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Het sloeg negen uur. De laatste slag van de wandklok 
galmde nog toen de oude man haar sleutel in de 
voordeur hoorde. Hij bleef stil in zijn stoel. Ze groette, 
maar haar ogen gleden al naar de vensterbank. Over de 
arm waar ze haar sleutel mee wegstopte hing een lege 
grijze vuilniszak.
Hij volgde haar blik naar het raam. Tussen het blad van 
zijn planten glom de buitenwereld: het zilverige licht 
van een zachte decemberdag, flarden van wolken, roze 
door de zon die nog maar net op was. De geraniums 
nog steeds vol felrode bloemen, afstekend tegen blad 
in allerlei vormen en groentinten. Een paar klimmers 
opgebonden en verstrengeld met de gordijnrails, waar 
ze opgingen in wat er uit de hangpotten groeide. Hij 
zag ook best wat zij zag: spinrag tussen het kozijn en 
de hangplanten, vergeelde blaadjes en dode bloemen 
in de citroengeranium. Alles waar hij staand bij kon was 
piekfijn verzorgd, maar omhoog reiken maakte hem 
duizelig en ergens op klimmen was niet haalbaar.
Ze had het gezegd: de planten moeten weg. De hele 
kamer was brandschoon; elke week ging ze met 
woeste agressie elk stofje en geurtje te lijf. De pot werd 
geborsteld dat het galmde, de vloer geschrobd alsof de 
tegels haar tegenstonden. Maar de wirwar van planten 
in het raam, daar was geen beginnen aan, vond ze. En al 
maanden geleden was het dreigende ‘Als het niet meer 
gaat moet ik u laten opnemen’ vergezeld van een blik 
richting venster.

Schreeuwen of huilen zou ongetwijfeld in de categorie 
‘het gaat niet meer’ vallen. Dus bleef hij stil terwijl zij de 
potten met een grote zwaai in de vuilniszak schoof, de 
hangplanten van de haak wipte, een klimop die zich listig 
achter het gordijn had vastgehecht met kracht tussen de 
lambrisering vandaan trok. Een geglazuurde pot viel in 
gruzelementen, de aarde lag als na een explosie rond de 
scherven. Dood blad dwarrelde rond en de kamer vulde 
zich met de geuren van citroengeranium, het fijne luchtje 
van gekneusd avocadoblad, het knappende geluid 
van de rubberplant waar ze de stengels dubbel moest 
knakken anders pasten ze niet in de zak. Haar volle uur 
was ze bezig de ravage op te ruimen, tenslotte het raam 
te soppen en te zemen. De uitpuilende zak stond bij de 
kamerdeur. De gordijnen, al jaren niet gebruikt, had ze 
afgenomen om te wassen; ze hingen over haar schouder. 
Al die tijd hadden ze niets tegen elkaar gezegd. 
Ze opende de deur, sleepte de volle zak op de gang, had 
haar sleutel in de hand en wilde gedag zeggen. Toen viel 
haar blik op de begonia, die achter zijn voeten tegen zijn 
stoel aan stond. Haar mond werd een streep. ‘Die neem 
ik volgende week wel mee. Voor nu, goede dagen, tot 
volgende vrijdag.’
De kamer was stil, en zo licht als hij in jaren niet geweest 
was. Het zilverige zonlicht speelde over het tapijt, waar 
geen blaadje meer herinnerde aan zijn planten. Hij 
haatte haar niet. Ze was jong, sterk en heel. Hoe kon ze 
begrijpen dat de planten zijn laatste vrienden waren. Dat 
zijn vrouw en alle mensen die hij goed gekend had al zo 
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De begonia was gisteren blijven staan toen hij naar bed 
ging, en was daardoor nu aan de vuilniszak ontsnapt. 
Maar volgende week moest hij er alsnog aan geloven. 
Wat kon hij doen? Er kwam de hele week niemand aan 
wie hij de plant mee zou kunnen geven. De kapper kwam 
pas over twee weken, de pedicure ook. Hier zat hij, 
machteloos, niet in staat om meer dan 50 meter buiten te 
lopen. Hij kende geen mens die hij kon bellen. Maar de 
plant was van hem afhankelijk. Hij pakte de iPad uit de la. 
Had je niet zoiets als een plantenasiel tegewoordig, zou 
hij voor de plant asiel kunnen aanvragen? Maar in zijn 
dorp bestond zoiets niet. De professor van de televisie 
had verteld over Suriname. Zouden er Surinaamse 
mensen in zijn dorp wonen die hij kon bellen? Hij 
googelde op Suriname en de naam van zijn dorp. Het 
leverde niets op behalve reclame voor een eettentje in 
een verre stad.
Toen popte een gele advertentie op: vliegen naar 
Suriname, last minute aanbieding. 
Wat nou als hij zo’n ticket boekte en de plant terugbracht, 
naar het bos in Suriname? Het geld was geen probleem: 
hij had zat op de bank en kon het nergens aan opmaken. 
Verplichtingen had hij ook niet. Zijn paspoort lag naast 
de iPod in de la en was niet verlopen. 
Er ging een koortsachtige dag voorbij. Het reisbureau 
waar zijn vrouw en hij vroeger mee op pad gingen 
bestond nog. Zij hielpen hem met een online visum, 
ticket en een goedkoop verblijf voor een week in 
Paramaribo. De vlucht ging donderdagochtend; een taxi 
zou hem tijdig van huis halen. De doos waar het eten van 

woensdag in gebracht werd zou groot genoeg zijn om 
de plant veilig in te transporteren. Met een verschoning, 
nachtgoed, zijn scheerspullen paste het keurig in zijn 
kleine koffertje. Hij verzette de kapper en pedicure, zei 
Tafeltje Dekje vanaf vrijdag af. De begonia stond in het 
verder lege raam. Ze hadden de rest van de week meer 
te bespreken dan ooit: alle informatie over Suriname die 
hij via de iPad vond las hij aan de plant voor. 
Op de dag van de reis sliep hij de hele nacht niet. Voor 
de zekerheid had hij de verwarming al laag gezet, zodat 
het steeds kouder werd in de kamer. De begonia stond 
naast de koffer, zij zou al dertien uur in het donker 
moeten doorbrengen. Om vijf uur ‘s morgens pakte hij 
haar liefdevol in, met proppen vochtig keukenpapier om 
het potje. Het kwetsbare blad vouwde hij zo voorzichtig 
mogelijk in de doos. In het laatste uur voor de taxi kwam 
moest hij wel zes keer naar de wc van de zenuwen. 
De chauffeur was bijzonder aardig en behulpzaam, hij 
wist precies voor welke hal hij afgezet moest worden. 
Het was makkelijk te vinden, alleen al door de rij vrolijk 
kwetterende Surinaamse gezinnetjes die met dezelfde 
vlucht mee moest. In het vliegtuig zat hij naast een 
meisje van een jaar of 10 dat alleen reisde, op familiebe-
zoek. Een vriendelijke dame op de derde stoel van hun 
rijtje ontfermde zich over haar. Zijn kleine koffertje kon 
makkelijk als handbagage mee en stond onder zijn stoel. 
Het grootste deel van de reis sliep hij als een blok.

lang dood waren, dat hij de jaren niet meer telde. Dat de 
planten tot hem hadden gesproken. Zij waren de stekjes 
geweest die hij vroeger van vrienden en kennissen 
gekregen had; zij waren de souvenirs van een fijn dagje 
met zijn vrouw in Middelburg, van een weekeindje op 
Terschelling. De planten hadden de mensen overleefd. 
De avocadopitten, waar eerst geen leven in zat maar die 
ineens allemaal tegelijk ontkiemden. Wegdoen was geen 
optie en de horde aan sprieten was tot een mini-bos in 
een emmer uitgegroeid. Zeker, hij had met z’n planten 
gepraat, hij had ze aangesproken niet met hun eigen 
namen maar met de mensen met wie hij ze associeerde: 
‘Zo Piet, je lust wel weer een slokje zie ik. Nou Jaap, je 
wordt wat kaal, ik zal je maar een beter plekje geven.’
Gisteren nog was een professor uit Leiden op de televi-
sie geweest. Ze had mooie verhalen over planten verteld. 
Hoe vluchtende slaven in Suriname hun achtervolgers 
voor wisten te blijven met behulp van Psychotria, een 
plant uit de koffiefamilie die je onzichtbaar maakte. En 
dankzij de begonia, door het vocht uit de bladeren: de 
achtervolgers kregen dorst, de vluchtenden hadden het 
blad en konden verder. In de loop van de generaties 
was het verhaal losgezongen van de werkelijkheid: het 
begoniablad maakte je zo relaxt dat achtervolgers niet 
op je letten. Hij had het zo’n mooi en spannend verhaal 
gevonden dat hij de begonia uit de vensterbank had 
gepakt en met de plant op schoot verder had geluisterd. 
Alsof je na kunt praten met een vriend die hetzelfde mee 
heeft gemaakt als jij.
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Ach, zei de kofferman. Had hij maar een stukje van die 
begonia gehad. Dan was hij rustig gebleven en niet 
weggehold. Dan zat hij hier niet.
De oude man vertelde van de professor, van het verhaal 
over de begonia, van het doel van zijn reis. En dat de 
werking van de plant een sprookje was. Maar daar wilde 
de kofferman niets van weten. Had zijn thuishulp niet 
alle planten weggegooid, maar juist de begonia te laat 
gezien? Had de begonia hem niet overgehaald om deze 
reis te ondernemen? Nee, dat het een krachtige plant 
was, dat stond wel vast.
De oude man keek naar de begonia. Zou hij de kofferman 
een stekje geven - zou dat hem helpen? Of was dat niet 
sterk genoeg? Moest hij de hele plant geven? Zou dat de 
kofferman vrij kunnen krijgen, hem bij zijn gezin brengen, 
hen zo ontspannen maken dat niemand iets verdachts 
zou vermoeden? Dan kon het gezin stekjes nemen van de 
begonia en als die groot waren ze in het bos uitplanten. 
Ja, de kofferman had gelijk. De plant had de kracht 
gehad hem hier te brengen. Hij was al oud, de kofferman 
was jong. Hij schoof het potje onder de tralies door, zijn 
buurman nam het aan alsof hij een diamant aanpakte. De 
plant zou hem redden, en de stekjes zouden opgroeien 
en teruggaan naar het bos.
De oude man dacht tevreden aan zijn thuishulp, die 
vanmorgen even over negen haar sleutel in het slot had 
gestoken terwijl zijn vliegtuig opsteeg. Die in een lege 
kamer was gekomen, waar de klok nog nagalmde en het 
gordijnloze raam het winterse licht in de kamer stortte 

over de lege, schone vensterbank. Gelukzalig viel hij in 
slaap.
De jonge agente die het ontbijt bracht schrok van de 
dode man. Terwijl ze wegrende om hulp te halen, stak de 
kofferman zijn hand uit naar de sleutelbos in de deur. Hij 
wandelde rustig en waardig het gebouw uit, de begonia 
zorgvuldig tegen zich aan dragend.

(Illustraties Esmée Winkel. De afgebeelde begonia’s  

zijn de kamer planten Begonia maculata en  

Begonia masoniana, dus andere soorten dan in het verhaal 

voorkomen. Tekst Hanneke Jelles.)

‘U heeft niet veel mee’, zei een vriendelijke man, die 
naast hem uit zat te puffen op het vliegveld Zanderij. 
Mensen haalden hun bagage van de band; hij had niets 
anders dan zijn kleine koffertje. De baggage van zijn 
reisgenoot blokkeerde het halve gangpad. Ze moesten 
nog door de douane. ‘Ik kom handen te kort, zou u 
misschien een mijn 
rolkoffertje mee kunnen nemen?’ De oude man zette 
zijn eigen koffertje op het rolkoffertje van de ander, en 
schuifelde voor hem uit de rij door. De controleur had 
geen belangstelling voor zijn bagage, vroeg alleen 
bezorgd of hij het niet erg warm had, met zijn hoed en 
dikke jas. Nu de man het zei, inderdaad was het veel te 
warm. Hij deed de jas af en legde hem over de bagage. 
De hoed hield hij op, bang dat die ongemerkt weg zou 
rollen. Foei, het was wel heel warm. Waar was de man 
van de koffer gebleven? Hij wilde nu wel weer verder. 
Zoekend keek hij rond.
Een agent liep op hem toe. ‘Alles goed meneer?’ 
Dankbaar keek hij naar de man op. Hij legde uit dat hij 
het warm had, dat hij even iemands koffer had meege-
nomen, maar dat hij de eigenaar niet meer zag. De agent 
ging naast hem zitten. De kofferman verscheen niet.
Na een poosje nam de agent hem mee: hij kon de 
koffer wel op het bureau achterlaten, alleen moest nog 
wat papierwerk ingevuld. Net voor ze het kantoortje 
binnenliepen zag de oude man aan het eind van de gang 
de kofferman. Hij zwaaide, maar de ander liep verder.
De agent wenkte een jonge collega.

Toen gebeurde alles tegelijk. De agent had de kofferman 
opgehaald, ze kwamen binnen maar nee, het was niet 
zijn koffer, hij kende de oude man niet. De koffers gingen 
open, en uit de rolkoffer kwamen veel pakjes bankbiljet-
ten tevoorschijn. Er kwam een speurhond bij die razend 
enthousiast werd van de pakjes. Agenten vroegen van 
alles maar de oude man wist het niet meer. Het was nog 
steeds ontzettend warm. Hij bleef stil zitten. 
Tenslotte werden de kofferman en hij weggevoerd. 
Aan de achterkant van het gebouw was een blok met 
ouderwetse cellen. Dikke ijzeren tralies. Maar waar was 
de begonia! Die kon niet langer in de koffer blijven. Er 
kwam een agente voorbij. Ze luisterde naar zijn relaas, 
ging naar binnen en kwam weer terug met de plant. 
Hij was duidelijk uit de pot gehaald en er slordig in 
teruggezet. Hij potte hem weer voorzichtig op, gaf hem 
een beetje water uit het plastic flesje dat in de cel stond. 
De kofferman zat in de cel naast hem, zijn hoofd in zijn 
handen. Er gingen uren voorbij. Ze kregen een bordje 
eten en een kom thee. Ineens was het donker.
De kofferman begon te praten. Misschien tegen hem, 
misschien tegen zichzelf. Nee, toch tegen hem. Ik ben 
dom geweest, zei hij steeds. Ik wilde in één keer mijn 
problemen oplossen. Terug naar mijn vrouw in Suriname, 
met het spaargeld dat ik haar beloofd had, maar niet 
had. Hij zou morgen bekennen: dat het zijn koffer was, en 
dat de oude man er niets mee te maken had. Ontkennen 
had geen zin, de rolkoffer vol bankbiljetten zat vol met 
zijn vingerafdrukken. Dan kon de oude man weer verder. 
Maar hijzelf zou vele jaren gevangen blijven.


