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Het oudste indianenreservaat van de Verenigde Staten ligt op slechts enkele tientallen kilometers van New
York. In de loop der tijd is het gekrompen tot de afmeting van niet meer dan een half voetbalveld. Daar woont de
stammoeder van de Paugussett, Waupatukway, met haar familie in een houten blokhut midden in een luxe
villawijk. Voor de enkele honderden andere indianen van de stam is in het reservaat geen plaats.
Zaterdag hielden de Paugussett op deze historische plek een groot feest ter ere van de nieuwe jeugdroman
'Manhatan' van Rob Ruggenberg uit Best.
De schrijver overhandigde het eerste exemplaar van zijn boek aan Waupatukway, dochter van het enkele
maanden geleden overleden opperhoofd Grote Adelaar. Waupatukway leende haar naam aan een van de drie
hoofdpersonen van het boek. Rob Ruggenberg toont zich zeer getroffen door de geweldige ontvangst die hem
in het reservaat ten deel viel.
"Het was heel bijzonder en een van de mooiste dagen in mijn leven. Er stond een heel ontvangstcomité in
traditionele kostuums op ons te wachten en we werden verwelkomd met tromgeroffel. En, hoewel de Paugussett
erg arm zijn, was er een geweldig feestmaal."
Vijftien jaar eerder bezocht Ruggenberg de stam voor het eerst toen hij een reportagereis maakte voor het
Brabants Dagblad. " Waupatukway was toen een dertienjarig wat bozig meisje. Nu is ze een stammoeder van
28 jaar. Ik ben ontzettend trots op haar. Ze is een kleine, slanke vrouw die op waardige wijze antwoord gaf op
de vragen van de journalisten die bij de presentatie waren."
Ruggenberg las de indianen een speciaal voor hen vertaald hoofdstuk uit zijn boek voor. Hij is nog een beetje
verbaasd over de waardering die de indianen toonden. "Ik vond het een eer 'Manhatan' daar te mogen
presenteren en nu blijken zij het een net zo grote eer te vinden dat ik dat boek daar heb gepresenteerd."
Bij de herdenkingen van de banden tussen Nederland en Amerika - Nederland stichtte tweehonderd jaar
geleden Nieuw Amsterdam, het latere New York - bestaat totaal geen aandacht voor het onrecht tegen de
indianen. Ruggenberg ergert zich daaraan en dat was een van zijn de drijfveren om 'Manhatan' te schrijven.
Het boek gaat vooral over drie opgejaagde kinderen - een Nederlandse jongen, een indiaans meisje en een
zwarte slaaf - die vriendschap sluiten in het Manhatan van 200 jaar geleden. Dat Ruggenberg het boek daar
kwam presenteren met in zijn kielzog de Nederlandse consul generaal, de consul voor culturele zaken en een
klas Nederlandse scholieren uit New York, betekent voor de Paugussett alsnog de erkenning van hun bestaan,
denkt de schrijver.
Rob Ruggenberg
'Manhatan' is de derde historische jeugdroman van oud-journalist van het Brabants Dagblad Rob Ruggenberg
uit Best. Ruggenberg won op 15 maart de Wentelprijs van de Prijzen de Brabantse Letteren voor het beste
jeugdboek met zijn roman 'Slavenhaler'. Dit boek is ook genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury, die op 15
april wordt uitgereikt. 'Manhatan' speelt rond 1643 in Nieuw Amsterdam, een destijds Nederlandse kolonie die
wij nu kennen als New York. In 1674 ruilde Nederland Nieuw Amsterdam met de Engelsen voor Suriname.
Rob Ruggenberg overhandigde het eerste exemplaar van zijn boek zaterdag in het indianenreservaat Golden
Hill in New York aan Waupatukway, stammoeder van de Paugussett.
De Nederlandse presentatie van Manhatan is zaterdag in De Boekenberg (Kleine Berg 48) in Eindhoven.
Iedereen is welkom bij dit feest.
Meer over het boek is te vinden op: manhatan.nl
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