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Niemand begreep wat ik voelde op dat moment…

Christel Cosijn (Breda,
1962) streek in 1992 neer op
Bonaire. Samen met Richelle
van den Dungen Gronovius
schreef ze onder pseudoniem
Rosee Bentana de jeugdthriller Black Mamba. Haar
dochter Nikita (Bonaire,
1996) studeert Toegepaste
Psychologie aan Hogeschool
Leiden en woont samen met
haar vriend Errol (Aruba,
1991) in Haarlem. Christel als moeder en Nikita als
overzeese dochter delen regelmatig in Amigoe hun ervaringen met de lezer.
Vorig jaar zomer trappelde
Nikita van ongeduld om
naar Nederland te gaan.
Ze had haast. Haast om te
beginnen aan haar nieuwe
leventje. Ze zou niet alleen
gaan studeren, maar ook
zelfstandig gaan wonen, samen met Errol. Die nieuwe
omgeving vol mensen met
een volstrekt andere achtergrond, mentaliteit, taal en
omgangsvormen viel haar
zwaarder dan het koude klimaat. En ze snapte ook geen
bal van ‘die stomme Nederlandse humor’. Dus kwam
er een ticket Bonaire. Af en

toe kreeg ze nachtmerries
waarin ze achter haar gemiste vlucht aanrende.
Nikita’s haast kende ik van
haar als klein meisje, alsof
ze niets van het leven wilde
missen. Als ouders gaven we
haar vooral keuzes en ruimte om op ontdekkingspad te
gaan.
Soms nam ze die ruimte wat
al te letterlijk. Zo kwam het
voor dat de buren ons erop
wezen dat ze blootsvoets
over de daknok liep. Of ze
begon steeds weer aan andere sporten. Ook schrok ze
zich wezenloos na het vuurtje stoken toen de tuin plots
in lichtelaaie stond. Maar
Nikita is een binnenvetter.
Aan de buitenkant merk je
meestal niet wat er van binnen in haar omgaat. In haar
e-mails laat ze die binnenkant wel zien:
Dit keer ging ik alleen terug
naar Nederland. Ik moest
10 uur alleen in het vliegtuig zitten zonder ouders of
vriend. Dat was het moeilijkst, want niemand die
naast mij zat, begreep wat
ik voelde op dat moment;
hoe blij ik was dat ik weer
thuis was geweest, hoe trots

ik was mezelf Bonairiaanse
te mogen noemen, omdat ik
daar geboren en getogen ben
of hoe verdrietig omdat ik
weer afscheid moest nemen
van mijn island family. Zelfs
nu, nu ik terugdenk aan dat
moment van afscheid, krijg
ik weer tranen over mijn
ogen. Wat is het moeilijk te
weten wat je mist. En wat
is het moeilijk om ergens te
zijn waar je je nooit thuis
zal voelen. Natuurlijk raak
ik gewend aan deze omgeving en geniet wat meer dan
vorig jaar van de kou, maar
Nederland zal ik nooit echt
mijn thuis noemen.
Om de heimwee wat te verzachten vloog er uit Bonaire
een extra koffer mee terug,
volgestopt met moeilijk verkrijgbaar lekkers. Van Mac
& Cheese, Fruitloops, Swiss
Miss, allerlei koekjes tot en
met ‘chemische’ kauwgumlolly’s. En ze zou geen Nikita
heten zonder take away van
de Chinees voor Errol. Direct na aankomst at hij de
inmiddels ontdooide shrimpcultlet-ku-fried-rice op, zonder op te warmen. Nikita
teert naast al dat lekkers
uit haar koffer ook nog een

tijdje op haar goede vakantieherinneringen:
Mijn vakantie op Bonaire
was gewoon amazing! Het
voelde zo goed om weer te
zijn met degene waar ik mee
opgroeide. Na een paar dagen voelde het alsof ik nooit
was weggegaan. Eindelijk
kende ik weer mensen als ik
op straat liep en ze vonden
het leuk me weer te zien. Ik
kon de talen spreken die ik
gewend was. En oh, wat had
ik dat gemist: de vriendelijkheid, de taal, het eten en de
cultuur. Natuurlijk miste ik
Errol ook, but I used every
second, every minute, every
day of my holiday! Ik was
nerveus, enthousiast en blij,
maar ook bang dat mijn
heimwee na Bonaire nog
erger zou zijn. Maar het tegendeel is waar. Door mijn
vakantie voel ik me sterker
en is mijn motivatie om mijn
studie af te maken alleen
maar groter geworden. Ik besef waar ik voor werk, wat ik
kan en mag doen als ik klaar
ben met studeren; dan kan ik
weer terug naar mijn eiland
en om met mijn kennis mijn
eiland vooruit te helpen. Nu,
terug in Nederland, waardeer ik wel de kou wat meer
en vind ik het best lekker om
warme kleren aan te trekken.
Verder is er niks veranderd
hier. Alleen mijn trots waar
ik vandaan kom, die is gegroeid. En ik heb toch een
stageplek!
Die had ze voor de vakantie
nog niet en digitaal zoeken
bleek lastig. Eenmaal in Nederland solliciteert ze bij een
aantal organisaties. Ineens
kan ze kiezen tussen twee
superleuke stageplekken Ze
aarzelt tussen Amsterdam
en Den Haag. We skypen er
over. Het valt me op dat ze
geen haast meer heeft. Ik
luister naar haar voor- en
tegenargumenten en proef
hieruit dat ze bang is dat
ze de leukste plek misloopt
door snel te beslissen. Haar
nieuwe tactiek werkt, want
als ze van beiden groen licht
krijgt voelt ze dat ze toch
liever naar Den Haag gaat.
Rustig belt ze Amsterdam af.

ORANJESTAD — Cambio di Horizonte of Verandering van Horizon is een toneelstuk dat
gaat over immigranten. Het verhaal vertelt over de ups en downs van een gezin dat huis en
haard verlaat om op Aruba te gaan wonen. Het onbekende van het nieuwe land, het gemis
van de familie, de obstakels die op hun weg komen en de daarmee gepaard gaande frustraties
zijn zaken die aan de orde worden gesteld in het theaterspel. Ook de extra kwetsbare positie
wanneer een immigrant illegaal is, krijgt aandacht. De thema’s aanpassing, acceptatie en
integratie staan centraal. Er wordt gebruik gemaakt van geprojecteerde beelden, video’s en
muziek wat het geheel dynamiek geeft. Het toneelstuk is al in Brazilië, Frankrijk, Nederland
en Curaçao gespeeld. De laatste voorstelling hier staat 19 november op het programma om
acht uur ‘s avonds in Cas di Cultura. Meer informatie is verkrijgbaar bij Amy Lasten op
telefoonnummer 592-0770.
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AT CARIBBEAN CINEMAS MEGAPLEX 8, PALM BEACH PLAZA
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586-0074
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AWG 45,00 Seniors

Per person, per function.
Tax included.
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