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Hij laat zich niet klein krijgen. Jamiel Ramzan liet zich in zijn jeugd niet op
zijn kop zitten door Desi Bouterse en overwon nu corona
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Jamiel Ramzan (74) balanceerde op randje van de dood

’Ik heb corona
overwonnen’
Jamiel Ramzan (74) uit Haarlem lag wekenlang op de intensive care in het
Spaarne Gasthuis als gevolg van corona. Het onzichtbare virus bleek een geduchtere tegenstander. Het mantra van zijn familie hield de geboren Surinamer
op de been. „Je bent een Ramzan of niet.’’
Hein van der Steur

Heemstede
In revalidatiecentrum Zorghout in Heemstede treffen we Jamiel in zijn kamer. Klein
van stuk, fier overeind, kort grijs,
bijna modieus baardje, vastberaden
blik in zijn donkerbruine ogen.
Het is moeilijk voor te stellen dat
deze man kort geleden nog balanceerde op het randje van de dood.
Dat vindt Jamiel zelf ook. „Ik weet
niets meer van het ziekenhuis. Het
laatste dat ik me herinner is dat ik
thuis mijn zaterdagavondgebed heb
gedaan.”
Dat Jamiel niets meer weet, komt
onder andere door het delier dat hij
kreeg. „Mijn vader was heel verward”, vertelt zijn dochter Mariya.
Ze laat haar vader een foto zien gemaakt op de IC. „Jezus, ik lijk wel
een spook, ik herken mezelf niet.”
Op dat moment woog Jamiel nog
maar 56 kilo.

Angstige tijd
Mariya kan zich het eerste nachtelijke telefoontje nog goed herinneren.
„We werden om half vier nachts gebeld. Dan weet je dat het niet goed
is. Ze wilden mijn vader in coma
brengen, omdat er te weinig zuurstof naar zijn vitale organen ging. Of
we direct konden komen, want ze
wisten niet of hij nog wakker zou
worden.”
Het zou niet de laatste keer zijn
dat Mariya wakker werd gebeld.
„Het was een hectische, angstige
tijd. Iedere dag naar het ziekenhuis,
niet wetend of hij de volgende dag
zou halen.” Mariya hield contact
met het ziekenhuis, terwijl haar zus
Fatima in Griekenland de vele familieleden, vrienden en kennissen op
de hoogte hield. „Mijn broer was
ook geveld door corona. Ons leven
stond volledig op zijn kop.”
Gelukkig voor Mariya, broer Noman en Fatima is Jamiel een vechter.
Want hun vader had als kind de
vuisten van Desi Bouterse getrotseerd. Jamiel lepelt de anekdote zo
op. „Ik zat bij Desi in de klas en
vocht vaak met hem na school. Toen
ik op een dag bebloed thuiskwam,
zei mijn oom: ’Je bent een Ramzan
en een Ramzan laat zich niet kleineren. Ik zal je vertellen wat je moet
doen.’’’
De volgende dag voerde Jamiel
het advies van zijn oom uit. „Ik

Je bent een
Ramzan of niet,
is een
veelgebruikte
uitspraak

gooide mijn tas op de grond om hem
af te leiden, sloeg hem tegen de
grond en sprong op zijn borst. Desi,
als je dit nog een keer doet, maak ik
mijn broek open en pis in je mond.”
Dat was de laatste keer dat Bouterse
Jamiel lastig viel. Mariya lacht: „Je
bent een Ramzan of niet, is bij ons
een veelgebruikte uitspraak.”
Suriname was een harde leerschool voor Jamiel, met een strenge
vader, hardhandige broers en sadistische docenten. „Een juf op de lagere school sloeg me vaak, met de hand
of een liniaal. Ze had een hekel aan

me, zei dat ik niets kon, niets waard
was. „De zwarte duivel”, noemde ze
me.” Jamiel zegt het met een grijns.
„Ze gaf me een gevoel van minderwaardigheid, waar ik later veel last
van heb gehad. Ik kan het niet, ik zie
het niet, dacht ik dan. Ik was geblokkeerd.” Toch had Jamiel jaren later
de moed op het vliegtuig te stappen
naar Nederland.
Als leergierige en hardwerkende
nieuwkomer ontwikkelde Jamiel
zich razendsnel, van machine-bankwerker bij de Hoogovens tot docent
autotechniek op het ROC. De strenge aanpak die hij daar hanteerde
werd gewaardeerd door collega’s en
leerlingen. Hij had daarnaast ook de
reputatie eerlijk en geduldig te zijn.
Veelzeggend is het afscheid dat Jamiel kreeg toen hij later korte tijd
een docent verving. „Ze droegen me
op handen, gaven me cadeautjes
toen ik weg ging.” Jamiels ogen stralen bij de herinnering.

Bijzondere band
Nog altijd sleutelt Jamiel graag aan
auto’s, liefst samen met zijn zoon
Noman die bij hem woont. „Die
twee zijn als twee handen op een
buik, ze hebben een bijzondere
band”, vertelt Mariya. Laatst was
Noman op bezoek. „Hij was stiller
dan normaal, een beetje teruggetrokken. Dit heeft wat met hem gedaan”, zegt Jamiel.
Dan valt hij stil, zijn ogen dwalen

Noman en Mariya flankeren vader Jamiel. Mariya: ,,Het was een hectische, angstige tijd.’’

af naar de vloer, de schittering van
zo-even is verdwenen. Ineens lijkt
de klap van corona in te dalen, het
besef dat hij er niet meer had kunnen zijn. Zijn schouders schokken.
Mariya slaat een arm om haar vader
heen. „Rustig maar.” Gelukkig kan
Noman zijn vader spoedig weer
thuis verwelkomen.
Binnenkort is het twee maanden

geleden dat Jamiel uit zijn coma
ontwaakte. Of hij het videogesprek
dat hij daarna voerde met een broer
op Bonaire zich nog herinneren,
vraagt Mariya. Jamiel schudt van
nee. „Ik heb corona overwonnen”,
zou hij hebben geroepen. De broer,
die hem al anderhalve maand niet
had gezien of gesproken, wist niet
wat hem overkwam, vertelt Marya.

Jamiel lacht weer. Hij lijkt te genieten van een discussie met Mariya
over kleine praktische zaken. „Ja
pap, nee pap, doe niet zo eigenwijs
pap”, klinkt het. Over eten, de verbouwing van het huis van zijn dochter op Kreta, de vraag of hij straks
voor zichzelf kan zorgen: „Natuurlijk kan ik dat.” Mariya lacht. „Je
ziet, mijn vader is heel eigenwijs en
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weer helemaal terug.”
Uiteraard, zou je bijna zeggen. Hij
is immers een echte Ramzan.
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Jamiel

Jamiel Ramzan wordt op 8
maart 1946 geboren in
Paramaribo, Suriname. Hij is het
negende kind in een gezin van
13. In de zomer van 1969 komt
de dan 24-jarige Jamiel naar
Nederland. Van zijn 5 broertjes
en 7 zusjes waagt hij als eerste
de oversteek. In Nederland gaat
hij aan de slag bij de
Hoogovens om daarna 35 jaar
als docent auto- en
luchtvaarttechniek les te geven
op ROC Amsterdam. Jamiel
heeft 3 kinderen en woont al 30
jaar in Haarlem. Tegenwoordig
werkt hij als vrijwilliger bij zijn
moskee en een
verzorgingstehuis.

Jamiel: ,,Natuurlijk kan ik straks weer voor mijzelf zorgen.’’

Jamiel trotseerde in zijn jeugd Desi Bouterse.

Langzaam worden door wandelingetjes de krachten weer opgebouwd.

