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genoemd), is al op jonge 
leeftijd met de politie in 
aanraking gekomen en wordt 
sindsdien door zijn ouders en 
broer in het huis opgesloten 
gehouden. Dit gegeven 
intrigeert de kinderen in hoge 
mate, vooral Dill. Als hij er is, 
worden er allerlei pogingen 
ondernomen om een glimp 
van ‘Boo’ op te vangen en 
de geheimzinnigheid van het 
huis te doorbreken. Later 
zal blijken dat Arthur ‘Boo’ 
Radley de kinderen door 
een kier in de zonwering 
voortdurend gadeslaat. Op 
een goede manier, hij houdt 
van de kinderen en legt zelfs 
stiekem kleine geschenken 
voor hen in de holte van een 
boom die voor het huis staat. 
Aan het einde van het verhaal 
zal hij zelfs hun leven redden. 
Met de kennis dat de auteur 
zelf is opgegroeid in precies 
zo’n stadje in Alabama, is te 
verklaren dat ze het stadje, 
zijn inwoners en de hele 
sfeer weergaloos beschrijft. 
Ook zij had, evenals Scout, 
een oudere broer en ook bij 
hun naaste buren woonde 
een jongen van hun leeftijd 
met wie zij optrokken. Een 
leuke bijzonderheid om te 
vermelden, is dat die jongen 
de auteur Truman Capote 
is geweest, die model stond 
voor buurjongen Dill in het 
verhaal. Met Truman Capote 
is Harper Lee altijd zeer 
goed bevriend gebleven. 
Scout, je zou kunnen denken 
dat Harper Lee misschien 
zelf model voor haar heeft 
gestaan, is een halve jongen 
(in het Engels: een ‘tomboy’). 
Hoewel de jongste van het 
drietal, doet ze met alles 
mee, ze vertikt het om jurken 
te dragen, draagt altijd een 
broek of een overall. 

De gebeurtenis die het 
verhaal overheerst, is de 
vermeende verkrachting 
van Mayella Ewell, een blank 
meisje uit de allerlaagste 
sociale laag van het stadje, 
door de kleurling Tom 
Robinson. Tom wordt 
ingesloten en er komt een 
rechtszaak. Atticus wordt 
door de rechter aangewezen 
om Tom pro Deo te 
verdedigen. Er groeit een 
grimmige sfeer in het stadje 
en zowel Atticus zelf als zijn 
kinderen lijden daaronder. 
Een groot deel van het 
stadje is racistisch, al zijn er 
uitzonderingen. De racisten 
hebben Tom bij voorbaat al 
schuldig bevonden. De avond 

en nacht voor het proces 
brengt Atticus door op een 
stoel voor de gevangenis 
om Tom te beschermen. Er 
duikt inderdaad een troep 
dronken kerels op, er op 
uit om Tom Robinson te 
lynchen. Maar ook hier is 
het nieuwsgierige drietal 
bij…, ze zijn stiekem het huis 
uit geslopen, bezorgd om 
Atticus, vermoedend waar 
hij is en wetend dat hij in 
moeilijkheden kan raken. 
Het is het onschuldige 
optreden van Scout, 
die een vriendelijk 
praatje aanknoopt 
met een van de kerels, 
dat de groep in de 
war brengt en ze de 
aftocht blazen. Tijdens 
de geruchtmakende 
rechtszaak in de 
afgeladen rechtszaal 
weten Jem, Scout en 
Dill ook weer binnen 
te komen en de lezer 
beleeft het proces door 
de ogen van Scout. 
Zowel het ‘slachtoffer’ 
van de ‘verkrachting’ 
Mayella, als haar vader 
Bob Ewell vallen door 
de mand tijdens het 
scherpe kruisverhoor 
van de altijd kalme 
Atticus. Hij haalt vader 
en dochter volledig en 
genadeloos onderuit. Het is 
iedereen duidelijk, ook de 
rechter, dat Tom onschuldig 
is. Maar daar is dan de jury, 
zoals gebruikelijk bestaande 
uit blanke mannen, die het 
‘schuldig’ of ‘onschuldig’ 
moet uitspreken. Gezien tijd 
en plaats van de handeling 
maakt Tom geen kans om 
onschuldig bevonden te 
worden, enkel en alleen 
omdat hij zwart is. Maar 

waar een jury in vergelijkbare 
gevallen slechts enkele 
minuten nodig heeft om een 
oordeel te vellen, doet deze 
er uren over, wat opmerkelijk 
is. Wijze buurvrouw Miss 
Maudy uit zich hierover later 
tegen de kinderen als volgt: 
‘Heeft het jullie niet getroffen 
dat rechter Taylor nu juist 
Atticus heeft aangewezen om 
die jongen te verdedigen? Is 
het niet in jullie opgekomen 
dat rechter Taylor dat met 

opzet heeft gedaan? Dat was 
geen toeval. Ik heb eindeloos 
op de veranda op jullie zitten 
wachten na het proces. En 
toen ik daar zat, dacht ik: 
Atticus Finch zal niet winnen, 
hij kàn niet winnen. Maar hij 
is wel de enige advocaat in 
Maycomb County die in een 
zaak als deze een jury zo lang 
kan laten beraadslagen. En 
toen dacht ik: mooi, we gaan 
toch vooruit, ‘t is maar een 
klein stapje, maar we gáán 
vooruit.’ (p. 251).

Helaas wordt Tom 
Robinson voordat Atticus 
in hoger beroep kan gaan, 
doodgeschoten bij een 
vluchtpoging.

Bob Ewell, door de advocaat 
voor schut gezet tijdens het 
proces, is op wraak uit. Hij 
spuugt Atticus in het gezicht, 
scheldt hem uit en bedreigt 
hem. Hij doet een poging 
om in te breken in het huis 
van de rechter en heeft het 
zelfs voorzien op Atticus’ 

kinderen. Als die na 
een schoolfeestje 
‘s avonds in het 
pikdonker naar huis 
lopen (ze wonen 
dicht bij de school), 
valt hij ze aan, ziet 
alleen kans Jems 
arm te breken, 
maar wordt in een 
worsteling die volgt 
met zijn eigen mes 
doodgestoken door 
de geheimzinnige 
‘Boo’ Radley, die 
steeds op zijn manier 
op de kinderen heeft 
gelet om hen, waar 
nodig, te kunnen 
beschermen. Op 
deze avond heeft 
hij hun leven gered. 
Hij draagt Jem naar 

huis, gevolgd door Scout. 
Maar dan confronteert de 
gewetensvolle, oprechte 
advocaat Atticus Finch 
zichzelf met de schuldvraag: 
wie heeft Bob Ewell 
doodgestoken? Is het 
zijn zoon Jem die zichzelf 
en zijn zusje heeft willen 
verdedigen? Of is het ‘Boo’ 
Radley, de kluizenaar die op 
het juiste moment op de 
juiste plaats was? Het kost 
sheriff Tate heel veel moeite 

om, in een heftig dispuut, 
Atticus te overtuigen dat 
Bob Ewell in zijn eigen mes 
is gevallen en dat deze zaak 
zíjn verantwoordelijkheid 
en zíjn beslissing is (p. 323). 
‘Laat ditmaal de doden maar 
eens de doden begraven’! (p. 
324). 

Ook tijdens deze cruciale 
momenten is het Scout die 
de leugen op haar manier 
interpreteert: ‘Meneer Tate 
heeft gelijk Atticus’. Atticus 
keek me aan, ‘wat bedoel 
je?’ ‘Nou…, dat zou toch net 
zoiets zijn als…, alsof je op 
een spotvogel schoot, vind 
je ook niet?’ ‘Atticus verborg 
zijn gezicht in mijn haren 
en streelde me. ‘(p. 325). 
Bijdehandje Scout heeft 
begrepen dat sheriff Tate 
de zielige, mensenschuwe 
‘Boo’ wil beschermen. Atticus 
heeft zijn kinderen niet 
lang daarvoor geleerd dat 
je met een windbuks liever 
op blikjes kunt schieten dan 
op vogels. Als je dan toch 
op vogels wil schieten, je 
nooit op een spotvogel mag 
schieten omdat dat zonde is 
en ongeluk brengt, omdat de 
spotvogel niemand kwaad 
doet, geen last veroorzaakt 
en alleen maar heel mooi 
zingt. Als Atticus op een dag 
een dolle hond die in hun 
straat loopt, doodschiet, 
leek me dat aanvankelijk niet 
functioneel in het geheel. 
Maar, dat is het wel degelijk: 
een spotvogel MAG je niet 
doodschieten, maar een dolle 
hond MOET je doodschieten 
omdat hij een gevaar vormt. 
Een fijn detail.

Een boeiende roman met 
een bijzonder sterke climax, 
hoewel ook de rechtszaak 
een absoluut hoogtepunt is. 
En wat een knap bedachte 
titel: de ‘spotvogels’ zijn Tom 
Robinson en ‘Boo’. Ook de 
verfilming, die reeds een jaar 
na de verschijning van het 
boek plaatsvond, is prachtig. 
Gregory Peck in de rol van 
Atticus Finch, won een Oscar 
voor de beste mannelijke 
hoofdrol. Zowel het boek als 
de film is ongeveer zestig jaar 
oud, maar beide hebben de 
tijd glorieus overleefd.  
[Cobi Pengel]

Harper Lee; ‘Spaar de 
spotvogels’ (oorspronkelijke 
titel ‘To kill a mockingbird’); 
Uitgeverij De Fontein, Baarn; 
(1961 en 1978)  
ISBN 90 2612102 4

                                               

Gergory Peck als Atticus Finch en Brock Peters als Tom Robinson in de film uit 1962

‘To kill a mockingbird’ 
werd in 1960 
geschreven door 

Harper Lee (1926-2016) en 
reeds in 1961 won zij er de 
Pullitzer Prijs mee. De eerste 
zin in het boek luidt: ‘Toen 
hij bijna dertien was, brak 
mijn broer Jem zijn arm.’ 
Door deze zin weten we dat 
het hele verdere verhaal in 
een flashback wordt ver-
teld. Langzaam wordt het 
opgebouwd tot het moment 
aan het slot wanneer Jem zijn 
arm breekt. Het is ‘Scout’, 
Jems vier jaar jongere zusje 
die het verhaal vertelt, echter 
wel vanuit een volwassen 
perspectief, over twee jaar uit 
het leven van deze kinderen. 
Ze wonen met hun vader, de 
advocaat Atticus Finch –die 
ze bij zijn voornaam noemen- 
in een saai, suf (fictief) 
stadje in de Amerikaanse 
staat Alabama gedurende de 
dertiger jaren van de vorige 
eeuw. Atticus is een man met 
een hoogstaande moraal, 
een voorbeeldfiguur, niet 
alleen voor zijn kinderen, 
maar voor velen in het 
stadje, in het bijzonder de 

buren in de ‘nette’ straat 
waarin ze wonen en waar 
iedereen elkaar kent. Ook 
bij het gekleurde deel van 
de bevolking in het stadje is 
Atticus een geziene figuur. 
De zwarte huishoudster 
Calpurnia helpt Atticus 
met de opvoeding van de 
kinderen; hun moeder is jong 
overleden. Zowel vader als 
kinderen dragen Calpurnia 
op handen. De buren zijn 
voornamelijk oudere dames 
die ‘dameskransjes’ houden 
ten behoeve van de zending, 
in hun bloementuin werken, 
in hun schommelstoelen 
op de veranda zitten en… 
eindeloos cake bakken. Een 
heerlijke sfeer! Met één van 
hen, Miss Maudy, zijn Jem 
en Scout goed bevriend. 
Bij hun naaste buurvrouw, 
Miss Rachel, komt in de 
zomervakantie Dill logeren, 
een jongen van hun leeftijd. 
Het drietal trekt samen op, 
bedenkt spelletjes en haalt 
kattenkwaad uit. Bij één van 
de buren zijn de ramen en 
deuren altijd gesloten. Daar 
woont de familie Radley. Eén 
van de zoons, Arthur (‘Boo’ 

Het open boek 
van

Juan Pigot 
Bedrijfseconoom, 
milieuconsultant

Wat ligt er momenteel 
naast uw bed? 
Becoming, de autobiografie 
van Michelle Obama. Het 
ligt er al drie maanden, 
maar ik kom er maar niet 
aan toe… The Audacity 
of Hope van Barack 
Obama had ik al gelezen 
en ik wil nu van haar 
kant ook horen. Ik ben 
geïnteresseerd in mensen 
hun verhaal. In de pers 
lees je van alles, maar niet 
de nuances die je uit zo 
een biografie haalt.

Met welke schrijver zou u 
een avondje uit willen? 
Met Jane Austen. Zij 
beschreef een soort 
problematiek uit haar tijd 
die tegenwoordig toch nog 
steeds relevant is. Neem 
bijvoorbeeld de verkiezing 
van mw. Kamala Harris: 
de hele wereld klapt 
in zijn handjes omdat 
er op dat niveau voor 
het eerst een vrouw is 
gekozen. Maar het zijn 
in feite toch taferelen 
van 200 jaar geleden? 
Waarbij de vrouw in een 
achtergestelde positie 
was…

Hoe komt u aan vers 
leesvoer? 
Ik lees veel op het 
internet. Daar ga ik 
op zoek naar dingen 
die met mijn werk te 
maken hebben. Maar 
ook naar zaken die 
raakvlakken hebben met 
mijn activisme: ik ben 
voorzitter van PAREA, een 
netwerkorganisatie voor 
LGBT-professionals in 
Suriname.   

Wat is uw favoriete 
leeshouding of –plek? 
Het liefst lees ik zittend 
op een stoel. Idealiter in 
een rustgevende omgeving 
waar ik relaxed ben - op 
een strand of ergens in het 
binnenland. In elk geval in 
de natuur, met water om 
me heen.

Welk boek hoort 
eigenlijk niet thuis in uw 
boekenkast? 
Mijn kast zit vol met 
Lonely Planets. Daarin 
zitten eigenlijk alleen 
boeken die ik zelf gekozen 
heb. Ik krijg weleens 
boeken van mensen die 
verhuizen, maar als daar 
voor mij niets tussen zit, 
doe ik ze weg. Want dat 
verzamelt dan gewoon 
alleen maar stof.

Wat is het slechtste boek 
dat u ooit las? 
Fifty Shades of Grey, de 
erotische roman van de 
Britse auteur E.L. James 
Wat een gehypet ding. Ik 
had er niet zoveel mee.

Welk boek heeft diepe 
invloed op uw leven 
gehad? 
Long Walk to Freedom, het 
levensverhaal van Nelson 
Mandela. Omdat hij een 
bijna bovenmenselijke 
persoon was. Als je leest 
waar iemand vandaan 
komt, al die jaren in het 
gevang gezeten en daarna 
toch een gedachte kan 
hebben van vergeving, 
dat probeer ik op mezelf 
toe te passen. Wat er 
ook gebeurt in het leven 
je moet elkaar toch op 
een gegeven moment 
vergeven.

Wat zou iedereen gelezen 
moeten hebben? 
De Da Vinci Code van Dan 
Brown. Het is een mystery 
thriller en het enige boek 
dat me altijd is bijgebleven. 
Ik kwam ‘s avonds thuis 
van uitgaan en ging dan 
door met lezen. Dat heb 
ik anders nooit met een 
boek gehad. Je rolde van 
het ene mysterie in het 
andere en je wil weten 
wat er komt, je wil alleen 
maar doorlezen. Ik heb het 
ervaren als bijna een soort 
verslaving. Niet zozeer 
vanwege de inhoud, maar 
vanwege het gevoel van 
die leesverslaving zou ik 
het iedereen aanraden.

Wat was uw 
lievelingskinderboek? 
Wij hadden thuis de 
complete verzameling 
van Pinkeltje, de serie 
van Dick ter Laan. Daar 
heb ik als kind met mijn 
hele ziel en zaligheid in 
gelezen. Het was voor 
mij de ontdekking van 
een andere soort wereld. 
Waarbij je andere dingen 
beleefde in je hoofd en je 
eigen beelden maakte.

Van welk boek vond u de 
film beter? 
Pride and Prejudice van 
Jane Austen. Het is heel 
leuk om dingen in die 
Engelse kostuumdrama’s 
gevisualiseerd te zien. Je 
vormt je wel een beeld in 
je hoofd van hoe het er 
allemaal uitzag, maar als 
je dan die hoepelrokken 
ziet in de film... Het boek 
is een aantal keer verfilmd. 
Voor mijn gevoel was elke 
volgende film weer beter 
dan de vorige. Andersom 
vond ik de verfilming van 
De Da Vinci Code slechter. 
Dat was echt een deceptie. 
De beleving van het boek 
vond ik beter, er werd er 
veel meer uitgeweid. In de 
film ging alles veel sneller. 
 
CHANDRA VAN 
BINNENDIJK

Ik herinner mij nog als muloleerling 
van de Mathooraschool in 
Saramacca, dat een van onze 

eerste schrijfopdrachten voor het 
vak Nederlands aan het begin 
van elk nieuw schooljaar was het 
schrijvan van een opstel over jouw 
vakantie: de grote vakantie zoals 
wij dat in Suriname noemen. Deze 
korte opstellen, soms ook een 
spreekbeurt, gingen vaak over het 
oogsten van grote watermeloenen 
en mierzoete sinaasappels, geplant 
door mijn vader. De geur van 
watermeloen zoals van de sugar baby, 
caledonia of charleston doet mij 
altijd terugdenken aan mijn jeugd. Ik 
schreef ook over de kuddes schapen 
en koeien van mijn vader die, vreemd 
genoeg elke vakantie, lijkt wel, via 
verouderde en kapotte prikkeldraden 
naar het groenteveld van onze 
buurman gingen en zijn groenten 
opaten. Burenruzie, polieaangiftes, 
schadeclaims, burengeroddel, dat 
passeerde allemaal de revue. Ook 
hadden wij tientallen doksen en 
kippen die scharrelden op het grote 
erf. Scharreleieren hadden wij altijd 
in de keuken. Het geel van het ei dat 
in de dooier zat, was zo geel als de 
zon. Tijdens elke meloenoogst (vaak 
in augustus en september) was er 
dus meer geld in huis. Dat betekende 
dat er veel meer werd uitbesteed aan 
eten, drinken en uitgaan. Uiteraard 
ging het gezin één keer tijdens elke 
vakantie naar het binnenland om er 
een weekeind door te brengen: voor 
mij en mijn jongere broer betekende 
het het ene bos uit (Saramacca) 
het andere in. Alleen de kreken 
boden ons een meerwaarde: je kon 
er uren heerlijk zwemmen. Mijn 
jeugdvakanties waren onvergetelijk. 
Als tienerjongen opgegroeid in een 

district wist je ook niet beter. Dat was 
je wereld: veilig, een zee aan ruimte 
en een onbezorgde jeugd. Zo een 
wereld schept Sakoentela Hoebba in 
haar nieuwe boek Een schoolvakantie. 
Zij heeft in 2015 het boek De 
lottowinnaar (verhalen) geschreven. 
Beide boeken zijn verschenen bij In de 
Knipscheer in Nederland.  
 
   Een schoolvakantie is zo herken-
baar! Het zal voor menigeen een 
bekend verhaal zijn. Het roept 
oude herinneringen op en wekt 
een nostalgisch verlangen. Het 
lijkt wel alsof Hoebba, juf Kamla is 
geweest die mijn opstellen ooit heeft 
gelezen! Haar beschrijving over het 
meloenveld van buurman Armand 
is vlijmscherp. Door de woorden, de 
handeling in het verhaal, ruik ik als 
het ware het meloenveld, ook de 
geur van die djamoentak waarmee 
Armand zijn meloenveld, dat in brand 

stond, probeerde te blussen. De 
lucht van het verbrande gras zou ik 
evengoed ook gemakkelijk kunnen 
plaatsen. Was het niet beschuitgras? 
Ik zie de jongens Ali en Akash zo 
in mijn verbeelding de meloenen 
oogsten alsof ik Akash was. Alles! Ook 
de mierenprik van de sterappelboom 
heb ik weer mogen ervaren. O, 
heerlijk smaakte die rijst met bokking 
met groene manja’s erin. En...dat 
slijpmeel en de padie die kleefden na 
jaren weer aan mijn vingers. 
 
    Ik heb het boekje in één adem 
uitgelezen. Kort gezegd, het verhaal 
gaat over twee muloleerlingen die 
avonturen beleven tijdens de grote 
vakantie. De schrijfstijl is niet moeilijk. 
In de dialogen bezigt de schrijver 
ook heel duidelijk het Surinaams-
Nederlands:

‘Ik weet niet of ik buur 
Armand kan helpen. Ik 
moet eerst aan m’n ouders 
vragen. Ze hebben dit jaar 
ook meloen geplant, weet 
je. Ik weet niet wanneer 
ze gaan oogsten, maar 
dan moet ik ze ook helpen 
met oogsten en verkopen. 
Maar als jij niet gaat dan 
... dan: hoe dan. Dan kan 
ik ook niet. Buur Armand 
heeft naar jou gevraagd. 
Ik ben als ’t ware bakshis. 
Ali keek teleurgesteld. No 
spang, ik vraag ’t straks aan 
m’n ouders. Dan meld ik 
je. Ik kom wel bij jou. Dan 
wil ik je nieuwe computer 
zien. Kom, we gaan bacove 
oogsten. Akash nam een 
houwer en gaf Ali een oude 
voerzak.’

Het boek is niet dik (63 pagina’s). 
Het gaat over bekende onderwerpen 
en de gebeurtenissen volgen elkaar 
in hoog tempo op (de hoofdstukken 
zijn kort). Het hoofdstuk over 
de reis naar Nickerie mocht zelfs 
langer. De opbouw van het verhaal 
is eenvoudig en het heeft een 
open einde. Het amuseert de lezer 
(spannend en humorischtisch). De 
schrijver bouwt al aan het begin 
van het verhaal de spanning op bij 
de lezer: ze beschrijft de laatste 
dag van de school, het moment 
van de rapportuitreiking wordt zo 
beeldend geschreven dat Hoebba jou 
terugbrengt naar de schoolbanken. 
Voor jongeren een herkenbaar 
onderwerp. Een schoolvakantie 
leest prettig weg, omdat het verhaal 
weinig obstakels (tijdsprongen, 
perspectiefwisselingen, meerdere 
verhaallijnen, open plekken) heeft. 
Het is een mooie aanrader voor 
eenieder, maar vooral voor jongeren 
die zich willen ontspannen met 
een boek, voor hen die weinig 
of positieve ervaringen met het 
lezen van fictie hebben en het fijn 
vinden om personages, situaties 
en gebeurtenissen in een boek te 
herkennen. Een mooi boek om er 
met klasgenoten over te praten. Een 
aanrader voor jongeren die niet van 
lezen houden, maar moeten lezen 
omdat het moet!  
[Jerry Dewnarain] 

Sakoentela Hoebba, Een 
schoolvakantie. Haarlem: In 
de Knipscheer. 2020. ISBN 
9789493214057.

ROMAN OVER DE WREEDHEID VAN HET RACISME

Een schoolvakantie


