
‘Retourtje Afrika’ is een novelle die ik met een groot gevoel van herkenning heb 

gelezen. Een oudere man die vele, dierbare jaren in Afrika heeft doorgebracht, 

in Tanzania om precies te zijn, keert terug om het land aan zijn kinderen, zoon 

en dochter,  te laten zien, om zijn herinneringen en ervaringen met hen te 

delen, en ook om zelf afscheid te nemen,  een laatste groet. 

Mijn eigen band met Afrika ontstond ook in de jaren zeventig, wat later 

overigens dan Theo Ruyter. Ik reisde in 1978 tien weken door Ghana, met mijn 

toenmalige vriendin die de moeder van mijn kinderen zou worden, een zoon en 

een dochter.  Ik ben nooit lange tijd op één plek geweest, dat is wel een 

verschil, maar ik heb toch ook vaak  met de gedachte gespeeld om mijn 

kinderen een keer mee te nemen, vanuit datzelfde idee dat het mooi zou zijn 

als zij konden zien en meemaken wat ik had gezien en meegemaakt, en dat je 

het bijpassende gevoel zou kunnen delen, en dat je zelf ook terugvindt wat je 

daar destijds had achtergelaten. Ik heb het nooit gedaan.  

De hoofdpersoon  in ‘Retourtje Afrika’ wel, en we mogen wel zeggen, 

tevergeefs. Hij komt in een spel terecht waarin alle regels zijn veranderd. 

Allereerst is de plek waarnaar hij terugkeert grondig veranderd: een 

terugkerend thema in het boek. Een citaat:   ‘Hoe vaak ik hier vroeger ook ben 

geweest, alles komt me nu vreemd voor.’ Het straatbeeld is anders geworden, 

het verkeer is hectisch, er zijn gebouwen verdwenen en nieuwe verschenen, 

oude bekenden zijn niet terug te vinden. Zelfs de wereld onder water blijkt 

veranderd. 

Ten tweede is de hoofdpersoon zèlf niet meer de man die hij toen was.  

Dat komt in het boek niet zo uitgesproken naar voren, maar regelmatig 

probeert de hoofdpersoon terug te tasten in zijn geheugen, naar de taal, de 

omgang, de verhoudingen van toen. Hij merkt dat dat botst met nieuw 

opgedane ervaringen en inzichten.  



En tenslotte beantwoorden de kinderen, de eregasten van deze 

nostalgische trip, niet aan het idealistische verwachtingen van hun vader.  In 

dat ideaal zijn ze vol aandacht voor zijn verhalen en overpeinzingen en 

historisch belangrijke plekken, zijn lieux des memoires. Maar in werkelijkheid 

hebben zij, uiteraard, hun eigen agenda en belangstelling. Zij vormen een 

nieuwe generatie.  

Een ander citaat:  ‘Het ging om hen, hoe kon ik dat vergeten?’ Kortom, 

alles is anders dan gedacht, en steeds duidelijker wordt de onmogelijkheid van 

de missie.  In deze zin gaat het boek niet per se over Afrika, of Tanzania, maar 

over een algemener thema, het aloude à la recherche du temps perdu, de 

onmogelijkheid om het verleden terug te halen, de onverbiddelijkheid van het 

verstrijken van de tijd.  Veel lezers zullen dat thema herkennen.  

De Afrika-reiziger vult het specifieker in. Ik keerde een paar jaar geleden 

weer terug naar Ghana, na een afwezigheid van 25 jaar. Dat was een 

overrompelende ervaring. Hier en daar een herkenbaar landmark, maar vooral  

in de steden een enorme schaalvergroting, drukker, groter, nieuwer.  Afrika 

verandert op een onstuimige manier, niet altijd op een manier die ons ideaal 

voorkomt, maar onweerstaanbaar en  onstuitbaar, en dat is alleen maar 

logisch. Ook deze boodschap zit in ‘Retourtje Afrika’: of we dat nu leuk vinden 

of niet, Afrika redt zichzelf.  

 Ik beveel dit tragikomische ‘Retourtje Afrika’ gaarne aan, aan alle 

mensen die wel eens last hebben van nostalgie – en wie heeft dat niet!--, aan 

iedereen die wel eens probeert zijn kinderen duidelijk te maken hoe bijzonder 

‘vroeger’ was, en aan iedereen die ooit is aangestoken door ‘Afrikanitis’. 
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