
 
Helden op stokken  
 
Drie jaar geleden verscheen Helden op stokken, een boek dat ik samen met Sybilla Claus, destijds 

Afrika-redacteur van het dagblad Trouw, schreef. In Helden op stokken vertellen twaalf Afrikanen met 

diverse lichamelijke handicaps, van Marokko tot Zuid-Afrika, over hun leven van alledag. We 

beperkten ons niet tot hun eigen verhalen, we gingen ook een of meerdere dagen met hen op pad om 

een idee te krijgen van hun dagelijks leven. We trokken op met jonge mensen, oude mensen, 

analfabeet of hoog opgeleid, rijk of levend van één dollar per dag, hetero of homo, mannen en 

vrouwen. Een ding doen we niet spraken we bij de voorbereiding af: we gaan vooral niet focussen op 

het cliché beeld van de zwarte gehandicapte. Iemand die bij een stoplicht of kruispunt hulpeloos zijn 

hand ophoudt, en je - het hoofd een beetje scheef – lijdzaam aankijkt. En als dat niet genoeg werkt 

soms - als een konijn uit de hoge hoed - een jong kind uit het niets vandaan tovert.  

 

Die taferelen kwamen we inderdaad soms tegen op onze reizen door Afrika, maar het bleek 

vooral een clichébeeld van de zwarte hulpeloze Afrikaan dat ons werd ingepeperd via 

krantjes, flyers en filmpjes van bijvoorbeeld een van de vele goede-doelen-organisaties. 

Organisaties die het weliswaar goed voor hebben met de zwarte gehandicapte medemens 

maar niet altijd even goed op de hoogte lijken van de diversiteit in gehandicaptenlevens, 

zwart of niet. Verbeelde hulpeloosheid en leed mogen misschien aanzetten tot doneren – en 

daar gaat het toch om – maar het zijn negatieve clichébeelden, die behoorlijk wat invloed 

hebben op de mensen die ze zien. Hoe kort en terloops ook. Dat bleek ook uit de reacties 

van menig vriend en vriendin als ik over mijn Afrikaplannen vertelde. Bijna unaniem vonden 

ze de onderneming héééééél moedig, want ja, al die confrontaties met die zielige mensen: zo 

zwart,  zo arm en dan ook nog eens zo blind, kreupel, doof of leproos. Dat alles samen was 

toch wel heel, heel erg. Het leek warempel alsof ik  vrijwillig een enkele reis hel geboekt had.  

 

In de hel heb ik me in Afrika nooit een moment gewaand, hoe snoeihard er het leven voor 

veel mensen ook is. Ik viel vaak van de ene verbazing in de andere. Algauw bleek dat ik zelf 

ook tamelijk vastomlijnde ideeën had over de arme, zwarte, gehandicapte medemens. Ik 

dacht bijvoorbeeld dat iemand met forse lichamelijke makke die nooit een specialist gezien 

heeft, nooit naar school geweest is en al blij mag zijn met een dollar per dag, per definitie 

geen menswaardig bestaan kan hebben.  

Het zijn juist de een-dollar-per-dag-mensen die mij stuk voor stuk versteld hebben doen 

staan.  



Philomène, een jonge vrouw uit Tsjaad die op jonge leeftijd polio kreeg, voedt in haar eentje 

twee kleine kinderen op, rijdt dagelijks op haar driewielbrommer met kratten bier naar 

Kameroen, omdat ze daar een betere prijs voor bier krijgt. De kratten zijn te zwaar voor haar, 

dus ze huurt hulp in. Hulp die betaald moet worden. Onderweg barst het van de corrupte 

douaniers die een flink bedrag van haar verdienste eisen. Hoe krachtig en onverschrokken 

Philomène ook is, ze ontkomt er niet aan de corrupte douaniers geld te geven. Eenmaal thuis 

heeft ze vaak nauwelijks iets verdiend. De kinderen hebben honger, het golfplaten dak van 

haar onderkomen (ik weet niet hoe ik het anders moet noemen) is meer gat dan bescherming 

en de brommer is regelmatig kapot. Philomène kan ’s morgens alleen maar zeggen dat ze blij 

is dat het in ieder geval weer licht is. Ook Ricardo, zeventig jaar ondertussen, beide benen 

zijn vanaf zijn geboorte verlamd, is een man- van- een – dollar - per - dag. Zoveel verdient hij 

met versleten kleding van buurtgenoten te herstellen. Hij heeft net genoeg voor twee karige 

maaltijden per dag en om de huur van zijn hut te betalen. In tegenstelling tot Philomène vindt 

Ricardo het nog altijd jammer dat hij nooit naar school geweest is. De school was te ver om te 

kruipen. Schrijven leerde Ricardo lang geleden van zijn vriendjes. Hij is er trots op. `Ik leerde 

al vroeg dat je zelf met ideeën moet komen, anders moet je nog meer lijden’, zei hij met zo’n 

rustig en tevreden gezicht als ik zelden of nooit gezien heb.         

Ziehier twee mensen uit de categorie een dollar per dag. Ricardo en Philomène zijn 

straatarm, arm wat betreft materiële zaken als voedsel, schoon drinkwater, onderdak en 

gezondheidszorg. Arm ook omdat ze geen stem hebben, dus nauwelijks invloed en dat 

betekent al te gemakkelijk overgeleverd zijn aan uitbuiting, vernedering en onmenselijke 

behandeling. Daar komt dus nog bij dat de een níet en de ander moeilijk loopt. Ook al zijn ze 

verstoken van bijna alles wat het leven – in mijn ogen - de moeite waard maakt, ze weten 

ermee om te gaan. Waardig, inventief en volhardend lijken ze over een vrijheid te 

beschikken die van binnenuit komt. Een heel andere vrijheid dan die ik ken: de westerse 

vrijheid. Dat is er een die gelijk staat aan het vervullen van wensen en verlangens: en wel nú. 

Vrijheid ook die we voortdurend kopen om onszelf in te dekken tegen alle rampjes en 

tegenspoedjes die ons zoal kunnen overkomen in het leven van alledag. Met creditcard op 

zak, verzekerd van een goed hotelbed, een goede rolstoel onder de kont en andere 

hulpmiddelen en medicijnen mocht het qua gezondheid niet helemaal naar wens gaan, heb ik 

natuurlijk wel heel makkelijk praten over vrijheid. Maar toch: eigenlijk heb ik me nergens zo 

vrij gevoeld.     

 



Pas nu, nu ik enigszins meen te begrijpen waar dat gevoel vandaan komt, durf ik dat hardop 

te zeggen.   

 

930 ww. 

 


