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“Ravine L’Espérance”- Ravijn van de hoop 

Lezing 12 januari 2019 

Mickenson  

Blz 9-11 

Dank zij God ben ik nog in leven! Ervoor wist ik niet dat leven een geschenk was. 

Het is waar dat ik die week dacht dat het meest waardevolle geschenk datgene was 

dat ik aan Marylove wilde aanbieden. Die woensdagmorgen zaten T-Blanc en ik 

gehurkt op de treeplank achter een pick-up die Lalue afdaalde. Zoals gewoonlijk zaten 

de ingangen van de stad muurvast , een massa aan auto’s toeterend, scheldpartijen 

over en weer. Files van tap-tap’s, waarvan altijd wel eentje de rest blokkeerde om een 

extra klant op te pikken. Deze taxi’s kunnen niet vol genoeg zitten, zelfs als er binnenin 

geen half plaatsje meer vrij is, zijn er nog mannen zoals wij die bereid zijn zich 

achteraan aan de auto vast te klampen met alle gevaren en risico’s van dien! 

Ik keek omhoog en zag de ogen van de man die achter het stuur zat. Toen hij niet meer 

vooruit kwam, sprongen we. 

• Goed, zei Ti-Blanc, nu moeten we iets vinden om te eten. 

• Zonder geld zal dat niet gemakkelijk zijn. 

• Er is altijd nog mevrouw Elza….Kom! 

• Mevrouw Elza, dat zou mij verwonderen! Vorige keer toen ik iets verkeerd deed 

heeft ze mij bedreigd met haar pollepel. 

• Daar trekken we ons niets van aan! Haar pollepel is geen geweer. En daarbij, je bent 

altijd haar chouchou geweest! 

• O.K. Als we klappen van haar lepel krijgen is het niet mijn fout! 

Kortom, we vertrokken, Ti-Blanc in zijn werkkleding, een gescheurde spijkerbroek en 

een T-shirt waar we met z’n tweeen in pasten, ik met de spijkerbroek die ik de week 

daarvoor op de stoep bij de kathedraal had gekocht, en sindsdien reeds gescheurd 

was. De baskets had ik deze morgen van Moïse “geleend” terwijl die nog 

tegenpruttelde. Niet fantastisch die baskets, maar ze waren tenminste in mijn maat, 

en het is beter dan een teen open te snijden aan een stuk glas. S ’Avonds heb ik Moïse 

zijn schoenen op dezelfde plek kunnen terugzetten zonder dat hij geweten heeft dat 

ik de dader was. Goed, mevrouw Elza zou ons zeker niet voor haar laten werken gezien 

onze kleren. 

Op Lalue met mijn vriend voelde ik mij vrij als een vogel, alleen een beetje geplaagd 

door honger, dus zei ik : 

• O.K. we proberen het bij mevrouw Elza, we zien wel, misschien als we een beetje 

treurig kijken, geeft ze ons wel iets kleins. 

We klapten in onze handen en begaven ons naar ons geliefde eetkraampje. Mevrouw 

Elza is niet slecht, ook niet al zit ze de ganse tijd te mopperen. Soms doen we kleine 

werkjes voor haar, dan geeft ze ons een beetje te eten of enkele muntjes. 

Die dag, toen we bij haar kraampje kwamen, deed ze spaghetti in een grote schotel 

en hield een rode saus in een andere ketel in de gaten. 

Het was precies het moment waarop de mannen, die hadden gewerkt, zittend op de 

karkassen van autobatterijen, hun spaghetti of zure haring zaten te eten. Ze zaten met 

hun rug naar de straat en hun neus in hun bord, om diegene die graag in hun schoenen 

hadden gestaan niet jaloers te maken. 
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Met een automatische beweging joeg mevrouw Elza de hond weg die aan haar ketels 

stond te ruiken. Harder geschrokken dan bang droop de hond af. 

• Denk je dat het een goed idee is om iets te eten te vragen, zodat ze ons weg kan 

jagen als een hond…… 

• Ga toch, drong mijn vriend aan, wees toch niet zo’n bangerik! Ze gaat je niet 

vermoorden. 

Ze had ons al opgemerkt, en voordat we een woord konden zeggen begon ze te 

mopperen. 

• Wat doen jullie hier , ik heb geen werk voor jullie vandaag! Het is altijd hetzelfde! 

Altijd werd hetzelfde toneeltje opgevoerd, iedereen kende zijn rol. 

• Maar mevr. Elza, ik heb honger, ik heb deze morgen niets gegeten. 

• Jij hebt altijd honger! Jullie weten hoe het werkt: geen werk, geen eten, ik kan toch 

niet gans Port-au-Prince gratis voeden! 

Ik zette mijn meest lieve stemmetje op. 

• Alsjeblieft, alleen maar deze ene keer… 

• Het zijn niet alleen jullie, schreeuwde ze, maar met jullie is het altijd hetzelfde liedje. 

Ze imiteerde mijn stemmetje “ Alsjeblieft, geef mij een beetje…..” 

Daarna riep ze met haar eigen harde stem: 

• Stop met jullie krokodillentranen! Met wat zal ik morgen mijn spaghetti moeten 

kopen? 

• Trek ze af van ons werk! 

Eindelijk gaf ze ons al murmelend 2 kleine kommen spaghetti met tomatensaus. 

Buiten gehoorafstand en buiten bereik van de pollepel zei Ti-Blanc : 

• Zie je nu wel man dat we dit weer van die ouwe hebben kunnen aftroggelen ?. 

• Ja, maar ze zal het niet vergeten, volgende keer houdt ze dit in op ons werk, je kunt 

er op rekenen.! 

Terwijl ik naar de borden van andere klanten, die vertrokken waren , keek of ze soms 

een bot achter hadden gelaten met nog iets eraan, riep mevr. Elza me toe: 

Blijf daar zo niet rondhangen Mickenson, je jaagt mijn klanten weg! Ze keek naar Ti-

Blanc, er hing spaghetti uit zijn mond en saus liep over zijn kleren. Kijk naar je T-shirt! 

Leer fatsoenlijk eten! Mors niet alles op je kleding! Jullie hadden zo gezegd honger, en 

zo gaan jullie om met mijn goed eten!? 

 

 

Blz. 388-389 

 

Port-au-Prince, dat is mijn stad, ik ken haar als mijn broekzak, maar wat is ze 

veranderd! Ze zal nooit meer zijn zoals vroeger, toen ik samen met Ti-Blanc de hele 

stad  in alle richtingen doorkruiste. 

 

Het was ons speelterrein, onze school, ons plein. We hadden zoveel verwachtingen 

voor de toekomst: het leven op straat achter ons laten, gerespecteerde mannen 

worden die nooit meer behandeld zouden worden als “kokorat”.  Maar  dat lukt je 

niet in je eentje. Ik  weet waar ik het over heb. 
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Toen Ti-Blanc  samen met Suzanne terug was gegaan naar zijn dorp, ben ik  als een 

oen in de stad gebleven die niet meer dezelfde was.  De dag dat hij was vertrokken, 

voelde ik me helemaal verloren! Het centrum van Port-au-Prince was volledig in puin 

en daarmee mijn hoop. Ik zou me  moeten aan passen, maar waar zou ik moeten 

beginnen in deze rotzooi? Voorheen dacht ik  altijd dat ik het was die Ti-Blanc 

beschermde, door te voorkomen dat hij in de problemen kwam, maar misschien was 

het het omgekeerde…..Gelukkig heeft mijn tante Modlene mij nooit laten vallen. Zelfs, 

Toen zoals van de meesten  in Nan Koton, het huis  was beschadigt, heeft zij mij altijd 

goed ontvangen. Ik heb haar geholpen met het herstellen van haar huis, maar omdat 

het daarna kleiner was, kon ik er niet meer slapen. 

 

Soms zeg ik tegen mezelf dat dat hele GOUDOUGOUDOU, dat  alles door de war heeft 

geschut niet voor niets is  gebeurd. Ons leven van vroeger lijkt me  ver, ver, ver weg. 

 

En dan Bebe,…….ik kan hem niet vergeten. Het was de vriend van Marylove, maar ik 

had niets met hem te maken. Nu, elke keer dat ik door de Grand-Rue kom, langs 

Teleco, komt het terug: zijn hele levenloze gewicht op mijn rug, zijn koude hoofd die 

langs mijn nek streek bij elke pas. Soms word ik bezweet wakker met  het beeld op 

mijn netvlies van al die lijken die de volgende dag overal op de  straten lagen, stinkend, 

onherkenbaar verminkt door de honden en allerlei andere gedierte. Ik stel mezelf 

gerust dat ik er goed aan gedaan heb om Bebe niet te achter te laten bij Teleco en 

dus……en dus zeg ik tegen mezelf dat Marylove nu weet dat ik dit kan doen. 

 

Zij had mij verteld, dat Celom iedereen zaterdag had verbaasd, door met wie dan ook 

te gaan praten in de buurt, hij die al jaren zweeg. 

Ik geloof al hun onzin niet, maar soms zeg ik tegen mezelf: ”Waardoor zijn er zoveel 

dingen veranderd de afgelopen  dagen: Suzanne die is gekomen, Celom die heeft 

gesproken, Mant Vinilla die dood is, het kleintje dat verdwenen is, 

en……Goudougoudou”.  Je zou bijna geloven dat het was om ons voor iets te 

waarschuwen, of misschien wel om ons weer te leren leven, wij, de overlevenden. 

 

Elke keer als ik langs de hekken kom die het Palais National  omringen, en als ik onze 

vlag daar zie wapperen, alleen, dat doet me pijn. Ze moeten het niet heropbouwen in 

een andere stijl. Het zou beter zijn dat het weer wordt zoals het was, zodat wij, het 

volk, er een president kunnen neerzetten, die ons helpt, om ons onze trots voorgoed 

terug te geven. 

 

Wat mij kracht geeft als ik in die buurt ben, is dat wanneer ik me omdraai en ik de 

trotse houding zie van onze Negre Marron (het standbeeld ter herinnering aan de 

slaven opstand waardoor Haïti onafhankelijk werd). 

Soms ga ik aan zijn voeten zitten en praat met de kinderen die er omheen spelen. Ik 

vraag me weer af wat er gebeurd is met de mensen in het centrum, die we niet meer 

gezien hebben. Zij hebben zich vermoedelijk  bij Dieudonne  in Titanyen gevoegd. En 

Moise? De ochtend van 13 januari, was hij er nog om me te helpen Bebe te dragen. Ik 

heb lang naar hem gezocht, ik heb op zijn spullen gepast. Ik heb uiteindelijk zelf zijn 
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baskets gebruikt in de hoop hem terug te vinden. Misschien is hij alsnog slachtoffer 

geworden van een van de naschokken van de aardbeving. 

 

Om de moed erin te houden, kijk ik omhoog naar de schelp van de Negre Maron. “ 

Ayiti pap mouri”, “Haïti mag niet sterven” zeg ik tegen mezelf als ik in de put zit: “Je 

leeft nog, Mickenson,  spring levend. Nu is het aan jou om iemand  te worden, nu!  

 

 

 

 

 

 

 

 


