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'Ik ben een
slome reiziger'
Haar tweede Nederlandse roman gaat over een generatie
die 'naar de kloten' ls: de kinderen van Tupamaros, de oude
Uruguayaanse guerrillastrijders. In gesprek met Carolina
Trujillo, over woede, therapie en pensionnetjes van drie euro.
door Hilde Postma, jàtob Jean-Piere Jans
et debuut van s.hrijfster

Caroli-

naTrojillo (1970) werd zesjaar
sEleden door de pers de hemel

in sepr%!. "E€n meeslepen
de eerste romàn. Helemaal in de betoveÍende màsische stljl diej€ kent van andeÍe

vader ttdens de militaire dictatuur twaalf
jàe heeft vastcezeten als suerrillastriider
Ze zoekt haarjeugdvrienden op, die allemaal op de rànd vm de afcrond balance-

Zuid Amerikaanse schrljve6] En, "Een

rcn; de werkloze baman Gono (aÍkortins
van gononoe), die hopeloos verlielil is op
Lupe, de pÍostinre Cuba, en DeBel§:een

sfeeÍekeniÍg warJ zelÀ de befaaÍde Mar

dief Samen probere! ze een ingàng te vin-

quéz zich niet voor Du hoeven schamen]
Yoot De ba'raa @t l4al Àbngokeegze

den om deze documentaiÍe te maken. zich

de Geer§an Lubberhuizenprjjs, voor het
beste prozadebuut. Nu, as jaar later, is er
De r?nqi.etM Lt?e Gan:a- Carolif,à Truiillo (onsdeer én meter zestig, lang
arte zofln€bril,
krullend haar, €€n
vm tijd tot tiid een brede lach): 'Dit boek
i5 mij lieveÍ. De percnases zljn oveíuigen
der, €Í zit geen vezeltje kaÍon bt:
De roman handelt over de gesjeesde
journaliste Lupe Glrcia die vanuit Neder
lard terugkeeÍt naar hàd gebooíeland in
Zuid-Amerika. Daàr wil ze een documen
taire maken over de gevog€nis warr haar

gÍote
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'In dit boek zijn
de personages

overtuigender. Er
zit geen vezeltje
karton bi.j'

oflderwljl te soed doend aan srote hoe-

veelheden coke enJohnny Walker Blàck
Label. Uiteindelijk loopt de è{peditie uit
op eo grote wràakoefeÍing.
Net als blj had e€rste boek - dat in Co
lombia lijkt te spelen, maar waaÍ de naam
van dat land nergens explidet genoemd
wordt - speelt ook dit boek in een land
dat niet letterlijk beno€md wordt. Trujillo:
"Maar in dit boek zitten een antal dingen
die speciÉek veNijzen nàar Urusuay. Ik
noen de sesch,edenis van Elena g: zlj
wm een belargrljke vermiste ten tijde vàn
de dictatuur wat ook waàr gebeurd is, is
dat de man die haar dertigjaar geleden
heeft beglaven, onlmgs naar de Pers is gestapt. Hij vertelde daàrover, heel Uruguay
kon dat zien op de tv. Na d;e uitzendhg j§
hij in elkaar geslagen. vÍeselijk Niemand
weet zeker wie dat seden heeft: ziin het
Tupamaros geweest: ex-sueÍrillastrijders
die wEak wild€n nemefl? Of hebben ex
militairen heÍn in elkaar seschopt omdat
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hij ziin mond voorbij praàtte? Volsens mij
is het wel aardig dLridelijk dat zij het zijn

was kaalgeschoten, en had net als aodere
selansen€. een grijze olerall .l1n.Ja, dat

g«eest. Op het moment dat ik het geha
vende gezicht van die man op de tv zag,

bezoek was rvel heel Ínoeilijk vooral
voor hem. Hll rverd zich er exta bemst

was ik net begonnen met het schrilven van
De len&tetxdt Lu?c Cadn.lk\ond Àin
v€rhaàl
schrijnend.lk wist sewoon dd
het op de een ofàndere mànier bij dit boek

van wàt hll moest misse.: ziln opgÍoeiende

a

Drie jaaÍ was Carolina Trujillo toen
haar vader werd opgepakt, omdat hÍ Tupamaro was: verzetsstrijdeÍ ten tÍde vàn
de militaire dictatuur in Urusuay. CaÍo
lina, haar moeder en haar één jaarjon

kinderen. Àlemààl onherstelbaarverloren
t!Jd. ToeD de dictxtuur bijna ten eiflde liep,
zijn wè hem nog een ker gaào opzoeker
Amnesty International haàlde de kinderen

!àn politieke selangenen naar Uruguay,
om druk uit te ocfenen op dejunta.
"We voelden ons net Madonna. Overal
stonden mc.sen:op het vliesveld, tijdens

onze tochi door de stad, bij de gevargenis
zelf Geweldig.In die tijd /.as ik mijn vader

alttd tusseo mdere sevàngener, en el me
niet zo op hoe slecht hlj er eigenltk uitzag.
De schok kwàm pas roen hij een iààr later
q,erd vrijselaten en aankwam op Schiphol.
lk had een stoere man in gedàchten. Een

heldl Maxr daar stond een ondenoede,
kàdgeschoren mao. Iemand die eruit/rg
of hij uit eeD co.cenbatiekamp klvam.
Over de màrtelingen en de vemederin
gen die hààr vader heeft ondergàm, rvil ze

gere zusje moesten het land o.tvluchten
Ze kregeí asiel in Nederland. De eerste

i! een asielzoekerscentrum in
Wijk aàn Zee. "ln het azc zaten veel moe
de6 en ook wat ràders van wie de pàn

tijd zat ze

Der was opgep.lrt. Er liepefl heel

'eel

kin'

deren rond, en er waren te weinig ouders
om op !e pàsen. Het wàs daar een $ote
keet-" Ze verhuisde naar de RiviereDbuurt
in Amsterdam, €n lateÍ nààr Abcoude. .ia,
daar was ik sewoon een hiÍ meisje. Mijí

vader miste ik niet zozeer, wànt ik had
hen.ooit gekend.In het dory werdeo we

'Ik was een
vechtersbaasje. Als
iemand ook maar
iets zei wat me niet
aanstond, timmerde
ik erop los'
soed opgenome.. Hoewel er weleens een
boze vader aar de deur stond te schreeuwen: we \rillen hier geen teÍoriste. I Toen

ik enjaar ofacht w,§, wildemijn moeder
sïaas dat mijn zusje en ik onze vader zou
den ontmoeten. Ook om hem een beetje

ontqthologiseren- Ik wd nmelijk een
echt vechtersbaasje. Als iemand ook mà1Í
ièts zei wàt me niet aanstond. timmerde ik
erop los. waàBchlJnlÍk dacht ik: als mijn
vader het kao. ka. ik het ooL
"Mljn zusje en ik vloeen sameD naar
te

Urusuay. Mtn tuoeder kon .iet meei zij
werd ook gezocht. Ik w6 heel zenuwach
de ontmoetins met mij. vaderiik
was bang dat ik hem niet zou herken.en.
Maar gelukkis was dat * el het geval. Hlj

rigvooÍ
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niet uinveiden- "Dat moetje màar aan hem

!rage.. Ik vind het niet oké om het oveÍ
mdermans leed hebbeD:

Na een jaa. besluit het sezin terug te
keren naaÍ UÍueuay. Daar schrijft Trujillo
haar ee6te novelle, in het Spàanï De exi/1bs, Mfttutos r le.tMi. OÀvel: over bal
lingen, vloedgolven en nachtuilen. Ze wint
er prompt een Àrgentijnse prijs mee Ze

'Ik kan rustig drie
maanden in een
pensionnetje zitten.
Als ik maar
een kamer heb met
een raam,
om te schrijven'

weet ook meteen een bestemming voor
het priizengeld van duizend dollar: een
ticket naar Nederland. "ln Uruguay heb ik
me

i!

ee6te instantie heel snel aangepast.

Ik werd verlieil op het land, het volL le
dereen was zo politiek bemst daa. Kin
de..n l,en Màn. ikvond,l,r fantasriscl
Maar een paarjaaÍ later had ik het behoorlijk gehad met UÍuguay. Met het afschafíen van de dictatuur in 1984 was deStraf
feloosheidswet ingesteld. De miltairm die
mensen uit hun huizen hadden getrokken,

gemaíteld en làten verdwijnen, zouden
ni€t berecht wo.den. Vier jaar later werd
een referendum gehouden oveÍ die wet.
Uiteindelijk is gekoa. die wet te ha.dha
ven. Ik was daar zo teleursesteld over, ik

"De

tmgtur ut

Lu?e Ga/aà ;s ee-

schreven va.uit woede daarover Kwaad
heid is een heel goede drll&eer om vanuit
re schriJïen. heb ik gemerkt. Met de StmÉ

feloosheidswet heeft het Uruguyaanse
volk gekozen voor vergeven en vergeten.
Màd dàt is natuurliik een beetieba. Niet
leuk resenover meDsen als mijí vader Ja,
dat is een understatement. Al die vermis
singen, de manelingen - die kun.je toch
niet zomaar in de doobot stoppenl"
M^àí eeíst schreeÍ ze De taríar1d oan
Mal,4bigo, kon nàdàt zÉ de opleid;ng sce
narioschríven aan de Filmacademie had
afgerond. Ze hield er een 6lmische, wewelende stijl aàn oveÍ. In koÍe maar beeldende zinnetjes stevent ze in denderende vaart
op de ontknoping van harr verhalen àf "D,

/adaz,r'

is het verhaal

vm

een presidents

kandidaat die cocateelt wí lesalisden. TÍdens een bijbaantie als tolk voor rechtbanken ag ik schrilnende toestanden: mensen
die met comihesmokkel te maken hebben
en zó hard worden aangepakt. TeN!I dat
helemasl de rotejonsens niet z!Jn, maar
hun pion.en, de mensefl die vooruit worden gestuurd. Ik keeg het idee een speech

voor die presidentskandidaat.
Uiteindelilk werd De tastza aa Mal
re sch.Íven

,í/ns, zijn levensverhaal.
'la, zelfben ik ook een
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voortuder van

de legalisatie van cocateelt. Jlj Diet dan?
Het verbod daarop is bezopen. Het plaÈ
spuiten van cocavelden bÍengt grote schade toe.

Am het milieu.

de mensen d;e in de

omgeving wonen, de boeren die het veF
bouwen. En ondenussen wordt er in New
YoÍk geen lijn{e minder oÍn sesnovenl'

"Een vm mijn peBonases ií De tetuEket xar Lqe Ganà zegÍ: onze generatie
is naar de kloten. Ja, heel veel van mijn
vri€nden uit die tÍd, wier vadeE ook h ge
e.s€nissen zaten, ztn iDderdaad wel naar
de kloten. EÍ ziin veel dÍop outs, ionseren
die hun school niet hebben afgemàakt, die
huizen en banen kwijnaken. Het zín gen
iongens met wie vaders eD moeders hun
dochteís graag thuis zien komen. En ja,
veel drug§ en ,lcohol. DestructiefgedÍag.
Wad dat vmdààn komt? 'Ijl. \boÍ de vormins vanjonse kinderen is het nàtuurlijk
niet al te best als zon vader ontbreekt.
Maar €Í zijn ook wel mensefl die het goed
doen, hoor Mijn moeder z.€gr àltiid: Dat i§
jouw vnendedkiígl NÍaarja, het is wel wàt
ik om me heen zie.Ik zie mezelfook wel
ah onderdeel van die generatie. Ik herken
dios€n bjj mezelfdie ik in mÍn peBonases
heb gestopt. Ik heb toch een soort drang
om dàt wàr ik heb opgebouwd, weer te
verDietisen. Er zijn wel periodes seweest
dat ik de mnd vu de goot bewandelde. Ik
heb bij tijd en wijle fanatiek gedronko, ge
blowd en g€snoven. Maar het vertaalt zich
ook in mdere dingen. Het íeizen is €r een
deel van, het feit dat ik maar steeds weei

Met het celd dàt ze verdiende met de

Geenjo Lubberhuizenprijs, kocht

ze zes

jaàr geleden een ticket naar Colombia. "lk
wilde dàt lMd leren kennen. Ik wilde zes
weken weg blljven, maar uiteindelijk heb
ik drie iaaÍ g€trokken door Colombia Uruguày en Peru. Ik ben een slome reiziger. Ik
ga ergens in een pension van drie euro per
.acht zitten, en kan daàr rustig drie maan

den bUlven. Als ik mer een kmer heb met
een Eam - om voor te gaan zitteD schrt-

ven.In Zuid-Amerika raakte ik na een ttdje echt de wes kwijt. Dat kwam niet zoz€er
door de drugs, maar door al het schnjven.
Ik wist afen toe niet meeÍ wat werkelljk
heid wàs en wat fidie. Na drie jaar reian
krceg ik een hereenbloedins. Als ze dat
in Urusuay behandelen, makeÍ zeje hele
schedel open. Hier in NederlaÍd behandel€n z€ dat met een slangetje dat ze dooÍje
lies prikken tot z€ bil je hersenen z!jn. Dus
ik heb heel snel het vliegtuig genomen.
"Na de opeEtie Mren de eeBte maanden nog wel wat //2rry. Maar daàrna herstelde ilq werd het helderder in mijn hoolit.
Het werd m€ steeds duidelÍker da! ik in
Zuid Amerika met drie boeken tegelïk be
zig wàs, dat het vel te druk was in het verhaal. Eigerl!1k hobbelde ik met hetzelfde
personag€ telkeDs we€r een andeÍ verhaal
in. Hieí zag ik opeens ook dat het veel leu
ker was miin verhaal niet vanuit het per
spectiefvm Lupe te sckijven, maàr vmuit
Gono. Dàe wordt het veel geestiger van:

'HÍh de Topa, h htdlid

co,tbttla', slaàr

er op haar site. "De strljdkeet vm de Tu
pnaÍos wàs: La
o"tl"tu - de s.dijd

ltta

gaat door Voor de kiDderen van de Tupamaros seldt eerder: de therapi€ gaat
door. Mijfl noeder heeft altljd gezesd dàt
ze gïaag wil dat ik in therapie ga. Maar ik
zie daar det zoveel in. Op de wc deur van
de Filmacademie stond: iedere succesvol
afgeronde therapie is één niet-gemaakte
film. Als ik itr thenpie ,{a, schriif ik mis
schieÍ seen boeken meeí. Ën schrijven
is veel leukeÍ! Trouwens, het geeít ook
meer àànzien (lacht) enje hebt nog eens
iets watje aan mensen kunt geven op hun
verjaardag. En ja, miin moeder heeft zich
daaÍ inmiddels ook wel bij neerselesd:

In Urueuay worden inmiddels weer
handteke.ineen ingezameld om de verantwoordelilke militairen alsnog te kunnen
berechten. Trojillo: "Het is te hopefl dat
dat lukt. Inmiddeh heb ik wat meer rust
gevonden, ik maak me wàt minder kwMd.
Misschien heeft het schrijven van dit boek
dar ook wel aan bljgedragefl. Als de werkelijkheid niet is zoals ze zou moeten ziin,
dan kan je haaÍ in fictie natuurltk.ogwel
.aa.je hànd zelten.In die zin is dit boek
misschien wel een aliekeningl
Carulina TruJiï1: De íé/agleelvan La?e
Caftb. »ÍeuknAof € I 9, 9 5.
Oat ufilrgboal a uÍrryi.ato.ïl..
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