wilde stroomversnellingen en hoge watervallen in de rivier
te passeren.
Vandaar dat het vrij onaannemelijk is dat Aguirre de Casiquiare heeft
ontdekt, die natuurlijke verbinding die het stroomgebied van de Orinoco
met dat van de Amazone verbindt en waardoor het uitgestrekte continent
van Zuid-Amerika in één rivierennetwerk is verenigd. De eer de Casiquiare ontdekt te hebben, die mythische navelstreng tussen de Amazone en
de Orinoco, zou bijna tweeënhalve eeuw later aan een Duitse wetenschapper toekomen die niets van een gek had: Alexander von Humboldt.
Toen hij op het eiland Margarita landde, was Aguirre in een woesteling
veranderd. Hij liet een zwarte vlag voor zich maken met twee gekruiste
zwaarden waar het bloed vanaf droop. Nadat hij verschillende dorpen op
het eiland had platgebrand, keerde hij terug naar Venezuela waar hij de
plaatsen Nueva Valencia en Mérida innam en Tocuyo aanviel, een aantal afgezanten van de Spaanse koning vermoordde en ten slotte de stad
Barquisimeto probeerde te veroveren. In Nueva Valencia schreef hij zijn
beruchte brief aan Filips II:
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‘Ik heb je samen met mijn kameraden afgezworen’, schreef hij, ‘en ver van
ons geboorteland Spanje verwijderd ga ik de bloederigste oorlog tegen je
voeren waartoe mijn troepen in staat zijn. (…) Ik begrijp dat er maar weinig
koningen naar de hel gaan, omdat er nu eenmaal erg weinig koningen zijn.
Maar ook al waren jullie met een heleboel dan nog zou er, omdat jullie allemaal vreselijk bloeddorstig zijn en jullie je in de hemel nog slechter zouden
gedragen dan Lucifer, geen koning naar de hemel gaan. Ik voel geen enkel
ontzag voor jullie en ben jullie ook geen enkele gehoorzaamheid verschuldigd. Jullie zullen altijd onnozele kinderen blijven en zoals iedereen weet, is
elke onnozele gek. Daarom stelt jullie regering geen fluit voor. (…) Wees gewaarschuwd, Koning en Heer, laat geen enkel leger deze helse rivier opvaren,
want als christen zweer ik je, Koning en Heer, dat ook al kwamen er 100.000
soldaten, dan nog zou niet één het op deze rampzalige rivier overleven.’
Hij ondertekende zijn brief als volgt: ‘Zoon van trouwe Baskische vazallen
en rebel tot de dood vanwege jouw ondankbaarheid. Lope de Aguirre, De
Avonturier.’
Naar het schijnt, hechtte Filips II geen enkel belang aan de brief en liet
niets tegen Aguirre ondernemen.
Maar de koningsgezinden in Venezuela dachten net even anders over
die bloeddorstige piraat die hun kusten afschuimde. Bij Barquisimeto zetten zij een hinderlaag voor hem op. Eerst beloofden ze amnestie aan alle
soldaten die uit het leger van Aguirre deserteerden. Het onmiddellijke effect in de rangen van Los Marañones was dat ze massaal hun commandant
in de steek lieten. Toen Aguirre helemaal in het nauw gedreven was, stak
hij zijn dochter Elvira dood om te voorkomen dat ze als ‘hoer van Jan en
Alleman’ zou achterblijven. Vervolgens werd hij door twee schoten geveld,
het ene in zijn been en het andere in zijn borst. Terwijl hij de laatste adem
uitblies, hakte één van zijn voormalige handlangers, de latere kroniekschrijver Custodio Hernández, zijn hoofd af dat dagenlang in het stadje
Tocuyo tentoongesteld werd ‘tot het totaal verdroogd was’, zoals Ramón J.
Sender in zijn roman over Aguirre vertelt. Zijn rechterhand werd afgehakt
en naar Mérida gestuurd en zijn linker naar Nueva Valencia. De rest van
het lichaam werd aan de honden gevoerd.
Het totale aantal mensen dat tijdens de expeditie werd vermoord, hetzij
door Aguirre zelf of op zijn bevel, bedraagt 72, te weten 64 militairen en
burgers, 3 priesters en 4 vrouwen. Geen slecht resultaat voor zo’n smeerlap.
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Misschien dat het wezen van Aguirres persoon het beste wordt verklaard door Julio Caro Baroja wanneer hij stelt dat Aguirre een middeleeuwse mentaliteit had. Als dat zo is, dan heeft ‘de gek’ zich dus in de
tijd vergist: terwijl hij in de renaissance leefde, was hij eigenlijk een middeleeuwer.
Door zulke vergissingen vloeit er meestal erg veel bloed.
In São Gabriel regende het doorgaans lang en keihard, alsof de druppels
hamerslagen waren en je het gevoel kreeg dat je schedel zo kon barsten.
Tegenover een dergelijk natuurgeweld zat er niet veel meer op dan onmiddellijk op de plek waar je je bevond een schuilplaats te zoeken. De mensen
lieten je kalm, onverschillig en met een zeker begrip binnen, omdat ze
wisten wat het was door die regen te worden gegeseld. De regen van São
Gabriel was even koud als meedogenloos en de razernij van de hemel kon
zelfs wel meer dan een uur duren.
Ik herinner me een plensbui die me omstreeks 12 uur overdag verraste,
gelukkig op minder dan 100 meter van een restaurant. Omdat ik hard
rende en het restaurant vlakbij was, wist ik grotendeels droog aan het natuurgeweld te ontsnappen. Onder het met een dikke laag palmbladeren
bedekte afdak van het terras legde een Colombiaans meisje me vriendelijk
en omstandig uit hoe de visgerechten van het menu bereid werden. Door
die vreselijke wolkbreuk was de wereld, zonder dat er nog maar iets van
een hemel te onderscheiden viel, intussen veranderd in een metaalgrijs
geheel. Een wild tromgeroffel klonk op de achtergrond. Achter dat dikke
regengordijn was praktisch alles onzichtbaar geworden.
Desondanks zag ik de schim van een jongen die onhandig springend
over de plassen naar het terras kwam gerend. Het was Chris, totaal doorweekt. Terwijl we bier dronken en pirarucú aten, de lekkerste riviervis die
er bestaat, praatten we bijna een uur lang over antropologie en indianentalen in de Amazone.
Ook al had Chris geen flauw benul van tropische regenbuien – blijkbaar leerde men dat niet in Chicago of Berlijn, want het water droop
van zijn blonde wenkbrauwen alsof het de baleinen van een paraplu waren – over de indianen van de Amazone wist hij honderd keer zoveel als
ik.
Ook al regent het, je kunt altijd veel leren, als je maar bereid bent te
luisteren.
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Chris beweerde dat de mentaliteit van de moderne mens wordt bepaald
door wat hij ‘sociaal darwinisme’ noemde, een zienswijze volgens welke de
inheemse volken op ‘een lagere trap in de evolutie’ staan.
‘Antropologen hebben een dergelijke visie vanzelfsprekend al lang geleden verlaten’, voegde hij eraan toe, ‘maar gewone mensen zien het meestal
nog wel op deze manier. Ik zou bijvoorbeeld graag willen bewijzen dat er
bij ons, de zogenaamde “beschaafde” volken, anders dan bij veel inheemse volken wel degelijk mensen zijn die op een lagere trap van geestelijke
ontwikkeling staan, zoals onder meer de huidige president van mijn land,
George Bush.’
Terwijl we aten en de regen op het afdak roffelde, vertelde Chris me
schitterende verhalen.
‘De inheemse volken, of ze nu uit Amerika of Afrika afkomstig zijn,
hebben een rite die bij hen allemaal praktisch op hetzelfde neerkomt: de
initiatie van jongeren. Die rite houdt min of meer in dat de jongere wanneer hij de puberteit bereikt een tijdje in de eenzaamheid van de natuur
moet gaan leven: het oerwoud, de woestijn, de bergen… In de eerste plaats
leert hij zo te overleven. Maar daarnaast moet hij vooral iets over zichzelf
en de mens leren: door met de goden te praten, door de ervaring van zijn
eigen leven in eenzaamheid of door het contact met mensen van andere
culturen. Wanneer hij weer naar zijn dorp terugkeert, moet hij zijn stam
leren wat hij zelf heeft geleerd. Hoewel hij altijd iets voor zichzelf zal
houden.’
‘Ik geloof dat goede schrijvers iets dergelijks doen’, antwoordde ik.
‘Misschien’, antwoordde hij glimlachend. ‘Wist je trouwens dat bijna
alle indianen uit de Amazone een vreemd geloof delen? Dat is een recent,
maar opvallend geloof dat zegt dat je kind in je vijand kan veranderen.’
‘Dat klinkt inderdaad vreemd.’
‘Ik kan daar eigenlijk geen verklaring voor geven. Maar volgens mij heeft
het ermee te maken dat tijdens de militaire dictatuur de politiek om de
indianen in de beschaving te “integreren” eruit bestond om de dorpen plat
te branden en de kinderen te verplichten als soldaten in het leger dienst te
nemen. Eenmaal ouder geworden waren ze in vijanden van hun eigen stam
veranderd. Ze dienden de militairen als tolken en ook om hen de weg in het
oerwoud te wijzen wanneer de indianen oorlog tegen hen voerden.’
‘Iets vergelijkbaars deden de rubbermagnaten in Peru’, zei ik. ‘Die gaven
indiaanse kinderen namelijk een militaire training om ze als soldaten in
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dienst van de blanke bazen in te zetten. Het waren de trouwste soldaten die er bestonden en ze waren het wreedste tegen de indianen. Zoiets
gebeurde trouwens ook al in de periode van het Ottomaanse rijk met de
janitsaren, die kindsoldaten van christelijk afkomst die in de strijd tegen
de christenen werden ingezet… Als je erover nadenkt, ontdek je dat zulke
smerige praktijken al heel erg lang bestaan.’
Daarna vertelde Chris me dat de resterende indianen in de Amazone
een eigen ‘universele taal’ hebben uitgevonden die maar weinig blanken
verstaan.
‘Het is een soort argot en dient om zichzelf te beschermen. In Brazilië bestaan nu nog zo’n tweehonderd indiaanse dialecten verdeeld over
vijftien taalfamilies. Elke jaar verdwijnen er een paar. Daarom vormt die
universele taal misschien wel de laatste strohalm van een hele cultuur.’
Een andere dag vertelde Chris me het treurige maar mooie verhaal over
het leven van Stradelli.
In de tropen, in woestijnen, in ontoegankelijke oerwouden, op verre eilanden, kortom in alle gebieden die ver van onze Eerste Wereld vandaan
liggen, worden altijd verhalen verteld over reizigers die daar uit het Westen
naartoe kwamen met romantische ideeën in hun hoofd en uiteindelijk ten
onder gingen. Kleine Robinsons vol van jeugdig verlangen naar avontuur,
komen ze op een treurige manier aan hun einde en laten ons die capaciteit
van de mens zien om tegelijkertijd te dromen en zichzelf te vernietigen.
De levensgeschiedenis van Stradelli, zoals Chris me die vertelde, lijkt
niet erg roemvol te zijn, hoewel sommige wetenschappers ze als cruciaal
beschouwen voor de kennis over het Amazonegebied. Toen ik mijn jonge
Amerikaanse vriend die geschiedenis hoorde vertellen voelde ik zo’n diep
medelijden dat er een vreemde tederheid over me kwam. De levensgeschiedenis van Stradelli leek op die droevige verhalen die in koude winters
bij het haardvuur worden verteld.
Ermanno Stradelli werd in december 1852 in Piacenza in Italië geboren.
Hoewel hij de oudste zoon van graaf Stradelli was, gaf hij helemaal niets
om adellijke titels. Hij ging in Pisa rechten studeren, maar hield daar al na
korte tijd mee op omdat hij zich volledig aan de poëzie wilde wijden. Inderdaad publiceerde hij op zijn 25e een dichtbundel. Maar ook het dichterschap duurde niet lang. In de ban van de Engelse reisliteratuur besloot hij
ontdekker, geograaf en etnoloog te worden. Omdat hij vooral door Brazilië
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en de Amazone werd aangetrokken studeerde hij twee jaar lang Spaans en
Portugees.
In 1879, 27 jaar oud, kwam hij in Manaus aan. Kort daarop begon hij
zijn ontdekkingsreizen. Terwijl hij de streek ten westen van Manaus doorkruiste, ontmoette hij op een van die reizen in Tefé de Italiaanse taalkundige graaf Alessandro Sabatini, die hem aanstak met zijn enthousiasme
voor de Ñengatutaal. Vanuit Tefé reisde hij naar het gebied van de Río
Madeira en begon daar de eerste aantekeningen over die taal te maken. In
die tijd schreef hij het volgende:
‘Waarom zijn wij, die ons toch als ontwikkelde mensen beschouwen, zo
slecht in staat de beschaving van anderen te begrijpen en op een natuurlijke
manier te verwerken? Waarom noemen we wat we niet begrijpen inferieur?
Waarom hechten we wanneer we een school aan de Vaupés stichten meer
waarde aan abstracte vakken dan aan handenarbeid, aan de ontwikkeling
van die wonderbaarlijke bekwaamheden van de handen. Waarom laten we
bij de jeugd afsterven wat al eeuwenlang een onuitputtelijke bron van creativiteit is geweest?’
In augustus 1885 keerde hij terug naar Italië waar hij twee jaar bleef om
zijn rechtenstudie af te maken. Ondanks de druk van zijn familie om in
zijn land te blijven wilde hij toch weer naar Zuid-Amerika afreizen. Hij
droomde ervan iets groots tot stand te brengen en ‘ontdekker’ te worden.
Het ambitieuze doel dat hij voor ogen had, was dan ook niets minder dan
de bron van de Orinoco te vinden.
Nadat Stradelli contact had opgenomen met het Koninklijk Geografisch Genootschap van Italië volgde er snel een akkoord: de Genootschap
zou zijn kronieken publiceren en hij zou, zoals hij eerder al steeds had gedaan, de kosten van zijn ontdekkingsreis betalen. Toen Ermanno in februari 1887 vanuit Marseille opnieuw naar Zuid-Amerika vertrok, ging zijn
adellijke titel van graaf over op zijn broer Angelo.
Stradelli ging recht op zijn doel af en begin maart ontscheepte hij zich
dan ook in de Venezolaanse havenplaats La Guaira. Van daaruit reisde hij
naar Caracas waar hij ontvangen werd door de president van de Republiek
en ontmoetingen had met Venezolaanse intellectuelen. Terwijl hij op het
punt stond zijn reis naar de bron van de Orinoco te beginnen kreeg hij het
bericht dat de Franse ontdekkingsreiziger Chaffajon al in december 1886
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dezelfde plek had bereikt en met de eer was gaan lopen. Onze romantische
Stradelli nam dat op als een nederlaag. Hoewel hij nog een paar maanden
langs de Orinoco en de bovenloop van de Río Negro reisde, wilde hij niet
langer ontdekkingsreiziger zijn.
Hij keerde terug naar Manaus en ging verder de taal bestuderen waaraan hij zich praktisch zijn hele verdere leven zou wijden. Nadat zijn familie hem in 1893 had onterfd, nam hij de Braziliaanse nationaliteit aan en
haalde zijn titel in de rechten. Vanaf dat moment begon hij in zijn nieuwe
vaderland als advocaat te werken.
In 1912 kreeg Stradelli een bestuursfunctie in Tefé waar hij zijn onderzoekingen, het werk van vele jaren, in één tekst samenbracht die de eerste
stap vormde van wat het grote succes van zijn leven moest worden: een
woordenboek Portugees-Ñengatú en Ñengatú-Portugees, de eerste vertaling van een belangrijke indianentaal uit de Amazone.
In juli 1923 werd hij uit zijn functie in Tefé ontslagen nadat er bij hem
lepra was geconstateerd. Zijn andere broer, Alfonso, die priester in Piacenza was, stuurde hem een biljet voor de overtocht naar Europa. Maar
de Engelse rederij Booth-Line weigerde iemand met de gevreesde ziekte
aan boord van haar schepen toe te laten. Hij werd in de leprozenkolonie
Umirizal opgesloten, vlakbij Manaus. Zijn vrienden zorgden ervoor dat hij
kon beschikken over een hut voor hem alleen. Hij stierf op 24 maart 1926,
74 jaar oud. Zijn woordenboek verscheen in maart 1929, samen met een
door hem zelf opgestelde grammatica.
Enige jaren later werd er een ander boek van Stradelli gepubliceerd
waarin zijn onderzoekingen over de Tucanataal en de dialecten uit de
streek bij de rivier de Branco stonden. Verder had hij nog een interessant boek geschreven dat De Juruparylegende heet, een studie over een van
meest wijdverbreide mythes van verschillende, ver van elkaar wonende indianenstammen. Eerdere onderzoekers stelden Jurupary op één lijn met
de duivel, maar Stradelli toonde aan dat dat niet klopte en dat het om
een soort hervormer of wetgever ging. Zijn demonische karakter dankte
Jurupary aan katholieke missionarissen die de christelijke duivel de oorspronkelijke mythen van de Amazone-indianen binnensmokkelden om
hun eigen geloof te kunnen verspreiden.
Verder is er weinig van het werk van deze filoloog en avonturier overgebleven. Het merendeel van de kaarten en geschriften, die met zijn ontdekkingstochten, het oerwoud, de rivieren, de fauna, de geografie en de
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indianen samenhangen, is in de loop der tijd slechts in kleine edities en
bloemlezingen uitgegeven. Vandaag de dag is zijn werk praktisch niet
meer verkrijgbaar.
In de tropen loopt het met veel mensen slecht af. Ikzelf ben altijd erg
onder de indruk van die verhalen over mensen die het ongeluk achtervolgt
en die even naïef als moedig waren. Daarom heb ik dit verhaal over Stradelli bijna helemaal zo opgeschreven zoals Chris het me heeft verteld.

339

18 | Oevers zonder geschiedenis
Wanneer ik op sommige avonden door het centrum van São Gabriel slenterde, vroeg ik me steeds af wat toch de bestaansreden kon zijn van zo’n in
een bocht van de Río Negro gelegen stadje vol kazernes en winkels. In de
lange rij winkels van de hoofdstraat, die zo uit het Wilde Westen leken te
komen, zag ik op een dag een klein, vreemd zaakje waar alleen maar Arabische artikelen werden verkocht, zoals muziek, parfums en kleren voor
buikdanseressen. Ik stond werkelijk paf, maar durfde niet naar binnen te
gaan om te vragen wat voor een zin zo’n winkel had midden in het Amazonegebied. Een paar dagen later echter werd me het waarom van dat
merkwaardige etablissement duidelijk.
Meer aan de oostkant van diezelfde straat stond een enorme loods waar
allerlei gereedschap werd verkocht. Binnen hing er een reclameaffiche
voor Winchesters aan de muur. Onder de tekening van het geweer, dat
zo’n 200 euro kostte, stond te lezen: ‘De oude tijden zijn weer terug.’ Ik
vroeg me af of dat soort oude tijden in het Amazonegebied ooit wel waren
voorbijgegaan.
Zoals in elke vestingstad waar dan ook ter wereld vond er tegen de
avond de militaire plechtigheid van het strijken van de vlag plaats. Ik
zag ze per toeval bij een kazernepoort toen ik door het centrum liep.
Tijdens de plechtigheid schetterde het volkslied uit enorme luidsprekers
en alle voorbijgangers stopten om in de houding te gaan staan. Ik deed
hetzelfde.
Toen het volkslied afgelopen was en de soldaten wegliepen, kwam een
van hen naar me toe:
‘U bent vreemdeling?’ vroeg hij.
‘Dat klopt, mijnheer.’
‘Vindt u de muziek mooi?’
‘Het is het mooiste volkslied dat ik ken, op de Marseillaise na.’
Vol trots en met een stralende glimlach drukte hij me de hand.
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Aan de westkant van São Gabriel da Cachoeira, aan de voet van de heuvel
waarop de stad ligt, is er een indrukwekkende corredeira of stroomversnelling. Als hij een groter verval zou hebben, kon die best doorgaan voor die
cachoeira of waterval waarop de naam van de stad aanspraak maakt. Rechts
van die stroomversnelling is een haven waar schepen afmeren die stroomopwaarts naar de Vaupés en de Casiquiare varen. Daarna zijn er verder geen
stroomversnellingen of watervallen meer en is de scheepvaart eenvoudig.
Achter de stroomversnelling rijzen in de verte de toppen van de Sierra de
Capari op, die bij zonsondergang meestal prachtig bloedrood kleuren.
In het snel stromende water ligt een dam van grote, donkere rivierkeien
waar tegen de avond vissers naartoe komen om hun netten uit te werpen.
Het zijn ronde, makkelijk hanteerbare netten met kleine loodjes eraan.
Wanneer zo’n net in het water wordt gegooid vormt het een cirkel op het
oppervlak en terwijl het zinkt, sluit het zich waardoor de vissen eronder
geen kant meer op kunnen. De vissers halen het net meteen na een paar
seconden al weer op. Toen er enige tientallen jaren geleden nog veel vis
bij de Middellandse Zeekust zat, werd daar een vergelijkbare methode
gebruikt die op sommige plaatsen van de Levant a terraya werd genoemd.
Op die dam bij São Gabriel, die bekend staat als Piedra Garona, is vissen erg gevaarlijk. Als je er niet op bedacht bent, kun je zo door een onverwachte stroming meegesleurd worden. Maar die vissers kennen de rivier
natuurlijk erg goed.
Toen ik op een avond naar de stroomversnelling was gelopen om wat
foto’s te maken, ontmoette ik er een vreemde figuur. Visser was hij niet,
maar hij ging simpelweg naar die plek omdat hij graag naar het uitwerpen van de netten keek. Ik heb bijna altijd al gedacht dat vissen bijna
even onderhoudend is voor de toeschouwers als voor de vissers zelf. Deze
toeschouwer zal iets meer dan 60 jaar zijn geweest, was in Griekenland
geboren, heette Christos en genoot ervan bij de Piedra Garona te komen
kijken. Zijn levensgeschiedenis leek wel een roman. Of misschien was het
wel echt een roman die Christos over zijn eigen leven verzon, om mij
voor de gek te houden. Wanneer hij praatte, gebruikte hij een mengsel van
Spaans en Portugees en toch was hij erg goed te volgen.
‘Ik ben in Saloniki geboren, kent u dat?’
‘Ja, ik ben er een paar jaar geleden geweest.’
‘Sinds ik 40 jaar geleden naar Brazilië kwam om in de bouw van de
hoofdstad Brasilia te werken ben ik er niet meer geweest. Dat was pas echt
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een stad uit de grond stampen. Arbeiders van over de hele wereld kwamen
daar naartoe. Ik werkte er als metselaar. Later besloot ik naar Paraguay te
gaan. Toen ik hoorde dat ze in São Gabriel goud gevonden hadden, ben
ik hier voorgoed komen wonen. Daar leef ik nu van, mijnheer, en neemt
u maar van me aan dat ik miljonair ben. Ik bezit een hele berg waarin
goudaders liggen en een zoon van mij is eigenaar van een ranch van 44.000
hectare waar ook goud in de grond zit.
Zo nu en dan liep Christos naar de vissers toe om te zien wat ze hadden gevangen en om ze te helpen de vissen uit de netten te halen. Daarna
kwam hij weer bij mij staan en ging door met zijn verhaal.
‘Ik heb zeven kinderen bij zeven verschillende vrouwen. Elke keer wanneer er een kind geboren werd, liet ik die vrouw anderhalf jaar bij me
wonen om het te verzorgen en daarna gaf ik haar geld zodat ze weg kon
en ik hield het kind. Al mijn kinderen hebben in Europa gestudeerd, de
meeste in Duitsland. Alleen de laatste, die ik bij een Yanomami-indiaanse
heb gehad, die studeert momenteel muziek in Manaus.’
Ik benutte een van de pauzes in zijn verhaal om naar mijn hotel terug
te keren.
Onder het Walpes Hotel zat een kruidenierswinkel waarvan de eigenaar
tegen de avond altijd wat tafels en stoelen buiten zette. Daar, onder het
afdak bij de ingang, serveerde hij elke avond dezelfde klanten ijskoud
bier en broodjes vlees. Wanneer ik er met Chris wat te drinken nam,
kwamen er steevast drie of vier buurtbewoners naartoe om een tijdje te
kletsen en, als ze geluk hadden, een biertje te nemen op kosten van de
buitenlanders.
Een van hen heette Ivanaldo en hij had volgens zijn eigen zeggen bijna
twintig jaar in Colombia gewerkt. Hij praatte erg goed Spaans en beheerste ook Engels omdat hij een tijd op Jamaica had gezeten. Hij was intelligent en had van nature een onrustige, scherpzinnige geest. Net als bij de
Griek Christos had ik zo het donkerbruine vermoeden dat hij bijna alles
wat hij vertelde uit zijn duim zoog. Zo beweerde hij bijvoorbeeld dat aan
de bovenloop van de Río Negro geen enkele indiaan elektriciteit betaalde:
‘Omdat het verval van de rivier er erg groot is, hoeven ze slechts een
turbine aan een stroomversnelling te koppelen en klaar is Kees. Ook zijn
er maar weinig dorpen die in hun maloca, het gemeenschapshuis, geen
schotelantenne en internetaansluiting hebben. Omdat ze alles al van de tv
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weten, kan niemand hen nog een loer draaien. Trouwens, hebt u al geprobeerd te bellen?’
‘Nee.’
‘Nou, dat zal u niet lukken. In São Gabriel hebben veel mensen een illegale aansluiting op het telefoonnet waardoor ze urenlang gratis kunnen
bellen. De lijnen zijn dan ook altijd bezet. Alleen wanneer ze de politie aan
zien komen halen ze die aansluiting snel weg. De politie treedt er echter
niet tegen op, want zijzelf doen het ook. Reist u door tot aan Venezuela?’
‘Dat zou ik wel willen, maar helaas heb ik niet genoeg tijd.’
‘Dat kunt u ook maar beter niet doen: de grenspolitie geeft u alleen
een visum als u smeergeld betaalt. Toen Venezuela nog een dictatuur was,
gedroegen ze zich precies volgens de regels. Nu er een zogenaamde democratie is, willen ook die agenten allemaal graag een graantje meepikken.’
‘Elke avond dronk Ivanaldo op mijn zak minstens drie biertjes, maar dat
leek me een redelijke prijs voor zijn erg prettige gezelschap. Vanaf het moment dat ik hem zag, had ik al het vermoeden dat hij de onbetwiste leider
was van een groepje mannen dat niets anders deed dan naar het gezang
van de krekels en het geruis van de rivier luisteren, gratis bier drinken,
leeglopen en de verfrissing van de nacht zoeken.
Soms waren er op die bijeenkomsten in de zwoele nacht absurde, naïeve
en met fantasie doorspekte verhalen te horen. Met Ivanaldo had ik steeds
het gevoel alsof ik in Andalusië was.
‘Hebt u de jaguar gehoord die elke nacht bij de vuilnisbakken op zoek
is naar eten?’ vroeg hij me. ‘Wanneer het pikdonker, is moet u maar eens
gaan kijken, dan zult hem zien.’
‘En hoe kan ik hem nu zien als het donker is?’
‘De pels van een jaguar glinstert net zo als zijn ogen. Doet u maar wat
ik zeg en ga kijken. Gelooft u soms niet wat ik vertel?’
Ik zei maar niets, omdat we al verschillende biertjes achter onze kiezen
hadden zitten. Bovendien heb ik dit soort sterke verhalen altijd leuk gevonden.
Het is voor een Spanjaard behoorlijk lastig Brazilianen te verstaan. De
speciale intonatie die ze hun taal geven, maakt die voor ons veel moeilijker te begrijpen. Zoals Ivanaldo me een keer vertelde, denken toch bijna
alle Brazilianen, die doorgaans geen enkele vreemde taal spreken, dat
ze goed Spaans kunnen. Er wordt gezegd dat er bij de rivier een lingua
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franca wordt gesproken, het Portognol, een soort mengsel van Portugees
en Spaans. Desondanks wilde het mij niet zo erg lukken met de mensen in
de Braziliaanse Amazone te communiceren. En dat terwijl al die mensen
van hun kant hun uiterste best deden om mij te verstaan, zoals ik dat net
zo goed bij hen probeerde.
Een kerel die op een nacht bij het Walpes hotel opdook, begon een lang
verhaal te vertellen waar ik bijna geen touw aan vast kon knopen. Ik geloof
dat hij me probeerde uit te leggen dat hij in Manaus een Spanjaard had
ontmoet en dat die hem, klaarblijkelijk, had geholpen bij een of andere
transactie.
‘En die Spanjaard, woonde die daar al lang?’ vroeg ik, om maar iets te
zeggen.
‘Hoe bedoelt u?’
‘Of die daar al lang woonde!’ zei ik nog een keer terwijl ik mijn woorden
langzaam en duidelijk uitsprak.
En hij antwoordde:
‘Hij dronk en rookte niet.’
Er zijn maar weinig schepen die het aandurven de stroomversnellingen
na Ca Manaus te passeren, de haven aan de Río Negro die het eindpunt
vormt voor de grote vrachtschepen die tussen Manaus en São Gabriel varen. De schepen die voor dit gevaarlijke traject tot aan São Gabriel worden
gebruikt heten voaderas, lange metalen kano’s met een platte bodem en een
krachtige buitenboordmotor.
José, de eigenaar van de voadera die ik op een ochtend huurde, had een
gezicht dat wel van brons leek. Hij was een ‘beschaafde indiaan’, zoals
Ivanaldo me zei toen hij ons de vorige avond aan elkaar had voorgesteld
en ik met hem overeen was gekomen zo’n 10 euro te betalen voor een
tocht naar de berg die de Slapende Vrouw wordt genoemd en daar bij wat
dorpen aan te leggen.
Om half negen lag José met zijn voadera bij de kleine steiger tegenover
Hotel Walpes op me te wachten. Het was een donkere en koude ochtend.
Er hing een dik wolkendek vlak boven het oerwoud en de Slapende Vrouw
leek gehuld te zijn in een grauwe sluier van regenwolken. Mijn gids wees
met een lichtelijk wanhopig gebaar in de richting van de onzichtbare berg.
Nadat ik aan boord was gesprongen voeren we langzaam stroomafwaarts. De Río Negro schitterde nu als een glimmend zwaard en er dreven
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groene eilandjes in het water waarvan de talloze jonge boompjes veel van
palmtakken weg hadden.
Plotseling begon José sneller te varen. En het leek werkelijk alsof de
voadera vloog. Zonder kiel, 7 meter lang en 1,5 meter breed, een spitse
boeg, gemaakt van licht metaal en voorzien van een buitenboordmotor van
17 pk, is de voadera het beste schip om stroomversnellingen mee te passeren. Het schip laat zich namelijk op geen enkele manier door de stroom
meevoeren, zoals die rubberboten die bij wildwatervaren worden gebruikt;
de boot springt even zwierig over het wateroppervlak heen als een vliegende vis. En terwijl jij, als een machteloze ruiter die niet in staat is een wild
galopperend paard tot bedaren te brengen, hard op het bankje op en neer
stuitert, hoor je het klepperen van hoeven en het kraken van hoefnagels.
Het ene moment kolkte de rivier onder ons als een woeste stroom die
kookte van woede, het andere moment was hij plotseling even kalm als een
vijver, alsof we ons op het gladde oppervlak van een meer bevonden, op het
stilstaande water van een heerlijk rustige lagune.
Bij de haven van Ca Manaus, meer dan 30 kilometer stroomafwaarts
vanaf São Gabriel, eindigden de stroomversnellingen en werd de rivier
kalm en stil. De handvol gaiolas die er aan de steigers lagen, leken zich
verscholen te houden onder de lange takken van de bomen die hoog
boven op de oever stonden. Verderop waren de sporen van menselijke
aanwezigheid zichtbaar: wat huisjes, die eeuwige maloca en een kerk. In
de verte lagen wat kano’s aan een kleine, primitieve steiger. Alle kleine
caboclo-dorpen aan de bovenloop van de Río Negro zetten die indiaanse
traditie voort om zo’n maloca of gemeenschapshuis te bouwen. Ook een
kerk ontbreekt niet, of die nu katholiek of protestants is. En soms is er
zelfs een kleine school.
Even later verlieten we de Río Negro toen we aan de rechterkant een
zijrivier op voeren: de Curicuriari. Een dikke mist onttrok de boomkruinen aan het zicht. De Slapende Vrouw lag diep weggezonken in haar wolkenmatras. Deze rivier, die een koffiekleur had, was smaller, kalmer en
meer verlaten. Behalve de bomen en planten zelf leek er zich geen enkel
levend wezend in het dichte oerwoud of in het water te bevinden: er was
in ieder geval geen vogel te zien en al evenmin een vis te horen die uit het
water sprong.
We legden aan in het dorp San Jorge. Daar woonden 17 families, zo’n
80 personen in totaal, voor het grootste deel kinderen. Nadat we vanaf
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de steiger de steile oever waren opgelopen, stonden er boven een aantal
mannen op ons te wachten. Het waren niet zozeer magere maar erg slanke
mestiezen die min of meer in lompen gekleed gingen. Het dorp zag er
echter erg goed verzorgd uit: de grond was er vlak, ontdaan van al het
struikgewas, en bedekt met fijn wit zand. De muren van de rechthoekige
hutten waren van boomstronken gemaakt, de daken van palmbladeren.
Omdat José niet bepaald de beste tolk was die je je wensen kon en ik
hem ook nog maar eens half begreep, verliep de communicatie met de
dorpsbewoners erg moeizaam. De belangrijkste vertegenwoordiger van
het dorp, zoiets als een burgermeester, in deze caboclo-dorpen rechtstreeks
door de gemeenschap gekozen, wordt ‘kapitein’ genoemd, een uitdrukking
die nog uit de tijd van de rubberexploitatie stamt toen de opzichters van de
‘rubberbaronnen’ zo werden genoemd. De kapitein van San Jorge was zo
mager als een lat, had geen tand in zijn mond en droeg de grootse vodden
van de hele groep.
Een tiental schreeuwende en lachende kinderen volgde ons op de voet
en ook een aantal vrouwen voegde zich bij de stoet. De mannen voerden
ons naar de maloca, de gemeenschapshut, die, behalve dat hij een grotere
omvang had, op dezelfde manier en met dezelfde materialen was gebouwd
als de rest van de hutten: rechthoekig en een puntdak dat naar twee kanten
schuin afliep.
De oppervlakte van de maloca bedroeg zo’n 70 tot 80 vierkante meter.
Aan een kant ervan stond een televisie en aan de andere een soort altaartje.
De ruimte daartussen was gevuld met een paar rijen banken, een aantal
rommelig door elkaar staande stoelen en wat tafels. Een man nam me mee
naar het altaar en liet me de voorwerpen zien die erop stonden: een kruisbeeld, een gebedenboek dat uit elkaar lag en waaraan flink wat pagina’s
ontbraken, een ansichtkaart met het ronde, gladde gezicht van een blanke
Maria en een vaas met plastic bloemen.
‘Voor de mis?’ vroeg ik.
‘Voor de mis’, bevestigde hij glimlachend.
‘Bent u priester?’
‘Nee, we hebben geen priester.’
Daarna wees hij op zijn borst en zei:
‘Ik ben pastoor.’
Vervolgens begon hij een voor een de andere mannen aan te wijzen.
‘Die is pastoor, die, die…’

346 | de helse rivier. een reis langs de amazone

Na een paar mislukte pogingen om met me te praten leken ze me vergeten
te zijn en richtte al hun aandacht zich op José. Bovendien bracht hij hen
nieuws uit São Gabriel dat natuurlijk veel interessanter was dan wat ik te
vertellen kon hebben. José gedroeg zich te midden van die dorpelingen,
die zich in de gemeenschapshut rond hem hadden geschaard om de laatste
nieuwtjes te horen, als een gewichtige stadsbewoner.
Ik ging naar buiten om wat rond te kijken. Donkergrijze wolken trokken snel over het landschap met zijn sombere groene kleur. Vanuit twee
hutten kwam me de geur van houtvuur tegemoet: vrouwen waren er in
grote ovens zoals ik die een paar dagen eerder bij het Mamiámeer had
gezien bezig tapiocameel te roosteren. De Slapende Vrouw bleef in nevelen gehuld als een dame die op misprijzende wijze weigert zich aan een
onbeschaamde buitenlander te tonen.
Plotseling hoorde ik kinderen schreeuwen. Zo’n vijftig kinderen, zowel jongetjes als meisjes, hadden de maloca omsingeld en wezen naar het
dak. Daar zat een beestje, dat op een rat leek maar de grootte van een
konijn had, geschrokken om zich heen te kijken. De mannen kwamen de
gemeenschapshut uit en stonden een tijdje om het beestje te lachen. Ik
verstond dat ze het bondi of zoiets noemden.
José kwam naar me toe. Uit zijn verhaal kon ik min of meer opmaken
dat het om een nachtdier ging dat kippen roofde. Omdat zijn vlees lekker
was, lag het voor de hand dat het zou worden gedood.
Maar de mannen gingen weer naar binnen zonder zich verder met het
beestje bezig te houden. De kinderen echter kwamen met lange stokken
naar de gemeenschapshut gelopen en begonnen stenen te gooien. De bondi
probeerde zich nu weer aan de ene dan weer aan de andere kant van het
dak te verstoppen.
Uiteindelijk probeerde het beestje te ontsnappen door vanaf een flinke
hoogte op de grond te springen en naar een maïsveld te rennen. Aangezien
het een enorme buik had kon het bijna niets anders zijn dan een vrouwtje
dat al lange tijd drachtig was.
Vanwege die enorme buik die het beestje met zich mee moest slepen,
slaagde het er niet in op tijd het maïsveld te bereiken. Een van de kinderen
haalde het in en sloeg het hard met een stok op zijn kop. De bondi was
op slag dood. En toen gebeurde er iets afschuwelijks: uit de buik van de
moeder kwamen de kleintjes gekropen. Harig, mager, een grote kop met
een spits snuitje, een lichaam ter grootte van een duim en lange pootjes.
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Ze leken blind te zijn en waggelden rond op zoek naar de tepels van de
moeder. In totaal waren er zes uit de buik van het dode beestje gekropen.
Maar de kinderen lieten ze niet naar de moeder toe gaan. Ze speelden
met de kleintjes door ze te schoppen, waarbij die over de grond rolden en
onder het zand kwamen te zitten. De een na de ander ging dood.
De wreedheid van kinderen kent geen grenzen.
We liepen terug naar de steiger om weer naar São Gabriel te gaan. Ik had
aan boord een in papier gewikkeld broodje en een fles water achtergelaten.
Het water was er nog, maar het broodje niet meer. José glimlachte naar me,
terwijl hij de motor startte. Ik meende uit zijn gezichtsuitdrukking op te
maken dat je eten laten slingeren in het oerwoud echt het stomste is wat
je kunt doen.
Op de terugweg zagen we verschillende roze dolfijnen. Om half één
waren we in São Gabriel, waar omstreeks één uur een geweldig onweer
losbrak.
Toen een uur later de regen ophield en de wolken wegtrokken, werd
in het oosten de kalme, blauwe figuur van de Slapende Vrouw zichtbaar.
Terwijl ze op beminnelijke wijze afstand hield, stond ze het toe dat ik haar
in haar vredige slaap bewonderde.
‘Al vanaf jonge leeftijd voelde ik een diep verlangen om door verre landen
te reizen. Dit verlangen is typisch voor een moment in het leven waarop dit
zich als een eindeloze, van heftige hartstochten en avontuurlijke beelden
doortrokken verte voor ons opent. (…) Alleen door de reisverhalen die we
hebben gelezen krijgen de dingen voor ons zo’n speciale betovering: alles
wat op grote afstand, als een vaag beeld voor ons verschijnt, prikkelt de
verbeelding.’
Ik neem aan dat een groot aantal dichters, romanschrijvers en avonturiers
van diverse pluimage deze woorden zouden onderschrijven. Maar de schrijver van wie ze afkomstig zijn, was voor alles een groot wetenschapper, een
geleerde uit de Verlichting die door middel van zijn werken, met name Kosmos, een van de meest gedurfde en ambitieuze intellectuele projecten uit de
geschiedenis heeft ondernomen: de structuur van het universum verklaren.
Alexander von Humboldt, in 1769 geboren te Berlijn was behalve een
wetenschapper, die op verschillende terreinen zijn bekwaamheid bewees,
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ook een groot ontdekkingsreiziger, een cruciale figuur in de geschiedenis
en de kennis van het noordelijk Amazonegebied, ook wel de Orinoco genoemd. Het fragment dat ik zojuist heb geciteerd vormt het begin van zijn
boek Du Orinoco au Amazone (Van de Orinoco naar de Amazone), waarin hij
verslag doet van zijn expeditie naar Venezuela, het stroomgebied van de
Orinoco en de bovenloop van de Río Negro in de jaren 1799 en 1800. Zoals
nog een aantal mannen uit de Verlichting beschikte hij over de intellectuele
durf en de standvastigheid en had hij wellicht de roeping van een Griekse
filosoof of de artistieke, geestelijke honger van een renaissancekunstenaar.
Humboldt was een van de eerste Europeanen die de Casiquiare bevoer,
mat en in kaart bracht, de rivier die de stroomgebieden van de Orinoco
en de Amazone met elkaar verbindt, waardoor hij aantoonde dat die twee
riviersystemen eigenlijk één geheel vormen. Humboldt, die tot 1804 door
het Spaanse deel van Zuid-Amerika bleef reizen, was ook de eerste wetenschapper die de bergziekte verklaarde uit het gebrek aan zuurstof op
grote hoogten nadat hij zelf de 6000 meter hoge Chimborazo in Ecuador
had beklommen, slechts gekleed in slobkousen en overjas en met een paar
dekens in zijn tas. Ook bestudeerde hij de golfstroom bij de westkust van
Latijns-Amerika, die ter ere van hem bijna twee eeuwen lang de Humboldtstroom werd genoemd en vandaag de dag bekend staat als de Golfstroom van Peru.
Humboldt wist vanuit Venezuela de Negro in Brazilië te bereiken door
eerst de Tuamini af te zakken en daarna een bergbeekje te volgen, dat
hij in zijn boek Caño Pimichín noemt. Samen met hem reisde de Franse
plantkundige Aimé Bonpland, terwijl een Spaanse missionaris die hij in
het oerwoud van Venezuela had ontmoet, pater Bernardo Zea, als gids
fungeerde. Op 10 mei 1800, na drie dagen in San Carlos – dat ten noorden
van São Gabriel de Cachoeira ligt – te hebben doorgebracht, bereikten ze
de Casiquiare.
Er wordt verteld dat die rivier al vóór de ontdekking door Humboldt
bij de Portugezen in gebruik was, die op zoek naar slaven in Guyana via
de Río Negro naar Venezuela voeren. Volgens Manuel Lucena Giraldo,
in zijn boek Laboratorio tropical, wordt algemeen aanvaard dat de eerste
Europeaan die over het bestaan van deze verbinding schreef, de Spaanse
pater Manuel Román was. Deze overste van de jezuïetenmissies aan de
Orinoco wist in 1744 vanuit Venezuela via de Casiquiare de eerste Portu-
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gese nederzettingen aan de bovenloop van de Río Negro te bereiken. Maar
de officiële ‘ontdekker’ van die verbinding was ongetwijfeld Humboldt.
Du Orinoco au Amazone is trouwens het enige boek van de wetenschapper waarin hij in de vorm van een literaire kroniek verslag doet van zijn
reizen. Nergens stelt hij dat hij de eerste was die de Casiquiare heeft ontdekt, hoewel hij ook niemand noemt die er vóór hem al was geweest. De
manier waarop Humboldt over zijn ontdekkingsreizen vertelt, met veel
anekdotes en observaties, is erg aangenaam en neigt meer naar een schrijver dan naar een wetenschapper. Humboldt was een bevoorrecht man: wat
hij ook deed, uit alles kwam iets goeds voort, of het nu de beschrijving van
een geomagnetisch verschijnsel of een reisverhaal betrof.
Aan het einde van de 18e eeuw waren de Spaanse overzeese gebieden praktisch privébezit van de koning. De Kroon beschouwde die streken sinds
hun ontdekking door Columbus als een soort onuitputtelijke bron van
natuurlijke rijkdommen, waarmee het enorme tekort van de schatkist kon
worden aangevuld. Aangezien Alexander von Humboldt geboren was in
een Europees land zonder imperialistische ambities en overzeese bezittingen – zijn titel van baron zal ook geholpen hebben – lukte het hem
in maart 1799 audiëntie te krijgen bij koning Karel IV in Aranjuez. Bovendien wist hij nog iets beters te bereiken: hij won de sympathie van
Mariano de Urquijo, de minister van Staat van de Spaanse vorst. Urquijo,
een ontwikkeld man die diplomatieke posten in het buitenland had bekleed, sympathiseerde met de Verlichting – hij had zelfs Voltaire in het
Spaans vertaald – en ruimde alle argumenten uit de weg die tegen de reis
van Humboldt naar Spaans Amerika werden ingebracht. De belangrijkste daarvan was dat hij protestant was, iets wat in de periode van de inquisitie in Spanje veel gewicht in de schaal legde. Humboldt kreeg twee
vrijgeleides, een van Urquijo zelf en een van de Koninklijke Raad voor de
Overzeese Gebieden. Urquijo, die als vertegenwoordiger van de Spaanse
Verlichting de wetenschap steunde door de weg vrij te maken voor de reis
van Humboldt, zou uiteindelijk in 1817, door zijn landgenoten beschouwd
als een Fransgezinde verrader, in ballingschap in Parijs sterven.
Humboldt en zijn reisgenoot Bonpland vertrokken op 4 juni 1799 aan
boord van de Pizarro uit La Coruña naar Zuid-Amerika, waar ze op 16 juli in
Venezuela aankwamen. Gedurende vijf jaar legden ze bijna 10.000 kilometer
af, grotendeels te voet of per kano, in de Spaanse gebieden op het continent.
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Op 4 april 1800 kwamen Humboldt en Bonpland bij de Orinoco aan,
een van de twee langste rivieren van Zuid-Amerika, om in de daaropvolgende vier maanden zijn stroomgebied te onderzoeken. Op 10 mei bereikten ze de Casiquiare, maar door het ongezonde karakter van het gebied en
gebrek aan voedsel konden ze niet verder naar het zuiden trekken. In de
zomer en herfst reisden ze door andere gebieden van Venezuela, om aan
het einde van het jaar in te schepen naar Cuba.
Humboldt beschrijft de plek waar het water van de Casiquiare (de Orinoco) en de Río Negro (de Amazone) samenstromen als volgt:
‘Iets boven de missie van Davique mondt er een arm van de Casiquiare in
de Río Negro uit om zo een cruciaal knooppunt in een uitgestrekt netwerk
van rivieren te vormen. Deze rivierarm begint met de naam Itinivini ten
noorden van Vassiva en nadat hij zich als de Conorichite 102 kilometer
lang een weg heeft gebaand door volkomen onbewoond gebied, mondt hij
uiteindelijk in de Río Negro uit. Op dat punt heeft hij een breedte van meer
dan 34 meter en laat een flinke hoeveelheid helder water in het donkere
water van de Río Negro stromen.
We hadden zonder problemen een groot aantal watervallen en stroomversnellingen weten te passeren,’ gaat Humboldt voort, ‘die het varen op de
rivier erg belemmeren en vaak zelfs gevaarlijker maken dan een oversteek
over de oceaan. Na alles wat we hebben meegemaakt hoop ik dat iedereen
zal begrijpen hoe enorm tevreden we waren de Río Negro via de Casiquiare te hebben bereikt, de rivier die de stroomgebieden van de Orinoco en
de Amazone met elkaar verbindt. We konden er dan ook vol vertrouwen
op terugkijken het belangrijkste doel van onze reis te hebben verwezenlijkt: de exacte plaatsbepaling van die zijrivier van de Orinoco, waarvan
het bestaan al meer dan een halve eeuw lang onderwerp van discussie is.
Die oevers zonder geschiedenis van de Casiquiare, onbewoond en overdekt
met oerwoud, hielden mijn verbeelding totaal in de greep. Daar, midden
in de Nieuwe Wereld, went men eraan de mens te beschouwen als een
wezen dat voor de natuur geen echte noodzaak heeft. (…) Dit schouwspel
van de levende natuur waarin de mens volkomen onbelangrijk is, heeft iets
paradoxaals en beklemmends. Hier in dit woeste gebied dat eeuwig groen
is, zoek je tevergeefs naar een spoor van menselijke aanwezigheid en meen
je in een wereld terecht te zijn gekomen die volkomen verschilt van die
waarin je geboren werd.’
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Humboldt werd niet door het oerwoud overwonnen, maar hij begreep
goed welke betekenis het oerwoud heeft en in hoeverre de mens een
vreemde is in de natuur.
Anderhalve eeuw later noteerde Claude Lévi-Strauss in zijn boek Tristes tropiques een soort grafschrift dat waarschijnlijk ook door Humboldt
zou zijn onderschreven: ‘De wereld is zonder de mens ontstaan en zal zonder hem ondergaan.’
Ook José Eustasio Rivera en Marcio Souza zouden zich hier goed in
hebben kunnen vinden.
Du Orinoco au Amazone is een schitterend boek, vol van leven en avontuur, van nachten onder de blote hemel, van dwaze tochten over rivieren,
van gevaarlijke dieren en vreugde om te reizen. Wie zou er nu niet aan de
ontdekkingsreizen van Humboldt hebben willen deelnemen?
‘Wanneer we in de avond op de oevers van de Casiquiare ons kamp opsloegen,’ zo vertelt Humboldt, ‘zag dat er zo uit. Als eerste werd een soort leren
kist neergezet waarin onze provisies zaten. Daarnaast alle instrumenten en
kooien met dieren. Vervolgens werden onze hangmatten rondom opgehangen en die van de indianen iets verderop. Aan de rand van het kamp werd
een vuur gemaakt om de jaguars af te schrikken.’
Humboldt, Bonpland en pater Zea trokken samen met hun indiaanse helpers van missiepost naar missiepost en er worden dan ook heel wat priesters in het boek van de Duitse wetenschapper vermeld: sommige gaven
hen voedsel en een enkeling zelfs wijn. Maar Humboldt geeft altijd de
voorkeur aan voedsel.
Zijn kano, die zich met allerlei soorten planten en vooral dieren vult,
gaat steeds meer op de Ark van Noach lijken.
‘Hoewel hij er niets over zei,’ vertelt Humboldt, ‘vond pater Zea het niet
zo leuk te zien hoe onze collectie dieren van dag tot dag groter werd. We
hadden al zeven papegaaien, twee wilde kippen, één motmot, twee gunas of
pauwen, twee anaviris en acht apen in onze kano. Vanwege zijn gedrag en
“karakter” lijkt de toekan op de kraai; het is een vogel die niet schuw is en
gemakkelijk tam te maken. Zijn lange snavel dient hem als verdediging.
Hij gedraagt zich alsof hij de baas in huis is, baadt zich vaak en houdt ervan
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op de oever van de rivier te vissen. Het exemplaar dat wij hadden gekocht
was nog erg jong, maar zat desondanks gedurende de hele reis met een
kwaadaardig genoegen de droevige en prikkelbare apen te treiteren. Wanneer deze vogel dorst heeft, beweegt hij zich erg vreemd; volgens de paters
gaat het om een kruisteken dat hij boven het wateroppervlak maakt en vanwege dit bijgeloof noemen de mestiezen de toekan dan ook ‘godsvogel’. De
meeste dieren hadden we in kooien zitten, maar een paar liepen er los rond
in onze kano. Wanneer er zich donkere regenwolken samenpakten, begonnen de ara’s hard te schreeuwen, wilde de toekan naar de oever vliegen om
te gaan vissen en zochten de apen een veilig heenkomen onder de ruime pij
van pater Zea. Deze regelmatig terugkerende schouwspelen lieten ons in
ieder geval die vreselijke muggenplagen vergeten.’
Humboldt schrijft vaak over grote, giftige slangen, kaaimannen en jaguars.
Zo vertelt hij het volgende:
‘Twee indiaanse kinderen, een jongen en een meisje van acht en negen,
zaten op een dag op een laken in een veld vlakbij Artures, een plek waar
wij vaak langskomen. Het was twee uur ’s middags toen er plots een jaguar uit het oerwoud opdook en wild rond de kinderen begon te springen,
waarbij hij zich nu eens tussen het hoge struikgewas verborg en dan weer
tevoorschijn kwam om dreigend een hoge rug op te zetten, net zoals onze
huiskatten. Het jongetje had totaal niets in de gaten van het gevaar dat hij
liep tot het beest hem met een klauw een klap tegen zijn hoofd gaf. Eerst
sloeg de jaguar nog zachtjes maar daarna steeds harder. Door de scherpe
klauwen werd het kind verwond en begon hevig te bloeden. Het meisje
rukte daarop een tak van een boom waarmee ze op het roofdier begon in
te slaan, dat op de vlucht sloeg. Toen ze de kinderen hoorden schreeuwen,
kwamen de indianen toegesneld en ze konden nog net zien hoe die jaguar
er met grote sprongen vandoor ging.’
Maar de grootste vijanden van Humboldt waren de muggen:
‘Wie nooit langs de grote rivieren van tropisch Amerika is gereisd, zoals de
Orinoco of de Magdalena, begrijpt niet wat het is constant te worden aangevallen door muggen, die in enorme wolken door de lucht vliegen en grote
gebieden onbewoonbaar maken. (…) Overdag, zelfs wanneer ze peddelen,
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slaan de indianen zichzelf voortdurend hard met de palm van hun hand
om de muggen te verdrijven. En ook ’s nachts meppen ze, met die typische
onhandigheid van de slaap, om zich heen en raken daarbij soms zelfs hun
kameraden. In Maypures zagen we jonge indianen in een cirkel zitten die
elkaars ruggen tot bloedens toe krabden met in het vuur gedroogde stukken
boomschors. Met een geduld waartoe alleen dat koperkleurige ras in staat
is, vermaakten indiaanse vrouwen er zich mee met een puntig mes de kleine
bloedkorsten te verwijderen die na elke steek achterblijven en waardoor het
lijkt of de huid met moedervlekken is overdekt. (…) In Maypures, Atures,
Esmeralda heeft men indianen enkel en alleen uit angst voor muggen uit
het oerwoud zien vluchten. (…) Wie lange tijd in die landen is geweest
weet net zoals wij uit ervaring dat er geen enkel kruid tegen die muggenplagen gewassen is. (…) Naarmate je dichter in de buurt van de Andes
komt, neemt het aantal muggen af. In de Andes adem je een frisse, zuivere
lucht in en wordt het werk van overdag noch de nachtrust verstoord door
muggen.’
Humboldt en zijn reisgenoot kregen koorts door de muggenbeten en op
een gegeven moment moesten ze zelfs hun reis onderbreken om in Frankrijk weer op verhaal te komen. Maar daarna keerden ze terug naar het
oerwoud en overleefden ze de onderzoekingen die ze zich voorgenomen
hadden vijf jaar lang te doen. Met alles wat ze tijdens hun veldonderzoek
verzameld hadden, deden ze vervolgens in Europa verder laboratoriumonderzoek.
Humboldt was ongetwijfeld een man met een uitzonderlijk sterk gestel.
Ondanks alle kwellingen en ziektes die ze tijdens die heldhaftige expeditie
hadden moeten ondergaan, had hij, toen hij in 1859 in Berlijn overleed, een
leeftijd van 90 jaar.
Eerst in het voetspoor van La Condamine, later in dat van Humboldt,
werden er in de 19e eeuw een groot aantal wetenschappelijke expedities
naar het Amazonegebied op touw gezet. De twee belangrijkste waren
waarschijnlijk die van de Engelsen Henry Walter Bates en Alfred Rusell Wallace die in 1848 met de steun van de Royal Geographical Society
in Londen en de zegen van de inmiddels wereldberoemde Darwin gezamenlijk naar Zuid-Amerika vertrokken. Nadat ze uiteen waren gegaan om
zich ieder op een andere streek te kunnen richten, verbleef Wallace vier en
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Bates bijna elf jaar in het Amazonegebied. Allebei keerden ze naar Engeland terug met indrukwekkende collecties dieren en planten, waardoor de
kennis van de fauna en flora van tropische gebieden enorm toenam. In het
geval van Bates alleen al waren van de 15.000 soorten die hij naar Londen
stuurde of zelf meenam op zijn terugreis er 8000 onbekend.
Ik had me voorgenomen een van die gaiolas te nemen die in Ca Manaus,
ten oosten van São Gabriel, aanleggen om daarmee de Río Negro af te
zakken naar Manaus en vervolgens weer verder langs de Amazone naar de
Atlantische Oceaan te reizen. Als er geen schip was dat snel vertrok, kon
ik altijd nog het vliegtuig nemen.
Maar toen ik op een ochtend wakker werd, zag ik aan de steiger bij mijn
hotel een klein passagiersschip met twee dekken en een stuurhut aan de
boegkant liggen. Het was wit en droeg de naam Asa-Branca. Het leek een
oud, maar goed onderhouden schip te zijn. Volgens de vergunning die op
het eerste dek aan de wand hing, konden er zeventig passagiers aan boord.
Nadat ik aan boord was gegaan via de smalle loopplank vertelde een bemanningslid me dat ik naar het kantoortje van de rederij in het winkelcentrum van de stad moest gaan om een kaartje te kopen. Het was een frisse
ochtend en daarom besloot ik zelf omhoog te lopen naar de stad. Zonder
enige moeite vond ik het kantoortje van de rederij: het was een klein hokje
met een ijskoude airconditioning achteraan in een grote winkel. De jongeman die me hielp, een sympathieke, doortastende en bijdehante knul, was
de eigenaar, bedrijfsleider en stuurman van de Asa-Branca en regelde alles
in een handomdraai. Het schip zou de volgende ochtend om ongeveer tien
uur vertrekken en twee dagen later om zes uur ’s morgens in Manaus aankomen. De prijs, inclusief maaltijden, was 100 riais, zo’n 30 euro. De enige hut
die het schip had, kon hij me niet geven. Zijn vrouw reisde met hem mee;
ik moest begrijpen dat in dit soort gevallen de dames voorgaan. Ik knikte
beleefd en betaalde, waarna hij me het kaartje gaf. Daarop vroeg hij me:
‘Wat is uw beroep?’
‘Ik ben schrijver.’
‘Dat is een mooi beroep. Gaat u over uw reis op mijn schip schrijven?’
‘Dat kan bijna niet missen.’
‘Vergeet u dan niet iets belangrijks te vermelden: ik ben de enige schipper die met zijn schip de cachoeiras in de Río Negro durft te passeren.’
‘En is dat gevaarlijk?’
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‘Alleen als je de rivier niet kent.’
‘U hebt veel lef.’
‘Het is geen kwestie van dat ik de schipper met de meeste lef van de
rivier ben, de andere schippers zijn geen eigenaar van hun schip. Die gaan
natuurlijk niet enkel om een paar riais meer te verdienen hun baan op het
spel zetten.’
Terwijl hij dat zei, deed hij me aan kapitein Ahab uit Moby Dick denken.
Het was hoe dan ook een enorm sympathieke knul.
De dag voor mijn vertrek was een donderdag. Vóór mijn hotel lag, de achterzijde naar de rivier, een grote bar met een enorm terras onder een afdak
van palmbladeren. De hele week had ik er geen mens gezien. Er was me
verteld dat die bar in het weekeinde open was en dat er mensen uit omliggende dorpjes naartoe kwamen om een dagje naar het strand te gaan en tot
diep in de nacht te blijven dansen.
Die middag was de bar versierd met slingers en vlaggetjes en bij de
dansvloer waren een paar rijen stoelen neergezet. Daarvoor stond een lange tafel met een rood kleed en twee vazen met een overvloed aan bloemen.
Aan het einde van de middag begonnen er veel mensen naartoe te komen. Achter de tafel, in het centrum, nam een erg lange, blanke jongeman
in een zwarte toga plaats. Naast hem twee eveneens blanke vrouwen. De
overige mensen die achter de tafel gingen zitten waren mestiezen.
In een paar minuten tijd waren alle stoelen bezet door indiaanse paartjes, die in Europese stijl gekleed gingen en van een leeftijd waren die
varieerde tussen de 30 en de 60. Chris legde me uit dat het om een collectieve huwelijksvoltrekking ging en dat er die middag zestig paartjes in
het huwelijk zouden treden.
‘Er zijn veel ontwortelde indianen’, zei hij, ‘die uit hun dorpen in het
oerwoud zijn weggetrokken en niet in de blanke samenleving zijn geïntegreerd. Een van de manieren om ze te integreren is hen te trouwen en een
huwelijksakte te geven.’
De rechter stond op. Hij stelde zich voor als Marcelo Veloso en zei op
te treden namens het Bureau Burgerschap en Rechten van de Indiaanse
Volken, in samenwerking met het Secretariaat voor de Mensenrechten van
het Ministerie van Justitie.
Hij hield een prachtig verhaal over het huwelijk waarin hij onder meer
het volgende zei: ‘Van elkaar houden is elkaar respecteren en samen iets
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opbouwen. De echtgenoten moeten elkaar steunen en alles voor hun kinderen over hebben. Maar het belangrijkste is de mening van de ander volledig te accepteren.’
Daarna liepen alle paartjes een voor een naar de tafel waar de rechter hen, nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven, man en vrouw
verklaarde. Sommige paartjes schoven elkaar een ring om de vinger en
degenen die het minste last hadden van verlegenheid kusten elkaar. Ten
slotte vulde aan het uiteinde van de tafel een secretaris de namen van de
echtgenoten op de huwelijksakte in, die ze vervolgens kregen overhandigd.
Toen iedereen getrouwd was, liet de rechter zich met elk paartje fotograferen. Daarna deelden twee assistenten bruidstaart en glazen champagne uit aan de in een lange rij wachtende paartjes.
Tegelijkertijd klonk er Arabische muziek uit de luidsprekers. Aan een
kant van de bar deed één paartje een timide poging te dansen: de man
stond praktisch stokstijf maar de vrouw bewoog alsof ze aan het buikdansen was. Plotseling viel me die vreemde winkel met Arabische artikelen te
binnen die ik in het centrum van de stad had gezien.
‘Snap jij daar iets van?’ vroeg ik aan Chris.
‘Momenteel heb je in Brazilië een erg populaire Egyptische televisieserie waarvan de hoofdrolspeelster een buikdanseres is’, antwoordde mijn
vriend lachend, ‘en die muziek die je hoort, is daaruit afkomstig.’
Ik stelde me zo voor dat later op de avond in een van die dorpjes in het
oerwoud wellicht een man, opgewonden geraakt door zo’n prikkelende
Arabische dans, zijn vrouw in een hartstochtelijke huwelijksnacht in zijn
armen zou sluiten. Door de globalisering krijgt klaarblijkelijk niet alleen
het terrorisme maar ook de erotiek meer kans.
Omdat Chris de volgende dag niet bij het ontbijt verscheen, kon ik geen
afscheid van hem nemen: misschien was hij in het oerwoud op zoek naar
een indianenstam waar hij veldonderzoek kon doen.
Terwijl hij mijn tas sjouwde, liep Ivanaldo met me mee naar de AsaBranca.
‘U had me helemaal niet verteld dat u schrijver was.’
‘En wie heeft jou dat verteld?’
‘De schipper van de Asa-Branca, dat is een vriend van me.’
‘Nou, nou, de nieuwtjes gaan snel hier.’

oevers zonder geschiedenis | 357

‘Dit is maar een klein plaatsje waar nooit iets gebeurt. Gaat u over São
Gabriel schrijven?’
‘Dat denk ik wel.’
‘U hebt een mooi beroep, kunst is het.’
‘Als je het goed doet tenminste…’
‘Ik kan lezen, maar heb niet veel kans gehad goede boeken te lezen. Ik
geloof dat alles veroudert in de wereld: de politiek, de geschiedenis, de
wetenschap… Het enige wat altijd jong is, is de kunst: een goed schilderij,
een mooi gebouw, een muziekstuk, ik veronderstel dat een goed boek…
Hoe denkt u daar eigenlijk over?’
Ik keek hem aan en zijn gezicht leek, net als dat van de schipper José, in
brons te veranderen. Ik stond met mijn mond vol tanden.
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Men zegt dat niets zo eentonig is als naar een landschap kijken vanaf een
schip. Ik vind van niet. Ik heb geleerd de verschillende aardgeuren van het
oerwoud te onderscheiden, de lucht van zwetende dieren, van smeulende
vuren in de vroege ochtend, van leven dat rottend afsterft. Het is aangenaam wanneer je van elke boom zijn unieke, trotse profiel kunt onderscheiden, de kleur van zijn bladeren, het reliëf van zijn schors, het netwerk
van zijn takken en de fijne vormen van zijn bloemtrossen. Ik geniet ervan
het verschil te zoeken in wat op elkaar lijkt.
Ik houd ervan me te bedwelmen met het landschap van het oerwoud
en wat er zich in afspeelt. Plotseling zie je een strandje waar een schildpad
met onhandige bewegingen naar het water rent. Even verder breekt een
groot stuk van de oever af en stort in de rivier. Een omvallende boom,
waarvan de wortels zich tevergeefs aan de lucht proberen vast te grijpen
in een ultieme poging zich van de dood te redden, is hiervan de oorzaak.
Wanneer ons schip even later een caboclo-boerderijtje passeert, houden de
kinderen op met vissen en beginnen ze vrolijk te zwaaien. We kruisen
vrachtschepen die zijn volgeladen met de dikke stammen van gigantische
bomen. In de verte, tegen de achtergrond van een kale, blauwe bergpiek
die zich als een toren boven het oerwoud verheft, stijgt een donkere rookwolk op. De wolken nemen net zulke grillige vormen aan als de figuren die
kleuters op een bord tekenen.
Zulke verlaten en tegelijk schitterende rivieren als de Río Negro heb ik
zelden gezien. In de twee dagen die onze tocht duurde, zijn we waarschijnlijk maar een paar andere grote schepen en nauwelijks een handvol kano’s
tegengekomen. We legden slechts in twee plaatsen aan: Barcelos en Santa
Isabel. Voor de rest waren er niet meer dan een tiental kleine dorpjes op de
oever van de Río Negro te zien.
Terwijl we door het onherbergzame landschap van die rivier voeren,
gaf een van de passagiers me een speciale bijnaam waarop ik me graag laat
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voorstaan tegenover globetrotters, antropologen, missionarissen en leiders
van humanitaire organisaties: ‘de man van vuur’. Tenslotte verlangt elk
mens ernaar als een groot avonturier bekend te staan.
We hadden nog geen twee uur gevaren toen er, na een geweldige donderslag waarvan je bijna doof werd, een enorme onweersbui met zware
windstoten boven de rivier losbrak. De bemanning sjorde grote zeildoeken
aan de reling vast om de passagiers tegen de regen te beschermen. Maar
dat was vrijwel nutteloos, tenzij je je diep in dat woud van dol heen en
weer slingerende hangmatten bevond. Omdat de harde windvlagen uit alle
richtingen kwamen, drong de regen door elke kier in de zeildoeken. Mijn
hangmat en tas raakten totaal doorweekt. Maar toen het opgehouden was
met regenen, legde ik ze in de zon en door de warme wind waren ze na een
paar uur al weer droog.
De rivieren in het Amazonegebied zijn grillig: in een paar seconden kun
je in plaats van kou hitte voelen, in plaats van schrale droogte drukkende
vochtigheid, in plaats van slaperigheid opwinding, in plaats van onverschilligheid hartstocht. En daardoor zie je steeds wanneer je in de spiegel
kijkt een ander mens.
Hoewel het schip officieel niet meer dan 70 passagiers mocht vervoeren
waren er, opeengehoopt in de hangmatten op de twee dekken, ongeveer
100 volwassenen en kinderen aan boord. Onder hen bevonden zich zo’n
20 soldaten die verlof hadden en naar hun geboortedorpen terugkeerden.
Verder een groepje knappe meisjes dat naar Manaus ging om aan een nationaal examen voor een lerarenopleiding mee te doen. Om dat diploma te
bemachtigen trokken er uit het hele Amazonegebied, vanaf de meest afgelegen plekken in het immense oerwoud, 28.000 jongeren naar de hoofdstad. De meisjes waren tijdens de tocht voortdurend aan het blokken. Op
de eerste dag speelde ik ’s avonds met twee van hen het spelletje ‘steentjeraden’, waarbij je raden moet hoeveel steentjes iemand in zijn hand verborgen houdt. In plaats van met drie steentjes, zoals in Spanje, speelden zij het
met vier. Ik won moeiteloos vanwege mijn lange ervaring in Madrileense
cafés. De meisjes trakteerde ik daarna op een colaatje.
Het eten aan boord van de Asa-Branca was niet erg best: het menu bestond zowel ’s middags als ’s avonds steevast uit taaie geroosterde kip, macaroni, rijst en bonen. Aan de achterkant op het bovenste dek opende een
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bemanningslid elke avond een grote vrieskist vol blikjes bier waarna bijna
altijd dezelfde groep passagiers, op plastic stoelen gezeten, het ene blikje
na het andere achteroversloeg, terwijl ze in de rivier een eindeloze stoet
eilanden voor zich langs zagen trekken. Het water van de Río Negro had
de kleur van een stevige Bourgogne. In een nauwe geul tussen twee eilanden ging de jongeman bij wie ik mijn kaartje had gekocht – de eigenaar en
stuurman van de Asa-Branca – samen met een helper aan boord van een
speedbootje dat ze vanaf het schip hadden laten zakken. Vervolgens bond
hij een paar waterski’s onder zijn voeten en daar, midden in het Amazonegebied, vertoonde hij onder het applaus en gejuich van bemanning en
passagiers zijn kunsten.
Toen ik op de eerste avond van de tocht bier aan het drinken was op
het bovenste dek ontmoette ik er een interessante figuur: een joviale openhartige en ontwikkelde ingenieur van 55 uit Río de Janeiro. Hij was al met
bijna iedereen aan boord bevriend en was net zoals ik per vliegtuig naar
São Gabriel gekomen om vervolgens per schip de Río Negro af te zakken.
In de komende jaren wilde hij één voor één alle rivieren in het Amazonegebied bevaren. De Río Negro was de eerste en je kon zien dat hij in een
opgewekte stemming verkeerde. Hij had veel belangstelling voor wat ik
over mijn reis vanuit Peru vertelde en sommige dingen ervan schreef hij
op in een notitieboekje.
‘Ik vind het heerlijk om zo te leven: bier drinken terwijl je in zwembroek
rondloopt. Ik haat dassen en mobiele telefoons en ik reis het liefste alleen
zodat ik me niet om anderen hoef te bekommeren en zij niet om mij. Dit
is een fantastisch schip. Niemand kijkt hier op zijn horloge, omdat de tijd
onbelangrijk is. Maar als je in de stad woont, loop je de godganse dag op
je horloge te kijken.’
Hij heette Eduardo Blanco en hij vertelde me een bijzonder verhaal dat
een verklaring geeft voor de mythe van de roze dolfijnen, in Peru bufeos en
in Brazilië bõtos geheten.
‘U moet bedenken dat in het Amazonegebied de dorpen erg ver van
elkaar liggen en dat daarom, wanneer er een feest in een dorp is, dat flink
wat dagen moet duren, anders gaan de mensen niet zo’n lange reis maken.
En wat gebeurt er tijdens zo’n lang feest, waar de mensen zoveel dansen
en drinken? Men wordt verliefd en de hartstochten laaien op. En een paar
maanden later blijken sommige meisjes in verwachting te zijn. Wat een
afgang voor de familie, niet? Nou, dan is er nog slechts één uitweg: ze werd
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door een bõto verleid, een dolfijn in de gedaante van een knappe jongeman
die op een nacht bij het dansen opdook, het meisje het hoofd op hol bracht
en voordat hij in de rivier weer verdween met haar de liefde bedreef. Op
die manier kunnen de familie en de gemeenschap vrede hebben met wat
er is gebeurd en kan het meisje gewoon aan het dorpsleven blijven deelnemen. Aan de Amazone stikt het van de dolfijnenkinderen, hoewel die op
andere plekken hoerenkinderen zouden worden genoemd.’
De meeste passagiers aan boord hadden nauwelijks iets bij zich. Ik herinner me nog altijd de gezichten van zes of zeven van hen die verschillende
keren per dag vuur bij me kwamen vragen. Ik was namelijk een van de
weinige passagiers die een aansteker had. Dat, die rij mensen die steeds
vuur bij me kwamen vragen, vond mijn vriend Eduardo Blanco erg grappig. Vandaar dat hij me die nogal hoogdravende bijnaam ‘O home do fogo’
gaf, ‘de man van vuur’. Een naam die, vanwege zijn poëtische inslag op een
schip dat zo’n primitieve rivier als de Río Negro afzakte, als een vlag op
een modderschuit stond.
De nacht voor we in Manaus aankwamen, was het volle maan. Het was
een schitterende nacht waarbij het donkere water van de rivier en de talloze eilanden die bij Anavilhanas de grootste rivierarchipel ter wereld vormen fel werd verlicht. Ergens op het schip klonk er samba uit een radio
en sommige soldaten hielden zich op rond de hangmatten van de jonge
studentes. Ik weet niet of die allemaal hun examen zouden halen in Manaus, maar misschien dat een enkele in die heldere nacht wel de dolfijn van
haar dromen vond.
Om zes uur zondagmorgen meerden we af in de haven van São Raimundo,
een buitenwijk in het noordoosten van Manaus die door toeristische gidsen als een buurt wordt afgedaan die je maar beter vermijdt. Het is inderdaad een sloppenwijk die bestaat uit van afvalmateriaal gemaakte hutten,
een achterbuurt waar de armoedzaaiers wonen, de duizenden caboclos die
elke dag massaal naar het centrum van de stad trekken om er iets op te
scharrelen waar ze weer een dag van kunnen leven. Door het visafval van
de vorige dag, waarop zich de gieren al hadden gestort, stonk het vreselijk.
Ik nam afscheid van Eduardo en liet me door een taxi – in elke haven
van Manaus staan er altijd wel een paar te wachten – naar hetzelfde hotel
brengen als waar ik de vorige keer had gezeten.
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Ik nam een kamer met airconditioning. Na een uitgebreid ontbijt kocht
ik kranten en ging terug naar mijn hotelkamer om er een lange douche te
nemen. Het grootste deel van de dag bracht ik hier door, omdat ik me niet
op straat wilde wagen in de ondraaglijke hitte die de stad geselde.
In een krant las ik een bericht dat me aan de studentes op het schip herinnerde: ‘Enige honderden van de 28.000 jongeren die naar Manaus waren
gekomen vanuit de meest afgelegen streken in het Amazonegebied voor
het jaarlijkse examen van onderwijzer kwamen te laat.’ De reden ervan
werd een paar regels lager uitgelegd: ‘In de media was het examen aangekondigd volgens de tijd in de hoofdstad Brasilia, waar het een uur later is
dan in het deel van het Amazonegebied waar Manaus ligt.’
De regeringen van Brazilië hebben er altijd voor gezorgd de controle
over het Amazonegebied goed in handen te houden. De rivier is vaak een
redding geweest in slechte economische tijden, zoals tijdens de militaire
dictatuur, en wordt meestal als de grote reserve van het land gezien. De
long, de onuitputtelijke provisiekast, een grenzeloos, genereus, door God
geschonken Eldorado dat Brazilië groot maakt en beschermt. Bovendien
weten de regeringen maar al te goed hoeveel woede de wanhoop bij de
caboclos kan veroorzaken. De enige plek in Brazilië waar het volk de macht
veroverde na een bloedige revolutie was in het Amazonegebied. Die opstandige volksbeweging, die in 1835 aan de macht kwam en in 1840 verslagen werd, staat bekend als El Cabanagem. Dit betekent zoiets als ‘krotbewoner’, aangezien de opstandelingen in eenvoudige hutjes aan de rivier
woonden. De opstandelingen namen Los Cabanos als hun oorlogsnaam
aan en in de mythen van het Amazonegebied bewaren de armen vol trots
hun herinnering.
Het is vreemd dat in de geschiedenisboeken van Brazilië en van LatijnsAmerika zo weinig over El Cabanagem is te vinden. Voor zover ik weet,
zeggen revolutionairen als Che Guevara, progressieve geschiedschrijvers
als Eduardo Galeano, protestzangers als Violeta Parra, linkse romanschrijvers als García Márquez, subversieve dichters als Neruda en zelfs de geestelijke erfgenamen van het Braziliaanse verzet tegen de militaire dictatuur
niets of nauwelijks iets over Los Cabanos.
Veel bekender dan de opstand van El Cabanagem is de verzetsbeweging
van Los Canudos omstreeks 1897 in de Braziliaanse deelstaat Bahía. Aan
de orde gesteld in onder andere het boek De opstand in Bahía van de Bra-
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ziliaanse schrijver Euclides da Cunha en de roman De oorlog van het einde
van de wereld van Vargas Llosa. De opstand van Los Cabanos bracht echter veel diepere en verdergaande sociale en politieke veranderingen teweeg
dan de geschiedschrijvers uit Latijns-Amerika willen erkennen. Sommige
van Los Cabanos geloofden dat ze de erfgenamen van de Verlichting waren en misschien waren ze dat ook wel. Los Cabanos waren echter duidelijk geen voorlopers van het marxisme, zoals sommige geschiedschrijvers
beweerden, maar vele van hen – niet allemaal – propageerden de vrijheidsgedachte die in hun eeuw leefde. En dat moesten ze met de dood bekopen.
Een van de leiders van Los Cabanos, Eduardo Nogueira Angelim,
schreef het volgende: ‘De monsters van de tirannie hakten hoofden af en
dronken bloed. Ze gebruikten zoveel geweld als ze maar konden, maar
met hun bajonetten en martelingen waren ze niet in staat de ideeën uit te
roeien. Die zijn net zo onoverwinnelijk als de wereld. De ideeën sterven
nooit!’
In deze woedende woorden klinken Danton en Robespierre door.
De geschiedenis van Brazilië kenmerkt zich door een grenzeloze vraatzucht. Misschien dat het land dit vraatzuchtige karakter van Portugal
heeft geërfd, een land dat, zoals ik hier al eerder heb verteld, net zolang
doorging oorlog tegen Spanje te voeren tot het het grootste deel van het
Amazonegebied in handen had.
Het feit wil dat in 1809 Portugese troepen, afkomstig uit Belém do Pará,
Cayenne bezetten, de hoofdstad van Frans Guyana. De Portugezen hielden dat gebied in hun macht tot 1817, het jaar waarin op de Conventie
van Parijs werd bepaald dat de Portugese troepen zich moesten terugtrekken. Maar in de tussentijd hadden de ideeën van de Franse Revolutie, die
ook in Guyana waren doorgedrongen, ‘postgevat in de gedachtewereld van
de Portugezen in Pará’, zoals Roberto Monteiro de Oliveira in zijn boek
Utopía de uma Regiaõ (De utopie van Pará ) opmerkt.
In Cayenne hadden niet alleen de heren maar ook de slaven gehoord
van de grote maatschappelijke veranderingen die door de overwinning van
de Franse Revolutie teweeg waren gebracht. De ideeën van de Verlichting
waren er wijdverbreid: iedereen kende de leus ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’. En de slaven verbonden die met de afschaffing van de slavernij.
Toen deze verlichtingsideeën Belém bereikten en zich door de provincie
Pará verspreidden, begreep het grootste deel van het volk ze erg goed, om-
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dat het principe ervan uiteindelijk op de toepassing van de mensenrechten
neerkwam.
In de streken waaruit de enorme provincie Pará bestond, die liep van
Belém aan de Atlantische Oceaan tot aan het huidige Manaus, was het
bestuur volgens Armando Alves Filho in Pontos de História de Amazõnia
(De geschiedenis van het Amazonegebied ) in handen van ‘sociale groepen,
veelal van Portugese afkomst, die traditioneel verbonden waren met de
uit de koloniale periode stammende machtsstructuren, groepen bestaand
uit ambtenaren en militairen van de provinciale regering, ondernemers en
andere bezittende klassen die met deze sector verbonden waren’.
Bijna alle overige inwoners van Pará, negers, caboclos (kleurlingarbeiders) en tapuios (indianen die niet meer in stamverband leefden en bedienden van blanken of rijke mestiezen waren), werkten op de een of andere
manier als slaven. Hun bestaan was onmenselijk. Ze bezaten nauwelijks
meer dan een schamele hut of cabaña om te slapen en leefden van hongerloontjes, stonden in de schuld bij de baas of waren simpelweg slaven. In de
ongezonde streek van Pará werd men bovendien voortdurend geteisterd
door ziekten, stierf het grootste deel van de kinderen en was de levensverwachting de laagste van heel Brazilië. De levensomstandigheden van de
slaven op de enorme landerijen van de blanke elite waren mensonterend:
behalve dat ze niets bezaten, werden ze ook buiten elke politieke besluitvorming gehouden.
Maar ook een aantal uit die elite afkomstige blanken waren ontevreden: de economische crisis in de streek, waarvoor ze de steevast door de
landsregering benoemde provinciale bestuurders verantwoordelijk hielden,
maakte dat voor hen de uiteindelijke schuld van de problemen enkel en
alleen in Río de Janeiro lag. Deze harde kern van ondernemers en intellectuelen wilde dan ook diepgravende hervormingen.
In deze sfeer van ontevredenheid was oproer – opstanden van burgers
en militairen – een regelmatig terugkerend verschijnsel in Pará. In een
poging de orde en de rust in de provincie te herstellen benoemde de regering eind 1833 Bernardo Lobo de Souza tot gouverneur, een figuur die
bekendstond als een onvermurwbare verdediger van de centralistische
politiek.
Gesteund door het leger onder bevel van José Joaquim da Silva Santiago, liet Lobo alle opposanten arresteren, opsluiten, martelen en zelfs
vermoorden. Vooral onder de intellectuelen van Pará, bij wie een grote on-
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vrede leefde die werd gevoed door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, hield hij vreselijk huis.
Het waren deze intellectuelen die het eerste grote verzet tegen Lobo
organiseerden. Een kanunnik bekend vanwege zijn felle preken, Batista
Campos, de journalist Vicente Ferreira Lavor en de advocaat Felipe Patroni stonden aan de wieg van een protestbeweging die het aftreden van
Lobo de Souza eiste. In reactie daarop sloot Lobo de priester op, die korte
tijd later overleed nadat hij had weten te vluchten.
In Belém ging het gerucht dat hij was vermoord als een lopend vuurtje
rond. In de ochtend van 6 januari 1835 verlieten honderden gewapende
negers, caboclos en tapuios hun hutten om onder aanvoering van een groep
blanke rebellen naar het regeringspaleis op te trekken. Het leger was niet
in staat hen tegen te houden.
De historica Rosa de Espíritu Santo Costa, die Los Cabanos als ‘moordenaars, bandieten en wreedaardige beulen’ kwalificeert, geeft een erg dramatisch beeld van het begin van de opstand:
‘De tapuio Felipe, bijgenaamd Mãe da Chuva (moeder van de regen),
schoot José Joaquim da Silva Santiago in de borst. Een ander schot, afgevuurd door Domingos, El Onça (de jaguar), doodde Bernardo Lobo de
Souza. Dat betekende het einde van de militaire commandant en de gouverneur van de provincie Pará. De lichamen van de twee hoogste autoriteiten in het Amazonegebied werden naar een opslagplaats in Belém gesleurd.
Daar trokken acht uur lang tapuios met vreemde bijnamen als Gigante do
Fumo (reus van rook), Onça do mato (jaguar uit het oerwoud), Sapateiro
(de schoenlapper), Remeiro (de schipper)… langs de lijken terwijl ze hen
trapten en bespuugden. Veel tapuios urineerden zelfs in het graf dat op het
kerkhof van Mercedeskerk voor hen was gedolven. Zo begon El Cabanagem.’
Nadat ze de macht hadden overgenomen installeerden de rebellen een
voorlopige regering, met aan het hoofd de blanke Félix Malcher, die in
de gevangenis van Lugar da Barra zat, in het huidige Manaus. Francisco
Vinagre werd tot militaire commandant benoemd.
Maar omdat ze geen goede leider met heldere politieke ideeën hadden – misschien dat alleen Batista Campos dat had kunnen zijn – raakten
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Los Cabanos al snel in een interne strijd verwikkeld. Malcher, een fabriekseigenaar die zelfs slaven bezat, stelde voor onmiddellijk tot een akkoord te
komen met de centrale regering in Río de Janeiro door te beloven dat ze
zich aan de macht van keizer Peter II zouden onderschikken wanneer die
de troon besteeg. Bovendien trachtte hij de meest radicale stromingen in El
Cabanagem uit te schakelen door sommige van hun leiders op te sluiten.
Zijn eigen militaire commandant, Francisco Vinagre, zette Melcher op 21
februari 1835 af, met behulp van zijn broer Antonio en andere belangrijke
leiders van de beweging, onder wie Eduardo Noguiera Angelim. Francisco
Vinagre werd daarna door de provinciale raad van Los Cabanos tot gouverneur benoemd. Malcher werd teruggestuurd naar de gevangenis in Lugar da
Barra, waar hij door de Cabano Quintiliano Barbosa werd doodgeschoten.
De nieuwe regering van Vinagre bestond uit mestiezen, negers en indianen.
‘Het was de enige volksregering uit de geschiedenis van Brazilië’, zoals de
historicus Aguinaldo Nascemento Figueiredo opmerkt.
Ook Vinagre streefde niet naar de onafhankelijkheid van het Amazonegebied. Hij onderwierp de meest radicale stromingen in El Cabanagem en
trachtte akkoorden te sluiten met de regering in Río de Janeiro. Hij stond
echter wel pal achter de democratische hervormingen die de beweging in
het bestuur van Pará tot stand had gebracht, zoals de Provinciale Wetgevende Vergadering.
De Braziliaanse regering stuurde in mei van datzelfde jaar per schip een
troepenmacht onder bevel van commandant Pedro da Cunha om Belém te
bezetten, maar door het felle verzet van Los Cabanos kon die niet landen.
In juni kreeg de invasiemacht steun van andere schepen. Op een daarvan
reisde de nieuwe, door Río de Janeiro benoemde gouverneur Manuel Jorge
Rodrigues. Francisco Vinagre wilde een akkoord met hem sluiten en er
zijn zelfs schrijvers die beweren dat hij, net als Malcher, zijn eigen mensen verraadde. Op 26 juni slaagden de regeringstroepen erin aan land te
gaan en na een reeks gevechten, die zich tot het nabijgelegen Vigía bij de
monding van de Amazone uitbreidden, werd Vinagre gevangengenomen
en naar een strafkamp in een afgelegen gebied gestuurd. Het overgrote
deel van Los Cabanos vluchtten het Amazonegebied in naar steden als
Santarém, Manaus en Tefé, die zich de maanden ervoor volledig achter het
rebellenregime hadden geschaard.
Nadat Los Cabanos zich onder leiding van Eduardo Noguiera Angelim
en Antonio Vinagre hadden gehergroepeerd, voerden ze in augustus een
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tegenaanval uit waarbij Belém werd heroverd. Antonio Vinagre vond tijdens de gevechten de dood, waarop Angelim als nieuwe gouverneur werd
gekozen. De interne strijd bleef de rebellenbeweging echter parten spelen:
Angelim, eigenaar van een groot productiebos en bezitter van meer dan
zeventig slaven, stond huiverig tegenover veel van de politieke hervormingen die de meest radicale Cabanos eisten. Hij twijfelde geen moment
om zijn tegenstanders te laten fusilleren, zoals een neger met de bijnaam
Patriot, die de afschaffing van de slavernij in de hele provincie Pará eiste.
Intussen kwamen er meer schepen met regeringstroepen naar Belém.
Omdat die erin slaagden de stad volledig te omsingelen, ontstonden er
ernstige voedseltekorten. Er brak bovendien een pokkenepidemie uit in de
stad, waardoor de situatie in korte tijd onhoudbaar werd. In mei 1836 trokken Los Cabanos zich stroomopwaarts langs de Amazone terug waarna
de regeringtroepen onder bevel van Soares de Andreia Belém innamen en
ertoe overgingen de orde en de rust in de streek te herstellen.
Dat was trouwens niet zo eenvoudig. Want hoewel de politieke macht
van Los Cabanos in de grote steden onmiddellijk in elkaar stortte, bleven
veel gewapende bendes de regeringstroepen vanuit het oerwoud bestoken.
Angelim werd gevangengenomen, maar er stonden nieuwe leiders klaar
om een taaie en harde guerrillastrijd aan te voeren. In die periode vloeide
er veel bloed in het Amazonegebied. De oorlog eindigde pas toen de Braziliaanse regering in november 1839 amnestie voor de rebellen afkondigde.
In januari 1840 gaven 300 Cabanos zich ten noordwesten van Belém, bij
de monding van de Amazone over. In maart van datzelfde jaar leverden
in Luzéa de laatste 800 rebellen hun wapens in. De gevangengenomen
leiders werden in de maanden daarna vrijgelaten.
El Cabanagem is in Brazilië nog niet echt serieus bestudeerd. Volgens sommigen was het een bandeloze en anarchistische beweging die de ontwikkeling van het Amazonegebied tientallen jaren vertraagde. Volgens anderen
was het zowat een schoolvoorbeeld van een proletarische revolutie.
Feit is dat voordat de opstand begon er 100.000 mensen in de provincie
Pará woonden. Aan het einde van de oorlog waren er meer dan 40.000
omgekomen door de gevechten, de executies en de strafcampagnes van de
regeringstroepen. Die laatste brandden hele dorpen met inwoners en al
plat, wanneer er maar het vermoeden van collaboratie met Los Cabanos
bestond. Alleen al in Belém daalde in de periode van de opstand het aan-
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tal inwoners met 10.000. Een van de eerste bestuurlijke besluiten die de
centrale regering na de oorlog nam, was om de provincie Pará in tweeën te
delen door een nieuwe provincie te creëren: de huidige provincie Amazone
met als hoofdstad Manaus.
Vandaag de dag hebben de nakomelingen van Los Cabanos nauwelijks
voldoende om van te leven. Als ze niet tegen hongerloontjes werken, staan
ze voortdurend bij hun baas in de schuld of werken ze soms zelfs net zoals
vroeger als slaven. Ze wonen in ongezonde hutten met een gemiddelde
levensverwachting die dezelfde is als 200 jaar geleden. Wat is er eigenlijk
veranderd in het Amazonegebied?
In Manaus kun je de nakomelingen van Los Cabanos zien rondhangen in
de achterbuurten die de toeristische gidsen ‘afraden’ of in de havens bij het
centrum, op zoek naar willekeurig welk werk waarmee ze een paar riais kunnen verdienen. En de meisjes trekken in de avond naar de buurt bij het operagebouw om met hun lichaam wat armzalige grijpstuivers bij te verdienen.
Cabanos voor een dag, slaven voor altijd: dit motto drukt het beste de
ellende uit die er op de oevers van de grootste rivier op aarde heerst.
Wanneer hij het in zijn boek Historische studies over het Amazonegebied
over El Cabanagem heeft, citeert de historicus Pontes Filho het volgende
gedicht van Doris Cavalho:
‘Aan de borst van het volk gelegen
worden de heren gestaag moddervet
terwijl het volk slechts keien rest
om als borst in hun mond te nemen.’
In een kantoortje in de haven kocht ik een kaartje voor een schip dat meteen de volgende dag naar Belém do Pará zou vertrekken. Het heette Coraçado Nicolás en bood plaats aan maar liefst 570 passagiers. Ik stelde me
voor dat het zo’n enorm cruiseschip moest zijn. Omdat ik me moe en op
een nogal vreemde manier slapjes voelde, nam ik een individuele hut in
de eerste klasse met airconditioning voor een prijs van 50 euro, inclusief
maaltijden. In vergelijking met wat ik gewend was op de Amazone leek
het werkelijk een luxueus schip te zijn.
Maar toen ik de volgende dag een uur voordat het schip zou vertrekken in
de haven aankwam, werd me bij de douane verteld dat de reis wegens averij
niet doorging. Ik had de keus om óf een paar dagen in Manaus te blijven
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wachten tot het schip was gerepareerd óf om een recreio te nemen die om
vier uur ’s middags naar Santarém zou vertrekken, een reis die in theorie 32
uur zou duren. Vanuit Santarém waren er goede verbindingen met Belém.
Omdat ik voor het laatste koos, kreeg ik het grootste deel van mijn
geld terug en scheepte me in op de Cándido IX, een erg oud schip dat
al overvol was toen ik aan boord kwam. Nadat ik mijn hangmat aan dek
had opgehangen rookte ik een sigaretje bij de reling in afwachting van ons
vertrek. Ik schatte dat de Cándido IX zo’n 30 meter lang en zo’n 7 meter
breed was. Er waren ongeveer 50 passagiers aan boord.
Een tijdje na ons vertrek maakte ik kennis met twee jonge studenten uit
Barcelona, Uri en César, die al twee maanden door Zuid-Amerika aan het
trekken waren. Bij de bar op het bovenste dek namen we in de buitenlucht
een paar broodjes als avondeten. Terwijl we naar het oosten voeren en
een schitterende zonsondergang de hemel in vuur en vlam zette, werd die
enorme Amazone alsmaar breder en breder.
Als zoveel nachten daarvoor bracht ook die nacht een invasie van insecten
met zich mee: ze waren echt overal, op de vloeren, de wanden en fladderend rond de lampen. De hitte was enorm. In de ochtend was het iets
afgekoeld. De zoete bolletjes, even plakkerig als stijfsel, die we bij het ontbijt kregen voorgezet werden gelukkig door een heerlijke cafetinho goedgemaakt. Veel passagiers lazen de Bijbel. Op de uitgestrekte steppen van
de rivier kruisten we enorme, lege vrachtschepen die op weg waren naar
Manaus. Op de oevers waren steeds meer dorpjes te zien. Het oerwoud
trok zich terug om plaats te maken voor onafzienbare weilanden waarin
grote kudden vee stonden te grazen.
Bij de bar, op het bovenste dek, de koelste plek van het schip, stond er
steeds harde muziek op die wanneer het rap was me werkelijk te veel werd,
maar wanneer het bossanova of ballades betrof me aangenaam in de oren
klonk. Ik herinner me de volgende woorden uit een ballade:
‘Met een leeg gevoel in het leven staan,
Och, saudade, wat schenk je me een weemoed:
Dagen zonder zon, nachten zonder maan.’
Het begrip saudade heeft me altijd erg aangestaan. Het is voor mij onlosmakelijk verbonden met een aangenaam gevoel van nostalgie.
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Om 12 uur legden we nauwelijks 20 minuten in de haven van Parintins
aan: net lang genoeg om vracht te lossen en te laden en passagiers van en
aan boord te laten gaan. Het stadje is berucht vanwege het Boi-Bumbá,
een feest van Afrikaans-Europese oorsprong dat elk jaar aan het eind van
juni wordt gevierd. Theater, dans, muziek, verhalen en legendes uit het
Amazonegebied vormen de ingrediënten van een groot festijn waarin de
symbolische roof, dood en wederopstanding van een os centraal staat. Na
het carnaval van Río is het het populairste feest van Brazilië.
Het Boi-Bumbáfeest symboliseert de overwinning van de veeboeren op
het oerwoud. Het drukt de trots uit van de kolonisten die het Amazonegebied veroverden.
Terwijl ik in mijn hangmat met gesloten ogen naar het harde geronk van
de motor, het gekraak van de houten romp en het slaan van de golven tegen de boeg luisterde, kreeg ik een gevoel van gewichtloosheid. Bijna alsof
ik vloog, waarbij de tijd niet meer leek te bestaan.
Toen ik wakker werd, bestond het landschap alleen nog maar uit uitgestrekte weilanden met prikkeldraad eromheen waarin dikke, witte zeboes
en zwarte buffels rondliepen als koningen die zich hadden volgevreten met
mals gras. De vele rookwolken verraadden een grote menselijke aanwezigheid en plotseling voelde ik een weemoed naar verre oerwouden. Maar de
zonsondergangen bleven even indrukwekkend als voorheen.
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Om één uur ’s nachts werden we midden op de rivier door de politie aangehouden. Een tiental agenten bewapend met indrukwekkende geweren
kwamen aan boord en doorzochten zowat alle bagage. Van de buitenlanders
wilden ze de paspoorten zien om de visa te controleren. Behalve Uri, César
en ik waren er vijf of zes jonge Canadezen aan boord van de Cándido IX.
Een uur later konden we doorvaren. Er stak plotseling een erg koude
wind op. Die blies zo hard dat we in onze hangmatten tegen elkaar aan
sloegen. Ik had een trucje bedacht om dat te voorkomen: al naargelang het
uitkwam, stak ik mijn voet of elleboog buitenboord om de hangmatten van
mijn buren af te houden, maar ik geloof dat zij hetzelfde deden, terwijl ze
voorwendden te slapen.
De kou werd me teveel. Ik klom uit mijn hangmat en liep naar die van
Uri om hem wakker te maken.
‘Heb jij het ook zo koud?’
‘Nee. De wind is warm.’
Ik liep naar het onderste dek om daar bij het trapgat van de machinekamer te gaan staan. Beneden zag ik de machinisten zweten en een wolk
warme lucht steeg langs de trap omhoog. Ik dook ineen op een tree in de
hoop dat ik het zo weer wat warmer zou krijgen.
Het was merkwaardig: de kou kwam niet van buiten maar van binnen uit
mijn lichaam. Omdat geen enkele externe warmtebron die kou kon verdrijven leek het of ik van binnen bevroor. Ik dacht dat ik malaria had opgelopen.
Iets na vier uur ’s morgens kwamen we in Santarém aan. De schipper
van de Cándido IX zei ons dat we nog wat aan boord van het schip konden
blijven rusten alvorens over te stappen op een schip naar Belém. Ik vroeg
aan een bemanningslid of er taxi’s in de haven waren. Vriendelijk bood hij
aan er eentje voor me te zoeken bij de bijna totaal verlaten aanlegplaats.
Toen hij uiteindelijk met een taxi terugkwam, zei ik tegen de chauffeur me
naar het beste hotel van de stad te brengen.
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De naam van het hotel heb ik niet genoteerd. Ik herinner me dat ik
een hoge trap op moest om bij de ingang te komen en vervolgens een nog
hogere naar de kamers. Ik had airconditioning in mijn kamer. Die draaide
ik echter uit alvorens me in twee dekens in te pakken. Ik was zo slap als
een vaatdoek en had het gevoel alsof ik zojuist een flinke aframmeling had
gekregen.
Een paar uur later voelde ik me wat beter. Ik kocht een thermometer en
stelde vast dat ik lichte koorts had: 37 graden. Ik liep Uri en César tegen
het lijf: het schip naar Belém vertrok pas de volgende dag en die ochtend
gingen ze met de bus naar Alter do Chão, een groot strand aan de Tapajós,
de rivier die precies bij Santarém in de Amazone uitmondt. Ik voelde er
echter niets voor met hen mee te gaan.
In plaats daarvan ging ik naar een kliniek, waar ik door een Colombiaanse
arts werd geholpen. Volgens hem had ik waarschijnlijk een zware verkoudheid opgelopen, maar omdat ik erop bleef staan dat het wel eens malaria kon
zijn, liet hij een bloedonderzoek bij me doen. De resultaten daarvan zouden
pas de volgende ochtend bekend zijn. Tot die tijd schreef hij me medicijnen
tegen de griep voor waardoor ik me wat beter ging voelen.
Tegen de avond maakte ik een korte wandeling over de boulevard, bij
de monding van de Tapajós. Santarém is een mooie stad: ze ligt vlak aan
de rivier en heeft veel koloniale gebouwen. ’s Nachts koelt het er af zoals
aan de Middellandse Zee in de herfst. Ik zag er veel meer blanken dan in
Manaus maar vooral veel meer dan in Tabatinga, Tefé of Coarí. Naarmate
je dichter bij de monding van de Amazone komt, neemt het aantal kleurlingen af.
Op het terras van de Mascote, een vrolijk restaurant aan de boulevard,
trof ik opnieuw mijn vrienden uit Barcelona. Zij genoten van pirarucúfilet,
terwijl ik nauwelijks in staat was een slokje bier te nemen. Wanneer ik
probeerde te roken werd ik misselijk.
Ik besloot niet aan boord van het schip naar Belém te gaan en in Santarém te blijven tot ik weer helemaal de oude was. Ik nam dan ook afscheid
van mijn vrienden. De volgende morgen kreeg ik de resultaten van het
bloedonderzoek: de diagnose was dengue.
Dengue is een ziekte die net als malaria door een mug wordt overgebracht,
maar ze is slechts dodelijk in vijf procent van de gevallen, wanneer ze met
bloedingen gepaard gaat, iets wat bij blanken erg zelden voorkomt. De arts
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schreef me medicijnen tegen ontstekingen voor en drong er bij me op aan
twee of drie dagen het bed te houden. In die tijd zou ik er bovenop komen.
Hij vertelde me iets merkwaardigs: de denguemug steekt overdag terwijl de
malariamug ’s nachts steekt. Klaarblijkelijk verdelen ze de buit dus eerlijk.
‘Maar beter nog dan naar uw hotelkamer te gaan’, zei de arts, ‘is het
strand van Alter do Chão. Daar zult u het snelst genezen.’
Vervolgens gaf hij me een toeristische folder over het strand.
Ik belde mijn vrouw om haar het laatste nieuws over mijn ziekte te vertellen en zij stond erop naar mij toe te komen. Met het voorbijgaan van
de dagen voelde ik me steeds zwakker worden en had alleen maar zin in
water. Het ontbrak me aan de kracht om door de stad te wandelen en soms
was ik niet eens in staat de trap vanaf de receptie van het hotel naar mijn
kamer op te gaan.
Vijf dagen nadat ik de beslissing had genomen om in Santarém te blijven,
kwam mijn vrouw na een vliegreis van 28 uur vanuit Madrid aan. Ik geloof
dat vanaf het moment waarop ik de vat op mezelf verloor en de hele zaak
aan haar overliet, alles in een soort droom veranderde. In mijn dagboek staat
in een onduidelijk handschrift deze opmerking genoteerd: ‘Er overkomt me
iets vreemds, alsof binnen in me hevige maar stille vulkaanuitbarstingen
plaatsvinden. Ik blijf geloven dat ik heel goed malaria kan hebben.’
Ik herinner me de rustige vlucht naar Belém do Pará de volgende dag,
die nauwelijks een uur duurde. Daarna de taxi naar het hotel en de beelden
van een kleurrijke, bruisende stad, waarbij het hotsen van de taxi mijn
broze botten dreigde te breken.
Ik herinner me ook hoe ik later die dag met een ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hoe, toen we over het asfalt vol gaten van Belém
scheurden en het urinezuur mijn lichaam aanvrat, ik het uitkermde vanwege de ondraaglijke pijn in mijn botten en gewrichten. Hoe ik uiteindelijk
op een zaal van de intensive care terechtkwam, met rennende verplegers,
slangen en maskertjes, naalden in mijn polsen, bloedvlekken op de lakens,
infusievloeistof en pijnstillers. En hoe de pijn langzaam minder werd en ik
in een eindeloze slaap wegzakte.
Ik was besmet met de Plasmodium Falciparum, de parasiet die alle dodelijke gevallen van malaria veroorzaakt. Ik droeg de ziekte al negen dagen
onder de leden, mijn nieren functioneerden niet meer en mijn bloed zat vol

376 | de helse rivier. een reis langs de amazone

urinezuur. Het enige wat er te proberen viel was snel een of twee nierdialyses en bloedtransfusies te doen, waarna mijn lot in handen van God of
de duivel lag. Dat heb ik vanzelfsprekend pas later gehoord. En wat heb ik
toen die Colombiaanse arts uit Santarém vervloekt, een zekere Edgar Bueno, die dengue als diagnose had gesteld, waardoor negen kostbare dagen
om me een behandeling te geven verloren gingen. In de diepe verdoving
waarin ik was weggezakt, hoorde ik mijn vrouw tegen me zeggen: ‘Je kinderen komen samen met je broer José vanuit Madrid. De artsen zeggen
dat je erg sterk bent.’ Aan de dood dacht ik niet, op dat moment was ik
überhaupt niet meer tot denken in staat.
In mijn ijldromen zag ik de malariaparasiet, die er ongeveer hetzelfde
uitzag als in de beschrijving die dokter Patarroyo een aantal weken eerder
in Leticia had gegeven: een peervormig beestje, week, vettig en blind…
dat zich een weg door mijn lichaam vrat, terwijl het rode bloedlichaampjes
liet exploderen alsof het een spelletje was, om ze vervolgens te verslinden.
Ik zag een vijand noch iets onaangenaams in dat beestje. Het deed gewoon
zijn werk goed, meer niet.
De zaal van de intensive care besloeg zo’n 80 vierkante meter en de 12
bedden die er stonden, waren allemaal bezet. Het aantal verplegers en artsen, die in ploegendienst werkten, was ongeveer het dubbele van het aantal
zieken. Er was een kamer naast de zaal waar het personeel dat nachtdienst
had om de beurt kon slapen.
Ik kon het verloop van mijn hartslag volgen op een scherm boven mijn
bed. Dit onbelangrijke detail gaf me in ieder geval de hoop dat ik nog in
leven was. Ik had nog nooit eerder een katheter ingebracht gekregen en op
de momenten dat ik min of meer bij bewustzijn was vermaakte ik me met
de gedachte dat dat de ideale oplossing was om de siësta wat aangenamer
te maken. De katheter lost namelijk heel eenvoudig en zonder dat je er iets
van merkt dat vervelende probleem op dat je tijdens de siësta altijd moet
opstaan om te gaan plassen.
Ik had last van claustrofobie en herinnerde me de frisse wind en de
weidse lucht van de baai bij Vigo, een plaats waar ik slechts één keer in
mijn leven ben geweest. Soms had ik ook zin om te dansen en dan viel
me die ranchera te binnen die in alle bars van Leticia te horen was, toen ik
daar een paar weken geleden rondliep. Op die ranchera wilde ik – plotseling weer helemaal jong – dansen met mijn vrouw alsof het een langzame,
stijlvolle en aangename wals was waarbij ik de tekst zong:
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‘De dag gaat veel te vlug voorbij wanneer wij tweeën samen zijn,
zonet was het nog middag terwijl nu de ochtendzon ons beschijnt,
alleen wij weten heel diep van binnen dat dit nooit verdwijnt.
Maar vandaag praat de wind honderduit met de prille bloemen,
het lijkt wel of die slechts onze grote liefde willen noemen
zodat wij ons voor altijd met het leven zullen verzoenen.
Kus me zo langzaam dat ons geluk eeuwig voort blijft leven,
want deze schitterende liefde die ons zomaar werd gegeven
heeft vast en zeker de zegen van de Almachtige meegekregen.’
Ik ben niet godsdienstig en heb nooit een verlangen gevoeld om te bidden,
hoewel ik degenen die dat voor mij deden nog altijd dankbaar ben.
De zaal van de intensive care had geen ramen, in ieder geval niet voor zover ik vanuit mijn bed kon zien. Dag en nacht bestonden er niet. Saudade
was het enige wat er heerste.
Sommige nachten was er een vrouwelijke arts met een vlak, rond en sereen gezicht, als van de Maagd María. Het was een erg zachtaardige vrouw
die in het Frans praatte en me zei dat ik de malaria zou overwinnen. Soms
kwamen er ook twee meisjes die psychologische hulpverleners waren. Ik
kreeg meestal hoofdpijn van hun idiote vragen maar ze bedoelden het
goed. Die meisjes leken wel het resultaat van een kloonexperiment te zijn.
Toen ik weer min of meer bij bewustzijn was gekomen zag ik dat alle
zieken, behalve ik, een groot wit kruis op hun buik hadden staan met een
fijne rode lijn in het midden, zoals van de kruisridders uit de Middeleeuwen. Dat verbaasde me. Was dat omdat zij Brazilianen waren en ik
een buitenlander of hadden ze soms om de laatste sacramenten gevraagd?
Later hoorde ik dat die mensen een openhartoperatie hadden ondergaan
en het kruis vormde het litteken daarvan. Ik was de enige malariapatiënt
op de zaal.
Op een dag, toen ik nog altijd ijlde, werd er een man op een brancard de
zaal in gereden. Hij was naakt en kermde hevig, terwijl hij hard op de borst
werd geslagen door twee verplegers en twee andere hem bij zijn armen en
benen vasthielden. Zijn lichaam schokte hevig en de vuistslagen die hij
kreeg, waren zo hard dat het leek of zijn ribben zouden breken.
In mijn ijldromen dacht ik dat hij zich misschien slecht gedragen had,
in zijn bed had geplast of zoiets dergelijks, en dat hij daarom werd afge-
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straft. Ik hoopte maar dat de verplegers mij niet zouden zien en ik verborg
mijn gezicht zo goed als ik kon onder de lakens.
Later begreep ik dat ze hem probeerden te redden van een hartinfarct.
Dat was ze inderdaad gelukt: de volgende dag hoorde ik de man met een
erg zwakke stem om water vragen.
Mijn waarneming van de buitenwereld was vreemd en dat bleef zelfs
nadat ik het ziekenhuis had verlaten nog vele dagen zo. Ik had het gevoel
linkshandig te zijn, terwijl ik wist dat dat niet zo was. Ik had de indruk de
dingen vanuit een gezichtshoek te zien die heel anders was dan gewoonlijk. Ik verbeeldde me dat mijn baardharen en nagels naar binnen groeiden
in plaats van naar buiten. Ik dacht dat ik scheel keek en dat ik wanneer ik
uit bed kwam en ging lopen zou waggelen als een eend. De ruimte rondom
me, zelfs toen ik weer op straat liep nadat ik uit het ziekenhuis was ontslagen, leek me benauwd en ik had het gevoel alsof ik in een tunnel zat.
De bewegingen van de mensen leken me traag en voorspelbaar. Hetzelfde
had ik toen ik naar voetbal op televisie keek: de wedstrijd verliep uitermate
langzaam en voordat een speler de bal raakte wist ik al welke richting die
op zou gaan. Ook het einde van films zag ik duidelijk voor me en bij misdaadfilms had ik meteen door wie de moordenaar was. Kortom, de manier
waarop ik gewoonlijk de dingen waarnam, was totaal ontwricht.
En het tijdsverloop? Ik heb nog altijd het gevoel dat vier dagen van
mijn leven in rook zijn opgegaan, er niet zijn geweest, niet hebben bestaan. Ik kan ze me totaal niet herinneren en mijn vrouw, kinderen en
broer José hebben me al evenmin goed uit kunnen leggen wat er in die
periode waarvan ikzelf niets afweet, is gebeurd. Er gebeurden dingen
waarvan ik zeker wist dat ze al uren daarvoor hadden plaatsgevonden.
Net zoals er van dronkenlappen wordt gezegd dat ze dubbel zien, zo
maakte ik veel dingen dubbel mee. Die leken al gebeurd te zijn voordat
ze zich in werkelijkheid voltrokken. Ik had mijn leven achter me in plaats
van voor me.
Ik geloof dat ik op een dag dacht dat ik ging sterven, dat de tijd razendsnel voorbijging terwijl ikzelf stilstond, zonder dat ik me er druk over
maakte dat alles en iedereen van me wegvluchtte, zich zonder een moment
te stoppen steeds verder van me verwijderde, alsof ze door een woeste rivier werden meegesleurd, tot ik ze uit het zicht verloor in een bocht met
een verblindend licht waarover de spookachtige schaduwen van bomen
vielen, die op hun beurt oplosten in een vreselijk schel licht.
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Dat visioen maakte me droevig noch bang, en zelfs medelijden voelde
ik niet, alleen een zekere berusting veroorzaakt door de tegelijk banale en
absurde situatie waarin ik me bevond.
Ook nadat ik uit het ziekenhuis in Belém was ontslagen, moest ik nog
regelmatig voor onderzoek terugkeren. Vanuit de taxi gezien leek Belém
me een in vreemde, onwerkelijke kleuren geschilderde spookstad. Ik had
de indruk alsof het in een soort glazen stopfles vol stroperige lucht zat.
Daarin zweefden grote pastelkleurige of fel blauwe koloniale paleizen,
modernistische pleinen, gebouwen in art deco-stijl en brede lanen met een
erehaag van lommerrijke mangobomen.
Op een avond, toen we vanuit het ziekenhuis naar het hotel terugkeerden, vroeg ik mijn vrouw om in de haven te stoppen, in de buurt van de
markt O Vero Peso. Omdat het laagwater was, lag de rivierbedding droog
en tussen de schepen liepen honderden kalkoengieren, die Zuid-Amerikaanse gieren die de Brazilianen urubúes noemen, op zoek naar visresten.
Ze liepen onbeholpen, als de heksen van Shakespeare, want demonen, en
ook de duivel zelf, worden altijd als klungelige wezens voorgesteld. De
vissers zaten kaart te spelen aan boord van de galeiras, die zo karakteristieke zeilboten van de Amazonedelta. Ze waren in afwachting van de
vloed waardoor ze bij zonsopgang weer de rivier op konden varen. Alles in
Belém had een Antilliaanse sfeer, alsof er in de haven een wind stond die
de onverschilligheid van de mesties aanvoerde, zijn wrok tegen de geschiedenis. Wie niet gelooft dat deze wrok bestaat, is simpelweg niet in staat in
de ogen van de mestiezen te lezen.
Wat een lugubere indruk maakte die immense, grauwe, kwaadaardige
en alles verslindende rivier die zich ver buiten het havenhoofd had teruggetrokken en in de verte aan het eiland Marajó lebberde.
Het Parágebied heb ik nauwelijks kunnen bekijken. Maar ik stel het me
voor als een woeste streek waarin de Amazone met vlijmscherpe kaken
het vlees en de botten van een weerloze planeet, onze aardbol, vermorzelt
alvorens die met een diep gerochel helemaal op te slokken.
Het privéziekenhuis waar ze me van malaria genazen, was schoon en
voor zover ik kon beoordelen efficiënt. Het heette Luiz I, Hospital de la
Beneficencia Portuguesa. Ik ben er nooit achter gekomen of het nu één
arts was die me het leven had gered of een team. Er waren op zijn minst
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vijf artsen, drie mannen en twee vrouwen. Het viel me vaak op dat ze
behoorlijk verschillend dachten. Een van de vrouwelijke artsen wilde me
onmiddellijk uit het ziekenhuis ontslaan nadat ik van de intensive care
gekomen was. Maar even later kwam de andere en die trok die orders
weer in.
Dokter Heder had in de Verenigde Staten gestudeerd. Op een dag zei
hij me: ‘U gelooft toch in God, niet?’ En zonder mijn antwoord af te wachten voegde hij eraan toe: ‘Wel, God heeft ons allemaal een missie gegeven
en pas wanneer die volbracht is, kunnen we sterven. U moet nog altijd uw
missie op aarde volbrengen, daarom bent u niet gestorven.’
Maar een andere arts, Antonio Carlos geheten en gespecialiseerd in
spoedgevallen, zei me daarna: ‘Over dit soort dingen heeft God erg weinig
macht: de eerste nierdialyse die u kreeg toen u werd binnengebracht had
geen effect, de tweede wel. Dat we het nog een tweede keer geprobeerd
hebben, is uw redding geweest.’ Zou Antonio Carlos dat besluit soms genomen hebben? Ik heb het hem niet gevraagd, omdat ik dacht dat hij daar
waarschijnlijk toch geen antwoord op zou geven.
De presidentsverkiezingen stonden voor de deur. Heder verzekerde
me dat als de kandidaat van links, Lula da Silva, won het land naar de
bliksem zou gaan en hij naar de Verenigde Staten zou vertrekken om
werk te zoeken. Antonio Carlos echter had al zijn hoop op de overwinning van Lula gesteld: ‘Het is de laatste grote kans om dit land rechtvaardig te maken.’
Heder was ongetwijfeld een goede dokter die naast dat hij hoofdarts
was in het ziekenhuis waarin ik werd behandeld, ook een privékliniek had.
Antonio Carlos werkte behalve in dit ziekenhuis ook nog in twee openbare ziekenhuizen, eentje in een achterbuurt van Belém. Heder richtte
zich met hart en ziel op onderzoek. Het enige wat Antonio Carlos wilde,
was geld verdienen om de installaties en instrumenten van het openbare
ziekenhuis in Belém te verbeteren.
Toen ik uit het ziekenhuis ontslagen werd, schreef ik een brief om alle
doktoren en verplegers te bedanken die bij mijn behandeling betrokken
waren geweest. Heder borg die brief met een ernstig gezicht in een la op
nadat hij me had gezegd dat hij hem in ging lijsten en op de intensive care
aan de muur zou hangen.
Ik wist dat hij dat echt zou doen, want toen ik op de intensive care
lag, had ik daar een brief van een Noord-Amerikaan gezien die ze van
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een hartinfarct hadden gered. ’s Lands wijs, ’s lands eer, zoals het spreekwoord zegt. En waarschijnlijk verwachtten ook zij iets dergelijks van
mijn kant.
Om het maar eens duidelijk te zeggen: ik ontvluchtte Belém nog voordat ik helemaal genezen was. De malaria is een parasiet die zich voedt
door talloze rode bloedlichaampjes te verslinden. Gebrek aan rode bloedlichaampjes veroorzaakt bloedarmoede, iets waarvan het lichaam zich
slechts langzaam, enkel met natuurlijke middelen en wat medicijnen, zelfs
nadat de parasiet zelf al is uitgeschakeld, kan herstellen. Omdat bloedarmoede ondermeer zuurstofgebrek veroorzaakt, wordt het in zulke gevallen, vanwege een verhoogd risico op een hartinfarct, afgeraden per vliegtuig te reizen. Gezondheid vormt gewoonlijk slechts een labiel evenwicht
van positieve en negatieve factoren…
Heder bood me een oplossing aan: een bloedtransfusie. Ik kreeg een
halve liter bloed geïnjecteerd, een soort ‘shot’ rode bloedlichaampjes. Het
enige risico dat je bij zo’n transfusie loopt, is met hepatitis, aids of een hele
rist andere, via het bloed overgebrachte ziekten te worden geïnfecteerd. Ik
liep echter geen enkele ziekte op en kon dus eindelijk per vliegtuig aan de
Amazone ontsnappen waarbij ik, als ik er nu aan terugdenk, besef dat ik
veel geluk heb gehad.
Niettemin voelde ik het in de dagen voordat ik uit Belém zou vertrekken
als een soort kleine nederlaag dat ik weliswaar de plek had gezien waar de
Amazone wordt geboren maar niet, zelfs niet heel eventjes, de plek waar
die enorme krachtpatser sterft en wordt overwonnen door een veel sterker
wezen: de oceaan.
Zeker is dat het die reus van een rivier moeite kost zich gewonnen te
geven. Voordat hij de Atlantische Oceaan bereikt, splitst de Amazone zich
in duizenden geulen, waaiert hij uit in honderden armen, in tientallen rivieren met nieuwe namen die slechts de verstrooide fragmenten van één
enkele rivier zijn, om uiteindelijk uitgeput stuk te lopen op de zandverstuivingen van Marajó, een eiland met dezelfde oppervlakte als Zwitserland
dat de woeste stroom van de rivier afremt alvorens die in zee uitmondt.
De Amazonedelta is een universum van zandverstuivingen, draaikolken,
asgrijze oerwouden, wind en hitte, eb en vloed: een chaos waar de oceaan
woest tekeergaat en die je onmogelijk helemaal kunt kennen, zelfs niet
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wanneer je er een half leven voor neemt. Te midden van dat grauwe water
dat tegen de avond oranje lijkt, heerst er een weelderige, grillige plantengroei. Anders dan landinwaarts aan de oevers van de rivieren blijven de
bomen hier overeind staan zonder in het water te vallen. In de streek van
Pará, vlakbij de zee, lijken ze uit het water zelf omhoog te schieten, als
mangroves die er in deze eenzame uithoek uiteindelijk in geslaagd zijn om
zich in een hoge bomensoort te veranderen.
Er is geen landschap ter wereld dat zich kan meten met de eindeloosheid van deze woeste afgrond die de monding van de Amazone is. De delta
is ongeveer 250 kilometer breed en de sedimenten van de rivier worden tot
op zo’n 300 kilometer van de monding meegevoerd de Atlantische Oceaan
in. Eb en vloed zijn tot op 650 kilometer stroomopwaarts merkbaar en de
golven kunnen in de delta zelf een snelheid van meer dan 65 kilometer per
uur en een grote hoogte bereiken.
Als je dit alles hebt gezien, hoe kun je er dan nog aan twijfelen dat de
Amazone onoverwinnelijk is?
Twee dagen voordat we naar Río zouden vliegen en van daaruit naar
Spanje wist ik mijn vrouw ervan te overtuigen om in ieder geval bij een
van de mondingen van de Amazone te gaan kijken. Op de kaart is vanuit
Belém het meest nabijgelegen dorp aan de oceaan São Caetano de Odivelas, dat op zo’n 150 kilometer ten noordwesten ligt. We charterden een
splinternieuwe taxi met airconditioning om de reis te maken. De chauffeur
heette Max.
Omdat we dicht bij de evenaar waren, was het onderweg al vroeg erg
warm. Max was zo weg van zijn nieuwe auto dat hij meer naar alle meters
en knoppen op het dashboard keek dan voor zich op de weg. Ik vermoed
dat we minstens een paar keer op het punt stonden onszelf dood te rijden,
terwijl Max uiterst zorgvuldig met een doekje het dasboard schoonwreef
en we plotseling op de andere weghelft terechtkwamen. In dat soort gevallen moet je niet beleefd blijven, vooral niet als jij degene bent die betaalt.
En omdat ik bovendien zojuist aan malaria was ontsnapt, had ik er bepaald geen behoefte aan op zo’n idiote manier om het leven te komen. Ik
schreeuwde hem dan ook toe, waarop hij ernstig knikte en het dashboard
liet voor wat het was. Maar na een tijdje begon hij gewoon weer opnieuw.
Dat we onszelf niet doodgereden hebben, mag duidelijk zijn, maar als Max
taxichauffeur is gebleven sinds ik twee jaar geleden uit Belém vertrok en
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iemand hem opnieuw heeft gecharterd om in de streek rond de stad te
rijden, dan is het het meest waarschijnlijk dat hij nu niet meer in leven is.
Dat hij in vrede mag rusten.
Om half tien stopten we in Vigía, een van de oudste steden van Brazilië,
dat aan een arm van de Amazone ligt die merkwaardig genoeg GuajaráMirim heet. Dezelfde naam als het station waar de spoorweg van de duivel, de lijn Madeira-Mamoré eindigde. Men zegt dat Vigía vandaag de
dag 40.000 inwoners heeft en volgens de geschiedenisboeken werd er bij
de stad een van de zwaarste gevechten van de Cabanagemopstand geleverd. Het is een mooie plaats met een schitterende, in een vreemde koloniale stijl gebouwde kerk uit de 18e eeuw, Madre de Dios genaamd. Net zoals
bij veel Portugese kerken is de gevel wit en blauw geschilderd.
Het was een feestdag en de meeste galeiras lagen dan ook aan de steiger.
Behoorlijk breed, zo’n zeven tot acht meter lang en voorzien van een ruim
achterdek met een sierlijke balustrade, varen deze typische visserboten van
de Amazonedelta nog altijd met zeilen.
In het water van de haven spartelden wat kinderen en onder een afdak
bij de rivier waren vissers bezig netten te boeten die erg leken op de netten die bij de Middellandse Zee worden gebruikt. Het was vreselijk warm
maar toch gaf Vigía de indruk een ‘vrolijke en trotse stad’ te zijn, zoals
de titel van een afschuwelijk toneelstuk van de Spaanse schrijver Jacinto
Benavente zegt. Tegenover de haven, aan de overkant van de rivierarm
Guajará-Mirim, zagen de boomkruinen op het eiland Colares er in de
heiige lucht uit als een wilde en smerige haardos.
Max wilde ons wijsmaken dat er op Colares talloze buitenaardse wezens
wonen die de gedaante van mensen hebben aangenomen. Je kunt ze, naar
zijn zeggen, herkennen aan een vlek op hun arm. Ik had veel zin hem te
vragen mij zijn armen te tonen, want hij reed auto zoals alleen een net op
aarde geland marsmannetje zou doen.
Een uur nadat we uit Vigía waren vertrokken reden we door São Caetano de Odivelas tot we aan de andere kant van het dorp bij de smalle
rivierarm kwamen die Moyoí heet. De lange aanlegsteiger op hoge palen,
die verraadden wat een springvloed in de Amazonedelta kan zijn, leek wel
de boeg van een schip dat het water doorkliefde. Het grauwe, koffiekleurige water deinde zachtjes. Op de steiger stond een eettentje dat op een
bord werd aangeduid als restaurant-bar El Trapiche. Aan een van de palen
van de steiger schommelde een eenzame motorboot.
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Max parkeerde de auto boven op de oever, waarna we het pad naar de
steiger afliepen. De hitte kwam op onze schouders neer als de klap van een
brandende zweep. Bij El Trapiche kozen we een tafel zo dicht mogelijk
bij het water. Een donkere vrouw kwam uit het tentje naar ons toe. We
bestelden krab en een grote fles koud water.
Ik vroeg haar of ze wist wie de eigenaar van de boot was. De vrouw wees
naar een gespierde kerel in een blauwe broek en hemd die over het pad
naar de steiger kwam gelopen.
‘Dat is mijn man’, zei ze.
Hij heette Antonio Careca en was een spraakzame en aardige man.
Voor een tochtje naar de zee kwamen we een bedrag van 50 riais overeen.
Hij zei dat de tocht ongeveer een uur zou duren.
Zijn zoon, een knul van een jaar of 15, ging met ons mee aan boord
en stuurde het schip met behulp van een touw dat aan de roerstang zat
gebonden, terwijl hij boven op het dak van de lage hut stond. Het schip
zag er niet alleen vreemd uit maar had ook een vreemde naam: Z-4. We
voeren de grauwbruine rivierarm op waarvan de oever begroeid was met
mangroves.
Het landschap leek werkelijk ondefinieerbaar. Ik zou niet kunnen zeggen
wat er nu hoog of laag, dicht- of lichtbegroeid in was… Ik herinner me
niet eens hoe het er rook. Ik verlangde naar een hard geluid dat de rest van
mijn gewaarwordingen zou verdringen. Dat geluid zou diep vanuit mijn
binnenste moeten weerklinken. Dat dacht ik althans.
Tussen mangrovebossen door voeren we over het steeds wilder en melkachtiger wordende water van de rivierarm. Toen er even later andere rivierarmen in uitmondden werd hij plots enorm breed. De monding waarover
we nu voeren, kon zelfs wel meer dan een kilometer breed zijn. In de verte
zag ik twee visserboten varen die vreemd genoeg zwarte zeilen hadden.
Het landschap zag er woest, onherbergzaam en vijandig uit. Careca wees
naar iets voorbij het eiland dat midden in de monding lag.
‘De oceaan!’ schreeuwde ik.
Daar in de verte lag de leegte. En daarboven was een verschrikkelijke gloed te zien. Terwijl alles om ons heen galmde alsof we binnen in
een klok zaten – misschien dat dat harde gedreun wel uit mijn binnenste
kwam – begonnen de contouren van de dingen in die gloed te vervagen.
Het was geen zonnegloed, want de zon was niet te zien, ook al waren er
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geen wolken. In de drukkende hitte hing slechts een kleffe nevel en door
de heiige lucht, die wel melkglas leek, brandde die gloed zo hard in je ogen
dat de tranen over je wangen liepen.
In de verte, boven de oceaan, leek die gore, almachtige en ongenaakbare
gloed alles te hebben verzengd wat tegenstand bood en ook de laatste sporen van plantengroei en oerwoud te hebben uitgewist. Het zag er precies
uit als die godvergeten plek die ik op een keer in het ziekenhuis in mijn
ijldromen had gezien, terwijl mijn lichaam en de artsen tegen de malaria
vochten. Ik herinner me ook dat ik in die ijldromen met mijn vrienden en
familie aan boord van een schip zat. Maar ik wilde niet verder varen en
sprong overboord, op een kleine kano die aan de oever lag. En alles wat
leefde en ademhaalde, alle mensen die ik kende en liefhad, werden, terwijl
ze aan het wulpse, giftige middel van de Amazone hingen, door zijn gestage stroom meegevoerd om aan het einde ervan opgeslokt te worden door
een vochtige, plantaardige maag waarin ze voor altijd zouden verdwijnen.
Op die godvergeten plek wachtte ik eenzaam, kalm en lucide op dezelfde gloed als degene die ik nu aan de horizon, ver voor het schip van
Careca uit, steeds sterker zag worden: die troosteloze gloed waarin de samenvloeiende rivier en oceaan volledig oplosten.
De Amazone-Spanje, 2002-2003
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Chronologie
1492
1494

1500

1532
1541

1542

1545-1546

1560-1561

1580

Columbus ontdekt Amerika.
Door het Verdrag van Tordesillas en met de zegen van de
paus komt bijna geheel Zuid-Amerika, inclusief het grootste
deel van Brazilië, in handen van het expansionistische Spanje. De Portugezen weten alleen een smalle kuststrook bij de
Atlantische Oceaan te bemachtigen.
Een expeditie van Vicente Yáñez Pinzón ontdekt de monding van de Amazone. De Portugees Pedro Alvares Cabral
landt op de kust van Bahía en roept zichzelf tot de ontdekker
van Brazilië uit.
Francisco Pizarro verslaat de Inca’s en lijft Peru in bij het
Spaanse rijk.
In opdracht van Francisco Pizarro, inmiddels onderkoning
van Peru, gaat zijn broer Gonzalo in februari met een expeditie op zoek naar Het land van de kaneel en Eldorado. Zijn
luitenant, Francisco de Orellana, sluit zich enige maanden
later bij de expeditie aan.
Met achterlating van Gonzalo Pizarro bevaart Francisco de
Orellana voor de eerste keer de Amazone, vanaf de bovenloop van de Napo tot aan de monding.
De poging van Orellana om de Amazone stroomopwaarts
vanaf de monding tot aan Quito te bevaren mislukt. Hij
sterft aan koorts in de delta van de rivier.
Pedro de Ursúa bevaart voor de tweede keer de Amazone
vanaf de Marañon. Bij een muiterij wordt hij onderweg door
Lope de Aguirre vermoord. Aguirre op zijn beurt wordt, nadat hij de rivier helemaal is afgezakt, door Spaanse troepen
gedood in Barquisimeto, Venezuela.
Filips II verenigt Spanje en Portugal in één koninkrijk.
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1595
1612-1615
1615
1616
1617-1619
1637-1639
1640

1653
1669
1687

1707

1709

1710

1725-1728

1745

De Engelse ontdekkingsreiziger Walter Raleigh vaart langs
de kust van Guyana en door de Amazonedelta.
De Fransen vestigen zich in São Luis, in de Maranhãostreek.
Spanjaarden en Portugezen, verenigd in één koninkrijk, verdrijven de Fransen uit São Luis.
Een Portugese kapitein sticht het fort Presépio, wat het begin van Belém do Pará zal zijn.
Uitroeiing van de Tupinambásindianen, waarbij ook het opperhoofd Amaro de dood vindt.
De Portugese kapitein Texeira reist voor de eerste keer heen
en terug langs de Amazone tussen Belém en Quito.
Onafhankelijkheidsoorlog van Portugal tegen Spanje. De
onafhankelijkheid van Portugal zal in 1666 officieel in een
verdrag worden vastgelegd.
De jezuïet Antonio Viera komt in Belém aan.
Een Portugese sergeant sticht het fort São José do Río Negro, het toekomstige Manaus.
De jezuïet Samuel Fritz legt contact met de Omaguas en
Yurimaguas. In de volgende jaren sticht hij missieposten om
de indianen tegen de Portugezen te beschermen, waaronder
het huidige Coarí en Tefé.
De eerste door Fritz gemaakte kaart van de gehele Amazone
wordt gedrukt. Deze kaart zal tot 1943 de meest betrouwbare
blijven.
De jezuïeten worden door de Portugezen van hun missieposten verdreven op beschuldiging Spaanse spionnen te zijn.
De missieposten worden door karmelieten overgenomen, die
trouw zijn aan de Portugese kroon.
Spaanse nederlaag bij de Yavaririvier, in de buurt van het
huidige Tabatinga, waardoor de Portugezen hun grondgebied tot daar kunnen uitbreiden.
Onder leiding van hun opperhoofd Ajuricaba komen de Manaus in opstand, die uiteindelijk verslagen worden, waarbij
Ajuricaba de dood vindt.
De Franse wetenschapper en ontdekkingsreiziger La Condamine maakt in Europa het bestaan van een nieuw product
bekend: het rubber.
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1750

1751
1755
1759
1777
1790-1804

1807

1815
1816

1821

1822
1825
1835

Spanje en Portugal tekenen het Verdrag van Madrid waarin
het grootste deel van het Amazonegebied aan de Portugezen
toevalt. Onmiddellijk wordt de rivier voor alle buitenlandse
scheepvaart gesloten. Markies de Pombal wordt de eerste
minister van de Portugese koning Jozef I en begint een campagne om het Amazonegebied te ‘verportugesen’. De jezuïeten stichten een missiepost bij de Nanay, op de plaats van het
huidige Iquitos.
Oprichting van de staat Grão-Pará, met als hoofdstad Belém.
Portugal staat gemengde huwelijken van indianen en blanken
toe.
Verdrijving van de jezuïeten van het gehele Portugese grondgebied in Zuid-Amerika.
Spanje en Portugal tekenen het Verdrag van San Ildefonso
waarin de grenzen tussen de twee rijken worden vastgelegd.
Alexander von Humboldt reist langs de Orinoco en de Río
Negro, waarbij hij de Casiquiare ontdekt, een verbinding
tussen het stroomgebied van de Orinoco en de Amazone.
Nadat Napoleon Portugal heeft bezet, verplaatst het Portugese hof zich met María I aan het hoofd (later opgevolgd
door Johan VI) naar Brazilië.
Na de slag bij Waterloo keert prins Johan niet terug naar
Portugal.
María I sterft en Johan VI wordt de nieuwe koning, die onmiddellijk Río de Janeiro, waar hij hof houdt, tot de hoofdstad van Brazilië en Portugal uitroept.
Door de liberale revolutie in Portugal ziet Johan VI zich gedwongen terug te keren. Zijn zoon Peter laat hij als regent
achter in Brazilië. José de San Martín roept in Huacho de
onafhankelijkheid van Peru uit.
Onafhankelijkheid van Brazilië, dat een keizerrijk wordt onder Peter II.
Onafhankelijkheid van Bolivia.
Volksopstand El Cabanagem in Belém, de stad wordt door
de rebellen bezet en de gouverneur Lobo da Souza gedood.
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1836

1839
1840

1850

1866
1867
1872

1876

1878

1879-1882
1879-1883
1884
1888

1889

Belém wordt weer door regeringstroepen ingenomen. De
opstand van El Cabanagem, die zich door het hele Amazonegebied heeft verspreid, wordt bloedig onderdrukt.
De Amerikaan Charles Goodyear vindt de vulkanisatie van
rubber uit, waarmee de bloei van de rubberindustrie begint.
Na de afkondiging van amnestie eindigt de opstand van El
Cabanagem. Peter II, die de volwassen leeftijd heeft bereikt,
wordt tot keizer van Brazilië uitgeroepen.
Een groot deel van de Parástreek wordt in ‘provincie Amazone’ veranderd, met als hoofdstad São José do Río Negro,
dat in 1856 Manaus gaat heten.
Brazilië opent de Amazone voor internationaal scheepvaartverkeer.
Peruaanse soldaten stichten de stad Leticia, huidige hoofdstad van het Colombiaanse deel van het Amazonegebied.
De Amerikaanse ondernemer kolonel Church begint met
de aanleg van de spoorlijn Madeira-Mamoré, maar de bouw
wordt al snel stilgelegd.
Henry Wickam steelt zaden van Braziliaanse rubberbomen
en brengt die naar Engeland, waar er 7000 in de Kew Gardens ontspruiten. Met deze planten zullen in de Engelse koloniën Maleisië en Ceylon rubberplantages worden opgezet.
De Amerikaanse firma Collins begint opnieuw met de aanleg van de spoorlijn Madeira-Mamoré, binnen anderhalf jaar
is het bedrijf failliet en wordt de aanleg gestopt.
Oorlog tussen Chili en Bolivia. Bolivia lijdt de nederlaag en
verliest de hele kuststrook aan de Stille Oceaan.
Zeeoorlog tussen Peru en Chili. Peru verliest.
Einde van de slavernij in het Amazonegebied.
De Ier John Boyd Dunlop vindt de eerste opblaasbare rubberband uit. De rubberhandelaar Fitzcarrald vestigt zich in
Iquitos, van waaruit hij over een netwerk van rubberkampementen heerst.
Staatsgreep in Brazilië, dat tot een republiek wordt uitgeroepen. Peter II gaat in ballingschap in Parijs, waar hij twee jaar
later sterft.
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1891

1892
1894
1895

1896

1897

1899
1900
1902
1903

1904

1906

1907

Fitzcarrald verdrijft de indianen uit het gebied bij de rivieren
Madre de Dios en Manu. Meer dan 10.000 indianen worden
daarbij vermoord.
Ribeiro wordt tot gouverneur van de provincie Amazone benoemd.
Begin van de aanleg van een telegraafkabel in de Amazone
tussen Belém en Manaus.
Fitzcarrald ontdekt de landtong tussen de stroomgebieden
van de Madre de Dios en de Ucayali. Vandaag de dag heet
die landtong nog altijd Fitzcarrald.
Beëindiging aanleg telegraafkabel en opening eerste elektriciteitscentrale. De opera van Manaus wordt in gebruik genomen.
Fitzcarrald verdrinkt in de Urubamba (een van de Peruaanse
namen voor de Amazone) samen met zijn belangrijkste vennoot, de Boliviaanse rubberhandelaar Antonio Vaca Díez.
De Spanjaard Luis Gálvez roept de Onafhankelijke Staat
Acre uit.
Braziliaanse regeringstroepen nemen Acre in.
De Fransman Eduard Michelin vindt de eerste wegwerpband uit.
Bolivia en Brazilië tekenen het Verdrag van Petropolis
waarin wordt vastgelegd dat Brazilië Acre mag inlijven in
ruil voor een schadeloosstelling van twee miljoen pond en de
verplichting de spoorlijn Madeira-Mamoré aan te leggen.
De uit Iquitos afkomstige Peruaanse rubbermagnaat Julio
César Arana vestigt zich in Manaus en krijgt met behulp van
Engels kapitaal het enorme Putomayogebied ten noorden
van Leticia in handen.
In opdracht van de Braziliaanse regering begint de Amerikaanse magnaat Percival Farquhar nogmaals met de aanleg
van de spoorlijn Madeira-Mamoré.
Arana richt met de steun van Engelse financiers de Peruvian
Amazon Co. Ltd. op. De uitbuiting van de indianen in de
rubberkampementen wordt in de Peruaanse pers aan de kaak
gesteld.
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1909

1910
1910-1911

1912

1913

1916

1971

1972
2003

De Amerikaan Hardenburg openbaart in het Engelse tijdschrift The Truth de misstanden in Arana’s rubberkampementen in het Putomayogebied.
De Engelse plantages in Azië beginnen rubber te produceren.
De Ier Roger Casement, lid van de Britse diplomatieke
dienst, krijgt van de Engelse regering de opdracht een onderzoek in te stellen in het Putomayogebied.
Casement publiceert zijn onderzoeksrapport. Behalve dat
hij daarin verslag doet van de onmenselijke omstandigheden waarin de rubbertappers in de kampementen van Arana
leven, stelt hij ook dat het privéleger van Arana tussen de
30.000 en 40.000 indianen – het merendeel Huitotos – heeft
vermoord.
Einde van de aanleg van de spoorlijn Madeira-Mamoré, met
een totale lengte van 366,45 kilometer. De eerste auto komt
in Manaus aan, volgens de kronieken uit die tijd bestuurd
door een vrouw.
Doordat het Engelse plantagerubber de wereldmarkt verovert, raakt de Braziliaanse rubberhandel in een diepe crisis.
Het bedrijf van Arana gaat failliet.
Midden in de Eerste Wereldoorlog wordt Casement vanwege zijn steun aan de Ierse Onafhankelijkheidsstrijd, waarvoor
hij wapens uit Duitsland heeft losgekregen, na een erg kort
proces als verrader opgehangen.
De Amerikaanse onderzoeker Loren McIntyre ontdekt de
bron van de Amazone in een bergmeer op de Nevado del
Mismi in Peru, op bijna 6000 meter hoogte.
De militaire dictatuur in Brazilië sluit de spoorlijn MadeiraMamoré.
De exacte plek van de bron van de Amazone is nog altijd
onzeker omdat de bergmeren op de Nevado del Mismi regelmatig van plaats veranderen.
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Verklarende woordenlijst
Aguaje :

palm uit het Amazonegebied waarvan wordt gezegd dat de
vruchten goed zijn voor de lever
Ayahuasca : hallucinogene plant met een veronderstelde geneeskrachtige
werking waarvan de naam in Quechua ‘dodemansstrop’ betekent
Bandeirante : is afgeleid van het Portugese woord bandeira, dat vlag betekent. De naam werd gegeven aan de veroveraars van nieuwe
gebieden voor de Portugese kroon. De bandeirantes waren
daarnaast goudzoekers en slavenjagers.
Bufeo :
roze rivierdolfijn. In Brazilië bõto geheten.
Cabano :
in Brazilië, onafhankelijkheidsstrijder van de opstand van El
Cabanagem
Caboclo :
in Brazilië, mesties die aan de rivier woont
Cachaça :
Braziliaanse sterke drank
Cachoeira : waterval
Camisinha : condoom
Canero :
visje dat door de lichaamsopeningen naar binnen dringt om,
wanneer het zich eenmaal in de organen heeft genesteld, op
te zwellen en ernstige ziektes en zelfs de dood te veroorzaken
Caño :
nauwe kreek die een meer met een rivier verbindt, meestal
bevaarbaar voor kano’s
Cauchu :
hars van de rubberboom, een gewild product in de industrie.
Heeft veel verschillende namen : caucho, látex, goma, leche,
jebe, borracha…
Ceviche :
gerecht van gemarineerde vis, erg populair in Peru
Chacra :
boerderij, boomgaard, moestuin, akker
Chambira : boom waarvan de bast wordt gebruikt om draad te maken
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Charapa :

grote waterschildpad. Ter onderscheiding van de kustbewoners worden ook de oeverbewoners in het oerwoud vaak zo
genoemd.
Cocha :
meer
Curaca :
opperhoofd van een indianenstam
Farinha :
geroosterd maniokmeel, van indiaanse oorsprong, erg populair in Brazilië
Gaiola :
passagiers- annex vrachtschip in Brazilië. Worden ook wel
recreios genoemd en in het Peruaanse en Colombiaanse deel
van het Amazonegebied staan ze bekend als lanchas.
Galeira :
vissersboot uit de Parástreek in de Amazonedelta
Gallinazo : Peruaans woord voor kalkoengier, in Brazilië urubú genoemd
Garimpeiro : goudzoeker
Juane :
Peruaanse stoofschotel van rijst met kip of vis. Typisch gerecht voor de feestdagen van San Juan, vandaar zijn naam.
Llego-llego : kleine veerpont, met slechts één dek, een kleine motor en een
afdak van palmbladeren
Maloca :
gemeenschapshuis van de meeste indianenstammen in het
Amazonegebied
Mato :
Portugees woord voor oerwoud
Onça :
naam die in Brazilië aan jaguars wordt gegeven. Daarnaast
wordt in bijna het hele Amazonegebied de jaguar ook ‘tijger’
genoemd.
Paiche :
Peruaanse naam voor de grootste vis uit de Amazone. In Colombia en Brazilië wordt die pirarucú genoemd.
Pata :
Peruaans woord uit het populaire spraakgebruik dat ‘kerel’
betekent
Patarasca : een bereidingswijze van vis in het Amazonegebied : geroosterd op houtskool en verpakt in grote bladeren van de wilde
banaan, in Peru bijao genoemd
Peque-peque : in Peru, kleine motorkano
Pisco :
Peruaanse sterke drank
Regatón :
een kleine handelaar die langs de rivieren reist, een soort sjacheraar
Seringa :
in Brazilië, rubberboom
Seringal :
bos waar veel rubberbomen groeien
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Seringueiro : rubbertapper. De eigenaar van een terrein met rubberbomen
werd in Brazilië coronel genoemd. De bedrijven die op krediet artikelen aan de rubberhandelaars en -tappers leverden,
heetten ‘vliegende bedrijven’, niet omdat ze hun artikelen per
vliegtuig vervoerden maar omdat ze ‘vlogen’ om die artikelen
zo snel mogelijk in de kampementen te krijgen.
Sertão :
woest, niet in cultuur gebracht, onontwikkeld gebied. Van
dit woord is sertanista of sertanejo afgeleid, een ontdekker of
kolonist van de sertão.
Soroche :
in Peru, bergziekte
Suri :
eetbare rups die op de takken van de aguajepalm leeft, een
boom waarvan de vruchten eetbaar zijn
Tambo :
hut op de rivieroever
Tapioca :
maniokmeel dat in nagerechten wordt gebruikt
Yuca :
verse maniokwortel
Zancudo :
langpootmug
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