
D10 DE TELEGRAAF
DINSDAG 30 JANUARI 2018

CULTUUR
D11CULTUURDE TELEGRAAF

DINSDAG 30 JANUARI 2018

EEN WITTE VROUW NAAST DRIE ZWARTE MANNEN OP EEN BANKJE, DE FOTO
TREKT DE KIJKER METEEN HET VERHAAL VAN CHRISTINE OTTEN BINNEN. In
haar jongste boek Als ik naar jou kijk, zie ik mezelf vertelt ze de verhalen van Af-
ro-Amerikanen met wie ze al zeventien jaar optrekt. „Van belang, nu het racisme
in Amerika weer opleeft en het zwart-wit-debat ook hier wordt gevoerd.” 

C
hristine Otten (56)
krijgt, juist door dat
debat, dikwijls de
vraag of zij als witte
schrijver wel de

vrijheid mag nemen om van-
uit zwarte karakters te
schrijven. „Het antwoord is
’ja’, mits je je bescheiden op-
stelt en bereid bent jezelf
open te stellen.”

Die karakters zijn The
Last Poets en de zoons van
bekende jazzmuzikanten.
The Last Poets zingzeggen
poëzie op het ritme van con-
ga’s. Eind jaren zestig legden
ze de basis voor de hiphop
met hun militante gedicht
Niggers are scared of revolu-
tion, dat ging over mensen
die niet los kwamen van de
slavenmentaliteit.

„Mijn toen 11-jarige zoon
was hiphopfan en door hem
zag ik in 2000 een filmpje
over de achtergronden van
deze muziek. The Last Poets
liepen ver voor de troepen
uit, ze waren de idolen van
ook Mick Jagger en David
Bowie. Maar innerlijk wa-
ren ze niet opgewassen te-
gen het succes, want zij wa-
ren toch weggelegd voor een
bestaan van shit, armoede
en ellende? Die duistere de-

monen leidden tot zelfde-
structief gedrag. Ze raakten
verslaafd aan crack, beland-
den keer op keer in de bajes.
Maar uiteindelijk kwamen
ze terug, gered door hun ei-
gen poëzie die ze op de radio
hoorden.”

Voor Christine Otten was

het de aanleiding
voor een interview
met twee van de
Poets, Umar Bin
Hassan en Abiodun
Oyewole. Umars
verhaal intrigeerde
haar zo dat ze in
2001 vertrok om

een langere periode onder-
zoek te doen naar de levens
van Afro-Amerikanen. „Ik
ben helemaal niet zo dap-
per, hoor, ik zag er erg te-
genop om alles in mijn een-
tje te moeten regelen.” Het
werd de eerste van vele rei-
zen naar Amerika.

„Als wit en niet-Ameri-
kaans was ik eerst een com-
plete buitenstaander. Die
mannen hadden al zo vaak
hun hoofd gestoten, waren
zo vaak belazerd. Er was ze
altijd veel beloofd, maar
daar gingen de producers en
managers er weer met het
geld vandoor. Ik heb ze met-
een verteld dat een boek
niet bijster veel opbracht,
maar dat ik wel optredens
voor ze ging regelen. In Ne-
derland zijn inmiddels al
vijf keer geweest! En al heb
ik heel wat avonden huilend
op mijn hotelkamertje geze-
ten, het vertrouwen kwam.”

Blij: „In interviews zeiden
The Last Poets: ’Yes, she is
white and yes, she is Dutch,
but she is our white Dutch
girl’.” Christine Otten be-
zocht familie en vrienden
van The Last Poets, kriskras
door het land in een Grey-
hound-bus. Hoorde de
ijzingwekkende verhalen
over het racisme. Over de
oom van Umar die werd ge-
lyncht omdat hij te zwart en
te trots was, over mensen
die vluchtten voor de Ku
Klux Klan. „Toen er een
schietpartij was in de straat
waar ik logeerde, voelde ik
mijn witheid. Het was alsof
de stad naar mij keek in
plaats van andersom.”

„Tot ik The Last Poets ont-
moette had ik in een witte
bubbel geleefd, de blik op
één kant gericht, al woon ik
in een multiculturele stad.
Maar ik zág niet-witte Am-
sterdammers niet. Ik zie nu
hoe trampassagiers hun tas-
je naar zich toe trekken als
er een donkere jongen met
een hoodie binnenkomt.
Met de zus van Umar ben ik
bevriend geraakt, toen zij
bij ons logeerde keek ik door
haar ogen en was ik heel erg
beducht voor discrimina-
tie.”

Net in New York maakte
ze 9/11 mee en reisde ze snel
door naar Detroit, de meest
zwarte stad van de Verenig-
de Staten. Ze was voor en na
storm Katrina in New Orle-
ans. Haar eigen leven veran-
derde door haar ontmoetin-
gen met Afro-Amerikanen.
„Umar had net als ik een va-
der die geestelijk labiel was.
Nou heb ik mijn vader nooit
met een mes bedreigd, maar
ik heb hem wel een keer
voor de deur laten staan.
Door Umar heb ik me met
dat verleden verzoend. We
keken elkaar aan en herken-
den elkaar, dat had niets te
maken met huidskleur.”

SCHRIJFSTER CHRISTINE OTTEN REISDE JARENLANG DOOR ZWART AMERIKA

door Marie-Thérèse Roosendaal

’Ik leefde in een witte bubbel’

Vrolijke keramiek en tekeningen van Marijke van Os
vanaf vandaag te zien in Museum Rijswijk.

EXPOSITIE

Langs een stoffig Indo-
nesisch weggetje wacht
een vrouw op de gammele
truck die haar naar het
politiebureau kan bren-
gen. In haar hand een
boodschappentasje met
een afgehakt hoofd.

Het mag klinken als een
gruwelijke fantasie, maar
regisseuse Mouly Surya ba-
seerde Marlina the murde-
rer op echte gebeurtenis-
sen. Tenminste, voor zover
ze die kon checken: „Het is
heel moeilijk om toegang te
krijgen tot bepaalde plek-
ken in Indonesië.”

Het idee voor de Indonesi-
sche western, die deze week
nog op het Rotterdamse
Filmfestival te zien is en
over twee weken in de bios-
coop verschijnt, kreeg de 37-
jarige Surya aangereikt
door scenarist Garin Nugro-
ho. „Hij vertelde me dat hij
op een lokale markt had ge-
zien hoe iemand werd ver-
moord. De dader liep rond
om iedereen het afgehakte
hoofd te laten zien en nam
dat vervolgens mee naar de
politie, om zichzelf aan te
geven. Ik heb natuurlijk ge-
probeerd om dat verhaal te

onderzoeken, maar kon het
nergens terugvinden. Mis-
schien waren het geruch-
ten, maar die waren heel
consistent bij verschillende
mensen. Geweld op afgele-
gen plekken is niet zeld-
zaam in Indonesië, maar op
die plekken zijn nauwelijks
teksten te vinden, laat staan
bibliotheken.”

Nadat hoofdpersoon Mar-
lina in de openingsscène

een groep verkrachtende
bendeleden over de kling
heeft gejaagd, trekt ze met
een afgehakt hoofd door het
droge landschap, gevolgd
door een groep mannen die
uit zijn op wraak. Met dat
verhaal wordt het zuidelijke
eiland Soemba - volgens Su-
rya zelfs voor veel Indonesi-
ers een exotische plek- de
setting voor een western
met een twist. „Zoals ge-
bruikelijk gaat het hier heel
duidelijk om goed versus
slecht”, vertelt Surya. „Maar
natuurlijk is het doorgaans

een genre vol mannen, dus
leek het me leuk om dat om
te draaien. Marlina is aan de
ene kant een western, aan
de andere kant een anti-
western.”

„Nog voordat het hele
script af was, voelde ik al
aan dat dit een heel feminis-
tische film zou worden”,
vertelt Mouly Surya. „Maar
ik wilde er geen prekerig
verhaal van maken. Het
moest bemoedigend wor-
den. Vermakelijk, het is niet
de bedoeling geweest dat
mannen zich aangevallen
voelen. Ik hoop intussen ook
dat kijkers kennis kunnen
maken met een stukje cul-
tuur waar ze weinig van af
weten. Zonder voorkennis
kun je het misschien zien
als een gruwelijk sprookje,
maar daar ligt intussen ook
een realiteit achter. Mis-
schien dat mensen geïnte-
resseerd raken en zelfs eens
naar Indonesië afreizen.
Niet bang zijn dat je iets
overkomt hoor, het is uit-
eindelijk ook maar gewoon
een film, haha.”

Marlina the murderer
reisde na de première in
Cannes de hele wereld over,
met Nederland als meest re-
cente stop. „Grappig genoeg
lijken de vertoningen hier
nog het meest op thuis”,
merkt Surya op. „Er is hier
veel Indonesisch publiek.
Maar ook daarbuiten moe-
ten kijkers in het verhaal
mee kunnen gaan.” Haar
film heeft dan inmiddels
ook internationale deuren
opengezet. „Heel opwin-
dend om voor nieuwe pro-
jecten gevraagd te worden”,
vertelt Surya. „Maar om
buiten m’n eigen land te
werken, dat is toch wel een
grote stap. Ik kan bijvoor-
beeld niet zomaar een film
in Nederland maken en
commentaar geven op hoe
het er hier aan toe gaat. Je
moet een plek echt kennen.
Ik wil altijd iets kunnen ma-
ken dat uit mezelf komt.”

WESTERN MET
EEN TWIST

Met een
afgehakt
hoofd als
bagage, legt
hoofdpersoon
Marlina een
lange weg
naar het
politiebureau
af.

’Marlina the murderer’ is keiharde vrouw

Met ’Marlina
the murderer’
geeft de
37-jarige
Mouly Surya
een vrouwelij-
ke draai aan
het western-
genre.
FOTO PERISCOOP
FILM

Gruwelijk,
maar geen
fantasie

Een handel opzetten in
exclusieve koffie uit
’schurkenstaat’ Jemen, het
Arabische land dat over-
hoop ligt door een chaoti-
sche burgeroorlog; hoe
verzin je het? De Ameri-
kaanse schrijver Dave
Eggers wijdde er zijn nieu-
we roman De monnik van
Mokka aan, en baseerde
zich op het waargebeurde
levensverhaal van de jonge
Jemenitische Amerikaan
Mokhtar Alkanshali uit
San Francisco. 

Het is wederom een
boek met een boodschap,
zoals Eggers er al meer
schreef; Wat is de wat over

een Soedanese vluchte-
ling, Zeitoun over een
Syrische Amerikaan die
na de orkaan Katrina
wordt verdacht van terro-
ristische activiteiten en in
een gevangenis belandt. In
De monnik van Mokka
heeft hij, behalve kritiek
op de behandeling van
migranten en de positie
van Amerika op het we-
reldtoneel, ook een bood-
schap van hoop: de Ameri-
can dream bestaat nog.
Maar je moet er wel wat
voor doen. 

Mokhtar, die lijkt op te
groeien voor een bestaan
in de marge als taxichauf-
feur of portier, realiseert
zich dat hij in een achter-
standspositie zit. Op zeker
moment wijst een vrien-
din hem op het bestaan

van Jemenitische koffie;
de alleroudste koffiestrui-
ken zouden in Jemen en
Ethiopië staan. Het brengt
hem op het wilde idee om
koffie uit Jemen te gaan

importeren. 
Wat volgt is een

tamelijk lang relaas
over de geschiedenis

van koffie, hoe kwali-
teitskoffie het aflegde

tegen bulk, en hoe
hippe koffiebars tegen-

woordig weer kiezen
voor superieure bonen.

Mokhtar gaat in de leer
bij een Nederlandse kof-

fiespecialist, Willem Boot,
die koffie proeven tot
ambacht heeft verheven;
zoals sommeliers wijnen
proeven, zo proeft hij het
verschil tussen de ver-
schillende soorten koffie. 

En dan: op naar Jemen.
Het lijkt nogal absurd,
daar de burgeroorlog er
op het punt van uitbreken
staat, maar Mokhtar is
vastbesloten de koffieboe-
ren zijn kennis over te
brengen, hun oogsten te

verbeteren en hun koffie
te kopen. Op een eerlijke
manier, uiteraard, fair
trade. 

Het succesverhaal van
Mokhtar zit de spanning
in dit boek wel een beetje
in de weg. Natuurlijk ge-
beuren er nare dingen:
een bomaanslag, agressie-
ve rebellen op controle-
posten, totaal gebrek aan
hulp van de Amerikaanse
overheid; maar Mokhtar
wordt door Dave Eggers zo
optimistisch en welbe-
spraakt opgevoerd, dat je
alle vertrouwen in een
goed einde houdt. 

Mokhtar noemde zijn
bedrijf ’Port of Mokha’,
naar een oude Jemeniti-
sche havenstad. Een kopje
koffie van dit merk kost 16
dollar, maar dan heb je
ook wat. 

Eline Verburg

WAT: roman, non-fictie
WIE: Dave Eggers 

’DE MONNIK VAN MOKKA’

door Fabian Melchers

’AMERICAN DREAM’ MET EEN SPECIAAL KOPJE KOFFIE

Last Poets
gered door
eigen poëzie

Schrijfster Christine Otten
naast The Last Poets (v.l.n.r.)
Umar Bin Hassan, Baba Donn
Babatunde en Abiodun Oyewole.
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