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Beste Vrienden,
De geslaagde opvoering van de Musical over de moord op onze collega John Kaiser was de
kroon op drie jaar werk; het laatste half jaar keihard werk. Er had zoveel fout kunnen gaan, tot op het
laatste toe. In het stuk speelde een Verteller een centrale rol. Hij zat op een hoge stoel bij het toneel en las
uit een boek voor wat er ging gebeuren. Hij zorgde er voor dat alles goed aansloot. We hadden twee
uitvoeringen, een op vrijdag en een op zondag. Bij de tweede uitvoering kwam de Verteller dronken
opdagen, onbekwaam. Gelukkig was er een invaller die de zaak overnam. De drinkebroer zon op wraak.
Tijdens de pauze klom hij op de stoel van de Verteller en nam diens tekst mee en wilde die niet meer
afgeven. Gelukkig had ik een reserve-tekst bij me. Uiteindelijk was die toch niet nodig, want de spelers
losten de crisis op middels een pak slaag. Een firma heeft een DVD van drie uur gemaakt. Ik speel met de
gedachte om hem in Nederland te laten inkorten, op een artistiek verantwoorde manier.
Echt nieuws is dat Gerry Mooij op dinsdag 14 juni naar Nederland is teruggegaan, voorgoed.
Zijn hele missionarisleven heeft hij in Kenia doorgebracht; hier heeft hij voor zichzelf bij veel mensen
een grote naam gevestigd; dus er wordt nu wel een belangrijke bladzijde omgeslagen. Zijn thuishaven is
voortaan Oosterbeek. De laatste 15 jaar hebben we samen hier in Kisumu gewerkt; dus ook voor mij is er
een leemte gevallen. Zijn spulletjes heeft hij verdeeld; ik ben zo een fles wijn rijker, een fles jonge klare
en een boek over de Elfstedentocht. Zo’n schaatsboek is natuurlijk iets heel aparts in Kenia. Alhoewel, er
is tegenwoordig in Nairobi een overdekte ijsbaan, hoor ik. En je ziet hier in Kisumu steeds meer jongelui
op rolschaatsen ofwel skeelers. Onlangs gaf ik het Elfstedentochtenboek aan een Keniaan en vroeg hem
mij te vertellen waar het over ging. Na een half uur intensief studeren wist hij het. Het boek ging volgens
hem over een oude soldaat die ging trouwen. De hele stad werd uitgenodigd voor de bruiloft, want hij was
een belangrijke persoon. Honderden gasten kwamen er naar de bruiloft, allemaal op rolschaatsen.
Het politieke spel wordt hier de laatste tijd steeds groffer gespeeld. De lui die aan de macht zijn
graven zich steeds dieper in, en de oppositie dreigt steeds meer chaos uit te lokken door gewelddadige
demonstraties waarbij doden en gewonden vallen en schurken gaan plunderen. Maar er komt nu licht in
de duisternis. Vorige week zijn een handvol politici gearresteerd wegens haat-praat. Het waren mensen
zowel van de regerende partij als van de oppositie. Ze hebben een paar dagen samen in de cel gezeten;
door de gezamenlijke vernederingen en ontbering zijn ze daar zowaar vrienden geworden. Daar zit dus de
oplossing, zeggen we nu: stuur alle politici van tijd tot tijd een paar dagen de bak in.
Corruptie wordt steeds meer de norm, van hoog tot laag. Je gelooft je ogen niet als je leest wat er
aldoor aan het licht komt. Een paar recente voorbeelden. Een hoge tante in een overheidspositie vervalste
haar onkosten door achter de cijfers hier en daar een nul te zetten, bijvoorbeeld van 14 miljoen naar 140
miljoen. Om de ouders tegemoet te komen heeft de regering een wet uitgevaardigd dat schoolgeld niet
verhoogd mag worden; vandaag blijkt dat scholen het wel mogen als ze daarvoor toestemming van de
regering krijgen; dus gaat het schoolgeld toch met 100 % omhoog. Er is een overheidsinstelling die overal
vervalsingen van registraties en documenten moet opsporen; vandaag las ik dat de direkteur van dat
bureau twee nummerborden van zijn dienstauto’s had laten vervalsen om deze prive te kunnen gebruiken.
Twee weken geleden bracht de krant het verhaal van een man die verdwenen was, en wiens
lichaam na drie dagen in een greppel gevonden werd, in drie stukken gesneden. De familie, zo voegde
The Nation er aan toe, vermoedde dat er een misdaad in het spel was. Zou kunnen, he?
De eerstvolgende hoogtepunten zijn: de groep bezoekers op het einde van de maand; en mijn reis
naar Nederland op 14 juli.
Heel veel groeten en tot spoedig ziens.
Hans

