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Veertig totems tegen de ontb
van het regenwoud

** illu **

Het spandoek hangt aan de rand van het
plein. Straks wordt geloot welk stuk hout
elke deelnemer krijgt. Jolien is benieuwd.
Ze vindt het spannend om nu pas haar
basismateriaal te zien. Het wordt een
stam van drie meter lang van de tatajuba.
Jolien heeft nog nooit met dit hout
gewerkt. Maar dat schrikt haar niet af.
Ze is opgegroeid tussen de houtkrullen.

Haar vader maakt nieuwe meubels en
haar moeder herstelt oude meubels.
Toen Jolien zes jaar was, sneed ze haar
eerste kunstwerk uit berkenhout.
Ze zit naast Igor, een oude Russische
houtbewerker en naast Carla, een
Chileense kunstenares. Jolien maakt
kennis met de tatajuba. Ze ademt zijn
geur in en streelt zijn stam.
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Ze bekijkt de richting van zijn nerven.
Daarna denkt ze na. Hoe kan ze dit mooie
donkerbruine hout temmen? Op welke
manier krijgt ze de koperkleurige glans
het best verwerkt in haar totem?
Ze neemt haar potloden en een paar
grote vellen papier. Met vloeiende lijnen
tekent ze eerst een papegaai, dan een aap,
een jaguar en een hagedis.
Plots merkt ze dat er iemand naast haar
staat. Een jongen van een jaar of twaalf
kijkt haar aan. Zijn ogen lachen net zo
vriendelijk als zijn mond.
– Dat is heel mooi, zegt hij. Ik ben
Juanito. Ga je dieren in het hout snijden?
– Ja, ik denk van wel. Ik ben Jolien, zegt
ze terwijl ze overeind komt en zijn hand
schudt.

Elke dag hangt Juanito bij de kunstenaars
rond. Maar hij komt steeds bij Jolien
terug. In zijn ogen leest ze dezelfde
passie die ze als kind voelde toen ze
naar houtsnijwerk keek.
Op een ochtend geeft ze hem een
beitel en een hamer. Ze tekent een paar
krijtlijnen en toont hem hoe hij het hout
moet aanpakken. Daarna stelt ze hem
voor om samen te werken. Juanito is dol
van vreugde. Hij gaat meteen aan het
beitelen in het hout en werkt de hele
ochtend ingespannen verder. Jolien helpt
waar ze kan en Juanito leert vlug. Igor en
Carla prijzen zijn snijwerk.
Dag na dag krijgen de totems meer vorm.
De totem van Jolien wordt prachtig, met
al die dieren van het regenwoud!
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De maand november is bijna voorbij.
Morgen zullen de totems opgericht
worden bij de ingang van het nationale
park van de Jaú.
Het zit Jolien niet mee deze laatste
ochtend. Er ontbreken drie beitels,
drie gutsen en een hamer uit haar
gereedschapstas. Als Juanito er was,
kon hij mee zoeken. Maar vandaag moet
hij zijn moeder helpen.
Jolien gaat bij alle houtsnijwerkers langs.
Zonder resultaat. Haar gereedschap
blijft onvindbaar. Igor en Carla lenen
haar wat materiaal, zodat ze verder kan.
Op het einde van de dag komt Juanito
aangerend. Zijn ogen schitteren.
Uit de tas die om zijn schouder
hangt, haalt hij een houten vlinder
tevoorschijn. Hij is crèmekleurig en
dooraderd met gele en roze nerven.
Trots biedt hij zijn vlinder aan Jolien
aan. Ze staart er met open mond naar.

– Heb jij dat gemaakt? roept ze uit.
Hij is fantastisch!
– Uit kapokhout, zegt hij. Met jouw
gereedschap!
En hij geeft haar de drie beitels,
de drie gutsen en de hamer.
– Kleine deugniet! fluistert ze in zijn oor
terwijl ze hem een knuffel geeft.
De volgende ochtend worden de veertig
totems een na een rechtop gezet.
Het stralende zonlicht geeft extra diepte
aan de vormen en de kleuren. Het is
een magisch moment.
Bij de totem van Jolien rust een witte
vlinder op de donkere schouder van
een aap. Voor Juanito is het een grote
verrassing.
– Nu is het mijn beurt om je een geschenk
te geven, lacht Jolien.
Ze geeft hem drie beitels, drie gutsen en
een hamer. Op elk van de werktuigen heeft
ze zijn naam gekerfd.
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