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AMSTEL\aEEN-rNederAfrika, een novelleover de
anderejaren tachtigris zijn
eersteboek.Guillaumevan
den Berg had het conceptal
enigetijd op de plank liggen
toen hij in het najaar van
2008beslootde draad weer
op te pakken.,oUiteindelijk
heb ik het binnen tweemaanden geschreven.tt
T{eder-AÍi'ika'speelt
zich af in
Amsterdamen Kampala.
Hoofdpersonenzijn Guul van
BergenenWillem Montis.
Guul van Bergenworsteltmet
zijn geloof.Hij wif ietsdoen'
om het verbchilte makenen
organiseerteenwijwilligerskamp in Oeganda.Maar hij
komt er achterdat de dominee
voor wie de vrijwilligers werken eencharlatanis. De andere
hoofdpersoon,Willem Montis,
is werkstudenten wil eindelijk
wel eensafstuderen.De twee
hoofdpersonenkennenelkaar
niet, maarhun wereldenvloeien in elkaaroveralshet onthutGuillaumevan denBerg: ,,stop alle ervaringenin éénpot enje hebt eennovelle.,Eigàn
íoto
sendeeindenadert.
Eigenlijk is Neder-Afrikahet
A1 snelkwam het succesvan
wijwilligerskampen in Kenia
zegl.lnj.Beginjaren negentig
verhaalvan Guillaumevan den de studententer ore van een
en Oeganda.
En zo hadhet
bezochthij tevensChili. Die
Berg zelf. Hij ís de tweehoofd- gezaghebbende
domineein
idealismevan deAmstelvener reiszou zijn levenvoorgoed
personen.,,Het
wasmiddenjaOeganda,
die zich hadtoegeconcretevorlnen aángenomen. veranderen.,,Ik bezochthet
ren zeventigen ik studeerde
legd op de opvangvan straatland voor het eerstin 1992.IÍL
,,Tweedekant van het verhaal
geschiedenisaandeVU in
kinderen.,,Hij zeidat als er er- is dat ik, gerrteresseerd
als ik
1995benik gefouwd,"lacht
Amsterdam.Het was eentijd
genshulp nodig was,dat wel
wasgèraaktinAfrika en min
Guillaumevan denBerg, doewaarinallesin bewegingwas,
bij hemwas," herinnertGuilof meerafstandhad genomen
lend op zijn Chileensewouw.
ikzelf ook. Ik worsteldebijlaumezich.,,In 1981zijn we
van het geloof, toch befokken
Inmiddelswoont het paarmet
voorbeeldmet mijn geloof. Het daaromnaarOegandagegaan." raaktebij de Keizersgrachtkerk hun tweekinderenalweerjawasook eentijd van de ideaHet zou eenbizarre enraring
alwaarin die tijd veel Chileen- renlanggeluliftig in Amstellen. Vanuit de kerkenkwam
worden,,,Het \ilas eenhalfjaar
sevluchtelingenwerdenopge- veen.De groepwijwilligers is
steedsmeeraandachtvoor de
nadatIdi Amin wasweggevangenen later ook uit Eritrea. inmiddelsniet meeractief.In
derdewereld.Daarnaastkwajaagd.Chaosalom.Ook in het
Zobegon ik me meeren meer
2000werd het laatstewijwillimen in die periodeook de eer- kindertehuiswÍutrwe terechtte interesseren
voorde nietgerskampgeorganiseerd.
stevluchtelingennaarNederkwamen."
westersevluchtelingen.In die
Neder- Afrik4 Eennovelle
land en naarAmstelveen.Met
Al snelrezener twijfels aande contextbenik in 1988naar
overde anderejaren'80,door
die sfeerop de achtergrondis
goedebedoelingenvan de doEritreavertokken om onder
GuillaumevandenBerg,prijs
dat idee ontstaan.Ik wilde geminee.,,Natuudrjb hij ving
meervoor de kerk verslagte
I 6,95.Uitgeverij: Boekscout,
woonwegieJsdoen.Via via
wel kinderenop, en hij werd
doenvan de situatie aldaar".
ISBN:978-90-8834-667-5.
kwam ik in contactmet een
ook gesteunddoor de organisa- Een gevaarlijkereis. Eritrea
Het boekis te bestellenvia de
christelijkeadoptieorganisatie. tie'Red eenkind',maarwe
wasbezetenhij moestvia Soe- boekhandelof rechtstreeksvia
Met eenstelmedestudenten
haddenhet ideedat het ook ter
danhet landbinnenproberen
www.boekscout.nl
ben ik vervolgensin 1980naar eeren meerdereglorie van
te komen.,,Dereismaakteeen
Kenia afgereisd;Daar hebben
hemzelfwas,"aldusdeAmstel- onuitwisbareindruk ophem.
we ondermeervoor eenkinvener.Uiteindelijk werdradi,,Destrijdvaardigheid
en de
dertehuiseennieuwewatercaalgebrokenmet dezeman en disciplinevan de wijheidsbetank gebouwd.Het werd een
legdeGuillaumezich toe op
wegng waÍenenonn.Brjua algrootsucces."
het organiserenvan andere
les gebeurdeondergronds,"

