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Westertt s idealisme verdwijnt
in hn arderr  Afrikaanse realiteii it

C
ynici hebben Afriff ka
al lang opgegeven.
Armoede, bijgi eloof,
ziektes, machtsmis-
bruik, corruptie,

uitbuiting, stammenoorlogen,
ze smoren elke verbetering ig n de
kiem. Zelfsff idealisten die de kar
uit de modder proberen te trek-kk
ken, houden het na een tijdje voor 
gezien. En wanneer zr e toch blij-i
ven, dan is het omdat
Afriff ka onder hr un
huid is gekropen. Ze
voelen zich in de Eer-
ste Wereld volkomen 
misplaatst.

Tom van Naegel, 
hoofdpff ersoon van
Daviaa d van Bodegoms
debuutroman Nood
breekt wet, is vol goe-
de moed naar Gr hana
afgeff reisd om er als 
arts te gaan werken. 
In het bt egin vindt ht ij het wt erk
boeiend en nuttig, en zijni nieuwe 
omgeving amusant. Hij vermaakt 
ons met zijni naïviïï teit. Zo leert ht ij
de plaatselijki e taal uit ht et et nige
beschikbare boek, de Bijbi el. ‘Het 
gevolg wg as dat ht ij nog gg een kop
koffie kon bestellen, maar mr et 
enige moeite wel een korte mis
had kunnen houden.’

Na een paar maanden bladdert 

Als hij ontdekt dat de 
door hem verstrekte 
medicijnen nep zijn, 
geeft hij er de brui aan

Roman

Toms optimisme echter ar f. Hij is 
gekomen om goed te doen, maar
weet nt a een tijdjei niet meer wr at
goed of vf erkeerd is. Zijni  westerse 
ethiek bk ot onder ir nvloed van de 
Afriff kaanse gewoonten langzaam
af, ff zijni  perfectionisme plooit zich
naar dr e beperkte mogelijkheden, 
en bij de talloze gevallen die hiji
in hoog tempo moet at fwerken,
zijni er altijdi wel een paar waarbij i

hij i ernaast zit. Als 
hij i ontdekt dat de
door hr em verstrekte
medicijni en nep zijni , 
geeft ff hiji er dr e brui
aan en keert nt aar 
Nederland terug.

Daar br lijki t hiji
weer tr e Afriff kaans
om nog tg e passen in
een zorgstelsel dat 
door dr e medische
stand financieel
wordt leeggeplun-

derd. Dus keert ht ij naar Ghana te-
rug, inmiddels gediagnosticeerd
als ongeneeslijki e tbc-patiënt.

Nood bd reekt wet it s even ingehou-
den van verteltrant at ls indringend 
in zijn effeff ct ot p de lezer. De auteur,
zelf af rts met jarenlange tropen-
ervaring, weet wt aarover hr ij het
heeft.ff Maar dat hiji ons overtuigt,
is niet alleen te danken aan zijn 
professionele expertise, maar or ok
aan zijni literaire vermogens.

Jaap Goedebuuruu err
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