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Roma Schrijfster Mariët Meester en fotograaf Jaap de Ruig
leerden tijdens omzwervingen in Roemenië de 9-jarige
David kennen. Jaren later gaven ze hem een camera. Bij de
fo to’s die hij maakte, schreef Mariët het verhaal van hun
–kwetsbare – vriendschap. Een voorpublicatie.

E
en jongetje met Bambi-ogen,
dat is David als we hem in
1991 ontmoeten in de Roe-
meense provinciestad Ca-
racal. Hij woont in een wijk
met zevenduizend andere

Roma, op het erf van zijn familie. Iedere
dag gaat hij met zijn rugzakje naar school,
maar zodra hij thuiskomt, wordt hij inge-
zet als hulpje. Wanneer er een kip geslacht
moet worden, is hij degene die het dier
tussen zijn voeten klemt en het de nek
doorsnijdt .

In de jaren erna, als wij door Roemenië
reizen om over de Roma te schrijven en ze
te fotograferen ( Jaap is fotograaf en kun-
stenaar), zoeken we David regelmatig op.
Toch verliezen we het contact, en het
duurt tot 2005 voor we hem terugzien. In
plaats van het schattige, aanhankelijke ke-
reltje, verschijnt er nu een man van 23 met
een haakneus en ingevallen wangen. Op
zijn rug draagt hij een buidel vol blikken
trechters. Net als toen hij klein was, om-
helst hij mij stevig en klemt zich aan me
vast .

David blijkt op zijn vijftiende door zijn
familie van school te zijn gehaald. Hij vent
nu met zelfgemaakte trechters langs de
kant van de weg. Het verdiende geld moet
hij thuis inleveren. In 2009 haalt David –

met wat financiële steun van ons – t i j de n s
de avonduren toch zijn diploma van de
middelbare technische school.

In 2010 noemt hij tijdens een telefoon-
gesprek telkens het woord ‘projec t’. Is het
geen idee om samen een ‘fotoprojec t’ te
beginnen? Dan maakt hij foto’s van het le-
ven bij hem thuis en stuurt ze digitaal naar
Jaap. ‘Waarom zou jíj foto’s van de Roma
maken, dat kan ik toch ook?’

Jaap wil er eerst niet aan, maar David
zet door. Met zijn goedkope mobieltje be-
gint hij alvast wat kiekjes te maken. Hij
mailt ze, ze zijn onscherp. Jaap had ver-
wacht dat David vooral poserende perso-
nen zou gaan vastleggen, maar de foto’s
zijn voornamelijk composities van voor-
werpen. Alles staat recht, David heeft een
timmermansoo g.

Nog nooit een boek gelezen

En zo begint het ‘projec t’ What David Sees.
Jaap stuurt David een eenvoudige c amera,
waarmee hij tijdens een proefperiode van
twee maanden links en rechts fotogra-
feert. Hoewel hij er geen beloning voor
krijgt, blijft hij bevlogen naar het internet-
café gaan en de resultaten naar Nederland
sturen, soms honderd foto’s tegelijk, waar-
tussen er telkens wel een paar zitten die
Jaap graag zelf gemaakt zou hebben. Wel

ontstaan er voortdurend problemen over
de instellingen van de camera.

Jaap schrijft enkele beginnerslessen en
vertaalt ze in het Roemeens. David lijkt er
weinig van op te steken, wat dat betreft
moeten we niet te veel van hem verwach-
ten. Hij heeft ons een keer verteld dat hij
zijn leven lang nog nooit een boek heeft
gelezen. Even heeft Jaap gehoopt dat hij
een echte fotograaf van hem kon maken,
maar het zou al heel mooi zijn als hij wat
geld zou kunnen verdienen met dit pro-
ject. Tenslotte steekt hij er tijd in, daar
mag iets tegenover staan. Jaap start een
crowdfundingsactie, een heel aantal men-
sen blijkt bereid 100 euro te doneren. Zo
kan David voorlopig 150 euro per maand
ontvangen, bijna het Roemeense mini-
mu m l o o n .

In september 2011 zijn er al d u i z e n de n
fo to’s binnen. Tijdens een groepstentoon-
stelling in Amsterdam mag David een se-
lectie tonen op klein formaat, een beschei-
den tussenpresentatie. Hij zal zelf blikken
fotolijstjes komen maken, bij ons in Neder-
land.

Jaap haalt David van Schiphol. Hij ziet er
goed uit. Dat had ik niet verwacht, zijn e-
mails van de laatste maanden waren som-
ber. Hij schreef zelfs wel eens over dood-
gaan, in een graf liggen, zelfmoord, en in

een minder sterke variant: in het klooster
gaan. Maar nu maakt hij een levendige in-
druk. Zijn kleding is veel beter dan de vori-
ge keren dat we hem zagen. En hij heeft ca-
deautjes bij zich. Uit mijn pakje komt een
katoenen jurk van tien maten te groot, als
ik het gevaarte aantrek liggen we alle drie
dubbel. Jaap krijgt een kleiner zakje, er
komt een zilverkleurig horloge uit met een
heel wijde band, voor een bodybuilder
met getatoeëerde polsen. Per ongeluk zit
er nog een prijskaartje bij. Twintig lei, on-
geveer zes euro.

David zal het zelf moeten doen

Het duurt niet lang of onze gast beukt op
ons in met verhalen over hoe vreselijk het
allemaal is bij hem thuis. Non-stop heeft
hij het over de machinaties van anderen.
Na iets onduidelijks waaraan een mes te
pas is gekomen, zit de man van zijn zus in
de gevangenis. Het voltooid deelwoord
furat klinkt vaak in zijn relaas, ‘ge stolen’,
een term die we hem nog niet eerder zo
veel hebben horen gebruiken.

In hoeverre kunnen wij nog iets veran-
deren aan het lot van iemand die intussen
dertig is?, vraag ik me voortdurend af. Da-
vid zal het zelf moeten doen, en als hij het
niet doet, gaat hij ten onder. Aan de ande-
re kant, denk ik dan even later weer: hij

David wil
vooruit in het
leven, mede
door ons
heeft hij
pretentie s
ont wikkeld

‘Kunnen wij nog
iets veranderen
aan het leven
van David?’
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1.Davids vader
heeft in de vijver
van het stadspark
visjes gevangen.
Hij laat ze aan zijn
kleinzoon zien.
Op de achter-
grond maakt een
broer van David
t re c h t e r s .

2. Davids moeder
heeft eten ge-
bracht naar haar
kleinzoon in het
z i e ke n h u i s .

3. Davids moeder
in hun huis.

4. Davids zus neemt
afscheid van haar
dochter, die in
Italië gaat werken.

5. Interieur van de
t w e e ka m e r w o -
ning waar David
woont met zijn
ouders en de kin-
deren van zijn zus.

6. Davids moeder
sorteert spullen,
voor hun huis.

7.Het hoofd van
een voor Kerst
geslacht varken.

8. Een buurjongen
knapt zijn huis op.

heeft zo’n belabberde uitgangspositie dat
het toch wel moeilijk zal worden om er
zelfstandig uit te komen. Hij is impulsief
en niet bovengemiddeld intelligent, zie
dan maar eens wat te bereiken. Hij wil
vooruit in het leven, mede door ons heeft
hij pretenties ontwikkeld.

David in Parijs

We wisten het al uit zijn e-mails. David is in
Parijs geweest. Hij is er per bus naartoe ge-
gaan en heeft zich gemeld bij een neef, die
drie Franse bankrekeningen voor hem
heeft geopend met 50 euro erop. Daarna
zijn ze de stad in gegaan en hebben kleren
gekocht, hij draagt nu Nikes en een merk-
polo. Drie dagen konden ze hun gang gaan
met ongedekte cheques, daarna werden
de rekeningen geblokkeerd.

„Maar dan kun je vanaf nu nooit meer
naar Frankrijk”, concluderen wij ontzet.
„Je staat daar nu te boek als crimineel.”

David denkt dat het wel meevalt. Mis-
schien kan hij niet meer naar Parijs, maar
naar de rest van Frankrijk echt wel. Hij wil
ook naar Duitsland, of weer naar Italië, hij
heeft gehoord dat je daar wel 50 euro per
dag kunt verdienen. De neef in Parijs heeft
als bedrijfsleider in een restaurant ge-
werkt, maar is na een conflict ontslagen.
„Hij krijgt nu zomaar 1.500 euro per

maand van de Franse regering”, vertelt
David. „Hij pokert ook. En hij verkoopt
iPhones. Met die cheques hebben we vier
abonnementen genomen, dan krijg je de
telefoons gratis.”

„Je neef heeft jou gebruikt om te ste-
l e n! ”

David haalt zijn schouders op, hij ziet
het probleem niet zo. Later, als hij samen
met Jaap zijn e-mail bekijkt, blijkt er een
telefoonrekening van meer dan honderd
euro te zijn, een onbekende is op zijn kos-
ten aan het bellen geslagen.

Vanzelf schiet ik in de rol van schooljuf-
frouw. „David, zou het geen idee zijn als je
eens op zoek ging naar een baan, gewoon
in Roemenië?”

„In onze wijk ken ik niemand met een
b a a n”, is zijn reactie. Hij vertelt dat er te-
genwoordig heel wat Roma met een goede
opleiding zijn, maar zelfs zij hebben geen
vast werk. Wat ze dan doen? Nou, inkoop
en verkoop, bijvoorbeeld van kalveren. Ze
laten vrouwen voor zich werken, of ze
hebben een ‘s c hu l de n b a n k ’, de rente die
ze vragen is twintig procent. Iets anders
dat Roma doen die in Roemenië zijn geble-
ven kan hij niet bedenken, een baan zoe-
ken is totaal buiten zijn denkkader. Hij wil
doorgaan met het verkopen van trechters,
hoewel de boetes voor het ontbreken van

een vergunning al zijn opgelopen tot
3.000 euro. Vergoelijkend: „Het zijn maar
gemeentelijke boetes. Half Roemenië
heeft boetes.”

Nachten lig ik te malen. De eerste tien
jaar na de omwenteling van 1989 toonden
de criminaliteitscijfers in Roemenië aan
dat de Roma minder crimineel waren dan
andere bevolkingsgroepen. Ik sta er niet
voor in dat dat nog steeds zo is.

Overdag hebben David, Jaap en ik het
toch weer prettig met elkaar. We zitten alle
drie in onze eigen kamer te werken. Soms
hebben we de slappe lach, soms zijn we
ernstig. Ouwehoert David te veel, dan zeg-
gen we rustig dat hij nou eens zijn kop
moet houden. Als hij aan het werk is met
de fotolijstjes, zit hij vaak te zingen.

A r g wa a n

De groepstentoonstelling in Amsterdam
begint. Tijdens de opening voelt David
zich ongelukkig, hij weet zich geen hou-
ding te geven. Als we na afloop uitgeput in
ons appartement zitten, ben ik eerst bang
dat zijn motivatie voor het fotograferen
verdwenen zal zijn, maar hij houdt toch
voortdurend de camera vlak bij zijn
mond, alsof hij er een kus op wil drukken.

Vlak voor hij weer naar Schiphol gaat,
zegt hij dat hij niet naar huis wil. „Ik wil

hier blijven. Maar jullie willen van me af,
jullie willen mij niet.”

Davids e-mails uit Roemenië worden
argwanend. Hij lijkt ervan uit te gaan dat
wij hem met opzet dwarszitten. Soms
staan er ook positieve berichten in, hij be-
gint het huisje van zijn ouders op te knap-
pen. Het duurt even voor we begrijpen
waarom hij zijn kapitaaltje, dat hij ver-
diende met de fotoverkoop, investeert in
verf en plamuur. In een bank hebben hij
en zijn wijkgenoten geen enkel vertrou-
wen. Door hun huis te verbeteren wordt
dat meer waard. En je laat zien dat je het
gemaakt hebt.

Als we later via Western Union het ho-
norarium sturen voor de volgende maand
– zijn bankrekening kan David niet meer
gebruiken omdat vanwege de boetes be-
slag op het geld wordt gelegd – komt hij tij-
dens het ophalen een man tegen aan wie
zijn zus 1.200 euro schuldig is. Hij belooft
de man dat hij hem binnen een week 400
euro zal overhandigen. Daarna raakt hij in
paniek en vlucht naar de Zwarte Zeekust
om daar trechters te gaan verkopen.

Deze week verscheen het boek What David
Sees (Philip Elchers, 19,95 euro). Op 23 mei
opent een kleine tentoonstelling van Davids
f o t o’s in Leeuwarden.

Ik schiet in de
rol van juf:
‘David, zou
het geen idee
zijn om een
baan te
z o e k e n? ’
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