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Beste Vrienden,
Sinds ik hier een maand geleden aankwam ben ik weer aardig ingeburgerd. De vlucht
hierheen was trouwens een onverdeeld genoegen omdat ik mij als rolstoel-passagier presenteerde.
In vliegende galop werd ik langs lange rijen en drukke controle-punten gedouwd.
Hulpbehoevendheid heeft ook zijn plezierige kanten. Ik probeer nochtans mijn mobiliteit op te
voeren; de laatste tijd loop ik twee kilometer per dag, met stokken natuurlijk.
De meeste dokters-bezoeken heb ik inmiddels afgehandeld. Alles was goed, voor mijn
leeftijd. Dat is ook zoiets. Toen de huisarts een bloedonderzoek gelastte en op een formulier de
proeven afvinkte, vroeg ik of het ook zinvol was om de prostaat te onderzoeken. Hij zei:”Dat doen we
maar niet, want een man van uw leeftijd, geboren in 1928, moet niet willen weten wat er met zijn
prostaat aan de hand is. Als het niet goed gaat merk je het wel.”
Het eerste weekeinde reeds was ik in het Duitse Kerzell, bij Fulda, waar een groot
dorpscomitee ieder jaar twee acties voert, die tezamen goed zijn voor 30 000 euro. Een er van is
kerstbomenverkoop in de winter, de andere is een zomers dorpsfeest waar alles met opslag verkocht
wordt: gigantische gehaktballen, worsten, wild zwijn, salades en taarten, vaak door de mensen zelf
gemaakt. Veertien jongelui van het studentenkoor van de Nijmeegse Universsiteit waren
meegekomen, en zongen prachtige muziek tijdens de Mis en ’s middags op het feest buiten. Een
groot succes: de cafes in de buurt gingen dicht omdat iedereen bij ons bier kwam drinken. Drie jonge
meiden meldden zich aan om bij ons in Kisumu op stage te komen.
Mensen vragen mij hoe veilig Kisumu is. Nou, de geweldplegingen vinden ver weg plaats, aan
de andere kant van het land. Het enigste wat wij in Kisumu hebben zijn de normale roofovervallen
zoals die alom ter wereld voorkomen. Slachtoffers zijn dan vaak opzichtige toeristen, en de plekken
des onheils zijn dan niet de schamele achterbuurten maar de sjieke stadsdelen. Zo werd drie maand
geleden een busje met Amerikaanse meisjes overvallen: ze gingen van het ene keurige hotel naar het
andere. Ze verloren hun geld en mobieltjes, maar waren blij dat ze het er ongeschonden van af
hadden afgebracht. Ook de rovers waren maar wat blij met hun buit. Aldus kan een geslaagde roofoverval alle betrokkenen blij maken.
Even serieus nu. Toen ik hier kwam bleek mijn 06-nummer verlopen. Ik moest een nieuw
nemen, en het nieuwe nummer werd jullie toegestuurd. Maar, oei oei, daar was een foutje in
geslopen. Dat werd wel meteen verbeterd, maar misschien heeft niet iedereen aandacht geschonken
aan de verbetering. Ik meld het nu dus nogmaals: mijn goeie nieuwe nummer is: 06 459 759 89.
Ook wil ik even de aandacht vestigen op het feit dat onze traditionele vriendendag een
andere vorm krijgt. Hij vindt niet meer plaats hier in Oosterbeek, maar in Zeist en wel op 20
september. Alle informatie is al rondgestuurd; de dag krijgt meer de vorm van een symposium:
genoegelijke discussies met deskundigen-panels en degelijke hartversterkers. Jullie zijn allemaal van
harte welkom.
Ook in Nederland hoor ik interessante dingen. Iemand vertelde me onlangs dat als een vlieg
ergens gaat zitten, en je wilt hem te grazen nemen, dat je dan zachtjes op hem moet blazen, dan
blijft hij rustig zitten. Blazen heeft ook in Kenkia een geheimzinnige bijklank. Denk maar eens aan de
beruchte roze jachtspin die ik lang geleden in de parochie van Marigat een keer op mijn uitgetrokken
kleren zag zitten toen ik wilde gaan slapen. Wat d-d-d-doet d-d-d-die? Die rent op je voeten af, blaast
er tegen, en dan val je bewusteloos neer. Over blazen tegen voeten gesproken, er komt mij nog iets
voor de geest. De kinderen in Kenia hebben dikke zolen van eelt onder hun voeten, en wanneer ze ’s
nachts slapen komen de ratten graag aan dat eelt knagen. De kinderen voelen dat niet, want de
ratten blazen bij het bijten zachtjes tegen die voetzolen, en dat verdooft.
Tot slot veel groeten. Tot 18 october ben ik in het land. Hopelijk zie ik veel van jullie in Zeist.
Hans Burgman

