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© taal voor de mensen

Wa a a t e r k o u d

A ls het drie dagen vriest in Neder-
land, dan is er altijd iemand die

de Elfstedentocht ter sprake brengt.
Daar kun je bijna de klok op gelijk
zetten. Het is een soort natuurkundi-
ge wet.

Ten tweede gaan mensen meteen
helemaal los op Oudhollandse uit-
drukkingen. Ze halen hun schaatsen
‘uit het vet’, ook al hadden ze er nooit
vet op gesmeerd. En ze staan ‘op de
ij z e r s ’. En verder krijgen ze een verre
blik in hun ogen en zeggen dingen
als: „Het kraakte... Maar mooi man!
Mooi!”

Ook zijn er veel mensen die gaan
beweren dat het ‘wa t e r k o u d ’ is. Offi-
cieel betekent dat geloof ik dat het
koud is, maar dat er toch een hoge
luchtvochtigheid is. Als het vriest,
lijkt ‘ij s k o u d ’ mij een meer kloppen-
de benaming. Toch hoor je veel ‘wa -
terkoud’. Het is een fijn woord. Mis-
schien omdat je het zo lekker over-
dreven kunt zeggen: waaaaaterkoud.
Alsof je er een beetje van geniet dat je
vingers eraf vriezen.

Verder heeft kou in de Nederland-
se taal toch vooral met negativiteit te
maken. Waarschijnlijk komt dat
doordat het hier eerder te koud dan
te warm is. Grappig is bijvoorbeeld
dat ‘de hel’ in Nederlandse schilderij-
en vroeger niet werd afgebeeld als
een vuurzee, maar als een ijsland-
schap. De schilders van toen konden
zich niet voorstellen dat hitte ook
echt onaangenaam zou zijn, terwijl

ze de kou maar al te goed kenden.
Dat zie je dus ook terug in de taal.

Een koud of een kil persoon is niet ie-
mand die je graag wilt leren kennen.
Terwijl ‘een warm mens’ in principe
aardig bedoeld is. (Terzijde, ‘een
warm mens’ is in praktijk meestal
een onuitstaanbaar persoon die je de
hele tijd overlaadt met ‘hoe is het
nou echt met je’ en ‘ik vind het heel
mooi dat ik je hier tegenkom’.)

Het Amerikaanse woord cool is wel-
iswaar opgenomen in de Nederland-
se taal, maar ik denk niet dat we het
zelf ooit hadden kunnen verzinnen.
Daarvoor is het hier te koud.

paulien cornelisse

Door Arne Doornebal
Kampala. Zijn verschijning is, on-
danks het lange wachten, toch nog
onverwacht. Onaangekondigd komt
koning Oyo de woonkamer binnen,
schudt zijn gast de hand en neemt
plaats op een gouden troon. Aan zijn
voeten ligt een reusachtige pluche
leeuw, die op zijn beurt op een echt
luipaardvel ligt. De zeventienjarige
Oyo gaat losjes gekleed in paarse
blouse en zwarte pantalon. „Geen fo-
to’s vandaag”, besluit zijn moeder
Best Kemigisia. Een tienerkoning kan
er immers niet altijd in vol ornaat bij
lopen.

De woonkamer in Oyo’s paleis
geeft hem alle statuur die een koning
behoeft, zelfs al is hij minderjarig en
heeft hij ‘s l e ch t s ’ een miljoen onder-
danen. Hoogpolig tapijt, een enorme
plasmatelevisie en een reproductie
van de Mona Lisa sieren het vertrek.
Het meubilair doet Arabisch aan.
Voetballiefhebber Oyo spreekt met
rustige stem, en bedankt keurig wan-
neer ik hem geknield een T-shirt van
het Nederlands elftal aanbied. De ko-
ning is gewend aan respect.

Dat geldt ook voor zijn moeder Ke-
migisia, die feitelijk de lakens uit-
deelt in het paleis. Begin dit jaar wer-
den twee Oegandese journalisten
aangeklaagd nadat ze hadden gesug-
gereerd dat de mooie weduwe een
liefdesrelatie zou hebben met de Libi-
sche leider Moammar Gaddafi. Op
een grote foto in de woonkamer is te
zien hoe Oyo en zijn moeder met
Gaddafi poseren. Uit zichzelf begint
Kemigisia over de goede relatie met
de kolonel. „Hij is een goede man. En
een prima leider”, zegt ze, zonder
verder op geruchten in te gaan.

Omukama Oyo Nyimba Kabamba
Iguru Rukidi IV is al sinds zijn vader
plotseling overleed koning van
Tooro, een van de vijf koninkrijken
die onderdeel zijn van Oeganda. Op
11 september 1995 werd hij de jong-
ste koning ter wereld. Het leverde de
toen drieëneenhalfjarige peuter we-
reldfaam op en een plaatsing in het
Guinness Book of Records.

Aan die status van kindkoning
komt op 16 april een einde. Dan
wordt Oyo achttien en wordt hij offi-
cieel koning. „Maar eigenlijk ben ik
dat al mijn hele leven”, vertelt hij.

De jongen is vriendelijk, charmant,
en goed gebouwd. Voorafgaand aan
het gesprek was hij aan het fitnessen,
en hij is geen onverdienstelijke voet-
baller. Op de internationale school in
Kampala mengt hij zich met diplo-
matenkinderen en de Oegandese up-
per class. Daar staat ook een van zijn
twee paleizen, waar dit gesprek
plaatsvindt.

De verandering zal dan ook vooral
symbolische waarde hebben. „Vlak na
mijn achttiende verjaardag rond ik
mijn middelbare school af. Dan ben
ik uitgestudeerd in Oeganda. Ik wil
een toeristische opleiding gaan vol-
gen, met de nadruk op ecotoerisme.
Omdat ik mijn vervolgstudie in
Groot-Brittannië of Amerika wil vol-
gen, zullen de ministers die nu het
koninkrijk besturen me nog wel een
tijdje blijven helpen.”

Overzee kan de koning in relatieve
rust studeren, verwacht hij. In de Ver-
enigde Staten woont zijn zus al. Ruth
Nsemere Komuntale is daar fotomo-
del. Moeder Kemigisia laat trots het
glossy tijdschrift African Woman zien
met Ruth op de cover. „Maar ik ben er
nog niet over uit waar ik naartoe wil
voor de studie. Ook in Groot-Brittan-
nië wonen familieleden waar ik te-
r e ch t k a n . ”

In het verleden klaagde Oyo wel-
eens dat het kinderleven als koning
helemaal niet leuk is. „Ik heb een
soort dubbelleven”, analyseert hij nu.
„Ik kan niet altijd vrij zijn, ik heb zo
mijn verantwoordelijkheden. Dan
heb ik niet genoeg tijd voor mezelf.
Of voor mijn vrienden, zoals andere
mensen, eh, kinderen zouden heb-
ben.”

Wanneer Oyo zichzelf vergelijkt
met anderen, lijkt hij te twijfelen of
hij de term mensen of kinderen in de
mond moet nemen. Zijn moeder
deelt hem in ieder geval vooralsnog
bij de kinderen in. „Met politieke vra-

gen mag je hem niet lastigvallen, hij
is nog maar zeventien”, instrueert ze.

En dat is jammer, want hoewel de

rol van de koning puur ceremonieel
is, zijn de vijf koninkrijken die Oe-
ganda telt per definitie politiek in Oe-

ganda. Want hoewel het land een pre-
sident kent – Yoweri Museveni – is
voor de meeste inwoners hun koning
b e l a n g r ij k e r.

Dat werd pijnlijk duidelijk in sep-
tember, toen Museveni een menings-
verschil over landhervormingen had
met Ronald Muwenda Mutebi II, de
koning van Buganda. Zijn volk, de
Baganda, is de grootste tribale groep
in Oeganda. Toen de koning door de
regering van de Oegandese president
Museveni werd verboden om naar
een politieke bijeenkomst te gaan,
braken er rellen uit waarbij dertien
doden vielen toen ordetroepen met

harde hand ingrepen.
Oyo lacht om de vraag wie er op grote-
re steun van de bevolking zou kun-

nen rekenen bij een bezoek aan
Tooro. Hijzelf, of president Museve-
ni. „De president is belangrijk, en

mensen zien hem weinig. Hij heeft
immers de koninkrijken weer laten
installeren, nadat ze in 1966 door het
regime waren afgeschaft.” Diploma-
tiek: „Ik denk dat het fiftyfifty is.”

De praktijk is anders. Wanneer de
koning van Buganda zijn gebied be-
zoekt, werpen onderdanen zich uit
ultiem respect voor hem op hun buik.
Zelfs als hij in een grote terreinwagen
komt aangereden.

Ook Oyo is gewend aan knielende
onderdanen. Niet alleen op straat,
maar ook in zijn paleis. Een minister
van het koninkrijk zit permanent op
zijn knieën wanneer hij spreekt met

de queen mother, Kemigisia.
Mogelijk vindt zij het gesprek toch

te veel over politiek gaan, want na
tien minuten meent ze dat het inter-
view wel lang genoeg heeft geduurd.
Oyo staat nog één vraag toe, over de
troonopvolging. Een vriendin heeft
hij niet, zegt de Omukama. „Cultu-
reel gezien moet ik met een meisje
trouwen uit mijn koninkrijk. Maar
wanneer ze van een goedgezinde
stam uit de buurt komt, zou het ook
wel oké zijn. Gelukkig ben ik ook
zelfstandig. Of het een meisje uit
Tooro wordt of iemand anders, be-
paal ik uiteindelijk zelf.”

Een tienerkoning moet ook kind kunnen zijn
Oyo (17) werd als peuter koning van Tooro in Oeganda. Hij is van plan zelf te bepalen met wie hij trouwt

© Oyo (17) is sinds zijn derde
koning van Tooro in Oeganda
omdat zijn vader overleed.

© Over drie maanden wordt
hij officieel gekroond omdat
hij dan achttien wordt.

Waar ligt Tooro?

. Tooro, het 8.000 vierkante kilome-
ter tellende koninkrijk van Oyo,
strekt zich uit rondom Fort Portal, bij
de grens van Oeganda met Congo.

. In 1830 scheidde Tooro zich af van
het veel grotere Bunyoro-koninkrijk.
Later, toen de Britse kolonialen het
gebied gingen besturen, werden
Tooro en Bunyoro samengevoegd
met de koninkrijken Buganda, Buso-
ga en Ankole, om zo de etnische lap-
pendeken Oeganda te vormen.

© Vroeger klaagde Oyo
er weleens over dat
het kinderleven als
koning niet leuk is §

© Overzee hoopt de
koning in relatieve
rust nog wel te
gaan studeren §
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© de krant van gisteren

Oude kranten, wat moet je ermee?
Je kunt er vis in verpakken. Of ser-
vies. Of je kan ze in de kattenbak leg-
gen.
Redacteuren vormgeving van
nrc.next daarentegen, gebruiken de

krant van gisteren graag als basis
voor nieuwe ‘kunst’. Vandaag vorm-
gever Sanne van Griensven.

v© Bijdragen aan deze rubriek zijn
welkom via klik@nrc.nl

© ik@nrc.nl
mij niet kwalijk.”

„Geeft niet meneer, dan belt u
even opnieuw naar de praktijk en
dan drukt u op 2.”

Ik bel opnieuw en druk op 2. Er
wordt opgenomen: „Afspraken-
lijn met Amanda….”

F.H.W. Luttikhuis

v© Stuur een ikje van maximaal
120 woorden naar ik@nrc.nl

Vanmorgen belde ik de huisart-
senpraktijk om een afspraak te
maken.
„U hoort nu een 4-keuzemenu.
Druk 1 voor spoedhulp, 2 als u een
afspraak wilt maken, 3 voor….”
Mijn aandacht zakt weg, ik druk
op 1 en krijg prompt de spoed-
hulp aan de lijn:
„Spoedhulp, met Amanda...”
Ik zeg: „Oh sorry, dan heb ik op
het verkeerde knopje gedrukt, ik
bel voor een afspraak. Neemt u

De jonge koning Oyo met zijn moeder Best Kemigisia en een adviseur. Foto Reuters


