"Ik weet niet precies wanneer ik geboren ben. Ik was de laatste
van zeven kinderen. Her was in zuid-Soedan, we behoren tot de
Dinka-stam. Mijn vader was een nomade, die met zijn kudde
koeien van plaats naar plaats trok, op zoek naar gras: daar leerden we van. Mijn moedm verzorgde een akkertje, in de tijd dat
we ergens lets langer bleven.
Op een avond riep mijn vader me bij zich. Ik was met mijn
vrienden aan her spelen onder de bomen. Hij legde zijn hand op
mijn schouder en ham me mee naar een grote hut, her mannenhuis. Dat vond ik raar, want ik was toen ongeveer vier of vii fjaar.
Mijn vader vertelde me dat ik naar Ethiopi~ zou gaan, met
dere kinderen. Ik vroeg mijn vader war Ethiopi8 was, ofdat een
koeienkamp was. Nee, zei pappa, her is een land. War is dat, een
land? Mijn vader had moeite om dat te beschrijven, hij kon ook
de woorden niet vinden om de reden van de reis nit te leggen.
Uitcindelijk begreep ik: een land is een soort van dorp. En waar
ik heen ging, was mijn oudste broer al, hij zat daar bij de SPLA,
de Sudan’s People LiberationArmy. En al mijn vrienden zouden
ook meegaan.
Vier weken later kwam de dag dat we weg moesten. Je zag wel
dat sommige ouders er moeite mee hadden. Wie her verzoek
weigerde om de jongens af te staan, werd geslagen. Als dat niet
hielp, werden de koeien afgenomen. Da~ betekent voor een
Dinka datje niet meet zo iang te leven hebt. Er werden zomaar
koeien geslacht, voor de soldaten. Dat zouden wij nooit doen.

Toen we vertrokken, leek her wel eenAvondvierdaagse, al die
kinderen. Mijn moeder was de hele week al stil, niet blij. Ik
wilde weglopen bij mijn ouders, maar mijn vader riep: ’Kon,
Kon, wacht even’. Ik liep naar zijn stoel, hij keek naar mij en zei:
’Weet, mamma en pappa houden vanjou. Jij zult een goedejongen zijn, maarje hebt kennis nodig. Kom naar binnen.’ Daar
deed hij mij ecn overhemd van hemzelf om. Her was zo groot en
wijd, her hing tot aan mijn tenen. Ik draaide me ore, wilde weer
weglopen, naar mijn vrienden, maar hij pakte me nog eens beet.

Hij zei: ’Kon, wees moedig en zelfstandig.’ Ik ruktc me los.
Moeder voegde nog she! toe: ’En wees vriendelijk.’ Her was ecn
opvoeding in drie woorden. Maar die woorden zijn wcI in mijn
hart geschrcven en hebben me doen overleven in her kamp.
Veertig minuten lopen van her dorp was her verzamelpunt.
Weer reel ouders met hun kinderen. A1 die kopjes onder de
bomen, twintigduizend kinderen bij elkaar. Toen kwam de
mencer van de SPLA nit eenjeep gestapt, met zijn bodyguards.
Hij ging ons toespreken: ’Jongens, ik ben blij dat jullie hier zijn.
Jullie gaan bij dragen aan de bevrijding van ons volk.’ Tot slot
zei hij ook: ’Ik verklaar nu hierbij dat jullie geenjongens meet
zijn, maar mannen.’ Normaal gebeurt de initiatie bij Dinka’s

bij dertien, veertienjaar. Dan wordje geschoren, moetje proeyen van moed doen, vechten. Een van de oudsten werd gevraagd
om een grote os te brengen. Deze werd midden op de weg
geslacht; we moesten er overheen springen. Zo zijn wij dan tot
mannen geworden en kregen we de zegen van onze voorvaders.
Wij rennen, rennen, rennen: heel blij. Om een uur of zes, her
was her droge seizoen, heel heet, kwamen we in her bos. Her was
donker geworden. Kinderen waren moe. De loi was er vanaf. We
wilden terug naar huis. Maar nee. En omdat we mannen waren,
wilden we niet gaan huilen. Pas midden in de nacht bereikten
we her rustpunt. Her ging onweren. We hadden niets bij ons,
geen lakens, je lag op nat gras. Op gegeven moment hoorde je
stemmen van kinderen die toch gingen huilen. Her besef: er is
geen weg terug.

Zo liepen wij vii ftien dagen door naar EthiopiS. Er was niet
genoeg eten en water was er ook niet, Her werd elke dag
zwaarder, Ik zag dat sommige kinderen dood gingen door uitdroging en honger, Ik had zelfwat eten bij me, maar dat was op
een gegeven moment ook op. Je moet dan slim worden: eten war
je pakken kunt, op bladeren kauwen als ze niet bitter zijn, Je eet

gewoon alles waarvanje denkt: her smaak~. Op een gegeven
moment moesten wij een savannebos dool, waar wilde dieren
ook uitgeputte kinderen meenamen. Er kwam geen einde aan de
ellende. Gieren, hyena’s, leeuwen, allemaal vielen ze ons aan.

Eindelij k kwamen we aan in her kamp in Ethiopi8. We dachten:
her is een plaats met alle voorzieningen, maar her was zelfs geen
dorp. Her was niks. Drie huizen met golfplaten, eentje voor her
malen van meel, her tweede was een politics:a:ion, in de dcrdc
was de waterput. Wij moesten onder dc bomen gaan zit~cn cn
toen kwam de man tevoorschijn die de lcidcr van hc~ kamp zou
zijn. Hij zei: ’We gaan hier onze eigen kazerne bouwcn.’ Da~
hebben we gedaan. We hebben ook de huizen van de leiders
gebouwd: rieten daken, lemen muren. En da~ was heel zwaar.
We waren uitgeput, er braken ziekten uit, onder meet dia~ree
en kinderen gingen in rap tempo dood. In een gzoep van vii fhonderd kinderen gingen er veerrig dood, ik denk dat bijna
z procent dood ging in een periode van drie maandcn. Ik was
sterk, daarom moes { ik de dode kinderen in hot bos bcgravcn.
Pas later kwamen er medicij hen en hulp.
De woorden van mijn vader begonncn cen bclangrijkc rol tc
spelen. Er waren kindcren die stonden tc kij ken hoe de vrouwen

eten maakten, waar ze niets van kregen. Ze konden daarna letterlijk niet meet opstaan. Ik dacht: zelfstandigheid betekent:
ik moet niet kijken in de kookpot, ik moet kijken waar zid her
eten vandaan halen. Zo heb ik me in leven gehouden. Moedig
zidn, mijn hart als een steen proberen te maken.
Toen er later humanitaire hulp kwam, kregen we voedsel. Toen
begon onze training als soldaat. Je wordt echt zo gevormd datde
geen menselijke gevoelens meer inde hebt. Slaan, dingen doen
tegen andere mensen. Als een van dedongens een opdracht niet
deed, werddij bevolen hem te slaan. Wid leerden eerst te vechten
met stokken ifi de vorm van geweren, die we met ons leven
moesten bewaken. Als her regende, moest jij overje stok gaan
liggen om hem droog te houden. Er werd gezegd: ’De AK-47 is
nude moeder, je vader, de vriend, de alles;’ Op een gegeven
moment kregen wij echte wapens, die we leerden demonteren,

zoveel mogelij k, jij. Straks als we de oorlog hebben gewonnen,
moetenjullie voor her land zorgen, voor de ouderen.’
Ik wilde ontsnappen. Er waren weijongens die wegliepen; dan
kwamje voor her vuurpeloton. Dat is vele malen gebeurd. Je
wist: deserteren ma’g niet, dan benje een lafaard. Ik dacht: een
goede soldaat is gehoorzaam, dat is wel zo, maar een goede
soldaat heeft ook geleerd risico’s te nemen. Ik zag ook dat de
jongens die onze leiders waren, de Officieren met strepen op
de mouwen, die hadden meet geleerd.
Ik heb me goed voorbereid. Ik wist precies waar de wacht stond.
Om een uur ofzeven’s avonds, met nog een beetje licht 0m te
zien, ben ik gegaan. Als iemand me had gesnapt, had ik gezegd:
oh, ik maak gewoon een wandelingetj e. Dan had ik de code van
de dag gezegd, en was her ~oed geweest. Zo ben ik weggelopen.
Ik kwam onderweg ook anderejongens tegen. We zijn terug

in elkaar zetten. We leerden mikken, schieten, we waren heel
blid. Na zes maanden was de training klaar. Daarna gingen we
naar school. Iedere dag moesten we vanaf een uur of negen naar
school marcheren. Om half twaalfmarcheerden we terug naar
kazerne. De taken van de dag werden verdeeld. Voorde her wist,
was her alweer vij fuur. Er was geen tidd om huiswerk te maken,
of aantekeningen terug te lezen. Ik zat altijd bid de eerste vijf
besten, maar ik was wel dedongste. Ik begreep snel, ik was goed
in rekenen, in Engels en andere vakken. Ik vond her stom dat
we elke dag hetzelfde alfabet moesten herhalen. Dat hadden we
toch al geleerd?

naar ons dorp gelopen, want ik wilde heel graag midn ouders
weer zien, weer een nomadenleven gaan leiden. Maar her dorp
was helemaal weg.

Samen met een neefben ik toen naar Khartoem gegaan, de
hoofdstad van Soedan, de stad van deArabieren waar wid als
christenen tegen vochten, de stad van de vidand. Daar moetjede
echt onopvallend gedragen. We waren gewaarschuwd. Alsje de
stad binnengaat, moetje langs wachtposten. Ze zullenje zegLater werden selecties gemaakt vandongens die naar her front
gem ’Goed, ga maar.’ Maar let op. Je moet nooit beginnen met
moesten. Ik werd niet meegenomen. Ik was nogjong en niet
de linkervoet een stap te zetten. Dat is war een soldaat doer.
fang genoeg. Ik wilde heel graag mee, maar her werd mid gewei- Als de wilt schieten ofmarcheren, altijd eerst je linkervoet. Maar
gerd. Er kwam niemand terug, enkel gewonden. Dan zagje hoe doe als een onbenullige dorpeling, die niet zo snel eerst met de
slecht her afliep. Ze kwamen terug met mankementen, ook al
linkervoet vooruit stapt.
vertelden ze hoe leuk her was. Ze vertelden geen slechte verhaKhartoem is een wereldstad met meet dan acht miljoen inwofen, want de bevrijding moest door. Maar je hoorde wel dat die nets. Daar konden we op een missionarissenschool de lagere
en die gesneuveld was. Toch: ik wilde per se gaan vechten. Alsje school afmaken. Ik moest wel de helft van her schoolgeld betaniet werd gekozen, was je een watje. Ik was boos: als ik tedong
len, dus we deden klusjes om geld te verdienen. We hielpen bid
ben om te vechten, waarom hebje mid dan meegenomen? Had her graven van grachten, gingen afwassen in huizen van welgeme dan laten zitten! Bid de laatstg selectie ging ik op een steen
stelde mensen, stenen aangeven op de bouw, cement mengen.
staan. ’Hal, jij daar, komen.’ Maar helaas: ik kon niet op de steen Overdag werken en om zeven uur’s avonds begonnen de lessen.
naar voren lopen. Hid zag dat en zei: ’Terug, terug. Leer liever
Daama wilde ik naar de middelbare school en ben toegelaten op

de St. Augustin, ook van de missionarissen, Franse katholieken.
Het schoolgeld was duur, maar ik had goed gespaard, dus ik
betaalde neOes. En alti] d zwijgen over watje meegemaakt had,
want verraders konden een beloning krijgen. Nooit vechten
met opschepperige jongens, ook al wistje datje makkelijk kon
winnen, naje soldatentraining.

Ed~ar Davids dat we aa~l het ~3ebot~w van Nationde

Ik kon de school niet afmaken, want als ik her certificaat zou
halen, wachtte mij meteen de dienstplicht. Dat was voor mij
onmogelijk: vechten tegen mijn broer, tegen mijn yolk en tegen
de zaak waar ik mijn leven voor zou geven. Ik was bovendien
christen geworden en ik geloof fanatiek in God: doden, dat
wilde ik niet.
Her geld dat ik had gespaard voor de universiteit moest ik gaan
opofferen voor een reis. Soedan is een corrupt land, maar toch
een moeilijk land om ambtenaren om te kopen. Ik had een paspoort nodig, maar meet dan een soort van geboorteakte had ik
niet. Mijn neef en ik moesten een politieman gaan omkopen.
Weer heb ik een studie gedaan. Wie is de man die wel menselijkheld in zich heeft? We hebben uiteindelijk een kapitein bij politie gevonden, en eerlijk tegen hem gezegd: we willen her land
verlaten. Hoeveel zou ons dat gaan kosten? Vierhonderd euro.
Dat was echt veel geld. Maar gelukkig was onze spaarpot groot.
Twee dagen later mochten wij de papieren ophalen. War een
blijdschap.
Maar de man zei wel: een visum krijgenjullie niet. Dus jullie
kunnen alleen weg met een boot. Ikzei: als we Soedan maar
kunnen verlaten, her maakt niet uit. Zo zijn we naar de havenstad gegaan, Port Soedan aan de Rode Zee, en’zijn daar onopvallend om een uur of den’s avonds op een boot gesmokkeld.
We wisten niet waar naartoe we gingen. Na twee weken werd
omgeroepen dat we bij een haven waren en die stad bleek
Rotterdam te zijn. Ik zag dat we in Nederland waren door een
poster van Edgar Davids dat we aan het gebouw van Nationale
Nederlanden zagen hangen. We waren in Holland!
Ik was illegaal, ik was niet uitgenodigd, ik had geen visum, niks.
Ik ben naar de politie gestapt en heb gezegd: meneer de politie,
wij zijn net her land binnengekomen, wij zijn op zoek naar de
vreemdelingenpolitie, we willen graag asiel aanvragen. Ik
kende her Engelse woord voor vluchtelingen: refugee. Ik vroeg
ofik naar een ’refugeekamp’ mocht. Toen bleek: alsje dat zegt,
magje niet meet teruggestuurd worden." N

