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28 december 2008
Een dag om nooit te vergeten!
Die morgen wordt ik door pastor Harry Tullemans vervoerd
naar de Kruisvindingkerk.
Ik weet dat ik daar verwacht wordt voor een afscheidsviering,
maar wat er allemaal boven mijn hoofd hangt, kan ik enkel
nog maar vermoeden.
Ik wordt voor de hoofdingang afgezet en opgewacht door
Claudius (de vicevoorzitter van het parochiebestuur van de
Heilige Drie-Eenheidparochie).
Hij kon zijn emoties nog minder in bedwang houden dan ik en
daar staan we dan.... te wachten totdat ik naar binnen mag.
Dan mag de deur open en ik wordt zingend en al door een
meer dan volle kerk binnengehaald. Als in een droom wordt
het een geweldige viering.

We hebben er met zijn allen echt een "Afrikaanse" viering van
gemaakt;
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2,5 uur lang vol
met warmte, vol
met zingen, vol
met
herinneringen.....
enz.
Na afloop wordt
mij nog even een
gigantisch
geldelijk cadeau
gegeven om mijn
droom te kunnen verwezenlijken...en het houdt maar niet op.
Tijdens de
receptie die volgt
is het soms best
emotioneel om
mensen voor het
laatst te zien en
de hand te
schudden.
En het feest wordt
helemaal
compleet gemaakt
met een diner dat
mij wordt
aangeboden.
Ook hier weer emoties en mooie woorden.
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Ik wil iedereen bedanken voor een gedenkwaardige feestdag

en een ongelooflijke actie. Ik heb er behoefte de hele
gemeenschap, het bestuur en het organiserend comité te
laten weten dat ik het heel erg waardeer en ik mij gesteund
weet in de volgende fase van mijn leven. Ver weg maar toch
dichtbij want:

"Het leven is een en al en goed".
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1 januari 2009
een nieuw jaar, een nieuwe wind(molen)
Na die ballorige nacht (buiten om mij heen) is het nu stil en
het lijkt er op of het Nieuwe Jaar 2009 nog een beetje
beduusd is van al die herrie om hem zelf.
Laten wij hopen dat het voor iedereen een gelukkig en
voorspoedig jaar wordt.
De wieken van de windmolen zitten opgeborgen in een ski-tas
en ligt klaar om meegenomen te worden.
Twee stukken pasten precies in mijn koffer. Met wat zuchten
en steunen accepteerde mijn koffer dat alles.
Het accepteerde geen ondergoed meer, T-shirts
of handdoeken. Die schaf ik wel in Ghana aan.
Koos Batist komt in februari 2009 verder bouwen aan het
huis en zal ook bereid zijn de molen op "poten" te zetten. Dus
nog even wachten op foto's!!!
Joop, uitgevist in de Rotte en nu met een nieuwe hengel
(bijna) op weg naar de Volta rivier van Ghana.
Het ga jullie allemaal goed!
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5-9 januari 2009
Afscheid en nieuwe start
Wat een overrompelend
afscheid is het geweest en de
delegatie op het vliegveld
mocht er zijn. De vele
vrienden en vriendinnen
hebben het afscheid
gemakkelijker gemaakt.
De vlucht met Royal Air
Maroc is voorspoedig
verlopen. Wij kwamen wel
bijna twee uur later aan,
omdat wij in Casablanca
moesten wachten op een binnenkomend vliegtuig vanuit
Barcelona. Op het vliegveld van Accra stonden twee auto's vol
vrienden en
vriendinnen te
wachten, dus er
was alle ruimte
voor Johan, mijzelf
en de koffers vol
onderdelen voor
een windmolen.
Alles is goed
overgekomen.
Ik moet erg
wennen aan de
warmte, maar dat
zal geleidelijk beter gaan worden, hoop ik. De eerste dag heb
ik Johan wat rondgeleid door Madina om zijn weg te kunnen
vinden en een aantal families op te zoeken. Hij heeft het heel
erg naar zijn zin en geniet van alle nieuwe indrukken.
Komende maandag gaat hij een eerste lange tocht maken
door het oosten, noorden en zuiden van Ghana. Hij krijgt een
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uitstekende begeleider mee, dus
dat wordt voor hem een rijke
ervaring.
Intussen zijn de contacten voor
de bouwactiviteiten weer
gelegd, best een hele klus. De
pannen staan klaar om gelegd te
worden op mijn huis. Het eerste dak
ziet er geweldig uit met hetzelfde
soort pan als op de Kruisvindingkerk in
Rotterdam.
Ik ben er trots op dat we die gekozen hebben.
Echt heel mooi. Het was een grote
teleurstelling, dat de pannen nog niet op mijn dak lagen en
het zou een lang verhaal worden om het allemaal uit te
leggen. Maar nu zit de vaart er weer een beetje in. Morgen
worden nieuwe stenen gemaakt, er wordt aan deuren en
ramen gewerkt, want ik wil het verlanglijstje dat Koos, de
bouwheer, mij meegegeven heeft, zo goed mogelijk
uitvoeren. Cement, water, zand, alles is vandaag gearriveerd
en nu gaat het werk weer beginnen.
Ik denk nog zo vaak terug aan dat prachtige afscheidsfeest.
Nog maar zo kort geleden, maar het wil zich nu al als een
ontroerende gebeurtenis nestelen in mijn fantasie. Zo veel
parochianen uit beide parochies en veel mensen, overal
vandaan gekomen, hebben mij overtuigd van hun waardering
en vriendschap. Daar zal ik op kunnen teren voor een lange
tijd.
Als je hier een weekje bent, begint er toch al een
verschuiving op te treden in je geest. Gebeurtenissen in
Gaza, sport en politiek, alsof het wat verder van je weg komt
te staan. Je geest vult zich met nieuwe indrukken, de
verhalen van armoede en persoonlijk leed, maar ook de
heldhaftige strijd, de lokale politiek, de nieuwtjes en de kleine
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schandaaltjes. Die houd ik voor me zelf. Maar ik zal een ieder
op de hoogte houden hoe het hier met ons allen gaat.
Een hartelijke groet uit een drukkend en heet Madina aan de
mensen in de vrieskou van de Hollandse velden.
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11 januari 2009
Impressies huizen
Ik wil toch
even aan
jullie kwijt
wat ik
vanmorgen
gezien heb.
De voorkant
van mijn huis heeft alle
pannen. Iedereen is verbaasd over de
strakke lijn van het dak en ik ben zo trots als een
pauw op paasmorgen! De twee huizen staan er nu heel mooi
bij.
De metselaars waren bezig met het pleisteren van de muren
aan de binnenkant en waren al een flink eindje op weg. Mooie
strakke lijnen rond de ramen en deuren. Morgen hopen zij
hun werk af te maken als het even mee zit.
De doofstomme jongen was vanmorgen niet daar maar heeft
veel werk verzet met het schuren van de raam- en
deurstijlen. Nog niet helemaal klaar overigens.
Rond het huis van Ken en Emefa is al veel gravel weggehaald
zodat eventuele regen niet naar binnen kan. Het is wat zwaar
werk maar het vordert. Dat zand kan bij mij achter komen te
liggen waar het verval nog groot is zoals jullie weten.
Ik hoop dat Anthony morgen aan de deuren zal kunnen
beginnen. Het hout is intussen mooi opgedroogd. Hij vertelde
mij dat sinds de tijd dat wij dat bijzondere hout kochten, het
nooit meer in de markt aangeboden is. Daar hebben wij dus
geluk mee gehad.
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Vanmorgen eerst uren in de kerk doorgebracht om vergeving
te vragen voor de pekelzonden van onszelf en al onze
vrienden. Tegenover ons verblijf bidden ze niet alleen maar
voor vergeving van pekelzonden want de gebeden gaan nog
steeds door en de liederen vliegen af en aan richting de
goddelijke domeinen en de versterkers kunnen het nauwelijks
aan al staan zij allemaal open op 10!
Zo juist hebben wij afspraken gemaakt voor de rest van de
tiles van mijn dak. De afspraak is dat zij misschien morgen al
de pannen komen brengen en zij hopen rond donderdag klaar
te zijn.
Wij hebben ook bedongen dat zij beide daken gereed maken
voor de facial boards en de dakgoten. Zij wilden daarin al
initiatieven nemen maar ik heb gezegd te willen wachten tot
jij er bent. Ken heeft alle onderhandelingen met de tilers
gedaan en ik moet hem echt bewonderen voor de vele
moeite die hij telkens weer onderneemt. Als ik er niet ben,
wordt hij zo ongeveer vogelvrij verklaard en beginnen de
problemen van diefstal, afspraken niet nakomen, meer geld
willen, afgunst en jaloezie vieren dan hoogtij. De heer Mbroh
is nooit bij het werk gesignaleerd. De diefstal van onze
goederen, kruiwagens, schoppen, pannen enzovoort, achter
slot bij de buren, is met geweld gebeurd. De hele deur is
verwijderd geworden. Wie er bij betrokken waren, kunnen wij
alleen maar vermoeden. Mijn moeder zou opmerken dat "'t
vul weg het van een potje met pieren (wormen) woj toch niet
uutkomt".
Morgen gaan de blockmakers weer aan de gang Zij hebben
beloofd vroeg te beginnen en in een dag ver de honderd
blocks te zullen maken. Zaterdag waren zij laat begonnen en
hadden er maar zestig. Dennis leert een paar anderen hoe
goede blocks te maken. Wij hebben Ampoful weer terug, jij
weet wel die jongeman die er altijd is en die vanuit de
praktijk steeds meer leert. En wij hebben ook nog een ander,
Emmanuel, gezien.
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Ik blijf een goede
indruk houden van
de metselaars die
eigenlijk het liefst
door zouden gaan
om alle muren in
een keer te
pleisteren maar ik
houd het geld vrij
voor jouw komst en
het
gastenverblijf. Dat
heeft alle prioriteit
zodat structureel
het project rond kan
komen. Alleen het
vergemakkelijken
van ons verblijf en
om vaart achter de
activiteiten te
kunnen zetten, zijn wij nu druk bezig. Want met dat hele
lijstje van jouw wensen, Koos, moet ik wel een gespreid
bedje aanbieden.
Koos, ik ben geen technische man, nooit daarvoor training
gehad. Toch zit ik ergens aan te denken. Wij willen de
muskietennetten aan de binnenkant van het huis en houden
de afstand van de louvres blades daarvoor dus in de gaten.
Maar om die open en dicht te kunnen maken, zal het
hendeltje aan het frame waar de louvres in steken en dat
achter het gaas zal zitten, toch regelmatig open en dicht
moeten. Dat betekent dat het gaas even weggehaald moet
worden en het dus goed zou zijn als het een gemakkelijke
manier van verwijderen en vastmaken heeft. Ik zit te denken
of er zo iets is als kleine magneetjes die op het houtwerk
geplakt kunnen worden en een ijzertje op het frame van het
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muskietengaas. Resultaat: klik, het muskietengaas er af, en
klik, er weer op. Maar het zou natuurlijk ook anders kunnen.
Ik denk een beetje mee, moet je maar denken.
Johan heeft vanmorgen een robbertje gevochten met de
voorman. Zij zijn aan elkaar gewaagd. Sonny Liston tegen
Mike Tyson. Gewoon twee "beren" van kerels die stoeien op
ons terrein. Wie had dat ooit voorzien. Als hij terug is van de
reis, organiseren wij een touwtrekwedstrijd voor een fles
bier!!!!!!
Nou, mij dunkt, geef nu maar commentaar en veel liefs van:
Joop, Johan, Ken, Emefa, Sally, Selali en vele anderen.
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13 januari 2009
Gisteren bezoek
Gisteren had ik bezoek van twee medewerksters van het
pastoraat Oude Westen: Katinka en Jeanette. Jack Sier kent
ze vanzelfsprekend erg goed. Ze waren mij aan het zoeken
en bereikten zelfs de plot. Ik was die dag gewoon thuis.
Vanmorgen even naar de plot geweest en de ervaring van de
"kat die van honk is", werd ook ons deel. Pas tegen tienen
waren de mensen bezig die wij om zeven uur verwacht
hadden. De baas zal niet blij zijn want hij heeft een
afgesproken bedrag en betaalt zijn werkers
daaruit. Hoe langer hun werk duurt, hoe
minder hij overhoudt.
Ik ben aan het uitkijken voor de meest
geschikte ramen. Wat opvalt is dat er steeds
meer Europese raamsoorten worden
aangeboden, dicht glas waar je altijd
airconditioning voor nodig hebt. Ik blijf denken
aan eenvoudige louvres-blades. Die laten veel
lucht door, kunnen open en dicht op ieder
gewenst ogenblik. Geen noodzaak van airconditioning en dus
beter.
Zo, je bent weer bijgepraat. Ik hoop dat het jullie in Den
Haag en collega's op Zuid Rotterdam goed gaat.
Met warme groet: Joop
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13 januari 2009
Madina Blues
Dag lieve
Rotterdammers,
Dat je geest
verandert vanaf
het moment dat
je Afrika
binnenkomt, ga ik
nu eens fijntjes
uitleggen. Jullie
zullen het
nauwelijks
geloven.
Wie leefde in
Rotterdam met
zijn agenda om
alle diensten en afspraken goed te kunnen uitvoeren? ....
Juist dat was Joop!
Wie schrok zich wild als hij zijn agenda even dacht kwijt te
zijn? ....Joop.
Wie had het gevoel van paniek rond missende agenda's meer
nog dan het gemis van kennis van de puckcode of pincode
van zijn mobieltje? Juist ja, Joop!
Luister nu eens opnieuw!! Gisteren wilde ik een mobiel
nummer in mijn agenda noteren. Ik had de hele week nog
niet aan een agenda gedacht en dus zocht ik in het blauwe
tasje naar mijn rode agenda. Overal gezocht maar niet te
vinden. Toen brak het besef opeens scherp door dat ik de
hele agenda niet gemist had en erger nog, dat het mij niet
eens zo raakte te beseffen dat die agenda
hoogstwaarschijnlijk op het bureau in de Stieltjessraat ligt. Ik
denk samen met een kleine zwarte agenda ligt daar mijn
kleine rode. Daar staan echter toch al een paar afspraken in
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voor de maand juni/juli 2009 en om die reden wil ik Wil
vragen even langs de Stieltjesstraat te rijden, daar binnen te
gaan en te kijken of die twee agenda's daar inderdaad liggen.
Ik denk mij te herinneren dat ik ze op de morgen van mijn
vertrek nog in handen had maar om een onduidelijke reden
had ik ze niet bij mij gestoken. Wil wil dan wel die twee
agenda's aan Koos overhandigen zodat ze mij volgen naar
Ghana. Ik denk niet dat ze in de afgesloten ruimte liggen
waar de computer staat. Ik vermoed toch gewoon op het
bureau.
Kun je een beter bewijs bedenken dat je hier een
metamorfose doormaakt zo gauw je hier bent? Wie dus
plannen heeft om te komen, moet oppassen niet iets
dierbaars te gaan verliezen waar men juist in Holland dol op
was of gewoontegetrouw mee bezig was. Ik zou aan de
nodige dingen kunnen denken maar laat jullie eigen fantasie
het werk doen. Het kan een tas zijn, of zo iets waar je nooit
van zou kunnen worden gescheiden in eigen land. Het
voorbeeld is volkomen neutraal gekozen, dat begrijpen jullie
wel.
Zo juist weer even naar de plot geweest. De werkers waren
laat dus wij hebben toch even de schroefjes wat moeten
aandraaien en gewezen op de afspraken. Morgen moet het
pleisteren klaar zijn dus ik ga daar alsnog van uit. Johan de
Breij is gisteren vertrokken op een lange tour en gisteren
waren er twee pastorale werksters van het pastoraat Oude
Westen bij ons. Ik heb hen getrakteerd op Star, Guilder en
Club en een schotel met warme worstjes en Tsito, een
verrukkelijke pepersoort. Ook zij gaan op toer naar het
Noorden. Mochten over de voorlaatste zin vragen zijn, richt
die dan tot Koos en Adri en de vraagsteller zal een levendig
en geruststellend antwoord krijgen.
Vandaag het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de
telefoon gehad. Ken aan de telefoon:
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"Hello, Madam, this is your son Ken. For some days now I am
calling you and I felt so bad to have started thinking you
might be sick. The idea alone already hurts me. Madam,
remember the name of my dear father? Father Visser?
"O yeah, of course, let me have his passport", the lady
answered.
Said I: "Ken, shall I go myself to bring it?"
He: "No way, let me deal with the ladies!"
Ik, celibatair, kan daar niet om heen of tegenop. Als geen
ander weet ik dat je ieder's ervaring moet respecteren en op
onbetreden niveaus je meerdere moet durven erkennen.
Gisteren Harrie T. op Skype gezien en gehoord. Hij kon mij
ook zien maar om een of andere reden kon hij mij niet horen,
wel zien dus. Nu is dat toch een gekke ervaring op zich, maar
je staat verwonderd over wat de techniek vermag. Mijn
gebarentaal liet te wensen over dus ik heb hem een mail
nagestuurd. Heb ik goed begrepen dat zijn moeder overleden
is?
Met lieve groet:
Joop, nat van de transpiratie, vol van de inspiratie!!!
Dit was Madina en Joop
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18 januari 2009
Hout en vernis
Ik had het al door bij het maken van de afspraak. Wij
vroegen een groepje metselaars om de raam- en deurlijsten
te schuren zodat daarna de vernis er op zou kunnen en dan
de louvre-blades geregeld konden worden. Wij hadden niet in
een vroeg stadium nagedacht over het al dan niet verven of
vernissen van de stijlen. Nu het besluit moest vallen, wilden
wij hier allemaal de kleur en vormgeving van het hout
handhaven en dus kozen wij voor vernis.
Ik had het door dat de metselaars het maar niets vonden nu
aan het schuren gezet te worden. Metselaars schuren niet,
dat behoort bij een ander gilde. Maar verder dan een
gezichtsuitdrukking van onwil was het niet gekomen en dus
gingen Ken en ik zaterdagmorgen op zoek naar vernis,
verdunner, schuurpapier, kwasten. Alsnog durfden wij in het
wonder geloven dat metselaars misschien toch wel zouden
kunnen schilderen. Het leek nog een heel gezoek, van
winkeltje naar winkeltje maar na een half uur hadden wij alles
en we togen richting de bouwgrond.
Ook na vurig hopen en wachten bleef het wonder uit en
omdat Ken een uitvoering moest verzorgen, heb ik hem
gevraagd mij achter te laten en ik zou zelf de stoute
schoenen aantrekken. Als seminarist al had ik het op mij
genomen de woonkamer van mijn ouders regelmatig te
schilderen en te behangen en ik wilde graag terug in die rol.
Dat enige oog van mij maakte het wel wat lastiger en de
weercondities waren niet te vergelijken met die van de kamer
van mijn ouders maar ik ben dapper begonnen met schuren.
Het hout bleek zo verschrikkelijk hard en ik ging steeds beter
beseffen dat de hardheid van het hout verantwoordelijk is
voor je resultaten van schuren. Koos kreeg helemaal gelijk
dat het moeilijk zou zijn de nodige verf die reeds aan de
zijkanten was aangebracht, maar die zich ook links en rechts
op de panelen vertoonde, moeilijk te verwijderen zou zijn. En
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inderdaad, het harde hout had de verf
opgezogen en wilde het niet meer
loslaten. Minutenlang op hetzelfde plekje
schuren leverde nauwelijks resultaat op
en ik moest zwichten voor de hardheid
van het Afrikaanse hout. Na uren en
uren zwoegen besloot ik tevreden te zijn
met mijn resultaat. Vergeet niet dat een
jongeman ook al anderhalve dag had
staan schuren en die was het ook niet
gelukt. Na wat water drinken ben ik gaan vernissen en nu
komt het prachtige hout te voorschijn, geweldig om te zien.
Ondanks de ruwheid van het hout, de nodige vlekjes die we
liever hadden verwijderd, was ik zo trots als een
parelhoender. Mijn handen zaten onder de vernis maar wie
zou zich daar druk om maken?
Ken belde zo af en toe hoe het ging via de mobieltjes van de
blockmakers die in de loop van de morgen gekomen waren en
de blocks op een hoop zouden gaan leggen om meer ruimte
op het metselplatform te creëren. Ik moet nog zo veel van
hen leren! Soms werd het stil en lagen zij met zijn drieën
heerlijk te slapen en ik bleef maar doorwerken in mijn
Rotterdamse tempo. Ken had wat chocolade koekjes
achtergelaten en die hebben wij samen gedeeld. De hele dag
blies een strakke wind en ik dacht aan de windmolen die wij
in gebruik gaan nemen. Wat zal die opwekkend zijn.
Diezelfde middag kreeg ik nog bezoek van een vrouwtje dat
in de buurt brood verkoopt. Zij omhelsde mij hartelijk en
klaagde dat zij nog maar voor 3 cedis verkocht kad. Zij had
nog enkele broden en wat pindazakjes. Die heb ik allemaal
gekocht zodat zij op tijd naar huis zou kunnen. Samen met de
blockmakers hebben wij dat brood opgemaakt.
Al weer belde Ken: "Kan ik je ophalen?" "Ja", zei ik. "Ik ben
bijna klaar en ik zal de hele groep uitnodigen om samen wat
te drinken in de locale pub". Dat hebben wij gedaan en nog
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khebabjes gegeten. "Wat voor vlees heb je vandaag?" vroeg
ik aan de verkoper. "Kippeningewanden", was zijn laconieke
antwoord en, eerlijk is eerlijk, het smaakte goed. Goed dat
Koos er nog niet is, dacht ik nog bij mezelf, want dat had hij
niet tot zich genomen. "Koos, met een pilsje er bij, is het best
te doen dus ik houd het in de gaten voor je"
De nacht was intussen gevallen. Muziek schetterde van alle
kanten, de luidsprekers waarmee de vele kerkjes elkaar
uitdagen, werden overal in stelling gebracht, de pastores
schraapten links en rechts hun kelen om zich voor te bereiden
op hun tongentaal. ik zat wat peinzend op weg naar huis
naast Ken en Dennis de blockmaker, vertelde van zijn
terugreis naar school aanstaande dinsdag.
Zondag, ik stond mij te wassen om naar de kerk te gaan.
Maar daar zou ik niet komen. Ik had al een paar dagen
gemerkt dat Sally die zo goed voor ons zorgt, astmatische
geluiden produceerde.
De angst om naar een ziekenhuis te gaan, is er altijd want je
legt een maandloon in de handen van de dokter. Ik stond
ingezeept en ik wist het: "Geen kerkbezoek deze
zondagmorgen maar Sally onmiddellijk naar het ziekenhuis
brengen. In gedachten zag ik God glimlachen: "Joop weet al
dat als het diepste bewustwordingsmoment aanbreekt tussen
Mij en hem ik niet vraag naar zijn kerkmomenten maar naar
de kernzaken die Mij als God bezig houden.
"Ik was ziek en toen je stond te douchen dacht je er aan een
zieke Sally naar het ziekenhuis te brengen en niet naar de
kerk te gaan". Ik heb mijn gedachten aan de zieke Sally
meegegeven toen ze geduldig op de dokter moest wachten en
of heb haar gevraagd of ze mij zij begreep. Sally heeft
namelijk een beltoon waarbij een pastor je de hemel op aarde
belooft en vooral dat God je welvarend wil maken.
Wij denken anders over religie, Sally en ik, dat moet kunnen
maar ik krijg kippevel van veel van de pastores hier.
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Fundamentalistische Bijbeluitleg, de nadruk op Korinthische
geestesgaven waarvan ook Paulus slapeloze nachten gehad
heeft en hem tot de kern deed terugkeren dat alles gezegd en
gedaan is met de liefde. Die tekst leefde toen overigens ook
al elders en dook pas weer op toen de vroege evangeliën
boven water kwamen. De geestdrift waarmee wij hoofdstuk
13 lezen en ons dwepen met de liefde lijkt ons uit het oog te
doen verliezen dat het een antwoord wilde zijn op hoofdstuk
12 en dat die bezorgdheid van Paulus doorgaat in hoofdstuk
14.
Wat een priester ben ik nu toch, bedacht ik toen ik even later
in mijn oude plunje de stukken schuurpapier weer oppakte en
lichtjes alles naschuurde voor de tweede vernislaag. De wind
suisde om mijn oren, vogels lieten hun deuntjes horen,
kippen liepen dwars door mijn huis. Ik hoorde overal gezang
van kerkjes, de schreeuwende geluidsboxen, de
geëxalteerdheid van de gebeden en gezangen. Ghana is zo
religieus dat ik het bewonder en verafschuw omdat het de
mensen zowel inspireert maar ook bloot stelt aan charlatans
en geldzoekers. De vrijdagavond voorafgaande aan dit
weekeinde, was zo'n eigenaardige belevenis geweest. Een
kerkje tegenover mijn slaapkamer, de pastor begint met een
tongengebed van vele minuten waarbij het geluid bijna
onmenselijk grommend vanuit de keel klinkt, de aanwezigen
gillen en schreeuwen en menige duivel krijgt het helsbenauwd
en houdt zich in de krochten van de nacht schuil om niet
uitgedreven te worden. De hele nacht tot 's morgens 6.00 uur
ging het door en ik viel oververmoeid in slaap toen de zon al
gloeiend aan de hemel verschenen was. Ik voelde mij weer
terugglijden in die angst voor de onbeperkte mogelijkheden
van een tot domineren van de menselijke geest geneigde
religie die ik afgezworen had maar nog altijd om mij heen
voelde. Zo broos en kwetsbaar is alles wat je dierbaar is en
wie beschadigt wat je dierbaar is, die wijs je af en verwerp
je.
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Ik schuur en vernis en ik voel me goed in de stilte om mij
heen maar mijn gedachten hebben zich gehecht aan al die
oude en nieuwe beelden van armoede, van jongelui die een
kind verwekken maar geen geld voor brood en melk hebben,
die hier bij ons wat eten komen halen, hun verhalen
vertellen; ik zie die honderden jongens en meisjes langs de
straten en verkeerspunten, met hun ijsjes, broeken,
tandpasta, scheermesjes. De hele economie die zich naar de
informele sector beweegt om de dubbeltjes wat breder te
laten vallen zodat een ieder wat heeft. Maar ook dat lijdt tot
bijna oorlog als de ene waterverkoopster de andere wegduwt
om zelf een zakje water te kunnen verkopen.
Na een tijdje kleven mijn vingers van de vernis en, zo waar,
een pracht vlinder zet zich op mijn hand. Veel blauw en bruin
en rood. Zij houdt ofwel van mijn zweetlucht waar ik mijn
twijfels over heb of van de weeïge geur van de vernis want
ze is niet weg te slaan. Ik laat haar begaan en mijn
gedachten vlinderen mee naar het vlinderhuis in Rotterdam.
Na een tijdje houdt de vlinder het voor gezien en
vlinderfladdert verder.
Nu hoor ik luid geschreeuw, veel kabaal, hondengeblaf. Een
grote groep jongelui nadert. Jongelui die "bushmeat" ("wild")
zoeken en een soort drijfjacht organiseren. Ze komen aan
mijn huis voorbij en opeens knettert het van alle kanten. Om
de dieren op te jagen, steken ze alle droge gras in brand en
het duurt maar even of ik moet ijlings het huis uit want tot
ver om mij heen steken branden hun hitsige koppen op door
de harde wind. Daar gaan mijn struiken en bomen, denk ik.
Ik hol met een paar emmers water om de bedreigde plekken
te beschermen en wacht gespannen af. Overal rook, overal
gegil, de jongelui blijven met stokken in het gras slaan. De
witte Ibissen struinen met tientallen aan de randen van de
vuurhaarden op zoek naar insecten en de bruinrode haviken
met grote zwaluwstaarten hangen in de lucht en scheren
rakelings langs de grond op zoek naar muizen of grotere
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prooien. Daar gaat mijn verniswerk, zwarte snippers gras
vliegen door de lucht en zetten zich vast op de raamstijlen die
nog nat zijn. Maar ach, wie perfectie zoekt, moet even om
zich heen kijken en durven te solidariseren en weg is dat
gevoel.
Ik breng de verfattributen terug bij onze buurvrouw die in
een onafgebouwd huisje met haar drie kinderen beloofd heeft
op onze spullen te
passen. Ze ligt op
een matje te
slapen met haar
kleinste slapend
tegen zich aan. De
twee ouderen
spelen bij een
smeulend vuurtje.
Ik loop in de hete
zon naar Oyarifa.
Ontdek zowaar een
pitobar (inlandse
drank uit Noord
Ghana) en ja hoor, een jong vrouwtje van die streek heeft
zich daar gevestigd. Of ze ook Guinness pito heeft, een
combinatie van guinness en pito, al even vermaard als de
Rotterdams Antilliaanse "moedermelk" en, ja hoor, haar
buurvrouw verkoopt die. Dat wordt een volgende keer. Ik zit
te drinken met een jongeman uit de Volta Region. Als
metselaar in het zuiden beland. We praten en lachen om de
mensen die zich verbazen dat een blanke gemoedelijk pito zit
te drinken. Weer komt mijn vroegere training mij van pas en
al weer voel ik mij juist op dit soort plekken helemaal thuis en
gelukkig.
Ik houd een busje aan langs de weg, stampvol, en ik moet
helemaal naar achteren en kan mijn schoenen niet kwijt. Het
in- en uitstappen begint, de directe betaling, de drukte en de
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lijven dicht bij elkaar en zo gewoontjes. Wat een geluksvogel
ben ik toch dat ik zo een lekker gevoel heb bij mensen, bij die
typisch Afrikaanse gewoontes en gebruiken, die vaak
hilarische voorvallen die telkens weer opduiken of zijn die er
omdat je ze weet te zien.
Wij hobbelen naar de marktplaats van Madina. Daar eindigt
de reis en ik wurm mij een weg door al die stalletjes, al die
jonge meisjes en jongens die wat aanbieden, die lachen, die
uitdagen en gelukkig lijken met zo weinig. Begrijp ik het
leven of krijg ik opnieuw een levensles van hen? Ik denk dat
wij allen ons leven lang bezig blijven om meer te gaan
begrijpen en vooral te waarderen.
Er lopen een hele boel vrienden en vriendinnen binnen in ons
huis in Madina met hun kinderen. Iedereen geniet van het
moment van samenzijn. Politieke roddeltjes zijn een heel
populair genre en iedereen heeft een mening. Maar voorlopig
gaat het over het huwelijk en daar schijnt het nodige mee
aan de hand te zijn. Ik ga eens wat beter luisteren.

24 van 69

21 januari 2009
Anthony de beeldhouwer
Ik ben vanmorgen naar Ashaiman vertrokken om Anthony op
te zoeken. Anthony is een beeldhouwer-vriend. Hij had de
informatie van Ulft meegenomen om een Ulftse deur
te beeldhouwen en ik had geprobeerd hem een en ander
duidelijk te maken. Nu is Anthony iemand die over een
nieuwe opdracht moet broeden en nadenken en liever nog, er
veel over praten. Ik vond zelf dat het allemaal te snel gegaan
was en daarom nam ik het besluit hem op te zoeken. Dus na
een hele lange tocht in een propvol busje arriveerde ik in
Ashaiman bij Tema.
Op dit ogenblik heerst de harmattan, een droge schrale wind
uit de Sahara die naast droogte veel stof meebrengt. Het
betekent voor veel mensen dat ze nu hun land gereed
moeten maken, want nu zal het niet lang duren of de eerste
regens gaan vallen. Iedere regering probeert er wat aan te
doen om het afbranden van de velden tegen te houden maar
zoals jullie al in een vorige mail konden lezen, gebeurt het
ieder jaar weer opnieuw. Overal worden velden aangestoken.
De toch al benauwende lucht wordt nog zwaarder en mensen
met astma zijn een zware tijd ingegaan. Als je 's avonds in
bed ligt, dringt die aslucht zich nog aan je op. Overal
geblakerde velden, jonge boompjes geven het op, struiken
hebben al lang de geest gegeven en de voedingswaarde van
de bodem verschraalt en... de Sahara speelt landverovertje.
Maar de menselijke geest denkt vaak alleen aan het directe
gemak. Het wordt gemakkelijker om de veldjes te bewerken
als het hoge stugge gras weg is en je ziet sneller na de eerste
regens dat nieuwe grassprieten hun kop opsteken vanuit al
die zwartgeblakerde aarde. Het is een Afrikaanse mythe zoals
wij er ook kennen in de Europese cultuur.
De jongeman die aan scheren toe is, wil graag blijven
aarzelen of het wel goed voor hem is regelmatig een mesje
over het stoppelland van zijn gelaatshuid te laten gaan. Het is
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van generatie naar generatie doorgegeven dat je baard
sneller gaat groeien als je je vaker scheert. Onzin natuurlijk
maar laat vooral die mythe bestaan en laat een ieder daar in
zijn puberteit maar mee blijven omgaan.
De gloednieuwe regering van Ghana heeft dus al niet kunnen
voorkomen dat deze "slechte" gewoonte in dit seizoen
aangepakt kon worden. Ik wil nog wel eens meemaken of het
Ghana in mijn leven gaat lukken om die gewoonte er uit te
krijgen. Dat zou een revolutionaire ontwikkeling zijn en een
echte verandering waar de nieuwe regering voor staat en op
hoopt.
Terug naar het
moment dat ik uitstap
in het centrum van
Ashaiman. Een drukte
van belang, je
struikelt over mensen
en stalletjes. Auto's
bewegen zich als
onrustige slakken
door de hoofdstraat,
komen maar
langzaam vooruit en
dus besluit ik de laatste twee kilometers te gaan lopen. Even
een andere pas inzetten dan ik in Nederland gewend ben, ik
kijk het af van de mensen om mij heen rustiger lopen en zo
veel mogelijk in de schaduw, wat sinaasappelen uitzuigen bij
een vriendelijk vrouwtje. Ik ben eigenlijk op zoek naar de
kokosnotenverkopers met hun volle kruiwagens maar die
hebben hun waar zeker ergens anders naar toe gebracht.
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Na een liter vocht verloren
te hebben, plof ik neer bij
Anthony in zijn
werkplaats. Er ligt een
deur op de grond en ik
ben stomverbaasd over
wat ik zie. Ik zie de oude
kerk van Ulft waar ik als
kind inzicht kreeg in

mysterieuze zaken en de nieuwe kerk
waar ik gewijd ben in 1969. Ook de
molen van
de Pol
prijkt er op
en daar is
het huisje
van
Diergaarde
13, wat
gestileerd
van vormgeving gezien de ruimte op
het paneel.
Op de werkbank ligt de tweede deur.
De ijzergieter van de DRU, een beeld in
brons waar mijn vader zo vaak naar
gekeken heeft, richt zich op uit het hout
en hij weet zich Ulftenaar want de drie
leeuwen van het Ulftse wapen
verschijnen van achter zijn rug.
Hoe speelt Anthony het klaar!
De ideeën voor de dubbele deur hebben
wij samen besproken. Voor Anthony is
het huis aan de Diergaarde de ark
waaruit alle leven van die rare Joop ontsproten is en daar wil
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hij uitdrukking aan geven. Op het tweede paneel zal een
godsbeeld verschijnen waar wij samen lang over gesproken
hebben. God als oervibratie, energiebron, bron van alle leven,
in ritme en muziek te horen.
Volgens Thomas de evangelist die nog op kerkelijke
erkenning wacht, is HIJ/ZIJ te vinden onder elke steen die je
optilt, in alle hout aanwezig, in alles wat is en al wat leeft, de
eeuwig levende kern; het goddelijke is er deel van. God als
danser van leven en levengevend in, aan en voor alles en,
bovendien, in staat alle energie te bundelen in persoonlijke
aandacht. De grootste bundeling in een mens van goddelijke
energie, het Beminde Mensenkind, wordt Christusgestalte
maar daar gaan wij verder over praten, hebben wij elkaar
beloofd. En dat zal ooit een andere deur opleveren.
Ik kijk die prachtige mens aan, hij straalt bij het delen van
spirituele inzichten en begint al weer te creëren. Hij loopt met
een potlood naar het wachtende paneel. God wordt een wat
schemerige figuur die zijn wezen (cirkel van het gevulde ei)
met een wijds gebaar omvat en bespeelt. In die cirkel drie
andere cirkels van het leven (3!) en zo loopt mijn spirituele
ontwikkeling, begonnen in de oude en nieuw kerk in Ulft via
de Drie-Eenheid parochie verder.
Toen wij begonnen te spreken over de Christus, stopte
Anthony mij en zei: "Ik weet nog wat je ongeveer 15 jaar
geleden tegen mij zei toen ik aan jou vroeg wat jij dacht over
de terugkomst van de Christus." Ik was heel benieuwd want
ik wist het niet meer maar was nauwelijks verbaasd toen hij
zei: "Als de Christus in jou niet zichtbaar wordt, hoef je nooit
naar de wolken te kijken en naar de hemel te staren want
daar gebeurt het niet!" Ik schijn niet veel veranderd te zijn,
toch?
De doofstomme gezel van Anthony kijkt bij alles aandachtig
toe en is een en al gulle lach als wij wat yamslices, peper en
een cola met hem delen. Een andere collega van hem, nu exgezel die nu op eigen benen wil gaan staan en met een
artiestenfiets met tientallen toeters en bellen aan komt rijden,
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komt melden dat hij een stool (soort lage culturele stoel)
waaraan hij vorig jaar begonnen was, klaar heeft voor mij. Hij
haalt die op; het stelt voor een man en een vrouw die samen
het gewicht van degene die zal gaan zittten op die stool,
zullen dragen. Het is artistiek niet helemaal gelukt en
Anthony probeert hem in gebarentaal uit te leggen dat hij
altijd even om advies moet vragen als het niet helemaal lukt.
Ik doe mee aan het bijzondere gesprek en teken een hart in
de lucht en wijs naar hem en Anthony en de verdere
aanwezigen. Hij knikt begrijpend en wil graag beamen met
glinsterende ogen dat mensen elkaar altijd moeten blijven
helpen. Ik maak het gebaar van twee handen langs het
gezicht, een paard met oogkleppen op, of als jullie het niet
erg vinden, een mens met oogkleppen op. Dan neem ik de
handen weg en kijk rond om aan te geven dat ik nu veel
meer kan zien. Hij schatert van plezier.
Via de Tema
Motorway ben ik
teruggekeerd. Veel
sneller, dat wel
maar je houdt je hart
vast in een overvol
busje en jakkerende
auto's en
vrachtwagens om je
heen, links en rechts
passerend. Ik strijk
uiteindelijk neer, o
slechte gewoonte, in een barretje in Madina en bestel een
biertje en en stukje kip met peper. En.... val pardoes in slaap.
Als ik ga betalen, merkt de jongedame ondeugend op: "Ik
zag u slapen en wilde u niet storen want u zult wel moe zijn."
Ja, ook dat was waar maar meer nog, ik was en ben onder
de indruk van de talenten hier die jammer genoeg niet altijd
voldoende uit de verf kunnen komen. Dat lijkt een mooie
opdracht, gewoon doorgaan met waar je in gelooft: mensen
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verdienen een beter lot, verdienen te leven, en wel in
overvloed, zoals mijn vriend en mentor Gerrit Bles al vaker
met mij gedeeld heeft, en notabene hier midden op straat in
Madina. Daarvoor je leven inzetten, een prachtige
missionaire uitdaging van de Meester zelf die hout snijdt. Zo,
het zij maar weer eens gezegd.
Liefs van: Joop
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23 januari
Joop weer telefonisch bereikbaar
De storm is nog niet van de lucht,
de kogel nog niet door de kerk, de
whiskey nog niet op of Joop komt
melden dat hij een nieuw Ghanees
mobiel nummer heeft. Daar komt
het: 0266294352. (Zie bij
"Contact" hoe Joop goedkoop te
bellen is)
Vanmorgen was het hier lachen
geblazen. Ken had gebeld maar mijn
mobiel lag naast mijn bed maar daar
lag ik niet meer in en dus had ik
niets gehoord. Iedereen grote lol en
mij maar overtuigen dat ik hem wel
bij mij moet houden. Want hier
wordt meer gebeld dan geplast, dat
gaat de hele dag door. Ze vinden
het maar wat kostelijk dat die rare
Joop van alles kan maar dat mooie
mobieltje niet onder controle krijgt. Gelukkig loopt er hier
iemand rond die hetzelfde soort mobieltje heeft en dus ben ik
voorlopig uit de brand.
De kamer van Johan is weer op orde gebracht en ik heb een
brief voor hem en zijn begeleider gereed. Ik ben benieuwd
hoe het allemaal gelopen is want hij is twee weken aan het
trekken geweest en heeft ontzaglijk veel kunnen zien.
Eindelijk, na weken gezeur, bellen, smeken en dreigen en wat
dies meer zij, krijgen wij al vroeg bericht vandaag dat de
vrachtwagen met de laatste tiles voor mijn dak onderweg is.
Ik kon het nauwelijks geloven want zo'n vrachtauto was al
vaker onderweg geweest maar kreeg vervolgens panne,
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kreeg gebrek aan benzine, kende de weg niet, de chauffeur
ontwikkelde een steenpuist op (natuurlijk) die rotplek, enz.
enz.
Even later een bericht van Ken die, zoals de wijzen uit het
oosten achter de ster, zelf achter die wagen was aangegaan:
"Joop, de wagen met pannen is door de politie aangehouden.
Te grote vracht en te veel uitlaatgassen, wat te doen?"
Gebruik vooral mijn naam als vroeger lid van de politieraad
en klets je er maar uit maar die pannen motten vandaag op
het dak, potjandorie nog aan toe.
Wat precies gebeurd is, weet ik nog niet maar ik vermoed dat
er wat handjeklap heeft plaats gevonden: "Wij zijn nu op weg
naar het land", was het volgende bericht.
En ik: "Bel me niet meer dan pas als de pannen op het dak
liggen. Ik word er alleen maar zenuwachtig van!"
Ik zal bij de laatste betaling zijn want dat geld houden wij
nog even achter als stok achter de deur. Dus nu wachten op
het verlossende bericht: de pannen liggen en laat nu de
regen maar komen!!!!
Ik lijk op mijn oude dag nog journalistieke neigingen te
krijgen. Het is ook een manier voor mij om mijn activistische
aard kansen te geven om te ontspannen op een geleidelijke
manier. In een keer niks doen en stil zitten is niet goed voor
mij.
Kon ik maar een pakketje maken met wat zonneschijn van
hier en naar jullie opsturen. Soms denk ik bij mezelf: "Kan
het wat minder want ik word flauw van de warmte zo af en
toe".
Wat mij gisteren gebeurde! Zit ik een pilsje te drinken en wat
kip met peper te eten en ik val zo maar in slaap. Keiharde
muziek, mensen om mij heen en Joop in een roes. Het kan
verkeren, dacht ik en toen...waar heb ik dat meer gehoord?!
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31 januari 2009
Athony brengt de deuren
Wij zijn nu bijna een maand hier en ik kan het nauwelijks
geloven. De dagelijkse werkelijkheid is zo scherp gewijzigd; ik
gebruik op dit ogenblik geen agenda en leef bij de dag. Ik leef
vooruitkijkend naar de komende tijd van de bouw van het
gastenverblijf waarvoor nu dagelijks de stenen worden
gemaakt. Wij hopen het aantal "big size " stenen, 2100 in
getal, te halen. De medium and small size liggen klaar.
Gisteren kwamen de bestelde 4 deuren die mijn toegewijde
en jarenlange vriend Anthony Kobla, een rasbeeldhouwer,
heeft gemaakt. Het is eigenlijk niet zijn gewoonte om snel te
werken maar omdat ik die deuren gebruiksklaar wil hebben
als Koos er is, heeft hij heel hard gewerkt en zoals ik zal zei:
daar kwam een taxi aan met de 4 deuren er in en twee
stralende mensen, Anthony en zijn medewerker. Wat een
kunstenaar is die Anthony! Hij had zich laten inspireren door
fotomateriaal die mijn zus Dini aan mij meegegeven had.
Ik had de vorige keer al gedeeltelijk verklapt wat er
uitgebeiteld, voorzichtig uitgehakt en opgeschuurd uit het
hout te voorschijn zou komen. Maar het is zo bijzonder dat ik
het nog een keer vertel.
Het thema van de deuren is mijn geboortegrond Ulft en de
uitwerking van en lang gesprek met hem over hoe wij het
goddelijke verstaan. Wie aan komt kloppen aan mijn
voordeur in de nabije toekomst zal zicht hebben op het dorp
Ulft, de oude en nieuwe kerk van de Petrus en Paulusparochie
en de molen van de Pol, een woongebied in Ulft. Op een
dubbele deur die naar de tuin zal leiden, staat het huis waar
ik geboren ben, en in het bijzonder het raam van de kamer
waar ik als kind veel nachtelijke uurtjes heb gedroomd over
Afrika, is goed en duidelijk zichtbaar. Ook het zijraam
waarachter de trap naar het bovengedeelte van ons ouderlijk
huis zich verborgen hield, trok mijn aandacht. Dat is de trap
waar ik als kind ooit pardoes vanaf sprong in de armen van

33 van 69

een verbouwereerd
kijkende broer die mij zelf
had uitgedaagd om te
springen zodat ik mij met
dat waagstukje wist te
kwalificeren om mee te
mogen gaan naar de vroege
Eucharistieviering op
zondagmorgen.
Op de tweede deur, als een
tweeluik, staat een
godsbeeld. Voor
Anthony zijn de
godservaring en de
jeugdervaringen op je
geboortegrond de twee
bronnen waaruit mensen
leven. Hij zegt dat altijd in
mij gevoeld te hebben, die dubbele lijn van familie die je
karakter vormde en de godservaring die tot drijfveer werd en
zal blijven. Wat zien de ogen? De adelaar strijkt neer uit de
hemel, God is de adelaar die het heelal beheerst. In het
midden van het paneel, is de vorm van een ei en tegelijkertijd
de buik van de adelaar; het ei staat symbool voor alle
potentialiteit van leven, bijna eindeloze bron van
levensvormen en daar in die buik zijn zon, maan en sterren
zichtbaar geplaatst. God wil lichtbron zijn voor alle leven en
God is vooral ook "lichtvoetig". Twee dansende benen
strekken zich uit, het ene gehoefd, het andere in menselijke
vorm uitgebeeld, laten zien dat de schepping God's eeuwige
dans is en dat hij alle leven al dansend om zich heen wil
hebben.
Vandaag zijn Anthony en zijn jonge collega bezig om de
sloten aan te brengen en de deuren pasklaar te maken.
Komende maandag zitten die deuren er in en ook de louvre-
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blades. Meer wil ik even niet kwijt maar wel dit: "Koos Batist
komt in een gespreid bedje".
De deur naar de slaapkamer laat het "bronzen" beeld zien
van de ijzergieter dat bij de ingang van de DRU-fabrieken in
Ulft stond en later mee verhuisde met de nieuwbouw aan de
weg naar Oer, Ulft 2, zoals wij dat vroeger noemden. Grappig
is dat Anthony het beeld tamelijk opvallend gekopieerd heeft
maar het geheven hoofd van de ijzergieter is een echt
Afrikaans hoofd. De uitdrukking van het gezicht verraadt het
zware werk. In dat beeld van die hardwerkende man zit
schijnbaar een les voor mij: "Na gedane arbeid is het zoet
rusten!"
Gelukkig kon ik in Rotterdam meestal goed slapen en dat is
hier al niet anders. Om half zeven is het hier donker en dan
duurt de avond lang. Ik lieg er niet om maar ik ben wel eens
om 21.00 uur naar bed gegaan en vaak rond 22.00 uur. Na
23.00 uur begin ik mijzelf een nachtbraker te vinden, hoe
kan het verkeren!
Gisteravond,
vrijdag 30
januari, viel de
eerste regen
van dit jaar.
Veel onweer,
hevige
bliksemslagen
en een korte
maar heftige
regen. Onmiddellijk is de weg naar ons huis een modderpoel
omdat de vrachtwagens met gravel af en aan rijden en de
hele weg tot een puinhoop maken. Dat wordt nog wat als de
regen echt losbarst.
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Mijn verblijfsvergunning is rond en het eerste jaar kan ik in
en uit. Al weer een beetje meer ingeburgerd en ik kan nu
bankzaken doen. Het geeft een goed gevoel wanneer de
toekomst vorm krijgt en je mag werken aan je thuiskomst.
Johan de Breij, die vanuit Rotterdam is meegekomen, is zich
aan het voorbereiden voor een tweede tour in Ghana. Dit
keer zal hij meer de kustlijn volgen en zicht houden op de
Atlantische oceaan die zo belangrijk geweest is in de
geschiedenis van de onderlinge relaties tussen culturen. Soms
wil je wel eens weten hoe Ghana er uit zag toen Nederlandse
zeelui en handelaars hier van boord gingen en voet op
Afrikaanse stranden zetten. Er zal zo veel veranderd zijn
maar dan... je kijkt uit over de onstuimige zee die met veel
wit schuim de kusten beukt en je luistert naar het diepe
grommen van de golven die elkaar driftig achterna zitten en
met een slepend gesuis van het terugglijdende water het
strandzand mee de zee in slepen, dan richt je je blik op de
schamele rieten hutjes van de vissers en je weet bij intuïtie:
precies deze beelden hebben ook onze voorouders gezien.
Aan de overkant van ons huis breken de vele kerkjes weer uit
in gezang en gedrum. De hele vrijdagnacht bleven de
gebeden opstijgen. Rond 4.00 uur had ik nog geen oog
dichtgedaan en ik besloot mee te gaan doen met het sturen
van gebeden. God moet wel heel machtig zijn om al die
gebeden, ook die met een heel andere inhoud, te verhoren.
Maar mijn gebed werd verhoord; na 6.00 uur viel ik eindelijk
in slaap maar toen was de dag al begonnen en moest ik er
weer uit.
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7 Februari 2009
Eerste Nachtelijke Verblijf in Oyarifa
Precies een maand na aankomst is het gelukt mijn huis zo ver
gereed te maken dat wij er de eerste nacht door kunnen gaan
brengen. De aanstaande komst van Koos Batist, de
bouwheer, is de drijfveer geweest om flink op te schieten.
Deuren en ramen zitten er in en de nodige spullen zijn
aangeschaft: een drie-pits plaatje op gas, tafelbestek, wat
potten en pannen, plastic tafel en stoelen. Om gebruik te
maken van uw fantasie en voorstellingsvermogen: dat soort
spullen die u en ik meenemen als wij gaan kamperen.
Voorlopig is dat genoeg. Buiten, omringd door rieten matten
wachten bad- en toiletruimtes op regelmatige bezoekers.
Emefa en Ken wilden niet dat ik alleen zou zijn daar in die
eenzame bush met het nodige ongedierte dus reed Ken mee
om ook te overnachten. Onhandig nog met de sleutels
openden wij de toegangsdeur, sleepten beddengoed naar
binnen,
wat flessen water om koffie te kunnen zetten, zetten een
houten stellage in elkaar om muskietennetten te kunnen
ophangen. Een hele heisa in het halfdonker en in het
schaarse licht van een oplaadbare lantaarn.
De indrukken die je
bij een kop koffie
opdoet zijn de
lantaarns langs de
weg een eind
verderop in het dal
die met een
glinsterend spoor
de Aburi heuvels
opkruipen, als een
lichtende
kronkelende slang;
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de stilte die je overvalt en de stevige wind die suizend
aanwezig is met nieuwe geluiden waar je even aan wennen
moet. En omdat het schaarse licht de duisternis markeert,
dient de neiging om te gaan slapen zich al snel aan. Maar
wacht even, dit moment is toch historisch te noemen en dat
moet gevierd worden. Ik had snel nog even een fles bier in
mijn tas gestopt en die word dankbaar aangesproken.

Douchen terwijl de wind je lijf bespeelt en streelt, een
aanrader voor wie dit ongewoon in de oren klinkt. Je kijkt
naar een bijna volle maan, je gooit het water op je hoofd met
een kommetje, drommels.. de handdoek vergeten maar wat
maakt het uit. Je voelt je deel met de natuur en beseft dat
het een geweldig gevoel is. Je zou het bijna vergeten zijn.
Het muskietennet is erg groot en ik worstel mij er onder. Ik
voel de opwinding van een kind als ik op mijn
studentenmatrasje op de grond lig. Het is mijn favoriete
manier van slapen, op de grond op een klein matrasje.
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Het is nog donker als ik Ken hoor rondlopen. Het blijkt pas
2.30 uur te zijn maar hij kan niet slapen omdat het wel erg
stil is. Dan maar een kop koffie drinken en wat kletsen tot de
woorden insluimeren en de dageraad zich aandient. Een
legertje koeien met gevaarlijk uitziende hoorns stormt dwars
over ons erf op weg naar graziger weiden. Dwars door de
jonge aanplantingen die onze groene heg moeten gaan
worden. We wisselen wat woorden met de cowboys maar die
hebben nog een lange dag voor zich en kijken liever
uitdrukkingsloos voor zich uit.
Met een kop koffie zonder melk of suiker beginnen wij aan
een nieuwe dag.
Zelfs als je geschiedenis schrijft, gaat het leven gewoon door
of er niets aan de hand is.
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17 februari 2009
bouw Gastenverblijf
Vorige week woensdag was het dan zo ver: Koos Batist, ik
noem hem deftig de bouwheer, arriveerde op het vliegveld
van Accra en wij waren er om hem welkom te heten. Het
werd een gezellige avond compleet met heerlijke Hollandse
kaas. De volgende morgen wilde Koos vanzelfsprekend zien
hoe het land er bij stond en de twee kamers die wij hadden
gereed gemaakt. Ik mag best zeggen dat hij stomverbaasd
was hoe prachtig het geworden was. Hij had een eigen kamer
met bed en kast en er stond een foto van zijn familie op het
nachtkastje. Wij hadden dat stiekem via zijn zoon Marcel
geregeld. Binnen en buiten hadden wij slingers opgehangen
van textiel met de kleuren van de vlaggen van Ghana en
Nederland. Kortom, wij wilden de juiste sfeer neerzetten om
met frisse moed te kunnen beginnen aan de bouw van het
gastenverblijf.
Op zondag waren de gesprekken gepland met de werklui, de
metselaars en de timmerlui. Opnieuw een hele nieuwe groep
die wij niet kenden van vorige jaren. Het kostte de nodige
moeite om de goede afstemming te vinden tussen de hoge
prijzen ons door hen aangeboden en de meer realistische
prijzen die wij door onderlinge gesprekken gelukkig in goede
harmonie wisten te bereiken.
Maandagmorgen kon er gestart worden met het leggen van
de zware stenen dat vakkundig werd aangepakt. Na twee
dagen zitten wij al tegen de lateien aan. Wij hebben
intussen afspraken gemaakt met de betonvlechters voor de
vijf kolommen die nodig zijn om de vloer van de eerste
verdieping te dragen en met de timmerlui. Omdat wij nu een
ruimte hebben om te verblijven en wat rust te nemen, koffie
te drinken en van een cup -a- soep te genieten, is het
bouwen wat rustiger voor ons en genieten wij er meer van.
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Als wij ’s avonds op de plot
arriveren om er de nacht door
te brengen, overvalt ons de
rust, de stilte en de stevige
bries die er bijna altijd waait.
Die windmolen gaat zo dadelijk
zeker werken. Ook daar lopen al
de eerste afspraken over. U ziet
het, er speelt van alles om de
bouw te bespoedigen en de
ruimtes voor u gereed te krijgen
voor uw komst.
Spinnetjes, mieren en allerlei
insecten voelen zich bij ons
thuis want wij hebben hun
ruimte in beslag genomen. Zij
waren er eerst en dus maak ik het hen niet al te moeilijk.
Laat u zich niet afschrikken van zo veel natuur om u heen.
Het went heel gemakkelijk en ik zal voor een goed woordje
doen dat ze het u niet te moeilijk maken.
Joop Visser
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23 februari 2009
Maandagmorgengedachten
Jullie zullen wel merken dat de e-mails wat minder worden
maar dat heeft een goede verklaring. Nu Koos er is, gaat alle
tijd en aandacht uit naar de bouwactiviteiten. En tot nu toe
mogen wij in de handen klappen. Het nieuwe werkteam is
snel, zorgvuldig, blijft op de compound slapen en in een week
tijd zitten wij al aan de lateien boven ramen en deuren en
kunnen deze week nog beginnen aan de vloer van de tweede
verdieping. Wij beseffen nu veel beter dat het in de vorige
jaren langzaam gegaan is ofschoon wij er alles aan deden om
voortgang te maken. Zaterdag waren de 5 kolommen klaar
die het dak gaan ondersteunen. En geen kolommetjes van 15
centimeter zoals gebruikelijk hier zelfs bij grotere gebouwen
maar een 40 centimeter bijna Dorische robuuste zuil. Niets
wordt aan het toeval overgelaten en voor honderden jaren
staat er een gebouw dat het ijzeren huis zal heten in de
volksmond.
Koos is dit keer alleen weggegaan vanmorgen want ik heb op
mij genomen om naar het Immigratiekantoor te gaan voor
verlenging van zowel het visum van Johan als die van Koos.
Ken rijdt mij want de zon blijft zeer heet voor de tijd van het
jaar en ik kan mij niet veroorloven lang in de zon te moeten
doorbrengen. Hij is
nog even achter
cement en water
aan. Water kost ons
een fortuin want
mensen in de buurt
doen mee om het op
te maken en de bouw
vraagt veel. Water is
hier duurder dan in
Nederland; het is
geprivatiseerd en
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komt nu in flessen, plastics als drinkwater en in allerlei
voertuigen aan huis gebracht. De Staat heeft zich
teruggetrokken van de taak om water in de huizen te brengen
en dus is het water al jaren zonder leiding en komt er geen
druppel uit de kranen. Omdat wij met velen zijn, moet er hier
in Madina iedere drie dagen water worden gebracht en dat
kost kapitalen. Geen wonder dat wij er op zullen toezien dat
wij zo veel mogelijk regenwater op gaan vangen op onze
nieuwe plek om geld te besparen en water te hebben voor
onszelf en de toekomstige gasten.
Nu even iets serieuzer. Ik ga Hans Uijlenbroek vragen mijn
terugreis nu al te willen regelen voor eind juni, begin juli
2009. De datum vind ik minder belangrijk, wel de prijs. Wil
had Lufthansa ontdekt als goedkope reismogelijkheid (ook via
Amsterdam?), wij hadden toen al Royal Air Maroc aan de lijn
gehad. Ik vlieg met alles wat enigszins vast zit en niet te veel
kost, dat hadden jullie al wel begrepen. Ik zou het fijn vinden
als jullie even onderling contact houden om een goede
regeling te krijgen. Toevallig vanmorgen hadden wij een mail
van Martijn en Inge, vrienden van Ken en Emefa, i.v.m. de
reis van de familie Carbonu naar Nederland en zij wezen op
de noodzaak snel te zijn want wij zitten in juni 2009 in het
vakantieseizoen.
Ik zend jullie de meest hartelijke groeten en wens jullie toe
"het vlees gedag te kunnen zeggen" als doel van het "carne
vale". Woensdag mogen jullie in zak en as zitten. Het klinkt
van hieruit als iets uit vroegere tijden en doet bijna
onwerkelijk aan. Die Christus-gestalte heeft hier maar een
kleed dat hij dagelijks rond zijn heupen probeert vast te
houden. Het is gerafeld en verfomfaaid, vies en lelijk met de
geur van armoede en uitzichtloosheid. Nog nooit van carnaval
gehoord, laat staan van een vasten dat tijdelijk en vrijwillig
zou kunnen zijn. Het is het brood dat hier dagelijks gegeten
wordt en dan nog maar hopen dat er genoeg is voor alle
kinderen in je huis. Het lijkt tijdloos en is afgedwongen en
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mist daarom spirituele herkenbaarheid voor mij. Ik was
gisteren even in de katholieke kerk van mijn dorp Oyarifa.
Het dak zat er net op, het zat nu al vol en de spiritijnse pater
Conlan van Ierland, die dichtbij woont in Pantang, op 5
kilometer van mijn huis, kondigde aan dat er iedere vrijdag in
de kerk een kruisgang van kruiswegstaties zou worden
gehouden in de vastentijd. Ik heb de hele dag met een
vreemd en onwerkelijk gevoel rondgelopen, zo
onwennig want wat
zou ik graag 6
vrijdagen naar
evenzovele
huisgezinnetjes lopen
in datzelfde dorp met
wat jongeren en
ouderen uit dat dorp
om met een gebaar
van de gemeenschap
dat kruis wat lichter te
maken voor wat arme
mensen en hen de
kans te geven
te gaan geloven dat
het ooit anders kan en
zal zijn. De religieuze
energie van mensen
hier is enorm groot
net als het verlangen
te ontsnappen aan de
klauwen van de
armoede. Maar om
redenen die zich niet eenvoudig laten verklaren maar
waarnaar je blijft zoeken, lijkt de focus van de actieradius om
daadwerkelijke veranderingen tot stand te brengen, niet
gevonden te kunnen worden. Zo lijken beide, religieuze
energie en geluksverlangen, hun doel voorbij te schieten en
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belanden hun pijlen in het lange olifantengras om nooit meer
gevonden te worden.
Joop op maandagmorgen, vol gedachten, best gelukkig maar
vaak ontdaan door de schrijnende armoede die met een
onaangename geur uit alle poriën van de maatschappij
stroomt.
Liefs en bij voorbaat dank aan jullie allen:
Joop
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24 februari 2009
STOP WORK! - PRODUCE PERMIT!
Ik had er al een voorgevoel van en zelfs aan Hans, mijn
vroegere maar nooit door mij ontslagen en dus nog altijd
actieve secretaris in een MSN- gesprek dat voorgevoel
uitgesproken: “Hans, het gaat allemaal zo van een leien dakje
met onze bouwplannen dat ik er een wat ongemakkelijk
gevoel van krijg”.
En jawel hoor, terugkerend van Tema met Ken van
gesprekken met de beeldhouwer Anthony over de
Rotterdamse deur die hij wil beeldhouwen uit prachtig hout,
was daar een telefoontje: afgevaardigden van de Town and
Country Planning van het gemeentebestuur van Abokobi waar
Oyarifa onder valt, zijn gekomen met een flinke delegatie,
hebben de kruiwagens in beslag genomen en met grote

letters op de muur geschreven: Stop Work and Produce
Permit en: Binnen 14 dagen moeten de kruiwagens
opgehaald worden tegen betaling van een paar
honderd euro (!) anders behoren zij toe aan het
gemeentebestuur. Ken pakte onmiddellijk zijn mobieltje en
begon te bellen met de vele mensen die hij kent en die
invloed op besluiten kunnen hebben.
Dit is op zijn minst de derde keer dat dit ons overkomt. En
niet alleen ons maar vele mensen in de buurt die met hun
huisje begonnen zijn. Links en rechts staat in rood de
dreigende taal van het gemeentebestuur dat zij allerlei
redenen kunnen bedenken om huizen af te breken want er
zijn geen vergunningen voor afgegeven. Hoe kan dat nu, zult
u vragen? Wie wil niet graag zijn vergunning rond hebben
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vooraleer aan een huis te gaan bouwen? Wie wil nu riskeren
dat hij ’s morgens vroeg van huis gaat om ’s avonds met
ontzetting te ontdekken dat zijn huis met de grond gelijk
gemaakt is? Niemand toch? Wat is dan het probleem?
Vergunningen krijgen is nog moeilijker dan een kameel door
het oog van een naald sturen. Daar moet zo veel voor komen
kijken en zo vele instanties kunnen, willen of eisen dat zij
inspraak moeten hebben voordat de procedure rond is. Dat
kan jaren en jaren duren en daar kun je toch niet op gaan
zitten wachten als je serieuze bouwplannen hebt! En zo
belanden vele mensen in eindeloze onderhandelingen met
schimmige instanties en allerlei personen die vooral denken
dat zij er iets mee te maken hebben en er dus ook
vanzelfsprekend belang bij hebben de zaak te rekken. U zult
begrijpen dat geld in dit alles een grote rol speelt.
Bij de bestudering van die dreigbrief gericht aan de
huiseigenaar blijkt dat het motto van het gemeentebestuur
is: “Samenwerking brengt ontwikkeling”. Dat stemt somber:
te beseffen dat de ontwikkeling van dat motto nog niet in
gang lijkt gezet.
U wilt vast wel weten hoe het afgelopen is? Rond 9.00 uur de
volgende dag heeft Ken de site engineer van het
gemeentebestuur een lift aangeboden omdat hij in de hete
zon op een busje stond te wachten om naar zijn werk te
gaan. Op het gemeentehuis werden oprecht
verontschuldigingen aangeboden aan ons – het zou allemaal
een misverstand zijn – en achterop de dreigbrief werd het
volgende goede nieuws meegegeven: de bouwvergunning zit
nog in de procedure. Ken eiste een handtekening onder die
blijde boodschap van dezelfde persoon die ook de dreigbrief
ondertekend had. Dat document bewaren wij goed want je
weet maar nooit.
Ghana, het is een prachtig land, het heeft geweldige mensen
en er is nooit een dag zonder onverwachte en verrassende
ontwikkelingen. Maar ook een land waar de gezagsstructuren
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van plaatselijke traditionele leiders, districtsbesturen en
landelijke instellingen nog niet harmonieus zijn uitgewerkt. En
ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er zo waar
mensen zijn die er niet happig op zijn dat die harmonie er
komt. Daar hebben zij hun persoonlijke redenen voor die - en
dat weet ik zeker - niet en nooit het landsbelang dienen.
Tot de volgende keer: Joop Visser

48 van 69

4 maart 2009
De wereldcrisis heeft zich ook in Oyarifa
aangekondigd!
Ik had al een paar keer opgemerkt tijdens de voortgang van
de bouw: “Koos, het geld lijkt weg te vliegen! Alles is 100%
en vaker nog meer dan dat duurder geworden. Ik ben niet zo
zeker dat wij in een keer het gastenverblijf kunnen afbouwen.
Hopelijk komen wij tot aan het dak, misschien kunnen wij zo
veel mogelijk het nodige hout voor het dak kopen en veilig bij
Anthony in Tema laten drogen. Wij hebben nog geld uitstaan
voor de dakpannen waar ik achteraan moet gaan maar wij
moeten onder ogen gaan zien dat het geld opraakt.”
Koos en ik zijn toen op een zondag in conclaaf gegaan. Op
een terrasje van de Lumina Lodge, een schattig hotelletje niet
ver van Oyarifa, zijn wij gaan rekenen en tellen. Wat willen
wij prioriteit geven en wat hebben wij nog aan financiële
middelen over?
Dit was de
uitkomst. Wij
kunnen de vloer
van het
gastenverblijf
storten, de
muren optrekken
tot aan het dak
en dan sluiten wij
de bouwplannen
af. Wat aan geld
overblijft, steken
wij in hout en
pannen. Wij
maken wat geld
vrij om de windmolen te laten functioneren en wij leggen een
aantal lichtpunten aan.
Je had ons moeten zien zitten, ons geld tellend en
aantekeningen makend. Heel serieus en bezonnen.
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Het was natuurlijk een hele teleurstelling voor ons allemaal.
Ook voor Emefa en Ken die ziek in bed lag en niet mee had
kunnen denken maar ons de lokale prijzen van de goederen
van te voren had opgeschreven. Maar wij hebben ons er al
overheen gezet. Wij blijven er op vertrouwen dat wij de
bouwactiviteiten over een aantal jaren kunnen afronden en
wij zijn ver genoeg om mensen te ontvangen in onze huisjes.
Waarom zou ons lot zo veel anders zijn dan dat van de
mensen hier die geregeld hun plannen voor de toekomst
moeten bijstellen en vaak gedwongen worden tevreden te zijn
met wat op een gegeven ogenblik mogelijk is? En dan zitten
wij nog zeer geprivilegieerd en keurig er bij.
Want wat mogen bezoekers verwachten? Een paar keurige
gezellige kamers en een prachtig bed waar alleen Koos nog in
geslapen heeft.
Nu iets lastiger uit te leggen: een toilet in de open lucht en
een badkamer ook al in de open lucht, volledig airconditioned,
toch!!! Wie zich wil wassen, krijgt een emmertje water, een
stuk zeep en voor een handdoek zorgt u zelf wel. Met een
plastic kopje gooi je het water over je heen. Na 18.00 uur
kun je de sterren boven je hoofd bewonderen, de wind om lijf
en leden voelen en genieten van de eenvoud van het leven
hier.
Wie kiest nu niet voor zo’n eenvoudige vakantie periode? Dus
– en u moet toegeven dat wij het niet snel opgeven – u bent
welkom en mag meegenieten van de rust van ons nieuwe
verblijf. Af is het niet maar gezellig wel!!!
Joop en Koos die, bijna zittend op mijn lippen, het helemaal
met mijn verhaal eens is.
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10 maart 2009
Uitblazen en opnieuw beginnen:
de ingewikkeldheid van ontwikkeling
Hier zitten wij dan, wat onwennig met onszelf, misschien wat
onzeker over de nabije toekomst en even met geen werk voor
handen. En dat voelt vreemd aan na vier dagen van
gespannenheid of het allemaal zou gaan lukken. Gisteren
namelijk hebben wij een proces afgesloten dat enerverend
was; namelijk het storten van de vloer van de eerste
verdieping. Dat is hier een hele klus, honderd vijftig vierkante
meter beton. Allereerst er voor zorgen dat alles wat nodig is,
aanwezig is en klaar staat. Voldoende zand, stenen, cement
en natuurlijk water. Gemakkelijker gezegd dan gedaan want
het water moet van ver aangevoerd worden, niet een keer
maar vijf keer per dag op het hoogtepunt van de
werkzaamheden en dan op tijd weer afspraken maken voor
de volgende dag. Alles wordt met de hand gedaan, “labour
intensive” zoals dat heet. Het mengen van zand, steen en
cement, het kruien naar de juiste plaats, het doorgeven naar
boven, daar weer opvangen, in een kruiwagen doen en naar
de juiste plaats brengen. De vloer was daarvoor stevig
bewapend met veel ijzervlechtwerk, door weer een andere
groep gereed gemaakt, de timmerlui waren intussen bezig
met het gereed maken van een houten vloer. Daaronder 600!
bamboestokken om de zware last van het beton op te kunnen
vangen. En die bevoorrading is geen IKEA- klus waar je met
een karretje rondrijdt, goed uitgemeten stukken hout uitkiest
en vervolgens naar buiten dat alles in je auto laadt of het
thuis af laat leveren. Want Ikea staat voor niets en je weet
dat je geen kat in de zak koopt. Om die reden gaan velen
Ikearen om met gemak een klus te klaren. Ik maak het
duidelijk met een voorbeeld. Het hout dat in de bouw gebruikt
wordt, heet wawa en is behoorlijk zacht maar goed
bewerkbaar. Als het een tijdje ligt, verliest het al snel zijn
waarde want het is gevoelig voor weer en insecten. Als je dat
hout gaat kopen, vraag je om stukken van een specifieke
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maat in breedte en dikte. Nu, daar wringt de schoen want de
breedte aan de ene kant en die aan de andere kant kan
centimeters verschillen en de dikte van de planken wijkt ook
aanzienlijk af. Je zou een klasje mee kunnen nemen om de
leerlingen het verschil tussen hol en bol, krom en recht, strak
en los, dik en dun in een keer uit te leggen. Een bijkomend
probleem is dat ofschoon Ghana al jaren is overgestapt op
het metrisch systeem, je toch meestal nog wordt
aangesproken in termen van yards, voeten en inches en dat
kan verwarrend werken. Daar moet vaak de duimstok
bijkomen om zeker te weten dat wij elkaar goed begrijpen.
Wat zou Ghana geholpen zijn als er een kwaliteitscontrole op
hout en andere producten zou komen en standaardmaten
zouden worden afgesproken die overal geldig zouden zijn.
Zo’n kwaliteitscontrole zou ook niet gek zijn als het om de
prijzen gaat. Die rijzen de pan en de portemonnee uit en
lijken als een wild paard op hol geslagen te zijn. Jullie
begrijpen dat bouwonderdelen daar zeer gevoelig voor zijn
want in die sector zit nog geld en stroomt het wat
gemakkelijker. Wij worden daar ingezogen en kunnen nog
geen spijker kopen met ons verhaal vol idealisme van een
kleine club mensen die een wonderschoon plan hebben maar
de centjes met kleine bedragen bij elkaar moeten leggen.
Daar heeft de dagelijkse economie hier geen oren naar.
En dan niet te vergeten als bijkomende factor dat er voor zo’n
onderneming meer mensen moeten komen om die zware klus
te klaren. Nu zijn er genoeg jongelui die wat willen verdienen
en die doen dat zeker niet voor niets. Zij willen ook graag
iedere dag betaald worden en geven er om die reden niet om
dat het proces wat langzamer gaat dan de opdrachtgevers
zouden wensen. Om dat alles rond te krijgen, het
samenvoegen van een groepje mensen met wie een contract
is afgesloten en de dagloners die iedere avond hun hand op
houden, is er veel creativiteit nodig, overleg en aftasten van
wensen en plichten, zijn de deugden van geduld en hoop
onmisbare vereisten om geen zenuwaanval te krijgen en aan
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de druk te bezwijken. Koos en ik houden elkaar in leven door
veel koffie te drinken, tegen de middag een soepje te maken
en een boterham te eten en wat te lezen en te puzzelen
terwijl het werk in volle gang is. Wat lezen en puzzelen, helpt
ons ook heel veel. En misschien wisten jullie het al dat ik een
eigen filosofie beoefen om druk op te vangen. Ik breng de
druk naar een terrein dat ik aan kan en controleer die situatie
als een meester en guru. Dan zie je mij kastjes opruimen, tijd
nemen voor een stralende afwas en kan ik zelfs tien keer per
dag de vloer aanvegen. Zo veeg ik de vloer aan met wie of
wat mij zou willen vloeren. Ik leg er alle rust in en kan die
dan overbrengen naar het afschrikwekkende terrein waar ik
nog beducht voor ben.
Na vier dagen is het ons gelukt en konden wij fase 2
afronden: de vloer was gestort en mag nu twee weken
drogen en hard worden. Pas daarna mogen wij een kolossale
vloer bewonderen die ons veel zweetdruppeltjes gekost heeft,
veel geld maar waar we zeker trots op zullen zijn. Wat er
staat, staat als een indrukwekkend huis en zal er voor heel
veel generaties staan. Maar het is ook een periode geweest
van telkens de werkmethode bijsturen, opnieuw uitleggen van
wat wij dachten dat begrepen was, orde te scheppen in wat
als wanordelijk ervaren wordt, kortom de verschillen in
cultuur te begrijpen en te beseffen dat het niet gemakkelijk
is. Het hele proces deed Koos wel eens verzuchten: “Kon ik
werken met een team dat zichzelf als team ziet en de neuzen
in dezelfde richting heeft staan!” Ooit zal ik als een goede
geest, een boodschappende engel, de aarde bezoeken en mij
verheugen over het werk van mijn vroegere mensenhanden.
Ik weet niet of ik Koos in deze theologische gedachte
meekrijg maar hij deelt zeker de trots op een knap staaltje
werk.
Dus vandaag is zo’n rare dag waarop de druk wat weg is en
de volgende taak nog niet geheel duidelijk is en dus ben je
wat onwennig, zitten wij al uren wat voor ons uit te kijken,
zouden wel aan wat anders willen beginnen maar even toch
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maar niet en wat dan wel…och, een kopje koffie dan maar
weer en een bordje noedels en misschien later een zalig
biertje en die vreemde uren zullen als vanzelf verstrijken en
het zicht dat nu op oneindig staat, zal zich weer hechten aan
iets dat dichtbij is en om aandacht vraagt.
Dat is allereerst nu de
windmolen. De eerste
onderhandelingen met de
ijzervlechter die wat onderdelen
zal gaan maken, hebben reeds
plaats gevonden, Koos is al
weer in zijn tekenpen
geklommen, wij hebben ons
oog laten vallen op een
teakhouten lantaarnpaal die wij
hopen te gebruiken als mast,
alle onderdelen hebben hier
uitgespreid op de grond
gelegen en zijn bestudeerd en
een kostenplaatje is gemaakt.
Heel nuttig als het geld opraakt.
De plaats is uitgekozen, achter mijn huisje waar iedere
morgen een verrukkelijke bries waait die ons al laat dromen
van zwaaiende en tollende wieken, volle accu’s en prachtige
lichten in de nacht. Wie heeft leren dromen zal nooit gebrek
lijden aan nieuwe droomgedachten en zo rijgen de dagen zich
aaneen, van droom naar werkelijkheid, van nieuwe droom
naar nieuwe werkelijkheid enzovoort. Misschien vindt u deze
gedachte op zich al vermoeiend en breekt u het angstzweet
uit. Geloof mij niet op mijn ene oog maar op de ruimte in
mijn ziel en wil van mij aanvaarden dat het een kwestie van
oefenen en volhouden is en u zult mijn gedachten gaan delen.
Joop en stil zitten. Ech nie..zo klinkt dat in het hedendaagse
spraakgebruik. Ik ga vanmiddag richting Winneba om contact
te zoeken met de man die ons nog vele pannen moet gaan
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leveren maar die ik schijnbaar aan moet gaan bieden aan het
programma Spoorloos. Hij vermijdt alle contact en laat zich
moeilijk vinden. Wij zijn niet de enige slachtoffers van zijn
schone beloftes maar snode acties en ik hoop morgenvroeg
om 6.00 uur voor zijn deur te staan om hem tot een gesprek
te krijgen hoe hij zijn beloftes en/of ons geld kan inlossen. Hij
had een contract om beide daken van pannen te voorzien,
heeft de afwerking van de ene nog niet gedaan en mijn huis
nooit aangeraakt. Daarvoor moesten andere mensen komen
en werden wij gedwongen om opnieuw geld uit te geven. Al
die verwikkelingen zijn kostbaar bij het ontrafelen en brengen
de nodige spanningen teweeg. Vrienden van mij hebben een
auto en willen mij graag helpen om de man te vinden waar hij
zich ook maar moge verbergen. Dus dat wordt vroeg opstaan
en op pad gaan om dingen gedaan te krijgen waarvan je
gehoopt had dat zij al lang gebeurd waren en waar je dacht
je geen zorgen over te hoeven maken. Maar dat pakt dus
anders uit.
En waar is het pastor zijn van Joop gebleven? Hoe voelt hij
zich, mist hij de liturgische momenten, zijn
preekvoorbereidingen en tasten naar de diepere betekenis
van de ervaren werkelijkheid van God en menselijke vragen
en verwachtingen? Vraag het maar aan Koos als hij terug is.
Natuurlijk mis ik al die dingen maar ik lijk ook tamelijk
gemakkelijk mij te kunnen laten dragen door de ebbeweging van het water waar ik mij nu in ondergedompeld
heb. Ik zit in een interim periode. Leer tevreden te zijn met er
te zijn, voel mij best dienstbaar (het kenmerk van elke
pastor) als ik voor Koos Adri wat mag vervangen en hem wat
koffie en brood aanreik op tijd en zijn verhalen aanhoor en
deel. Mijn geest verruim ik met de nieuwe indrukken van
mensen in hun situatie, ik herlees de boeken die ik
meegebracht heb, ik wacht af, heel bewust, wil geen krantje
lezen, niet opgaan in wat ik omzichtig wil benaderen, ik
wandel mijn overtollige kilo’s er af met vroege
ochtendwandelingen van Oyarifa naar Madina, nog voor de
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zon zijn verstikkende warme deken om mij heen legt. In het
duister ga ik op weg, zie de zon langzaam opkomen, zet de
pas er extra in, voel de kleren aan mijn lijf plakken maar keer
terug naar dat gelukzalige wandelgevoel dat ik in Rotterdam
had opgebouwd in de loop der jaren en dat er nog altijd is. De
afstand is Kruisvinding - Bavo op en neer. Bij aankomst gaat
alles uit, sla ik een doek om mij heen en drink een kop koffie
op de veranda. Een genot dat met niets te vergelijken is.
Ik loop even vooruit. De teleurstelling dat het gastenverblijf
in deze periode niet klaar komt, is als een donkere wolk
voorbijgedreven. Mijn eigen huisje kan nu al enkele mensen
opvangen, zeker als de windmolen wat uitkomst brengt met
enkele lichtpunten in de vallende nacht en avond. Er is een
eenvoudige badkamer en een zeer ouderwetse WC maar die
werken voor wie de ervaring aandurft om al badend en
zichzelve reinigend de hemel af te turen naar de constellaties
van sterren en de gemakken van de westerse wereld in te
ruilen tegen de onbekende eenvoud van het leven hier. Vaak,
als ik in de nacht daar ter plekke mijn gedachten laat gaan,
springt de gedachte in mij op dat dit nu precies is wat ik
mensen wil aanbieden. Te laten zien hoe weinig mensen
nodig hebben om tevreden en gelukkig te kunnen zijn en dan
te beseffen dat vele families en gezinnen zelfs dat hier niet
hebben wat ik nu heb. Waar maak ik mij druk om? Natuurlijk
hoop ik in de toekomst wat meer luxe en comfort te kunnen
aanbieden maar ook in deze omstandigheden heb ik graag die
mensen om mij heen die het aandurven met bijna niets te
leven om vanuit die ervaring met nieuwe ogen aan te kijken
tegen de wereld die ze voor een aantal weken achter zich
gelaten hebben en het leven van mensen hier die misschien
nooit in hun eigen bestaan zullen ontsnappen aan de vele
beperkingen die hen ongevraagd zijn opgelegd. Ik betrap mij
er op dat ik twee gevoelens in mijzelf onderscheid: “Ja, zo
zou ik willen beginnen” maar ook: “Is dit niet te veel
gevraagd en mag je dit mensen aandoen?” Ik kijk er naar uit
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om van iemand te horen: “Wat denk je nou, dat willen wij
dan wel eens meemaken!”
Ik moet nu wel afsluiten want de middag breekt aan en mijn
reis richting Winneba zit er aan te komen. Natuurlijk mis ik de
vele mooie momenten van gedachten wisselen, redeneren,
reflecteren en delen van gesprekken over kerk, God en
menselijke vraagstukken en de al dan niet snelle komst van
Gods Koninkrijk. Natuurlijk mis ik alle lieve mensen op
Rotterdam Zuid!!
Jullie weten al dat in mijn visie het aanbod van het Christus
Bewustzijn, te weten wie je werkelijk bent en mag zijn en
wat jouw schijngestalte is, voor goed gegeven is in het NU en
dat het wonder van de zelfverwerkelijking een dagelijkse
ervaring mag zijn. Komst en komen zijn dan uit te leggen als
momenten van groei en geen inbreuk van buitenaf. In
spirituele zin komt niets van buiten wat van binnen niet
gekomen is. Het heden is de kijkdoos van de verwondering
over een wonderlijke wereld met daarin een spiegel op de
achterwand aangebracht waardoor je zelf het subject
reflecteert van wie en wat zich in de kijkdoos afspeelt.
Daar zouden wij zo een avond of een overweging mee kunnen
vullen. Nu, wat let ons, het is een kwestie van dagen aftellen
en de scheurkalender iedere dag een blaadje kleiner maken.
Ik heb geen scheurkalender, leef van dag tot dag maar zal
met grote vreugde uitkijken naar rode en witte wijn als ik
kooravonden bezoek, naar de rode pepers die klaar liggen bij
gastvrije maaltijden en de whisky die het allemaal af zal gaan
ronden.
Jullie lezen het goed. Net als de vos verliest de pastor wel zijn
haren maar niet zijn streken. Het zou toch te gek voor
woorden zijn als ik zo dadelijk niet herkend zou worden door
wie mij dierbaar zijn. Ik beloof er alles aan te doen mijzelf te
blijven; daar zijn jullie allen mij te lief voor!!
Een hartelijke groet!
Joop Visser

57 van 69

24 maart 2009
De Teddybeer op de rug
Het was een opvallend en
bijna vermakelijk gezicht.
Op een morgen loopt een
parmantige jonge vrouw
van ongeveer 16 jaar voor
ons uit met een enorme
teddybeer bungelend op
haar rug en die zat keurig
vastgemaakt aan haar
broekriem.
Hoogstwaarschijnlijk heeft
zij in een
televisieprogramma
gezien dat veel jonge
meisjes in het westen
rondlopen met hun
mascottes van kleine
dieren of stripfiguren op
tassen en jassen.
Misschien had die beer al
lange tijd onaangeroerd in haar kamer gelegen en wist zij niet
wat er mee te doen. Nu kreeg die beer weer betekenis en
mocht die na lang niets doen weer meedeinen op het ritme
van haar wiegende heupen. Het was een ontroerend maar
ook vermakelijk moment en stemde bovendien tot wat
nadenken over het karakter van veel ontwikkelingen hier.
Mensen uit Ghana geven grif toe heel goed te zijn in copieren
en het overnemen van dingen uit het westen en nu steeds
vaker ook uit het oosten. Heel vaak kun je dan constateren
dat de betekenis er achter of de traditie die tot bepaalde
ontwikkelingen geleid heeft, niet gezien wordt en niet
geïntegreerd geraakt is. Nu is dat in vele situaties niet zo erg
en overheerst veeleer een komisch of humoristisch effect
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maar op het niveau van menselijke waarden die ten
grondslag liggen aan economisch, cultureel en religieus
handelen, is het niet ondenkbaar dat veel schade wordt
toegebracht aan een oorspronkelijke cultuur die al te
gemakkelijk plaats maakt voor iets nieuws uit een andere
cultuur, puur en alleen omdat het nieuw is.
Kijk, als op een feestje je bij toeval opmerkt dat iemand een
cola mengt met een peperdure Remy Martin, dan ben je
geneigd die fles uit de handen te trekken van die persoon.
Het idee alleen al is om van te gruwen. Zo kan het wat
gênant zijn om te horen dat iemand jaren geleden een auto
gekocht geeft en op de vraag wanneer die auto voor het
laatst van nieuwe olie voorzien is, stomverbaasd jou aankijkt
en zegt: “Hij loopt toch nog! Dan hoef je toch geen nieuwe
olie te gebruiken!” En met een glimlach kijk je soms naar
iemand die dacht op de tweedehands markt een mooie blouse
gekocht te hebben en jij ziet dan onmiddellijk dat het een
pyjamajasje is maar wel een hele mooie kleurrijke dus
waarom eigenlijk ook niet!
Het wordt al anders als op een begrafenisbijeenkomst
familieleden en gasten zich in gelijke mate tegoed doen aan
de heerlijkste gerechten en drankjes omdat het een mode
geworden is groots uit te pakken bij die gelegenheden. Het
feit dat in de traditie juist de familieleden uitdrukking gaven
aan hun verdriet door nauwelijks voedsel en drank tot zich te
nemen, lijkt grotendeels verdwenen te zijn.
Ook is het opvallend hoeveel invloed de TV- dominees uit
Amerika uitoefenen op vele leiders van kerken hier. Die
stropdas waaraan ze zich constant ergeren door die
vervelende knoop geregeld nog eens aan te trekken of juist
losser te maken omdat die natuurlijk nooit lekker zit hier in
dit klimaat, is een niemendalletje. Maar hun dromen om de
duurste auto’s te rijden en de grootste kerken te bouwen
waar zij zonder blikken of blozen beloven dat zij je rijkdom en
succes in zaken kunnen aanbieden zij het op voorwaarde dat
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je diep in de buidel wilt tasten, roept vele vragen op en ik zelf
vraag mij serieus af of er geen misbruik gemaakt wordt van
de indrukwekkende religieuze levensinstelling van mensen in
Afrika en de onzekere situatie waarin zo veel mensen
verkeren.
Ik denk ook even aan de economie van dit land. Die is van
een agrarisch model in korte tijd veranderd in vooral een
handelseconomie. Iedereen wil een winkeltje en denkt alleen
op die manier te kunnen slagen. De landbouw en de
plattelandsontwikkeling krijgen steeds minder aandacht en
om die reden groeien er megasteden van ontwortelde
mensen. Onderwijs stuurt nog altijd aan op banen voor
airconditioned kantoorgebouwen in plaats van prioriteit te
geven aan opleidingen in technische beroepen die het land
kunnen helpen ontwikkelen. De import van rijst en andere
etenswaren en kleding is zo massaal dat het niet meer
zakelijk is die producten hier te verbouwen of te maken. Het
toezicht op de kwaliteit van de goederen die het land
binnenkomen is ontoereikend en dus worden er goedkope en
ondeugdelijke goederen gedumpt, gekopieerde merken en
artikelen liggen naast… wie zal het zeggen en zelfs de
aanschaf van medicijnen is een beangstigend avontuur want
je weet maar niet of ze wel echt zijn.
Andersom is het vaak al niet anders; ik bedoel ook westerse
mensen kunnen hilarische situaties doen ontstaan als ze,
zonder al te veel na te denken, zich in een korte tijd de
Afrikaanse cultuur eigen denken te kunnen maken. Wat heb
ik moeten lachen om die westerse student die dacht op de
campus van de universiteit van Legon op blote voeten te
kunnen gaan lopen omdat hij dat mensen van hier ook had
zien doen. De stenen van de binnenplaats waren zo heet dat
hij springend en dansend zijn weg zocht naar de meer
schaduwrijke plekken op de campus. Het eerste steentje dat
zijn voetzool binnendrong, deed hem ineen krimpen van pijn
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en ontlokte een Ghanese medestudent de woorden: “Sufferd,
trek toch gewoon je schoenen aan!””
En dan die student antropologie die tot het inzicht gekomen
was dat hij net als een echte traditionele Ghanese heer een
lang gewaad over zijn blote schouders moest slaan op weg
naar een feestje. Met de arm moet je dan wel het geheel vast
blijven houden want er komt geen riem aan te pas, dus ook
niet als je iemand een hand moet geven. Dat vraagt echt wel
oefenen en een stukje integreren. Ik zie hem nog tijdens die
gelegenheid te midden van vele mensen iemand een hand
geven en tot de ontdekking komen dat hij gelukkig nog een
korte broek had aangetrokken – zo hoort dat immers – want
in een paar tellen lag het lange gewaad aan zijn voeten. En
dat is geen gezicht, zo’n wit lijf in de warme zon met een
rode kop er bovenop - en niet eens van de zon - en dan dat
prachtige gewaad aan zijn voeten. Je hebt nog al wat ruimte
nodig om het opnieuw goed om te slaan en bij feestjes is dat
erg lastig. Integreren begint met stuntelen en klunzen!
Die teddybeer deed mij aan zo veel dingen denken. En
ik ben gewend dicht bij huis te blijven en kom nog met
een zeer actueel onderwerp. Mijn goede vriend Koos
Batist rijdt hier rond op weg naar het werk en weer
terug. In het begin reed hij als een echte Europese
chauffeur en dus wilde het niet vlotten. Want hij wilde
wachten op het verkeer van links en rechts dat hier
gewoon niet bestaat. Hij kwam geen meter vooruit. Na
een paar weken begon hij als een echte Ghanees te
rijden, d.w.z. gewoon de kansen nemen die
aangeboden worden om aan te sluiten of een weg in te
schieten. In zijn gevoel en dat van mij: een beetje
doorduwen dan maar. Maar ik ontdekte toch dat hij nog
Europese gedachten koesterde en nog zijn links en
rechts wilde inbrengen hetgeen je in gevaarlijke
situaties kan brengen en reacties van boze
weggebruikers kan uitlokken. “Links en rechts, hoe
zo?”
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Ik concludeer als volgt: durf toe te geven dat je
aspecten van een andere cultuur totaal niet begrijpt en
doe gewoon mee zonder nog al te veel na te denken.
Wees daar echt tevreden mee! Pas door volledig op te
gaan in een nieuwe manier van beleven ontdek je
geleidelijk hoe een cultuur in elkaar zit en begin je het
te begrijpen. Dus u neemt het niet van mij aan dat het
zo werkt? ? Kom het zelf meemaken en geniet van die
zalige momenten dat het verstand op nul moet als
voorwaarde om goed te functioneren in een andere
cultuur.
Joop Visser
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31 maart 2009
Hij/zij draait
Vandaag, dinsdag
31 maart 2009,
de 40ste
verjaardag van
Mr. Ken Carbonu,
om 2.00 uur in de
nacht een eerste
hevige regenbui,
de tweede sinds
mijn aankomst in
januari, onweer
en oplichtende
luchten voor uren
zonder einde. De
regen en het onweer ging richting Madina en de lucht bleef
maar oplichten. Koffie gedronken, naar de zware
onweerswolken gekeken, even terug naar bed en dan er weer
uit. Om 7.00 uur zou Koos komen ontbijten maar wij
begrepen al dat het voor Koos lastig zou zijn op tijd te komen
want de wegen zouden vol water staan en de
onbegaanbaarheid naar het huis dat sowieso een probleem is,
des te groter. Maar toch, om 7.05 uur arriveerde Koos en wij
hebben heerlijk ontbeten.
Waarom zo vroeg? De metaalbewerkers zouden er om 7.00
uur zijn dus wij waren paraat. Dit was de dag waarop de
onderdelen in elkaar gezet zouden worden, de paal overeind
gezet en de wind zou vrij spel gegeven worden om de wieken
rond te slingeren. Tegen 11.30 uur (dus nog lang geen 7.00
uur!) kwam een groepje van 5 mensen aanlopen en begon
het werk. Koos had de nodige voorbereidingen gedaan, Kakra
bracht de laatste onderdelen en zo begon het werk aan de
windmolen. Tegen 13.00 uur stond de molen kant en klaar en
kon de paal de lucht in. Onmiddellijk gind de molen draaien
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en omdat er nog al wat wind stond, zond de molen al heel
snel zijn nieuwe liedje uit. Bij een stevige bries ontstaat een
wat fluitend geluid maar het klonk ons allemaal als muziek in
de oren. Er ging spontaan gejuich op en er klonk geklap. De
molen staat er prima bij en nu de aansluitingen nog die wij
klaar hebben liggen en hopelijk kunnen wij in een paar dagen
van het licht genieten. Koos heeft het geweldig gedaan!!!
Ik vond het belangrijk jullie allen te informeren en Koos zal
ook wat koren op de molen willen leggen en daarom geef ik
nu de computer over aan hem:
Dat is het probleem in Ghana, wij hebben een klok en zij
hebben de tijd. Kwartiertjes zijn uren, uren zijn dagen, dagen
zijn weken enz. enz.
Dus vanaf 07.30 na het ontbijt zit je te wachten. Want het
laatste onderdeel, de metalen plaat met ankers voor de
windmolen op de top van de paal zou vandaag gebracht
worden en dan maken wij gelijk gebruik van de mannen om
de paal overeind te zetten. Alles netjes voorbereid en na
anderhalf uur kon de paal omhoog. Ik ging er van uit dat de
windmolen zonder aansluiting kan draaien zonder de dynamo
te belasten. Verder staat de molen iets achterover maar een
kniesoor die daar oplet. Dit is Ghana, man. Ik ben blij dat het
gelukt is zoals wij in gedachte hadden, de rest wordt nu in
een paar dagen in orde gebracht en ik zie het licht branden in
Ghana reken daar maar op.
Zo dan is iedereen weer op de hoogte van de laatste
windmolen nieuwtjes en geven iedereen de groeten vanuit
Ghana,
Joop en Koos
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3 april 2009
Fiat lux in tenebris: "Moge het licht in de
duisternis komen"
dat wil nu zeggen dat de
eerste Gods uitspraak
van het boek Genesis in
Oyrifa is waar
geworden!!!!!!!!!!!!!!!
Alles werkt zoals bedoelt
was, de molen draait, de
accu's zijn vol en de
lampen branden, er is
licht in Oyarifa.
Tot onze volle tevredenheid werkt het
systeem heel goed. We hebben er foto's
van gemaakt en er zal een speciaal
fotoboekje van verschijnen.
Een aantal exemplaren zullen gratis
verstrekt worden en de rest kan tegen
een vergoeding een exemplaar
verkrijgen.
Het geld wat overblijft gaat naar het
project African Dream.
Wij weten nu al dat er verschillende
mensen zullen komen kijken hoe of dit
mogelijk is, elektra waar nog geen
elektra is aangelegd.
Cor bedankt en de andere lezers.
Groeten uit Ghana van
Joop en Koos
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4 mei 2009
Een voorlopig laatste bericht uit Ghana
Het heeft een maand geduurd voordat ik weer van mij laat
horen. U moet weten dat ik Ken en Emefa al maanden
achterna loop met mijn verzoek mee te gaan schrijven om de
website levendig te houden maar op dit ogenblik is dat te veel
evraagd. Emefa zit achter mij met de nieuwe baby Sesi op
schoot. Ken heeft dikke oogranden want vannacht moest hij
bij haar de wacht houden en dat lijkt een afknapper geweest
te zijn. Waar baby’s hun energie vandaan halen om ouders
uit hun slaap te houden, is nog altijd een medisch vraagstuk.
Als ik het Ken vraag, kijkt hij mij alleen maar met
meelijwekkende ogen aan en dat is dus geen bijdrage aan
een antwoord op die vraag.
Maar hoe zo, een voorlopig laatste bericht? Nou, over drie
weken keer ik terug naar
Nederland om op 14 juni
2009 mijn jubileum te
gaan vieren en ook de
hele familie hier is zich
aan het voorbereiden
voor de reis naar
Nederland want zelfs Sesi
zal er bij zijn. Haar
paspoort is bijna klaar en
vorige week heeft de
fotograaf er dagenlang
voor gezwoegd om een
goede foto van haar te
maken. Want zij besloot
geen acht te slaan op al
die camera’s en rustig
door te slapen en daarbij,
rechtop in kussens
blijven zitten en beide
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oortjes laten zien? Nou, vergeet het maar, ik heb de
fotograaf echt twee dagen lang over de vloer gezien.
Dus is het een goed moment om een indruk te geven hoe
klaar wij er voor zijn om vanaf juli 2009 bezoekers
gastvrijheid te bieden op onze compound in Oyarifa.
Twee kamers staan helemaal klaar voor u; er kan overnacht
worden en geleefd worden. Er is water voorradig maar de
verdere voorzieningen zijn nog even primitief te noemen. Ik
zelf heb er geen enkele moeite mee om tussen rieten matten
met een emmer water een douche te nemen. Ook niet om
gehurkt de noodzakelijke behoeftes te doen. Zo zal het niet
blijven in de toekomst maar voorlopig zit het er niet in om
daar snel verandering in aan te brengen.
Maar wij hebben gelukkig al de ervaring dat bezoekers zich
snel thuis voelen en zelfs, na een nacht lekker geslapen te
hebben, niet meer weg willen. Drie dames, allen met banden
vanuit het pastoraat Oude Westen in Rotterdam, zijn er tot
hun genoegen geweest en ik heb hen gevraagd hun
ervaringen via de website aan u mee te delen. Ik hoop dat u
hun reacties binnenkort op de website zult kunnen lezen dan
hoort u het ook eens van een ander.
Nog iets over mijzelf. U mag best weten dat, na het vertrek
van Koos Batist, de bouwheer uit Rotterdam, zoals ik hem
graag noem, voor mij een stille periode aanbrak. Het geld om
het gastenverblijf af te maken, was opgeraakt en daar
hadden wij ons bij neer moeten leggen. Kleine verbeteringen
zijn wij blijven uitvoeren in en buiten het huis. De heg om het
gehele terrein begint flink te groeien, er is een terras
aangelegd dat uitzicht geeft op de prachtige heuvels van
Aburi, een aanrader om vanaf 5.00 uur daar op dat terras
koffie te drinken en de zon te zien opgaan! Ik hoop nog te
beginnen aan een volgende slaapkamer en na juli 2009 zullen
Ken, Emefa en hun gezin zich ook gereed maken om over te
komen van hun huidige huis in Madina naar het nieuwe huis
in Oyarifa.
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Ik zei dat het stil werd
rond en voor mij. Ik
verblijf bijna dag en
nacht in Oyarifa,
meestal op mijzelf
aangewezen en
overgelaten aan mijn
vele gedachten. Hoe zal
de toekomst er uit zien,
voor mijzelf en de
mensen om mij heen?
Hoe zal het land zich
ontwikkelen want ik kan
niet ontkennen dat het
mij zeer bezig houdt?
Wat zal ik gaan doen
naast mede zorg dragen voor eventuele gasten die er gaan
komen en de organisatie van dat gebeuren ontwikkelen? Wat
zal er verder allemaal op mij afkomen en kan ik daaraan
beantwoorden? De stilte dwingt mij dingen onder ogen te
zien, stuurt mij op de weg van leren “hier te zijn” meer nog
dan van alles en nog wat te doen.
De mensen die mij kennen, zullen een glimlach nauwelijks
kunnen onderdrukken en zeggen: “Dat zal een hele les voor
jou zijn, Joop, rustig afwachten, geen voortouw kunnen en
willen nemen, initiatieven voorlopig afhouden en… veel tijd
aan jezelf geven. U vindt dat dus een hele les en opgave voor
mij? Nou, helemaal mee eens maar ik zie er ook veel goeds
in. Ik lees het ene boek na het andere en verdiep mij in de
geschiedenis van de eerste eeuwen van het christendom. De
vragen die ik als theologisch student had maar nooit
beantwoord kreeg: “Waar kwamen al die “ketterse”
bewegingen zo vroeg van vandaan in een periode van het
christendom die toch vooral als een beweging van de “Weg”
gekenschetst kan worden en de eerste vijftig jaar nog niets
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op schrift had?”, krijgen eindelijk wat antwoorden. En veel
inzichten uit die tijd kan ik niet als ketters beschouwen. Hoe
zou ik het toejuichen als enkele evangeliën toegevoegd
zouden gaan worden aan de canon als zeer leerzame boeken
vol religieuze waarheden.
Gelukkig mogen wij hun evangeliën nu lezen en hun
verborgen wijsheid bewonderen en van religieuze tradities
kennis nemen die oudere papieren bezitten dan die van het
christendom. En het frappante dat mij overkomt is dat mijn
religieus aanvoelen eerder verscherpt wordt dan dat er
afbreuk aan gedaan wordt.
Ik kan mij geen indruk vormen over het komende jubileum
van zondag, 14 juni 2009 en dat tevens een afscheid van
mijn vaderland, familie en lieve vriend(inn)en zal betekenen
want zo beleef ik het ook. Ik weet dat er al veel vergaderd is
en dat er allerlei afspraken gemaakt zijn waar ik lang niet
alles van weten mag. Ik kijk er wel heel erg naar uit vooral
om reden dat ik de gelegenheid zal krijgen dierbare mensen
te ontmoeten en aan mijn dankbaarheid uiting te geven.
Want ik heb een bijzonder leven achter de rug, dat durf ik
rustig te stellen, en ik hoop dat er nog veel bijzonders aan
toe gevoegd zal worden.
Tot na juni 2009 en vanaf die tijd…van harte welkom in
Oyarifa, ook namens Emefa en Ken, Selali en Sesi.
Joop Visser
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