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Wester
t s idealisme verdwijnt
inn harde
r Afrikaanse realite
i it

C

ynici hebben Afri
f ka
al lang opgegeven.
Armoede, bijg
i eloof,
ziektes, machtsmisbruik, corruptie,
uitbuiting, stammenoorlogen,
ze smoren elke verbetering
g in de
kiem. Zelfs
f idealisten die de kar
uit de modder proberen te trekk
ken, houden het na een tijdje voor
gezien. En wanneerr ze toch bliji
ven, dan is het omdat
Afri
f ka onderr hun
huid is gekropen. Ze
voelen zich in de Eerste Wereld volkomen
misplaatst.
Tom van Naegel,
hoofdp
f ersoon van
Davi
a d van Bodegoms
debuutroman Nood
breekt wet, is vol goede moed naarr Ghana
afge
f reisd om er als
arts te gaan werken.
In hett begin vindtt hij hett werk
boeiend en nuttig, en zijn
i nieuwe
omgeving amusant. Hij vermaakt
ons met zijn
i naïvi
ï teit. Zo leertt hij
de plaatselijk
i e taal uitt hett enige
beschikbare boek, de Bijb
i el. ‘Het
gevolg
g was datt hij nog
g geen kop
kofﬁe kon bestellen, maarr met
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

Toms optimisme echterr af. Hij is
gekomen om goed te doen, maar
weett na een tijdje
i
niet meerr wat
goed off verkeerd is. Zijn
i westerse
ethiek
k bot onderr invloed van de
Afri
f kaanse gewoonten langzaam
af,
f zijn
i perfectionisme plooit zich
naarr de beperkte mogelijkheden,
en bij de talloze gevallen die hij
i
in hoog tempo moett afwerken,
zijn
i er altijd
i wel een paar waarbij
i
hij
i ernaast zit. Als
hij
i ontdekt dat de
doorr hem verstrekte
medicijn
i en nep zijn
i ,
geeft
f hij
i err de brui
aan en keertt naar
Nederland terug.
Daarr blijk
i t hij
i
weerr te Afri
f kaans
om nog
g te passen in
een zorgstelsel dat
doorr de medische
stand ﬁnancieel
wordt leeggeplunderd. Dus keertt hij naar Ghana terug, inmiddels gediagnosticeerd
als ongeneeslijk
i e tbc-patiënt.
Nood
d breekt wett is even ingehouden van verteltrantt als indringend
in zijn effe
f ctt op de lezer. De auteur,
zelff arts met jarenlange tropenervaring, weett waaroverr hij het
heeft.
f Maar dat hij
i ons overtuigt,
is niet alleen te danken aan zijn
professionele expertise, maarr ook
aan zijn
i literaire vermogens.
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