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Op mijn begroting staat de post
Gedane Zaken. Jaar op jaar
staar ik, God helpe mij, ernaar
totdat ik eens word afgelost.
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Het huis aan de Gravenstraat
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The Anecdote is a form of knowledge. Yes.
(Paul Auster: The Invention of Solitude)
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Van het een komt het ander, van het ander het een. Van wie en van waar ik dit
vleugje esoterische wijsheid heb opgestoken weet ik niet meer en doet er ook niet
toe. Goed beschouwd is het weinig anders dan een broodnuchtere, door
ervaringsfeiten uit het leven van alledag gestaafde constatering. Ik kan ervan
meepraten. Het enkele feit dat Martin Pos uit Rijen mij in juni van dit jaar het
familieblad Inverdam no. 33 heeft toegezonden, heeft weliswaar niet meer de loop
van achter mij liggende gebeurtenissen kunnen beïnvloeden, maar wel een
ommekeer in mijn kijk op het verleden, mijn verleden, teweeggebracht.
Martin was tot een paar maanden geleden voor mij een volslagen onbekende,
Rijen kon ik zo gauw niet plaatsen en de naam van het blad zei me niets. De naam
Pos was voor Martin, die een speurhond is naar alles wat in de verste verte met
deze naam verband houdt, aanleiding om contact met mij te zoeken. ‘De familie
Pos, een oud Loosdrecht's geslacht’, staat er triomfantelijk op de omslag van een
boekje dat ik van hem kreeg. Het is verlucht met de afbeelding van een zegel van
Hendrik Posc, deken van Oud Munster te Utrecht, dat aan een oorkonde van 15
februari 1284 hangt. Het stelt de deken met een boekrol in de hand voor. Martin
heeft het daar niet bij gelaten. Uit een gedenkschrift over de jaren 1740-1749 van
Jacob Jacobszoon Pos, dat hij mij toezond, kwam ik te weten dat mijn vroegere
naamgenoten, een enkele dominee en advocaat daargelaten, eenvoudige agrariërs
en zadelmakers zijn geweest. Niks geen leden van de vroedschap. Vrome christenen,
dat wel.
De samensteller van het gedenkschrift laat daar geen
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twijfel over bestaan: ‘In dit najaar en begin December in 1744 in January en February
heeft in het Westen zich een zeer flonkerende staart geopenbaard, welke staart
zeer schitterend en bewegende was en zijn stralen bijwijlen zeer lang uitschoten
en daarom door veel inwoners in ons Nederland in dien tijd werd aangemerkt als
een oordeelsroede aanduidende te zijn. Doch wat hiervan zij, het verdiend in zulke
gevallen altijd zijn opmerking dat ik heb deze ster aanschouwd, zoodat er een koude
rilling door mijn leden ging. Daar zijn daarop sedert dien tijd en kort daarop ook
zware Godsoordelen gekomen, zoals uit het vervolg wel blijken zal.’
Op 19 februari 1838 zakten Hartog Pos en zijn vrouw tussen Watergang en
Ilpendam door het ijs en verdronken. Ze lieten vier kinderen beneden de tien achter.
Het zijn deze ongeluksvogels over wie Martin schrijft: ‘Blijft het raadsel van de Joodse
Possen.’ Met het opwerpen van deze vraag roert hij, al weet hij dat niet, iets aan
dat ook slaat op de twee Possen, beiden musicus, jong en vrijgezel, die in het begin
van de vorige eeuw, waarom weet niemand, in Suriname zijn terechtgekomen, daar
een vrouw hebben gevonden, er zijn blijven hangen, concerten en naar ik me voorstel
muzieklessen hebben gegeven en het muziekgenootschap met de van geloof in
vooruitgang getuigende naam ‘Semper Crescendo’ hebben opgericht.
Als Martin en zijn vrouw Bonny me in Amsterdam komen opzoeken om kennis te
maken, zeg ik hem toe me over de genealogie van de Surinaamse tak, waartoe ik
behoor, te zullen buigen. Een paar maanden verstrijken zonder dat ik aanstalten
maak om daar iets aan te doen. Het zag er al naar uit dat het van uitstel tot afstel
zou
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komen - en bezwaren deed me dat niet - toen ik, niet vermoedend wat mij boven
het hoofd hing, het mij toegezonden familieblad doorbladerde. Martin heeft een
prettige schrijftrant en hij vertelt in het blad van zijn bezoek aan mij in Amsterdam.
Had hij het daar maar bij gelaten. Maar hij voegt er iets aan toe, een anekdote,
bedoeld om het beeld van een naamgenoot uit het onbekende Suriname wat te
verlevendigen, en ineens krijgt het gedoe over mogelijke familie- en
afstammingsperikelen een totaal andere kleur. De toevoeging gaat niet over mij, ze
gaat over mijn op vierenzeventigjarige leeftijd in 1955 te Paramaribo gestorven
vader, Coenraad Simon Pos:

Rine, Bonny's correspondentievriendin, werkt op het ‘Planburo’, wij zouden dat in
Nederland ministerie van Economische Zaken noemen, in Paramaribo. Haar eerste
baas was Raymond Pos, een broer van Hugo Pos. En het buro was oorspronkelijk
gevestigd in het geboortehuis van Hugo en Raymond.
Natuurlijk werkten er ook Nederlanders en toen één van de Surinaamse typistes
zenuwachtig kwam vertellen dat ze de oude heer Pos had gezien werd dit met een
schouderophalen afgedaan: Echt weer wat voor jullie zwarten hoor...
Maar het kwam meer voor en als op een avond Rine helemaal alleen in het gebouw
is hoort ze laden openschuiven in de kamer naast haar. Als ze zelf gaat kijken staan
er diverse laden open en ligt de correspondentie op de tafel.
De eerlijkheid gebiedt dat Rine zelf de oude Pos nooit gezien heeft. Maar de
Nederlandse blijft het onzin vinden.
Dan op een keer schenkt ze thee voor zichzelf in, maar het is te heet om het
meteen te drinken. Ze zet het glas neer op een tafel en gaat achter haar buro zitten.
Plotseling, zonder verklaarbare
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reden, valt het glas op de tafel om. Thee eruit, over de tafel. ‘Zeg ouwe Pos,’ roept
ze, ‘had je nou niet even kunnen wachten’ ‘...Zie je nou wel,’ zegt haar Surinaamse
collega, ‘zie je nou wel dat ouwe Pos hier rondwaart...’ ‘Doe niet zo gek,’ zegt de
Nederlandse...
Maar een half uur later gaat de telefoon en wordt er uit Nederland een bericht
doorgegeven dat Raymond Pos overleden is en bij navraag blijkt dat op exact het
moment van het omvallen van het glas gebeurd te zijn...
Het huis waar deze verschijnselen zich voordeden, stond, verleden tijd want het is
er niet meer, aan het begin van de Gravenstraat recht tegenover de woning van de
bisschop. De Gravenstraat is een van de oudste straten van Paramaribo en de
huizen bezitten bijna allemaal een zekere allure. Het huis aan de Gravenstraat no.
5, was, zoals vrijwel alle huizen in Paramaribo indertijd - het bakstenen huis van de
bisschop is een van de weinige uitzonderingen - uit hout opgetrokken. Het was een
huis van twee verdiepingen met een dakkapel, een leien zadeldak en schuiframen
aan de straatzijde. Het had een bakstenen stoep en een betrekkelijk klein balkon.
De slanke Dorische hoekpilasters gaven het een klassiek tintje. Voorzover houten
huizen duurzaam en stabiel kunnen zijn, was dit er een.
Mijn vader stamde uit een groot gezin. Zijn vader, mijn grootvader, had een
ijzerhandel aan de Saramaccastraat en het gezin woonde boven de zaak. Op het
erf - het erf lag aan de Surinamerivier - stonden de eenvoudige, om niet te zeggen
armoedige woonvertrekken van de bosnegers, die daar soms wekenlang
bivakkeerden als zij om
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inkopen te doen met hun korjalen en houtvlotten vanuit het binnenland naar de stad
afzakten. Goudeerlijk volk, dat in de winkel, waar mijn grootvader 's middags met
het hoofd op de toonbank geleund zijn dutje deed, onbewaakt rondsnuffelde en de
koopwaar - van geweren tot koolpotten - op duurzaamheid, aantrekkelijkheid en
kwaliteit betastte. Joodse orthodoxie gepaard aan handelsgeest en een nog niet
door kerstening gecorrumpeerd animisme plus een aan slimheid grenzende
nieuwsgierigheid konden goed met elkaar overweg. Op zaterdag - de sabbat - gingen
wij, mijn vader en moeder, mijn vier jaar oudere broer Raymond en ik, bij mijn
grootouders ‘blijven’. Dit blijven was een logeerpartij, die van 's morgens tien tot 's
avonds zeven uur duurde. Met het oog op de sabbat bracht een oude met geloof
en levensstijl van mijn grootouders vergroeide huisbediende, die wij ‘granpa’, opa,
noemden, maar die in de wijde omgeving van de Saramaccastraat heel toepasselijk
‘blaka djoe’, zwarte jood, werd genoemd, onze schone kleren in een mand op het
hoofd naar het huis van mijn grootvader. Daar konden we dan na de siësta tegen
vier uur 's middags een bad nemen en schone, helderwitte kleren aantrekken. Van
tien tot zeven in het huis van een streng in de leer zijnde grootvader was geen
sinecure voor een kleine jongen, die op zijn stoel zat te wippen bij het voorlezen en
zingen van Hebreeuwse gebeden aan tafel. ('s Middags werd er warm gegeten.)
Geen wonder dat dit jongetje als het de kans schoon zag de schoot van zijn familie
ontglipte, het erf opging en bij de bosnegers zijn heil zocht. Daar werd hij over zijn
wangen en haren gestreeld, betast en vertroeteld. Vrouwen met blote, naar beneden
bungelende bor-
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sten lieten de ‘pikien masra’, de kleine meneer, tussen hun benen zitten, terwijl ze
niet ophielden met kwebbelen en doorgingen met hun bezigheden, zoals doppen,
schillen en pellen. De mannen hadden er schik in en maakten daar hun grappen
over. Al snapte ik er het fijne niet van, ik begreep donders goed dat ik, de pikien
masra, daar tussen de benen van de vrouwen een bevoorrechte positie innam.
Mijn liberale vader - of hij zich langzaam aan de orthodoxie heeft ontworsteld of
er van de ene dag op de andere mee is opgehouden weet ik niet - was het joodse
erfgoed zeer toegedaan. Veertig jaar lang was hij voorzitter van de kerkeraad. Mijn
moeder daarentegen, afkomstig uit een niet religieus gezin, miste de betrokkenheid
die de ware geloofsgenoot pleegt te kenmerken. Dat neemt niet weg dat zij zich op
hoogtijdagen, gelet op mijn vaders functie, met de nodige zorg aankleedde om
gewapend met een waaier en een gebedenboek naar de synagoge te gaan, waar
ze gezeten op de eerste rij van het voor de vrouwen bestemde balkon met een
onbewogen gezicht via de Nederlandse tekst het verloop van de dienst volgde.

Ik leg mij neer, o lieve Heer
wil over mij waken, amen
is het uit geen enkel gebedenboek afkomstige gebed dat mijn broer en ik van haar
hebben geleerd. Ik heb het als jongetje elke avond voor het slapengaan opgezegd
en wachtte dan op de nachtzoen van mijn moeder. Avondgebed en nachtzoen lagen
in elkaars verlengde.
Het huis aan de Saramaccastraat, waar mijn vader is
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opgegroeid, en dat na de dood van mijn grootvader aan de Chinese winkelier Woei
A Tsoi werd verkocht, heb ik dus al als jongetje leren kennen. Als ik aan mijn vader
terugdenk, ken ik het decor van zijn jeugd, zonder dat ik van zijn jeugd ook maar
iets afweet. Vreemd is dat, allerlei anekdoten doen over hem nog altijd de ronde,
maar die betreffen allemaal de periode toen hij al hoog en droog kantonrechter was.
Het zijn vooral zijn versprekingen, het dooreenhaspelen van spreekwoorden en
gezegden, die de tand des tijds hebben doorstaan. Zoals die tegen een hardnekkig
ontkennende verdachte: ‘Nou moet je eens goed naar mij luisteren, ik doe geen
windjes in mijn doek.’ Van zijn jeugd en zijn jongensjaren daarentegen is er niets
bewaard gebleven, geen verhaaltjes, geen schoolrapporten, geen foto's. Dat hij
viool heeft leren spelen weet ik, omdat hij, toen ik zelf vioolles kreeg en aan het
studeren was, wel eens naar mij toekwam, de viool uit mijn hand nam - ik speelde
niet om aan te horen - en mij iets, het kan Haydn zijn geweest, uit het hoofd
voorspeelde. Hij bestaat voor mij pas echt als hij in 1905 zijn praktizijns-diploma
behaalt, het Surinaams equivalent van de meesterstitel, waarna hij zich als advocaat
in Paramaribo vestigt. Kort daarna koopt hij het huis aan de Gravenstraat, waar hij
tot aan zijn dood is blijven wonen.
Hoe komt het, vraag ik me nu af, dat ik van de tijd daarvoor niets weet? Omdat
ik er altijd vanuit ben gegaan dat onze verstandhouding niets te wensen overliet,
probeer ik daar een verklaring voor te vinden. Dat is niet zo moeilijk. Ik ben, net als
mijn broer Raymond - we waren met z'n tweeën - op veertienjarige leeftijd naar
Holland verscheept om daar op school te gaan. (In die dagen was

Hugo Pos, Van het een

18
er nog geen middelbare school in Suriname.) Eerst jaren later, in 1950, ben ik naar
Suriname teruggekeerd waar ik tot rechter werd benoemd. In die lange periode, van
mijn veertiende tot mijn zevenendertigste jaar heb ik mijn ouders slechts met grote
tussenpozen gezien. Voor het eerst was dat tijdens het grote ambtenarenverlof toen
ze voor een aantal maanden naar Holland kwamen. Mijn ouders hebben toen samen
met mijn broer en mij en twee bevriende echtparen een Rijnreis naar Wiesbaden
gemaakt, gevolgd door een séjour in Luzern en Interlaken om het
Vierwoudstedenmeer en de Jungfrau te bewonderen. Telkens als mijn vader tijdens
die reis mijn moeder opgetogen allerlei bergen, bruggen en ruïnes aanwees onder
het uitroepen van ‘Betsy, kijk dan, hoe vind je het?’ reageerde mijn moeder, voor
het eerst van haar leven weg uit Suriname, steevast met: ‘Keurig.’
Jaren later was een ongelukkig voorval de aanleiding van mijn vaders komst naar
Holland. Op een ochtend, op weg naar de zitting, werd hij door een vriend naar
binnen geroepen om van de pas uitgeladen Hollandse Nieuwe te proeven. In de
haast gleed met de haring zijn onderste prothese, het kan ook een brug geweest
zijn, naar binnen. Aangezien de instrumenten om dat enge, van haken voorziene
voorwerp uit de slokdarm, waar het vast was komen te zitten, te verwijderen in het
hospitaal ontbraken, moest hij per schip - er was toen nog geen vliegverbinding naar Holland vertrekken. Een telegram kondigde zijn onverwachte komst aan en
vermeldde als reden ‘Gebit ingeslikt’. Ik weet nog goed dat ik wel de onverwachte
komst van mijn ouders aan mijn klasgenoten - ik zat toen op het gymnasium in
Alkmaar - vertelde, maar beducht
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dat de hachelijke positie van mijn vader op hun lachspieren zou werken, dat van
het gebit wijselijk voor mij hield. In Utrecht heeft professor Kwiks de prothese binnen
een paar minuten eruit gehaald. Bij de feestmaaltijd die op deze succesvolle
kunstgreep volgde, sprak mijn vader de gedenkwaardige woorden: ‘Naast God heb
ik aan Kwiks mijn leven te danken.’
Tijdens de oorlog, toen ik als soldaat ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade in
Engeland een officiersopleiding in Suriname volgde, heb ik mijn vader geregeld
gezien. Maar nog voor de opleiding goed en wel geëindigd was, kreeg ik de opdracht
om naar Australië te vertrekken. De lange tijdsduur tussen al deze op zich zelf
staande perioden geeft aan dat er van een ononderbroken relatie, een constant
verkeer en een vanzelfsprekend bij elkaar horen geen sprake was. Het contact
tussen ons werd door brieven onderhouden. De post verliep via de bootverbindingen
van de KWIM, de Koninklijke West-Indische Maildienst, die eens in de drie weken
een dienst tussen Suriname en Nederland onderhield. Mijn vader schreef in een
vrijwel onleesbaar handschrift en zijn brieven aan mijn broer en mij begonnen
steevast met het zinnetje: G.z.d. zijn wij allen wel. Gode zij dank. Mijn broer maakte
daar bij het voorlezen van: G.v.d. zijn wij allen wel. Door deze minimale verschuiving
alleen al veranderde het beeld van het eentonige, vegeterende leven in een kleine
tropenstad in dat van een grimmig gevecht tegen het afkalven van de rivieroever,
tegen de dreiging van het vergeten worden. Als deze stereotiepe aanhef zou hebben
ontbroken, zouden we onmiddellijk hebben aangevoeld dat er iets aan de hand was.
De enkele keer dat er iets
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bijzonders te melden viel, dicteerde mijn vader, uit voorzorg dat het ons niet zou
ontgaan, de brief aan mijn moeder. De vermelding van ziekte en dood hield de
spanning erin, al betrof het meestal mensen van wier bestaan wij tot dan toe geen
enkele notie hadden gehad. Er was, en daar gaat het om, wel degelijk contact tussen
ons, en dat contact is vrijwel zonder onderbreking in stand gebleven.
Het contact nam zelfs in belangrijke mate toe toen ik getrouwd en wel in 1950 in
Suriname kwam wonen. Als jong rechter met bijzonder weinig griffie-ervaring leunde
ik in den beginne, vooral wat de formele, procedurele kanten van de rechtspleging
betreft, sterk op de kennis van mijn vader en het moet hem intens veel genoegen
hebben gedaan om als een soort vraagbaak voor zijn zoon te kunnen dienen. Alles
tussen ons liep op rolletjes, er was geen spanningsveld, we zagen elkaar vrijwel
dagelijks, de kinderen werden geboren en werden door opa en oma verwend, het
had er veel van dat we de jaren dat we elkaar niet hadden gezien en meegemaakt
ruimschoots inhaalden. Verveling kenden we niet, de invoering van het algemeen
kiesrecht en de vorming van de politieke partijen met kleurrijke voormannen hadden
een eind gemaakt aan de sfeer van passiviteit en aangepast gedrag dat het oude
koloniale bestuur met zich had meegebracht. De nieuwe patronen die zich aan het
ontwikkelen waren prikkelden de verbeelding, openden onvermoede perspectieven
en leverden stof voor onuitputtelijk commentaar.
Het is moeilijk de vinger te leggen op dat wat aan onze verhouding ontbrak, alles
was er, alle ingrediënten die
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een volwassen vader-zoon verhouding tot iets waardevols en blijvends maken,
behoudens juist dat éne. Ik kan niet zeggen dat het mij direct is opgevallen, intimiteit
is niet bepaald datgene wat je, als je bezig bent met het gretig opsnuiven van werk
en leven, bij je vader gaat zoeken. Toch viel het mij na een tijdje op dat het nooit in
zijn hoofd was opgekomen mij iets over mijn stukgelopen huwelijk met mijn eerste
vrouw in Australië te vragen, nog daargelaten of hij, als ik hem daarover had
gesproken, het wel had willen horen. Ik kreeg het gevoel dat het voor hem voldoende
was dat ik heelhuids en zonder aantoonbare kleerscheuren uit de oorlog was
gekomen, dat ik om zo te zien mijn draai had gevonden en een goede, voor het
leven verzekerde baan in Suriname had gekregen. Ik van mijn kant voelde ook niet
de behoefte om meer van hem te weten te komen dan dat wat zich dagelijks aan
mij voordeed. Waarom vader, had ik hem toch kunnen vragen, ben je niet zoals je
broers en zusters voor je scholing en opleiding naar Nederland gegaan? Ging jij
door voor de mindere en als dat zo was, leed jij dan onder die achterstelling? Of
voelde jij je toen al zo hecht met Suriname verbonden dat jij er niet weg wilde, omdat
je van jongs af aan intuïtief voelde dat je nooit ergens anders zou kunnen aarden?
Het kwam mij voor dat mijn vader, hoe opofferend en zorgzaam ook, zich tegenover
mij niet anders openstelde dan tegenover een ieder die hem na stond. Geen gebrek
aan warmte, medeleven, hulpvaardigheid, nee, dat was het niet, het wel en wee
van mijn gezin ging hem ter harte, hij zou ons, als het maar enigszins in zijn
vermogen lag, willen behoeden voor alle mogelijke calamiteiten. Hij had zich, zoals
ik veel later te weten

Hugo Pos, Van het een

22
kwam, om mijn broer en mij op royale wijze te laten studeren veel ontzegd, had
zelfs bedankt als lid van de buitensociëteit Het Park, waar hij anders iedere middag
aan zijn vaste tafel een partijtje whist (een bepaalde vorm van bridge) tegen een
uiterst lage inzet ging spelen. Op zijn rol als vader, die het nooit heeft laten afweten,
viel werkelijk niets aan te merken. De lacune van onze relatie school daar niet in.
Waarin dan wel?
Ik herinner mij dat, toen hij voor het eerst met verlof samen met mijn moeder naar
Nederland was gekomen, de hele familie zich ter verwelkoming had verzameld in
het huis van mijn tante Floor aan de Nieuwe Prinsengracht te Amsterdam. Een van
de laatsten die binnenkwam, was mijn oom Jobs, mijn vaders broer. Jobs was de
excentriekeling van de familie, hij had in Amsterdam gestudeerd, maar had na zijn
semi-artsexamen afgehaakt en was verder als een soort alternatieve filosoof zonder
belangstelling voor aards gewin door het leven gegaan. De beide broers moeten
elkaar in geen vijfentwintig jaar, zo niet langer, hebben ontmoet. Na de eerste
hartelijke omhelzing deed mijn vader wat ongemakkelijk. Het was duidelijk dat hij
niet was voorbereid op de uiterlijke verschijning van zijn broer, mager, met baard,
lang haar, pantoffels aan de voeten en gekleed in een ruim zittende sjofele zwarte
jas.
‘Jobs,’ zei mijn vader, ‘zou je mij als oudere broer een plezier willen doen?’
‘Natuurlijk,’ vond Jobs.
‘Scheer dan je baard af.’
Even was het stil. Toen was het de beurt aan Jobs.
‘Coen, zou je mij als jongere broer een plezier willen doen?’
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‘Natuurlijk,’ kwam het van de kant van mijn vader.
‘Trek dan dat verzoek in.’
Deze scène is niet alleen tekenend voor mijn vader, ze geeft ook de behoudende,
zeg maar gerust bekrompen mentaliteit aan die in Suriname toen toonaangevend
was. Het is misschien daaraan te wijten dat ik, groot geworden in een totaal andere
omgeving en vol zelfoverschatting de ideeën van de moderne westerse wereld
tegenover de zijne plaatsend, in een speciale relatie tot hem kwam te staan. Ik
waardeerde hem, ik hield van hem, ik was een trouwe, aanhankelijke zoon, en toch
stak in mijn benadering van mijn vader altijd iets vergoelijkends, iets van nou ja, je
kunt dat en dat wel zeggen, maar ik heb nou eenmaal een bredere, meer wereldse
kijk op de dingen. Daar kwam bij dat mijn vader in zijn gedrag iets aandoenlijks had.
(Ik zie hem nog voor me, zoals hij met zijn onafscheidelijke paraplu onder zijn arm
en zijn buik vooruit de straat overstak en dan, als er een auto uit de verte aankwam,
in dezelfde houding achterwaarts terugdeinsde. En zoals hij elke dag weer, zonder
dat hij er erg in had, de as van zijn sigaar op zijn witte pak morste.) Alles bij elkaar
maakte dat ik, niet in mijn optreden maar in mijn denken, de vader werd van dat
grote kind, dat tegelijkertijd mijn vader, hoeder en beschermer was. Geen wonder
dat ik mij voor dat tweeslachtige uit-de-hoogte-gevoel geneerde en het uit alle macht
de kop indrukte. Maar als er dan toch, of ik er voor uitkwam of niet, sprake was van
een gevoel van meerwaarde, waar berustte dat dan op? Op het feit dat ik meer van
de wereld had gezien dan hij, dat ik aan een Nederlandse universiteit had gestudeerd
en de meesterstitel voor mijn naam had staan, dat ik vrij aardig de weg
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wist in de moderne literatuur? Dat zijn toch allemaal geen dingen om je op te laten
voorstaan en je meer te voelen dan wie dan ook. En waarom had ik dat gevoel niet
ten opzichte van mijn moeder, die voor de wereld buiten geen enkel verlangen
koesterde, het huis aan de Gravenstraat tot haar domein had gemaakt en geen
afleiding of maatschappelijke activiteit nodig had om iets anders dan zichzelf te zijn.
Er bestaat een foto van mijn moeder op achttien- of negentienjarige leeftijd samen
met haar verloofde, een op Rilke gelijkende Hollandse planter die vlak voor hun
huwelijk zelfmoord pleegde. Ik ken zijn naam niet, er is nooit over hem gesproken,
ik weet wel dat mijn moeder, jong als ze was, zich nadien over de talrijke kinderen
van haar ouders heeft gebogen en eerst tien jaar later met mijn vader is getrouwd.
Haar vader, mijn grootvader Morpurgo, was districts-commissaris van het toen nog
moeilijk bereikbare district Saramacca en mijn grootmoeder was een ziekelijke vrouw
die met cognac op de been werd gehouden. Mijn moeder heeft haar taak
overgenomen.
Mijn vader had zijn bureau op de bovenverdieping van ons huis staan. De
bovenverdieping bestond uit een drietal door wanden en deuren van elkaar
gescheiden ruimten. In de middelste ruimte stond het bureau. Verder stonden er
twee kasten met wat boeken en mappen vol langwerpige gele enveloppen, waar
verweerde papieren in werden bewaard. In de andere hoek van de kamer, die voor
het overige leeg was, stond nog een canapé. In een van de andere ruimten woonde
mijn ongetrouwde, lichtgestoorde tante B, Becca van Rebecca, zuster van mijn
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moeder, die na de dood van mijn grootvader Morpurgo in het gezin van mijn ouders
was opgenomen.

Toen ik, het was nog tijdens mijn officiersopleiding, voor een tijdje thuis en wel op
de bovenverdieping zou komen slapen, zei mijn tante tegen Eveline, het Indiaanse
meisje dat bij haar in de kamer aan het voeteneind of misschien wel onder haar bed
sliep: ‘Evie, te meneer Iko sa kon, joe moes weri broekoe jere.’ Evie, als meneer
Hugo straks komt moet je een broek dragen, begrijp je.
Vele jaren later, toen ik al goed en wel rechter was, zou tante Becca, omdat ze
mij op straat met een aantrekkelijke Chinese dame had zien praten, mij een van
haar geliefde, uit de koker van koning Salomo stammende spreuken voorhouden:
‘Een goede naam is beter dan welriekende olie.’
In de andere kamer stond een grote rechthoekige zinken bak, die het reservoir werd
genoemd, waar het regenwater werd opgeslagen om ons in de droge tijd, wanneer
de twee regenbakken op het erf leeg waren, van drinkwater te voorzien.
Na de dood van mijn vader heb ik het bureau moeten opruimen. In een van de
laden vond ik een met een touwtje bijeengebonden stapel brieven die ik mijn ouders
tijdens de oorlog vanuit de meest uiteenlopende landen en plaatsen had geschreven.
‘Opened by censor’, stond op de meeste enveloppen. Wat mij op dat ogenblik
bezielde weet ik niet meer, ik weet alleen dat ik op dat moment een enorme tegenzin
had om met de oorlog en alles wat daarmee samenhing te worden geconfronteerd.
Ik heb één brief eruit gehaald, een dikke die bovenaan lag. Het was de eerste brief
die ik mijn ouders vanuit Finland,
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nadat ik via Delfzijl uit bezet Nederland was ontsnapt, had geschreven. Vrijheid, dat
was het enige waar het toen voor mij op aankwam. Bij het herkennen van die brief
schoot het me allemaal weer door het hoofd, ik werd er duizelig van, al het andere
kon me op dat moment gestolen worden. Gehoor gevend aan die opwelling heb ik
de rest van de brieven aan de vuilnisman meegegeven.
Het merkwaardige is dat iets dat ik in een opwelling van een paar seconden heb
gedaan, mij jaren later blijft achtervolgen, het waarom van die handeling, het
onberedeneerd willen uitwissen van een periode die zich daartoe niet leent, die
integendeel meer en meer wordt gedocumenteerd en tot in de kleinste
bijzonderheden wordt vastgelegd. Ik heb er tot op de dag van vandaag nooit aan
getwijfeld dat ik de goede zaak - Onward Christian Soldiers - heb gediend, waarom
moesten die brieven, die een doorlopend verslag vormen van wat er met en rondom
mij is voorgevallen, dan weg? Was ik misschien bang om in de brieven een portret
van mezelf terug te vinden dat ik niet langer als het mijne zou herkennen en kon ik
daarom de confrontatie met wie en wat ik toen geweest was niet aan? Was het
omdat de authenticiteit van de brieven mijn netjes aangepaste en salonfähige
presentatie van dat verleden dreigde te verstoren en in het honderd te gooien en ik
dat niet kon hebben?
De oorlog, schei toch uit, wat doe ik met die shit,
ik deel mijn leven in, ervóór, erná,
als iemand vraagt wat of er tussen zit
1
toon ik een foto waar ik niet op sta.

1

Hugo Pos: Een uitroep zonder uitroepteken.
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Er waren verder in de laden van het bureau veel papieren en schriften met kwitanties
en aantekeningen over boedels die mijn vader voor familieleden en kennissen in
Nederland en Amerika had beheerd en die voor mij niets belangwekkends bevatten.
Bijna had ik een notitieboekje over het hoofd gezien, waarin mijn vader de laatste
maanden voor zijn dood aantekeningen had gemaakt. Mijn moeder en tante Becca
waren beiden doof en het luide geharrewar tussen die twee kende vaste uren en
patronen. Mijn vader wist zich in de ochtend, als de discussie tussen de twee zusters
hoog oplaaide, daaraan te onttrekken door de straat op te gaan en de verschillende
kantoren, het kantongerecht, het bureau rechtsbijstand voor minvermogenden, het
kantoor van de voogdijraad en de kantoren van diverse advocaten die hij eens zelf
had opgeleid, binnen te lopen. Hij wist het altijd zo te spelen dat hij tegen twaalf uur,
op het heetst van de dag, door een dienstwillige met de auto naar huis werd gebracht.
De verzorging die hij altijd gewend was, tot aan het behulpzaam zijn bij het aan- en
uittrekken van zijn schoenen toe, was er niet minder op geworden, maar het zou
kunnen zijn dat hij stilzwijgend om aandacht vroeg die hij niet kreeg. Het zou kunnen
zijn dat hij, ondanks het feit dat zijn dokter daar niet op zinspeelde, intuïtief aanvoelde
dat zijn einde nabij was en dat hij aan zijn bedrijvige, zorgzame leven iets wilde
toevoegen, zonder dat die seinen door zijn naaste omgeving werden opgevangen.
Het in de la opgeborgen notitieboekje gebruikte hij dan maar als uitlaatklep. Ik
bladerde erin en schrok. Hier was niet de vriendelijke, goedaardige echtgenoot en
vader aan het woord, maar een grimmig iemand, die zich verongelijkt
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voelde, die gauw boos was, geïrriteerd door een kleinigheid, iemand die het
schreeuwen van de twee vrouwen in het huis niet langer in lijdzaamheid verdroeg.
Hun doofheid, waaraan hij toch langzamerhand gewend moest zijn geraakt, hinderde
hem en bracht hem in een isolement, dat hij zich tot dan toe niet had gerealiseerd.
Wat ik altijd had aangezien voor een zich niet los kunnen maken van zijn oude
kantoor, het kantongerecht, was in feite meer dan dat. Het was tevens een vlucht
uit het huis, dat tegelijkertijd zijn enige toevlucht en geborgenheid was.
Ik zat in zijn bureaustoel, een stoel met een zitting die je omhoog en omlaag kon
draaien - een spelletje waar ik als kind dol op was - en hield op met lezen. Er was
niemand in de kamer, niemand had mij in het notitieboekje zien bladeren. Ik draaide
naar links en naar rechts om me daarvan te overtuigen, er was G.z.d. geen sterveling
die het had gezien. Ik voelde aan dat ik daarmee niet door mocht gaan, deze
aantekeningen waren niet voor mij bedoeld, ze waren voor niemand bedoeld, het
waren wegwerp-aantekeningen, die mijn vader, als de dood niet zo snel was
gekomen, vast en zeker zou hebben vernietigd. Ik heb lange tijd geloofd dat ik er
goed aan heb gedaan om het notitieboekje verder ongelezen te laten. Het beeld
van mijn vader dat ik wilde bewaren is dank zij dit besluit ongeschonden gebleven.
Kort na de dood van mijn vader hebben mijn moeder en haar zuster het huis
opgegeven en een gemeubileerde bovenwoning gehuurd. Ze namen heel weinig
mee. Er is toen een veiling gehouden en het meubilair is verkocht. Om de een of
andere mij onbekende reden was er geen koper voor het bureau van mijn vader.
De veiling staat me
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nog bij: het was een pijnlijk proces om machteloos te moeten toezien hoe het ene
meubel na het andere, waaraan stuk voor stuk onuitwisbare beelden kleefden, in
handen van doodvreemden overging - de spiegelkast, waarvoor mijn moeder een
groene crêpe de chine avondjurk had staan passen voordat ze naar de
nieuwjaarsreceptie op het gouvernement ging (en hoe ik haar vanuit een hoekje
van de slaapkamer stilletjes had bespied en bewonderd), de mahoniehouten canapé
in de zelden gebruikte door de dichte gordijnen donkere voorzaal, waarachter ik
was weggekropen toen mijn vader mij Vigo had genoemd, een benaming die mij,
waarom weet ik niet meer, in ontroostbare ellende stortte (waarna het heel wat
moeite kostte om mij weer vanachter die canapé vandaan te krijgen), het
voetenbankje, de schommelstoelen, ik kan zo wel doorgaan. Ik weet nog dat het
me hinderde dat er zo laag op de meubels werd geboden, het kwam op me over
als een persoonlijke belediging, ik had liever gezien dat we alles maar aan het Leger
des Heils hadden meegegeven.
Het huis is aan het Planbureau verkocht dat het na een ingrijpende en met stijl
en stand spottende verbouwing heeft betrokken. Gemakshalve is het bureau van
mijn vader er blijven staan. Sindsdien circuleerden er regelmatig geruchten dat de
oude Pos er op de bovenverdieping spookte. Ik heb er nooit geloof aan willen
hechten, heb ook nooit een van de personen die beweerden hem te hebben gezien
ernaar gevraagd. Als ik zelfs zijn aantekeningen in het notitieboekje niet heb willen
lezen, wat voor zin zou het dan kunnen hebben om de boodschappen van een
spook op te vangen. En als hij, of beter het, me iets te
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zeggen zou willen hebben, waarom dan juist via het personeel van het Planbureau
met wie hij nooit enige bemoeienis heeft gehad. Gesteld dat ik in zijn verschijning
zou moeten geloven, dan moet ik aannemen dat de boodschappen die hij uitzond
niet voor mij waren bedoeld. Maar voor wie dan wel? Of ging het misschien niet om
boodschappen, maar om een bevestiging van trouw, eindeloze trouw aan een leven
dat zich rondom het huis in de Gravenstraat heeft afgespeeld? Het leven van een
praktizijn, van een rechter, van een voorzitter van de kerkeraad, van de voogdijraad,
van een echtgenoot, van een vader van twee zonen, en, hoe gek het vandaag de
dag ook mag klinken, van een Surinamer pur sang, die het niet kon laten om de
loop van de gebeurtenissen in het land ook na zijn dood te blijven volgen. Maar
waarom juist mijn vader? Er zijn toch talloze anderen die met onzichtbare draden
aan het gebeuren om hen heen waren verbonden, actieve figuren, die niets liever
zouden hebben gewild dan doorgaan, continu in beweging blijven, en die nu voor
altijd tot zwijgen zijn gebracht.
De directeur van het Planbureau, die de efficiency en de wetenschappelijke
standing van zijn bureau aangetast zag door de praatjes van zijn personeel, stelde
me voor om een paar nachten op de bovenverdieping van het kantoor te komen
doorbrengen. Hij zou dan voor een gemakkelijke bank met klamboe en al zorgen.
Een krankzinnig idee. Alsof ik mee zou willen werken aan de ontmaskering van mijn
vader. Want daar zou het op neer zijn gekomen. Het geloof dat de oude Pos zich
op de een of andere onstoffelijke manier manifesteerde, had ik de wereld uit moeten
helpen. Daar trapte ik niet in. Of ik mijn vader of wat voor
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mijn vader doorging even aan zijn verstand wilde brengen dat er nu een eind moest
komen aan dat gestoei. De zoon die zijn vader vaderlijk, beter wetend, zeg maar
gerust uit de hoogte toespreekt. Hoe haalde de directeur het in zijn hoofd om me
zoiets te vragen.

Het geheugen
Slechts een slang bevrijdt zich van zijn oude
huid, zodat zijn ziel kan groeien. Wij
zijn geen slangen, wee! de huid behouden
wij, de ziel verwisselen we. Jij,
Jij, geheugen, richt en ment het leven met jouw
reuzenhand, als een getoornd
ros: vertel mij wie in het verleden
deze huid, dit lichaam heeft bewoond.

(Nicolay Goemiljow: De giraffe. Vertaling: Hans Boland)
Jaren later, ik was toen al in de zestig en definitief in Amsterdam woonachtig, kreeg
ik het bericht dat het huis aan de Gravenstraat was afgebrand. Op deze leeftijd
begint een mens al te wennen aan het wegvallen van vrienden en bekenden. Met
het wegvallen van het huis verdween een bijna onmisbaar steunpunt om mijn
herinneringen aan op te hangen. Maar dat was het ergste niet. Langzaam drong
het tot me door dat met het wegvallen van het huis ook aan het spoken van mijn
vader een eind was gekomen. Ik had het gevoel dat mijn vader nu eerst echt was
gestorven en dat hij in die tussenperiode,
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tussen zijn eerste en zijn tweede dood zal ik maar zeggen, alsmaar geprobeerd
heeft iets aan mij door te geven. Dat is hem niet gelukt, door mijn halsstarrig ongeloof
was ik voor hem onbereikbaar geworden. Ik begrijp nu pas wat mij ertoe heeft
gebracht om het notitieboekje weg te doen zonder zijn aantekeningen te willen
lezen. Dat was niet uit piëteit van de zoon jegens zijn overleden vader, het was uit
zelfbehoud, het niet willen weten wat de vader van de zoon dacht.
Ik begin er achter te komen dat hij, zonder dat ik er enig vermoeden van had, al
die tijd heeft geweten wat de barrière tussen ons vormde, mijn misplaatste
hoogmoed, mijn slecht onder controle gehouden intellectuele snobisme, mijn
doorzichtige pogingen om in de harten van eenvoudige Surinamers net zo'n plaats
zoals hij die innam te veroveren. De intimiteit, waarvan ik aannam dat die er niet
was, was er wel. Ze sloot om me heen, dekte me toe, ik moet al die jaren kippig,
bijziende zijn geweest. Ik had het allemaal - als ik niet zo'n schijtlaars... nee, dat
was het niet, het was geen lafheid, het was een vorm van koppigheid, het niet willen
loslaten van een vooropgezet idee, ook al ging het vasthouden daaraan ten koste
van mijzelf - in het notitieboekje kunnen lezen.
Ik verbeeld me dat Martin - ik was hem al bijna vergeten - ongedurig op een stoel
heen en weer zit te schuiven.
‘Blijft het raadsel van de brand,’ lees ik van zijn lippen.
Inderdaad. Er is in den beginne aan brandstichting gedacht, omdat het Planbureau
met zijn grootschalige plannen niet ieders sympathie wegdroeg. Gegronde
aanwijzingen daarvoor zijn nooit gevonden. Vast staat dat de
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brand in de nacht op de bovenverdieping is ontstaan, terwijl zich geen personeel in
het kantoor bevond. De brandweer achtte de mogelijkheid niet uitgesloten dat een
sigarettepeuk, die is blijven smeulen en met asbak en al in de prullenmand naast
het bureau werd gevonden, de oorzaak van de brand is geweest. Vreemd, wie doet
nou zoiets.
Ik ben niet bij machte om Martin een antwoord op zijn vraag te geven.
Dan begint het in mijn achterhoofd te zoemen: Zou de oude Pos dan toch...
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Rosheuvel
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U zult u over al wat leeft ontfermen. (Lied van de Neushoorn.)
Boeddha
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Mijn jonge vriend Alexander, die mij als zijn leermeester beschouwt, vroeg me of er
enig verband bestaat tussen de wispelturigheid van het geweten en die van het
geheugen. Gewoontegetrouw geef ik op zo'n vraag niet meteen antwoord. Ik loop
er meestal dagen mee rond. Dit keer heeft het jaren geduurd. Het toeval wilde...
Ik maak een sprong in de tijd. Het is avond en om en nabij zeven uur. Boven de
gedekte tafel in de eetkamer brandt de gaslamp, een witgloeiend kousje omgeven
door een ronde glazen kap waaraan slierten gekleurde kralen wiebelen. Ik ben zes
of zeven jaar, heb zojuist mijn boterhammen (in Suriname eten we 's middags warm)
opgegeten en blijf aan tafel zitten. Of ik een spelletje halma kom spelen, vraagt mijn
broer. Nee, ik ben volledig in beslag genomen door wat zich voor mijn ogen afspeelt.
Ik weet niet meer wat voor seizoen het toen was, regentijd, droge tijd of iets
daartussen, maar ik weet nog heel goed dat onnoemelijk veel glanzende zwarte
torren avond aan avond rondom de lamp zwermden. Als ze tegen de onderkant van
de lamp aan vlogen, daar waar het gloeiend heet is, hoorde je een tik en met
verschroeide vleugels vielen ze dan naar beneden in een kom met water die mijn
moeder, om ze op te vangen, recht onder de lamp had geplaatst. Honderden torren
moeten op die avonden verwoed tegen de lamp zijn gevlogen en naar beneden
gestort. Daar aangekomen probeerden ze tevergeefs via elkaars rug tegen de gladde
rand van de kom omhoog te klauteren. Telkens vielen ze in het water terug, waar
het een gewriemel van jewelste was. Ik zag ze daar met hun poten druk spartelen,
totdat ze het tenslotte opgaven en
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alle beweging ophield. De lijken, maar bij dode torren spreek je geloof ik niet van
lijken, dreven op het water. Het waren er zoveel dat je het water niet eens meer
zag, het was één grote massa torren, naast, tegen en op elkaar, de oogst van één
avond. Medelijden met de torren kwam niet bij mij op. Als mijn moeder de lamp zou
hebben uitgedaan om de torren te sparen - ze had bijvoorbeeld een kaars kunnen
aansteken - zou ik vast en zeker zijn gaan jengelen en net zo lang hebben gedreind
tot ze de lamp weer zou hebben aangestoken. De torrenplaag, want zo werd de
invasie van de torren door de grote mensen genoemd, duurde maar één week. Toen
ze niet meer kwamen, verdween de kom met water weer van tafel. Niemand, behalve
ik, scheen ze te missen. ‘Komen ze volgend jaar weer terug?’ vroeg ik moeder. Ze
stelde me gerust, het volgend jaar en alle daarop volgende jaren zouden de torren
terugkomen. Het maakte voor mij weinig uit dat het dan andere torren zouden zijn,
een nieuwe lichting, om dit voor herhaling vatbare spel met de lamp en de kom voort
te zetten.
Van de honderden torren die ik in de kom had zien vallen is er één mij bijgebleven.
Deze ene stortte, na tegen de lamp te zijn aangevlogen, ruggelings naar beneden
en was, in het water beland, niet in staat om zich om te keren en net als de andere
nog een poosje bedrijvig rond te zwemmen. Deze ene bleef op zijn rug liggen en
spartelde alsmaar verschrikt met zijn pootjes. De aanblik van zijn totale hulpeloosheid
moet mij hebben geroerd, want ik zocht naar een luciferstokje, stak dat uit naar de
tor, die zich na veel vergeefse pogingen eindelijk daaraan vastklampte, en keerde
hem om. Weer op zijn buik terechtge-
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komen voelde de tor zich in zijn element, hij was niet langer de hulpeloze,
beklagenswaardige, zielige outsider, hij was weer één met de andere, hij mocht nu
net als zij nog een tijdje rondzwemmen voor hij het, net als de andere, moest
opgeven.

Voor mij persoonlijk was de tocht een ware verrassing, omdat ik midden in de jungle
luitenant mr. Hugo Pos ontmoette. Hij was de zoon van de toen in Suriname bekende
mr. C.S. Pos, lid van het Hof van Justitie met wie mijn vader jarenlang gewerkt had.
Hij was in november 1943 vanuit Suriname naar Australië vertrokken voor een
NICA-bestuursopleiding in Brisbane, die hij met succes beëindigde en daarna als
NICA-bestuursambtenaar in de bevrijde gebieden te werk werd gesteld. Later zou
ik hem weer in Morotai ontmoeten. Hij vroeg mij natuurlijk onmiddellijk hoe het met
mijn vader ging en of ik van plan was na de oorlog in Indië te blijven. Ik antwoordde
dat het met mijn oude heer goed ging en dat ik inderdaad van plan was na de oorlog
in Indië te blijven.
Deze passage komt voor in het in 1989 verschenen boek Van West naar Oost van
mr Ch. A. Rosheuvel. Het beschrijft aan de hand van een goed bijgehouden dagboek
zijn wederwaardigheden als lid van een Curaçaose Rode Kruis-colonne tijdens de
oorlog in de pas bevrijde gebieden van het voormalig Nederlands Oost-Indië. De
naam Rosheuvel klinkt mij als muziek in de oren. Het is de naam van een
ontzagwekkende figuur uit mijn kinderjaren. De vader van de schrijver was een
formidabel gebouwde man die, zoals de aangehaalde passage vermeldt, jarenlang
met mijn vader heeft samengewerkt. Rosheuvel senior fungeerde als deurwaarder
tevens ordebewaker op de
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zittingen van het kantongerecht. Mijn vader was de rechter. In die kwaliteit zat hij in
een door de zon verweerde groenachtige toga aan de langwerpige tafel, die bedekt
was met een totaal verlept groen kleed. Vader Rosheuvel, in kaki politie-uniform
gekleed, stond. Zover mijn herinnering reikt, stond vader Rosheuvel altijd. Ik heb
hem tenminste nooit zien zitten, ook niet als hij 's middags met een tas vol stukken
bij ons thuis in de Gravenstraat kwam en daar tot op zijn rug zwetend een glas
ijskoud water - het kan een enkele keer ook bier zijn geweest - met machtige slokken
naar binnen goot. Het kantongerecht aan de Grote Combéweg, waar onze beide
vaders werkten, was een wijd op stenen bogend houten gebouw dat nog uit de oude
koloniale tijd stamde. Van de straat af keek je tegen een open galerij aan, waarachter
de zittingzaal lag. Een bakstenen trap met aan weerskanten houten leuningen leidde
van de begane grond naar de galerij. Als er zitting werd gehouden wemelde het op
de galerij van belangstellenden die zich in de propvolle zittingzaal geen staanplaats
- zitplaatsen had je er niet - hadden kunnen veroveren. Gaf iemand onder het publiek
al te luidruchtig van zijn instemming of misnoegen met een uitgesproken vonnis
blijk, dan was het Rosheuvel die, zonder dat mijn vader het twee keer behoefde te
zeggen, de rustverstoorder met een schop tegen zijn achterwerk vanuit de galerij
via de trap de straat op flikkerde. In mijn kinderlijke verbeelding was het de verticale
Rosheuvel en zeker niet mijn horizontale papa, die het zittinggebeuren beheerste.
Het gewelddadige, dat zonder overgang van het ene moment op het andere los kon
barsten, deed mijn bewondering voor hem toenemen, ik achtte hem zelfs in staat
om
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zich met Jack Dempsey die de Fransman Carpentier knock-out had geslagen, te
meten.
Dit korte resumé moet voldoende zijn om te kunnen begrijpen dat mij de tranen in
de ogen sprongen, toen ik daar op het eiland Biak in Nieuw Guinea midden in de
oorlog geheel onverwacht zijn zoon ontmoette. We zijn elkaar om de hals gevallen,
verhalen van vroeger werden opgerakeld, voor een kort ogenblik hebben we ons
verplaatst in de vredige wereld van een Suriname van weleer. Zo en niet anders
moet het zijn toegegaan. Helaas, ik kan mij jammer genoeg van deze toch zo dierbare
ontmoeting niets, maar dan ook niets meer herinneren. Ik herlees de passage twee,
drie keer, bekijk de foto's waarmee het boek rijkelijk is verlucht - ja natuurlijk herken
ik de stranden van Biak, de aan flarden geschoten kokosbomen, de Papoea's, de
uniformen -, maar van de ontmoeting met Ch. A. Rosheuvel, de zoon, staat mij niets
meer bij. Nog voor het boek was uitgekomen, had de schrijver me gebeld en me
verteld dat mijn vader en ik in zijn boek voorkwamen. Ik heb dus alle tijd gehad om
me bij voorbaat te verkneukelen om het plezier dat me te wachten stond. En nu, in
plaats van plezier, het ontnuchterende gevoel dat van wat eens een heerlijk
ontspannen moment van herkenning in een geladen tijd moet zijn geweest, niets is
blijven hangen. Stel dat ik voor een enquête-commissie zou moeten verschijnen en
mij de vraag zou worden gesteld of wat Rosheuvel junior zo levendig beschrijft op
waarheid berust, dan zou ik, zo waarlijk helpe mij God Almachtig, daarop slechts
kunnen antwoorden: ‘Heren, ik weet het niet.’ ‘Maar u weet toch dit en dat,’ zou een
lid van de commis-
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sie dan kunnen opmerken en mij met allerhande details uit die periode op weg willen
helpen. Ja zeker, ik weet dat en ik weet dat, ik weet nog dat generaal Buurman van
Vrede mij zijn zwembroek leende zodat ik met de verpleegsters van de ATS, de
Auxiliary Transport Service, die de gewonden kwamen ophalen, kon gaan zwemmen,
ik weet nog dat majoor Uffelie, die vroeger bij de Borsumij werkte, het vat beheerde
waar de Papoea's de afgesneden oren van de gedode Jappen kwamen deponeren
om de daarvoor uitgeloofde beloning - een rupiah per oor - in ontvangst te nemen,
ik weet zelfs nog de naam van het hoofd van de NICA, Raden Mas Abdoelkadir
Wirdjohamidjojo, die op een geïmproviseerde feestavond de Amerikaanse kolonels
versteld deed staan door de wijze waarop hij, gewapend met een sarong, klassieke
Javaanse dansen voor zijn gasten uitbeeldde. Ik weet nog veel meer, mijn hoofd is
een opslagplaats van de meest minuscule herinneringen die naar believen
ronddwarrelen, dan weer gaan liggen of me bestoken, maar juist deze éne, die een
bijzondere plaats daartussen zou moeten innemen, is mij ontschoten.
De zittingzaal herken ik onmiddellijk. Het is de speelplaats van de Conradischool,
mijn oude fröbelschool op de Hoek van de Heren- en de Malibatrumstraat. Ze wordt
tegen de stralen van de zon afgeschermd door een wijdvertakte amandelboom,
dezelfde waar wij - dat wil zeggen als jongetjes - tijdens het speelkwartier in klommen.
Er is in de loop der jaren weinig veranderd, van de mij van oudsher bekende
omgeving ontbreekt alleen het magazijn. Dat was het met fietsen, rommel en
timmergerei
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volgepropte opberghok, waar wie zich in de les misdroeg voor een uur of wat werd
opgesloten. Het stelde al in onze tijd als plaats van isolement niet veel voor, de
vensters waren er niet op berekend om tegen een klein duwtje van binnenuit enige
weerstand te bieden. Ik neem aan dat mevrouw Conradi tegen geringe kosten het
magazijn had kunnen doen opknappen, maar dat ze bij nadere overweging daarvan
moet hebben afgezien. Wie van ons bestand bleek tegen de verleiding om zich op
zo'n eenvoudige manier aan de door haar opgelegde straf te onttrekken, was al een
goed eind op weg om later een karaktervast lid van onze gemeenschap te worden.
Tweeërlei redenen zullen tot het besluit hebben geleid om de zitting juist op deze
plek te doen plaatsvinden. Ten eerste was deze plek bij uitstek geschikt om de
gedachten terug te voeren naar het tijdvak waarin de geïncrimineerde handelingen
waarvoor ik terechtstond zouden zijn gepleegd. En in de tweede plaats bracht men
door de keuze van deze plek een gepast eerbetoon aan de nagedachtenis van
wijlen mevrouw Conradi, wier naam ten onrechte niet in de encyclopedie van
Suriname is opgenomen.
Hoe geruststellend deze omgeving mij op het eerste gezicht ook mocht voorkomen,
de omstandigheden waaronder ik mij bevond waren evenwel niet van dien aard dat
ik mij op mijn gemak voelde. Gewend als ik was aan de voor alle gezindten geldende
onderscheiding tussen het aardse en het hemelse gerecht, was ik mentaal in het
geheel niet voorbereid op wat mij nu overkwam. Ik realiseerde mij dat ik niet sliep,
niet droomde, niet in een roes verkeerde en dat ik alle indrukken die op mij afkwamen
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kon herkennen en benoemen. De mogelijkheid dat ik dood was verwierp ik eveneens
en dit gegeven leidde ik af uit het feit dat ik nog geen kwartier geleden had
geürineerd. Realist als ik altijd ben geweest in de trant van ‘make the best of it’,
besloot ik niet toe te geven aan waanideeën, maar het vreemde onbekende gebeuren
manmoedig tegemoet te treden.
De drie rechters zaten zwijgend op de vierde trede van een ladder die tegen de
stam van de amandelboom aan stond. De openbare aanklager had ter rechterzijde
van de ladder op een groene vuilnisbak plaatsgenomen. Ikzelf zat op een jute zak
die op de grond vlak voor de ladder was gespreid. Waar mijn advocaat zich ophield,
wist ik niet; eerst toen de zitting een aanvang nam hurkte die op de zak naast mij
neer.
Nadat ik aan de rechters mijn naam, voornaam, leeftijd - 76 jaar - en beroep geen - had opgegeven, nam de openbare aanklager het woord. Hij vatte in het kort
samen wat zich vijftig, wat zeg ik, zeventig jaar geleden ten huize van mijn ouders
aan de Gravenstraat had afgespeeld en vorderde in een vurig requisitoir dat de
verdachte - dat ben ik dus - schuldig zal worden bevonden aan het misdrijf van
torricide, ‘een misdrijf zo hemeltergend dat het niet aan verjaring mag zijn
onderworpen. Ook al zou men ter verdediging willen aanvoeren dat de handelwijze
van verdachte zich heeft beperkt tot de Hydrophilus ater, dan nog doet dat niet af
aan het feit dat deze groep een onverbrekelijk deel uitmaakt van onze insektenorde,
die er prat op gaat door tenminste driehonderdduizend soorten te worden
vertegenwoordigd. En wee degeen die onderscheid zou willen maken tussen
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waardevolle en minder waardevolle soorten van onze orde. Wee degeen die zwicht
voor het tor-, ja diervijandig criterium dat alleen dat wat goed is voor het genus mens
in stand moet worden gehouden. Wee degeen die de lessen van deze bezoedelde
en ontluisterde eeuw niet heeft kunnen en willen begrijpen.’
Hier is niet langer een ambtelijke openbare aanklager aan het werk, het is een
boetprediker die de pijlen van zijn gramschap over mijn hoofd heen de wereld in
slingert. Terwijl hij zo oreert, is hij op zijn achterpoten gaan staan, zijn lichaam maakt
een scherpe hoek van dertig graden met het deksel van het vuilnisvat, zijn op en
neer gaande kaken geven aan de zinnen, die hij al kauwend uitspreekt, een nog
dreigender karakter, zijn antennes schuimen onrustig de hele omgeving af. Met
kloppend hart wacht ik op de genadeloze eis die op een dergelijk requisitoir zal
moeten volgen.
Er komt geen eis. In zijn tot de ganse torheid gericht betoog schijnt hij mij vergeten
te zijn. Of ben ik in zijn ogen zo onbelangrijk, zo nietig geworden dat hij zich niet
langer verwaardigt zich om mij te bekommeren? Ik zal het niet te weten komen. Hij
vouwt zijn voor- en achtervleugels op zijn rug, trekt zijn kop met de vooruitgestoken
hoorn in en gaat weer zitten. Maar nu het eenmaal toch zo is gelopen dat ik voor
het tribunaal heb moeten verschijnen, wil ik weten waar ik aan toe ben. Dit is toch
iets waar elke verdachte recht op heeft, te mogen weten wat hem boven het hoofd
hangt. Ik wil opstaan om tegen deze inbreuk op de normale rechtsgang te
protesteren, maar voordat ik nog goed en wel overeind ben gekomen, hoor ik de
president zeggen: ‘Het woord is aan de raadsvrouw
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van verdachte.’ Het dringt tot me door dat ik in een wereld ben terecht gekomen die
ik niet langer door heb. Zelfs het onderscheid van de seksen, dat een mens toch
intuïtief is ingegeven, is mij komen te ontvallen.
Een raadsvrouw, goed dan. Gespannen luister ik wat ze tot mijn verdediging zal
aanvoeren. Het ligt het meest voor de hand dat ze zal zeggen dat wat ik zeventig
jaar geleden heb uitgespookt toen nog geen strafbaar feit was en dat deze eeuw
haar ware gedaante toen nog niet had getoond. Maar mijn raadsvrouw gooit het
niet over die boeg. Ze begint aan een ellenlang pleidooi dat erop neerkomt dat de
torren in hun onstuitbare drang naar het licht hun eigen dood hebben gezocht. ‘Hier
is geen sprake van torricide,’ zegt ze, ‘de massale dood van de torren moet worden
gezien als een vorm van collectieve zelfdoding zoals zich dat in de geschiedenis
van mensen en dieren al ettelijke malen heeft voorgedaan.’ Ze verwijst naar de
joden in Massada, naar de zwarte volgelingen van Reverend Jones in Guyana, naar
de pingo's en de lemmingen... Ze komt tot de slotsom dat het tribunaal zich dient
te onthouden van het doen van een uitspraak teneinde de toch al niet optimale
samenleving tussen mens en tor, die door de natuur op elkaar zijn aangewezen,
niet verder te verstoren.
Met gebogen hoofd heb ik naar de woorden van mijn raadsvrouw zitten luisteren.
Nicht der Mörder, aber der Ermörderte ist schuldig, het boek van Franz Werfel, dat
ik in mijn gymnasiumtijd heb gelezen en waarvan ik alleen de titel heb onthouden,
speelt me door het hoofd. Als zij is uitgesproken en evenals de openbare aanklager
haar vleugels heeft opgevouwen, geeft de president mij het
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woord. Eerbied voor de rechterlijke macht is me van kind af aan bijgebracht en
werktuiglijk probeer ik snel overeind te komen alvorens het woord tot hem te richten.
Maar nog voor ik goed en wel van de grond ben opgekrabbeld, legt iemand van
achteren beide handen op mijn schouders en drukt mij met kracht omlaag. Als ik
mij verontwaardigd omdraai om die persoon af te blaffen, zie ik tot mijn grote
verbazing dat het niemand anders is dan Rosheuvel.
‘Rosheuvel.’
‘Ja zeker.’
‘Wat voer jij hier uit?’
‘Nog altijd hetzelfde. Ze hebben vergeten me te pensioneren en ik zal wel gek
zijn ze daar attent op te maken.’
‘Wie bedoel je met ze?’
‘De nieuwe machthebbers. Het land is naar de knoppen, het leven is moeilijk
genoeg. Blijf jij nu maar zitten en houd je koest. Ik heb de president verteld dat jij
een zoon bent van een van zijn voorgangers. Daar heb je deze humane behandeling
aan te danken. Anders...’ Hij maakt met zijn vlakke hand aan zijn keel een
veelzeggend gebaar.
‘Zodra de president straks de zitting heeft gesloten, zal ik je met een trap tegen
je kont het erf afschoppen. Daar kan ik niet onderuit, het is het enige onderdeel van
het oude protocol dat ze overeind hebben gelaten.’
‘Stilte daar.’
‘Nee dank u, Edelachtbare. Ik heb niets toe te voegen aan wat mijn raadsvrouw
naar voren heeft gebracht.’
De zitting is afgelopen. De rechters trekken zich terug in raadkamer. Of er een
uitspraak komt is niet zeker. Met
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een schop tegen mijn achterwerk vlieg ik de straat op.
De straten van Paramaribo zijn verlaten. Het huis aan de Gravenstraat 5 staat er
niet meer. Afgebrand. Op de hoek van de Grote Combé en het Plein stond tot voor
kort het kantongerecht, de residentie van mijn vader en Rosheuvel. Afgebrand. Het
land gaat naar de knoppen. Hoe zit dat? Om daarachter te komen begeef ik mij naar
het huis waar de familie Rosheuvel eens heeft gewoond. Het is een eenvoudig
houten huis aan de ietwat verscholen Grote Hofstraat. Op het pleintje voor het huis
staat nog altijd, de eeuwen trotserend, een zeer grote waaiboom. Aan de deur van
het huis is een ouderwetse koperen klopper bevestigd. Klopper en boom geven me
moed, ze getuigen van een verleden dat nog niet voorgoed voorbij is. Ik klop aan,
een jonge vrouw doet open. Het is zeven uur in de avond en al aardig donker.
‘Wie moet u hebben?’ vraagt de vrouw.
‘Ik ben op zoek naar iemand die hier vroeger heeft gewoond.’
‘Toch niet meneer Rosheuvel?’
‘Ja, die bedoel ik.’
‘Sedert het kantongerecht is afgebrand komen hier geregeld mensen naar hem
vragen. Om ze te helpen. Vreemd hoor. Ze zeggen dat hij is blijven rondspoken. Ik
ben niet bijgelovig, maar toch. Hebt u hem gekend?’
‘Ja, als kleine jongen.’
‘Nou, als ik u aankijk moet dat wel heel lang geleden zijn geweest. Maar komt u
toch binnen. Ik kan een oude man zoals u niet op straat laten staan. U ziet er
vermoeid uit. U hebt zeker een lange dag achter de rug. Wat zal het
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zijn, limonade, Seven Up, een Parbo? Kinderen, geef meneer een handje.’
Ik neem plaats aan de tafel en krijg een glas limonade voorgezet. Boven de tafel
hangt een ronde, witte ballon.
‘Gaslicht?’
‘Nee, hoe komt u erbij. Dat was nog in de tijd van onze voorouders.’
Het wemelt er die avond van de torren. Ik herken ze. Het zijn dezelfde glanzend
zwarte torren van vroeger. Ook de kom vol water onder de lamp ontbreekt niet. De
torren die tegen de lamp aan vliegen en hun vleugels verschroeien, vallen zoals het
hoort in de kom. Een van de dreumesen probeert met een luciferstokje een tor die
op zijn rug is terechtgekomen en hulpeloos met zijn poten spartelt overeind te helpen.
Het lukt hem zowaar. Ik kijk gefascineerd naar de spasmodische bewegingen van
de ten dode gedoemde tor. Verbeeld ik het me, of lijkt hij op de humane president
van de rechtbank. Hij moet het zijn. Hij is het.
‘Sorry, Edelachtbare.’
Hij hoort me niet eens. Ik sluit mijn ogen.
Zonder de limonade te hebben opgedronken loop ik de straat op. Er komt geen
vonnis, dat hele tribunaal was een paskwil, een aanfluiting op het gênante af van
het laatste oordeel. Ik zou me opgelucht moeten voelen, een café binnenlopen,
glazen bier bestellen, een rondje geven. Maar in plaats daarvan zit ik met mijn hoofd
tussen mijn handen op een stoep van een huis in een buitenwijk van de stad. Als
ik mijn hoofd ophef wordt het al licht, de hanen kraaien hun kokoriko, vensters en
deuren gaan open. Ook in mijn moede hoofd begint het lichter te
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worden. Vage, schemerige contouren waar ik geen touw aan vast kan knopen,
nemen duidelijke vormen aan. Al die mensen van wie de vrouw me heeft verteld
dat ze op zoek zijn naar Rosheuvel - en daar zullen ze allemaal net als ik wel een
goede reden voor hebben - moeten zich gaan verenigen in een hechte organisatie:
THE ROYAL ROSHEUVEL SOCIETY. En de torren dan? Ja, natuurlijk, in de statuten zal
dat alles haarfijn worden geregeld. Onderscheid, wat zeg ik, discriminatie, is uit den
boze, moet de wereld uit. Ik mag niet langer bij de pakken blijven neerzitten. Er is
nog heel wat werk aan de winkel. Kop op.
Alexander is erg ingenomen met de idee en heeft me gevraagd of hij het logo voor
de Rosheuvel Society mag ontwerpen. Hij wou ook al meteen met shirtreclame
beginnen, maar daar heb ik een stokje voor gestoken. Ik vind dat te uitbundig. Ik
voel meer voor het uitschrijven van een dag van nationale rouw voor de onder zulke
tragische omstandigheden omgekomen president van de rechtbank.
Requiescat in pace.
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Het keerpunt
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‘We can do without certainty’
(Hans Reichenbach: The Rise of Scientific Philosophy)
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Nog niet zo lang geleden werd ik door Paul Witteman van de VARA aangezocht om
in zijn tv-programma Het Moment op te treden. Het uitgangspunt van dit programma
is, zo heb ik het tenminste begrepen, dat de te interviewen personen een bepaalde
gebeurtenis aangeven die een keerpunt in hun leven heeft bewerkstelligd. Paul
Witteman, althans een van zijn medewerkers, was mij op het spoor gekomen door
een fragment uit het boek Oost en West en Nederland. In dit boek vertel ik aan Jos
de Roo van de Wereldomroep over mijn jeugd in Suriname en wat mij verder in het
leven zoal is overkomen. Het fragment waar het om ging behelsde een episode kort
na de capitulatie van Japan. In deze chaotische periode werd ik - ik was toen een
tweede luitenant in het KNIL - vanuit Batavia/Jakarta naar een kampement bij een
klein vliegveld buiten de stad gedirigeerd om een overspannen geraakte vaandrig
te gaan vervangen. In het kampement trof ik onder de gevangenen een Indonesische
journalist aan. De man had brandwonden op zijn rug. Hoe het met de journalist is
afgelopen en wat mijn rol in deze geschiedenis is geweest, heb ik toen in de ik-vorm
aan Jos de Roo verteld. Ik had weinig zin om dat nog eens dunnetjes over te doen
en van een optreden in het programma is het niet gekomen.
Wat bracht mij er eigenlijk toe om me zo terughoudend op te stellen? Toen ik mijn
weergave van deze episode in het boek van De Roo erop nalas, drong het tot me
door dat mijn feitelijke relaas klopte, maar dat ik het meest wezenlijke, de verhouding
tussen de journalist en mij, had weggelaten. Daar kwam het voor mij juist op aan,
de in de tijd van nauwelijks twee weken gegroeide verhouding, de aan
‘Seelenverwantschaft’ grenzende band tus-
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sen hem als gevangene en mij als bewaker. Ik had ineens schoon genoeg van de
feiten en niets dan feiten, ik wilde de opkomende vriendschap tussen de journalist
en mij, een van de weinige pluspunten na jaren van oorlog en haat, centraal stellen,
en daar vond ik bitter weinig van terug in het bewuste fragment. Dat lag niet aan
De Roo, dat lag aan mij.
Bij het oprakelen van gebeurtenissen die zich veertig jaar geleden in een bewogen
periode hebben afgespeeld, is alle nadruk op de eigen persoon komen te liggen,
op dat wat ik zelf had meegemaakt. Ik hoedde mij ervoor mij in een ander, in dit
geval de journalist, te verplaatsen, bang als ik was dat mijn geheugen met mij op
de loop zou gaan, zich op zijpaden zou begeven en zo mijn verhaal minder authentiek
zou maken.
Om te kunnen verduidelijken waar het mij om te doen is, om mij los te wrikken
van de knellende banden van de ik-vorm, heb ik in wat ik nu ga vertellen doelbewust
de tot vervelens toe aan het woord zijnde ik-figuur verlaten en mijn toevlucht
genomen tot de derde persoon. Omgedoopt tot Jan - ik heb de verleiding kunnen
weerstaan om hem Jean-Christophe te noemen - geef ik hem de speelruimte die ik
mijzelf in werkelijkheid heb moeten ontzeggen. Jan wordt dan de personificatie van
een soldaat de bonne volonté, met een groot hart en een geweer in zijn handen.
Het gaat er niet om of zijn werkelijkheid misschien minder authentiek is dan de mijne,
wat telt is het feit dat zijn waarheid overdraagbaar is, in woorden en beelden is te
vatten en verder reikt dan de mijne.
Vroeger, toen de kranten nog feuilletons brachten, kon het voorkomen dat de
lezer midden in het verhaal
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viel. Precies zoals dat bij een kijker van nu het geval is, die een televisieserie niet
van het begin af aan heeft gevolgd. Dat wat men heeft gemist werd en wordt soms
verholpen door een korte samenvatting van het voorafgaande. Met dit voor ogen
zou ik kunnen volstaan met te zeggen dat het toentertijd op Java een tijdperk was
van chaos en onzekerheid. Maar dan moet ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat
er in het begin van onzekerheid bij de twee hoofdpersonen in dit verhaal, Jan en
de journalist, geen sprake was. Beiden waren overtuigd van hun gelijk, van hun
visie op de toekomst. Voor Jan was het voortbestaan van Nederlands Oost-Indië,
in welke staatsrechtelijke vorm dan ook, iets vanzelfsprekends, voor de journalist
doemde een volstrekt nieuw, onafhankelijk Aziatisch rijk aan de horizon op, waarvan
de contouren zich voorlopig nog maar vaag aftekenden.
Aan het einde van de oorlog slaat de revolutie over heel Java uit. Als een
gele-koortsepidemie die niet meer te bedwingen is, duikt ze op, telkens weer in een
ander deel van het land. Het is oktober 1945. De rood-witte vlaggen van de republiek
hangen overal uit, in de havens, op de politieposten, in de dessa's. De
vrouwenkampen zijn nog niet bevrijd, er is nog maar een handjevol Nederlandse
troepen op Java geland.
Jan, nog geen vijf weken op Java, krijgt de opdracht om een overstuur geraakte
commandant van de veldpolitie in Keboelongan te gaan vervangen. Daar treft hij
een Javaanse journalist aan, opgesloten in een kamertje van het gebouw, dat als
hoofdkwartier dienst doet. De man heeft verse brandwonden op zijn rug.
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‘Waarom zit je hier?’
‘Ik moet inlichtingen geven over personen die contacten onderhouden met de
pemoeda's.’
‘Met een sigaret?’
‘Nee, met een gloeiende klewang.’
Ze zien elkaar vrij geregeld, Jan en de journalist, ze houden beiden van het
geschreven woord. Al tijden lang verstoken van boeken hebben ze het nu over
Hemingway, Babel, Stefan Zweig. Jan waagt Couperus, de journalist komt met
Rabindranath Tagore aanzetten.
Jan is steeds vaker in het kamertje te vinden waar de journalist gevangen zit en
de verhoren raken meer en meer op de achtergrond. Het begint er zelfs op te lijken
dat Jan de journalist heeft weten te overtuigen van de onhoudbaarheid van zijn
politieke stellingname en dat die na deze ommezwaai nu op weg is een propagandist
te worden van het Nederlandse gelijk. Wel blijft hij volhouden dat hij geen namen
van commandanten en medestanders weet, maar om Jan te plezieren schrijft hij
vellen vol. Hij beschrijft waarom hij zich, meegesleept door het elan en de retoriek
van het nationalisme, heeft aangesloten bij de republikeinen, hoe hij eerst hun valse
leus van Merdèka, van vrijheid, niet heeft doorzien, hoe hij nu inziet dat de ware
vrijheid voor de Indonesiërs pas zal komen als de orde is hersteld, de oproermakers
zijn gestraft, de aartscollaborateur Soekarno weer naar Boven Digoel terug is. Wat
een gemak als je een groot rijk hebt, schrijft hij. Het zal hem niets verbazen als de
kindskinderen van die opstandige Javaanse grootvorst, Diponegoro, daar ook zaten.
In zijn nieuwe geloofsijver vergelijkt hij Nieuw Guinea met Siberië, hij verafgoodt
Wilhelmina, de
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eenzame tsarina - waar blijven toch haar kozakken? ‘God bless Siberia’ heet zijn
opstel van vandaag.
‘De koningin heeft in 1942 voor de radio een belofte afgelegd,’ heeft Jan hem
verteld. ‘Er wordt jullie een nieuwe toekomst in het vooruitzicht gesteld, het
vervelende is alleen dat jullie daar nou zelf aan begonnen zijn. Wij hebben een
ronde tafelconferentie op het oog, gemeenschappelijk overleg, bruggenbouw,
saudara, saudara, als broers, nee, niet in Boven Digoel, die lui van ANP en Reuter
willen daar niet heen.’
Over de brandwonden wordt niet meer gesproken. Ze blijven er lelijk uitzien. De
man kan nog steeds geen hemd aan zijn lijf verdragen. Dan komt uit Jakarta het
bericht dat Engelse journalisten het kamp zullen komen bezoeken. Jan rapporteert
aan de kolonel hoe het met de rug van de journalist is gesteld. Voor de kolonel staat
het onomstotelijk vast dat de Engelsen erop uit zijn om de Nederlandse economische
belangen te schaden ten behoeve van hun eigen belangen in Singapore en dat ze
daarom beletten dat er Nederlandse troepenversterkingen op Java landen. Iedere
rel is ze daarbij welkom, al zou het alleen maar gaan om de rug van een obscure
journalist.
‘Weet je wat,’ zegt de kolonel, ‘als de peloppors ons vannacht weer lastig komen
vallen, dan is het maar het beste dat onze vriend wordt geraakt. Dan zijn we meteen
op een nette manier van hem af.’
De kolonel is in een goed humeur, hij is altijd in een goed humeur, hij heeft hart
voor zijn mannen, zijn mannen gaan voor hem door het vuur. Hij schuift de fles
citroenjenever - iets anders is er niet - met een gul gebaar naar Jan toe.
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Het is geen bevel, het is alleen maar een suggestie, een ingeving, een losse inval,
geuit met de waarachtige bedoeling dat gedaan onrecht uit de weg wordt geruimd.
Iedere nacht vallen de peloppors aan, ze sluipen tot dicht bij de omheining van het
kamp, je hoort de stemmen van hun voormannen die ze aansporen - ‘madjoe,
madjoe, vooruit, vooruit,’ de kogels komen verspreid en onregelmatig in het kamp
terecht. U dacht toch niet dat de kolonel bedoelde dat Jan, onder dekking van de
nachtelijke duisternis, de vaandrig met zijn gloeiende klewang voor zijn raap moest
schieten? Welnee, het is de verdomde journalist, de bekeerling van Jan, die vent
zonder hemd. De soepele uitwerking van het plannetje - als je zo'n vage uitspraak
zo noemen mag - is helemaal aan Jan overgelaten. Hij moet zelf maar uitkienen
wat handiger is, een colt of een jungle-karabijn, semi-automatisch, 12 patronen.
Hij is lang genoeg in dienst geweest om te weten dat de meest amicale verhouding
tussen militairen van verschillende rang niets afdoet aan de hiërarchische relatie
die tussen hen bestaat. Hij is niet van het hout gesneden waaruit
gewetensbezwaarden worden gemaakt. Tegen de uitgesproken wens, opdracht,
van een meerdere ingaan is nooit bij hem opgekomen. Wel kent hij, zoals vrijwel
iedere soldaat, de grondregel dat er altijd wel mogelijkheden zijn om de uitvoering
van een opdracht te laten mislukken zonder dat hem later daarvan enig verwijt kan
worden gemaakt.
Zonder de draagwijdte van wat hem straks te doen staat nog te overzien, begint
hij zich af te vragen hoe hij het probleem waarmee de kolonel hem heeft opgezadeld
zal moeten aanpakken. Voorlopig houdt hij het erop dat het
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louter verzinsels zijn, denkbeeldige puzzels die hij moet oplossen, hij kan zich niet
indenken dat hij op een gegeven moment de loop van zijn geweer op de borst van
de journalist zal gaan richten. Hij heeft veel weg van een rekruut die bij de eerste
bajonetoefening, als hij zijn bajonet diep in een zak met stro steekt, zich nauwelijks
kan voorstellen dat die straks de weke buik van een vijand kan zijn. Het lijkt erop
dat hij zich bezighoudt met iets dat losstaat van, niet is afgestemd op het door de
kolonel beoogde doel. Of doet hij maar alsof, is dat maar om zijn geweten te sussen,
in slaap te wiegen? Want tegelijkertijd en in lijnrechte tegenspraak daarmee, is hij
een o zo onschuldig lijkend plan de campagne aan het uitstippelen. De kolonel heeft
mooi praten. Jan moet er maar voor zorgen dat de journalist straks zonder argwaan
op de ongewone uitnodiging ingaat om naar het nachtelijk spektakel te komen kijken.
Tegen alle verwachting in levert dat geen moeilijkheden op. De journalist maakt
geen enkel bezwaar, ja, is zelfs in zijn nopjes dat hij bij wijze van verzetje de kans
krijgt om zo'n nachtelijk treffen van nabij mee te maken. Hemingway wint het van
Tagore, denkt Jan bij zichzelf.
Het heeft er alle schijn van dat de nacht rustig zal verlopen. Des te beter, morgen
zien we wel weer. Dan vallen de eerste schoten en het schijnbaar slapende kamp
gaat onmiddellijk tot actie over. Iedereen weet wat hem te doen staat. Schijnwerpers
flitsen aan en uit en maken witte plekken in het open veld waarover de jonge,
onervaren peloppors blijven aanvallen. De mitrailleurschutters zijn berekend voor
hun nachtelijke taak. Een vuurstoot meer of minder zal niet opvallen.
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De journalist geniet met volle teugen van het schouwspel. Eerst blijft hij als
geïnteresseerde toeschouwer met zijn handen in zijn zakken in de buurt van Jan
staan. Dan krijgen zijn journalistiek enthousiasme en professionele nieuwsgierigheid
de overhand en loopt hij om er meer van te weten te komen recht naar voren in de
richting waar de schoten van de peloppors vandaan komen.
Is hij helemaal gek geworden, heeft hij dan niet door dat hij zich zo tot een
gemakkelijk doelwit voor hen maakt? In de opwinding die zich van Jan meester
maakt raakt de opdracht en alles wat daarmee samenhangt op de achtergrond. Hij
roept de journalist toe dat hij zich plat op zijn buik moet laten vallen, dat hij geen
stap meer voorwaarts moet doen, dat het terrein bezaaid is met mijnen. Zijn vriend
schijnt hem gehoord te hebben en laat zich gehoorzaam vallen. Nu is hij tenminste
veilig, denkt Jan opgelucht, hij zal straks wel weer opduiken. Geen ogenblik komt
het bij hem op dat hij er op een eenvoudige manier vanaf zou zijn geweest als de
peloppors de journalist als schietschijf hadden gebruikt. Geen haan zou ernaar
hebben gekraaid, niemand die zich zou hebben afgevraagd wat de man toch bezield
heeft om zo stom te doen.
Maar voor Jan telt dat allemaal op dit ogenblik niet. Hij voelt zich belast met de
verantwoordelijkheid voor zijn vriend. Zolang die onder zijn hoede staat mag hem
niets overkomen. Hij groeit uit, in de volle betekenis, lengte, van dit werkwoord, tot
zijns broeders hoeder. Zijn broeder, met wie hij straks, als de journalist zich omdraait
om terug te keren, oog in oog zal komen te staan. (Die Augen des ewigen Bruders,
is dat niet van Stefan Zweig?)
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Van wat zich dan zal gaan afspelen, wil en kan hij zich geen voorstelling maken.
Het lijkt wel of hij, nadat hij de journalist heeft toegeroepen om zich te dekken, niet
meer bij machte is om te denken. Hij staat daar willoos, versteend, met het geweer
in de aanslag, zijn wijsvinger aan de trekker. Hij zal later nooit meer kunnen
terugspoelen wat er in zijn hoofd is omgegaan, hij staat daar en wacht. Er is maar
een lichte druk van de wijsvinger nodig om de trekker over te halen, maar zelfs de
lichtste druk vereist een commando dat via de hersens moet worden overgebracht.
Het schieten neemt in hevigheid af, de aanval is afgeslagen. Vreemd, de journalist
is nergens meer te bekennen, hij is weg, verloren in het hoge gras of in een van de
vele greppels die dwars door het terrein lopen. Hij is weg, hij blijft weg, een zoekpartij
in de vroege ochtend, als het weer licht is geworden, levert niets op.
In de kamer waar hij wekenlang was opgesloten ligt zijn schrift vol aantekeningen.
Jan bladert erin, een los blaadje valt eruit. Hij raapt het op en leest in het hem
vertrouwde handschrift:

Geliefde broer,
Tijdens mijn gevangenschap waren de gesprekken met jou een lichtpunt in mijn
leven. Je ideeën over samenwerking en bruggenbouw kwamen overeen met dat
wat ik van Tagore had opgestoken. Maar vooral jouw rationele westerse denktrant,
die alle oosterse kronkelpaden meed en recht op de man af was, wekte mijn
bewondering. Analyse van jullie denken heeft me doen besluiten vandaag mijn lot
in eigen hand te nemen. Ik begreep dat mijn
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aanwezigheid jullie in de weg stond. Mijn verschroeide rug verstoorde, hoe zal ik
het zeggen, het in de praktijk brengen van jullie hooggestemde beginselen. Jij wilde
toch de bruggenbouw tussen onze beide volken een handje helpen. Dat is precies
wat ik ook wil. Maar ik wil wel van de andere kant uit beginnen.
Met moeite ontcijfert Jan het vrijwel onleesbare onderschrift.
Madjoe.
Ik heb er nog even over gedacht Witteman voor te stellen om Jan in mijn plaats in
zijn programma te laten optreden. Maar na een openhartig gesprek met Jan heb ik
daarvan afgezien. Stoer als hij voor zijn leeftijd eruitziet, gedraagt hij zich als het
vaantje van de toren (uit het gelijknamige gedicht van De Génestet) de ene keer
zus, de andere zo. Er is bij hem geen peil op te trekken, het gaat bij vlagen.
Ik had dat eerlijk gezegd kunnen weten, want ik heb hem van kind af aan gekend.
Het wisselvallige van zijn gedrag toen al had veel, zo niet alles te maken met zijn
onregelmatige stoelgang, de ene dag diarree, de andere constipatie. Daarmee wil
ik natuurlijk het gebrek aan consistentie in wat hij nu allemaal vertelt niet vergoelijken.
Zijn verhaal stokt juist daar waar een aandachtige toehoorder de oren zou gaan
spitsen. Met de vinger aan de trekker, tot daar kan een ieder hem volgen. Maar of
het in zijn bedoeling lag op het daartoe geëigende moment een o zo lichte druk op
de trekker over te brengen, ho maar, daarover zwijgt hij in alle talen. Misschien weet
hij het zelf niet, of, wat meer voor de hand ligt, wil hij het
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niet weten. Of zou het niet zo kunnen zijn dat je onder dergelijke omstandigheden
een dergelijke bedoeling pas achteraf kan reconstrueren? Als dat het geval is, dan
treft Jan, hoe vervelend zijn gedrag ook mag overkomen, geen blaam.
Door dat alles van de wijs gebracht sla ik Van Dale op. Keerpunt, lees ik, is het
ogenblik waarop een plotselinge wending in de ontwikkeling van een reeks
gebeurtenissen plaatsgrijpt. Dat doet voor mij de deur dicht. Exit Jan. Het spijt me
werkelijk voor Witteman, maar hij zal het zonder ons moeten doen.
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De messias
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Then, God withdrew his forces into himself, and we grew old.
(uit: The Notebooks of Joseph Joubert Edited and translated by Paul
Auster)
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‘Hoe hebt u zo iets kunnen doen?’
Ik wist maar al te goed dat die groene, piepjonge knul die daar zo zelfverzekerd
achter zijn bureau zat, dat zou gaan vragen. Zoals ik in mijn lange ambtelijke
loopbaan wel honderden keren hetzelfde, zij het ingenieuzer, niet zo recht op de
man af, aan het stelletje rotzakken en stumperds dat voor mij verscheen, had
gevraagd. Het hoorde bij het vak, het waarom willen weten, het naadje van de kous,
al deed het er eigenlijk niet veel toe; waar het op aan kwam, was datgene dat werd
tenlastegelegd, de handelingen, de daad, het blote feit met alle treurige gevolgen
van dien.
‘En dat nog op uw leeftijd,’ zei de knul, alsof hij daarmee wilde zeggen dat mensen
van mijn leeftijd - vijfenzeventig jaar - eigenlijk al afgeschreven zijn en het recht niet
hebben om zware criminele feiten te begaan.
‘Ik zou de zaak natuurlijk hebben kunnen seponeren,’ vervolgde hij, ‘als niet de
media er bovenop waren gesprongen. In deze komkommertijd...’ Hij maakte de zin
niet af, maar haalde uit het dossier dat voor hem lag een stapel foto's tevoorschijn,
zocht er één bepaalde uit en schoof mij die in handen.
Ik hoefde niet eens te kijken. Ik wist maar al te goed wat ik te zien zou krijgen.
‘Laat u maar.’ Ik gaf hem de foto terug.
‘Iets dergelijks heb ik nog nooit meegemaakt.’
Dat zal wel, dacht ik, je komt pas kijken.
‘U hebt het ambt lelijk in diskrediet gebracht. Maar daar schijnt u zich niets van
aan te trekken. Een oud-rechter, vice-president nog wel. U gaat er zeker vanuit dat
wij u op uw leeftijd’ (daar heb je het weer, dacht ik) ‘toch
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niets kunnen maken. Wat zegt u hiervan?’
Hij stopte me een rijk geïllustreerd artikel in handen. Panorama? Nieuwe Revu?
Ik kende die bladen alleen maar van de schappen in de winkel waar ik mijn sigaren
placht te kopen. De foto's moeten jaren geleden zijn gemaakt - in toga achter de
groene tafel, wandelend met mijn vrouw en de hond in het Amsterdamse Bos, op
het podium tijdens een protestvergadering van Amnesty tegen de Sjah en diens
SAVAK, op de tennisbaan aan het net.
‘Waar halen ze het allemaal zo gauw vandaan,’ zei ik. ‘Mijn vrouw is al jaren dood.’
‘Gelukkig maar,’ meende de knul zich te kunnen veroorloven.
Ik kon mij voorstellen dat de journalisten - het waren er twee, Joeke Zijlstra en
Bouwe van Doorn - zich hadden verkneukeld van plezier bij het oprakelen van allerlei
bestofte episoden uit een leven dat amtelijk al lang was afgesloten. Mijn vlucht uit
bezet Nederland, echtscheiding, een conflict met de P.G., het kwam ineens allemaal
boven water, alsof het licht zou kunnen werpen op die ene handeling, die mij in deze
onverkwikkelijke situatie had gebracht.
‘Mijn complimenten, u hebt de wereldpers gehaald,’ zei de knul en hij toonde me
de koppen van dagbladen, in het Italiaans, Engels en Duits.
IL GIUDICE FURIOSO
THE UMBRELLA MURDER
DER MESJOGGENE RICHTER
Een zeker gevoel voor humor kon hem niet worden ont-
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zegd. Dat deed de tegenzin die voor dit jongmens bij me opkwam, enigszins
afnemen.
‘Als oude rot in het vak weet u even goed als ik dat er geen aanleiding is om u
verder aan te houden. Vrees voor herhaling is er in dit geval niet. Bovendien heeft
het onderzoek uitgewezen dat het slachtoffer al dood was toen u...’ Hij maakte weer
de zin niet af. Het was op zijn gezicht te lezen dat wat ik had misdaan hem dermate
tegenstond, dat louter het benoemen daarvan hem een vieze smaak in de mond
gaf. Een preutse knul, dacht ik, zeker uit een gereformeerd nest.
‘U zou op zijn minst kunnen meewerken. Een kort berichtje voor de persofficier
dat hij aan het ANP kan doorgeven.’ Hij keek me vragend, bijna smekend aan. Hij
was nog zo jong. Hij kon mijn zoon zijn.
‘Nicolai heeft me nooit kwaad gedaan,’ zei ik. ‘Wij kenden elkaar al een jaar of
twindg, speelden geregeld tennis met elkaar, kwamen een hoogst enkele keer bij
elkaar over de vloer.’
‘Dat maakt uw gedrag des te...’ Het niet afmaken van zijn zinnen is bij hem een
tweede natuur, dacht ik. Ik vroeg me af hoe hij ooit een behoorlijk requisitoir zou
kunnen houden.
‘Toen ik hoorde dat hij ziek was en dat het slecht met hem ging, ben ik hem in
het ziekenhuis gaan opzoeken. Hij was weduwnaar, had voor zover ik weet geen
vrienden. Zijn familie woonde in Roemenië, hij moet dertig jaar geleden naar
Nederland zijn gekomen, gevlucht voor de communisten. Hij was ingenieur, iets in
die richting in elk geval, en kreeg al gauw een goede baan bij een papierfabriek.
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In de oorlog had hij als zo velen van zijn landgenoten dienst genomen in het Duitse
leger, hij had in Rusland gevochten, in de Oekraïne geloof ik. Hij wist dat ik, nadat
ik uit Nederland was gevlucht, in het Engelse leger gediend had.
Allemaal verleden tijd; nu probeerden wij elkaar met tennisballen te bestoken.
Nicolai kon, al deed hij nog zo zijn best, niet goed tegen zijn verlies. Als hij bij het
serveren een double fault sloeg en achter stond, kwamen Duitse krachttermen over
zijn lippen. Hij speelde anders, minder ontspannen dan ik, het leek soms wel of zijn
leven ervan afhing. Een vriendschappelijk partijtje was voor hem een duel, een klein
stukje oorlog, waarbij hij mij het allerliefste met 6-0, 6-0 van de baan zou hebben
willen vegen.’
‘Het is allemaal hoogst interessant wat u me daar vertelt. Goed voor een
clubblaadje. Maar daar is het mij niet om te doen.’
‘Waar is het u dan wel om te doen?’
De terughoudendheid, om niet te zeggen het respect dat de jonge officier ondanks
de gewijzigde situatie tegenover de oud-rechter aan de dag legde, sloeg om in
uitgesproken verontwaardiging. Zijn stem schoot uit, hij zou met zijn gesticulerende
armen bijna het glas water op zijn bureau hebben omgegooid als ik het niet tijdig
opzij had geschoven.
‘Hoe kan een man van uw leeftijd, uw beroep, tot zo iets verachtelijks komen.
Daar gaat het om. Haatte u hem? Hebt u al die tijd dat u met hem bevriend was,
komedie gespeeld? Zocht u al die tijd, terwijl u met tennisballen jongleerde,’ - wat
een term, dacht ik, een tennisbaan is
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toch geen circus - ‘naar een manier om hem dodelijk te treffen? Onder de petities
voor de vrijlating van de vier van Breda, waarmee Justitie indertijd werd overstroomd,
stond steevast uw naam. Dat moet voor u als Israëliet - hij was kennelijk bang om
mij met het woord jood te kwetsen - toch een grote mate van vergevingsgezindheid
betekenen. Je vijanden vergeven, neemt u mij niet kwalijk, het doet eerder christelijk
aan. Al staat daar tegenover...’
Ik was er ondertussen al aan gewend dat hij midden in een zin bleef steken en
wachtte daarom de voortzetting van zijn betoog niet af.
‘Met vergeven had mijn standpunt weinig te maken.’
‘Waarmee dan wel?’
Het gesprek, of beter de ondervraging, nam een wending die ik me niet behoefde
te laten welgevallen. In de petities die hij moet hebben gelezen, waren de argumenten
tot vervelens toe opgesomd. Wat permitteerde dat jongmens zich wel? Mijn antwoord,
dat geen beantwoording van de vraag inhield, sloot iedere verdere discussie op dit
punt uit.
‘Met een goede nachtrust.’
Het wordt tijd om hier de dialoog tussen de officier en de oud-rechter even te
onderbreken en de lezer op de hoogte te stellen van waar het allemaal om draait.
Een redacteur van de New York Herald heeft me jaren geleden eens om een populair
geschreven artikel gevraagd over het behoud van de doodstraf in de Nederlandse
koloniën, en het mij, nadat hij het gelezen had, hoofdschuddend teruggegeven.
‘Jullie in Europa,’ zei hij, ‘hebben de gewoonte om een verhaal langzaam, stapje
voor stapje op te

Hugo Pos, Van het een

72
bouwen in de verwachting dat de lezer voldoende uithoudingsvermogen bezit om
het tot de laatste etappe vol te houden. Wij Amerikanen doen het net andersom.
Val met de deur in huis, wek met de eerste twee drie regels de belangstelling van
de lezer op en hij zal alles wat eraan vooraf is gegaan, willen weten.’ Ik wil niet
beweren dat ik me in de schrijfkunst, die ik sporadisch beoefen, aan zijn advies heb
gehouden, daarvoor ben ik van nature maar al te zeer geneigd om bij voorkeur de
zijpaden in te slaan in plaats van me linea recta naar het einddoel te spoeden. Toch
lijkt het me, waar de feiten nu eenmaal wereldkundig zijn geworden, doelmatiger
om voor dit keer mijn geliefde zijpaden te laten voor wat ze zijn.
Dat Nicolai en ik in de oorlog andere heren hadden gediend, was een gegeven dat
niet kon worden weggevlakt. Maar in plaats van een obstakel, een sta-in-de-weg te
zijn, werd dit feit juist de aanzet tot onze toenadering. Het is heel goed mogelijk dat
mijn behoefte om los te komen, me vrij te maken van de druk die de oorlog op zo
velen van mijn generatiegenoten heeft gelegd, mijn instinctieve kritische zin, het
tijdig onraad ruiken, aardig heeft doen verslappen. Toch weet ik tot op de dag van
vandaag heel zeker dat voor mij de vriendschappelijke omgang met Nicolai het
tastbare bewijs vormde van een nieuwe, boven de oude uitgaande alliantie, die de
begrippen van haat en onvergeeflijkheid achter zich had gelaten. Zo gezien was
onze wekelijkse partij tennis niet louter ontspanning, ze had eerder iets weg van
een demonstratie, een telkens weer met zweetdruppels bevochten getuigenis. Hoe
trots was ik niet op de foto die bij mij thuis op de piano stond:
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twee oude heren in shorts, ik met een Prince, hij met een houten racket en een
handdoek losjes om zijn nek. Ik schepte er zelfs een bepaald genoegen in om,
wanneer mij een enkele maal werd gevraagd met wie ik daar op de foto stond, met
iets van een grijns uit te leggen wie dat was.
Nicolai - ik kon aan zijn stem horen dat hij echt ziek was - ontving me in zijn
studeerkamer. Hij had de werkster daar zijn bed laten opmaken, omdat hij, naar hij
zei, het liggen tussen zijn spullen minder troosteloos vond dan in zijn slaapkamer.
Geen wonder, de studeerkamer hing vol met foto's, aquarellen en kaarten van
Roemenië, ikonen. Onder een glazen stolp zag ik de maquette van een
Grieks-katholiek klooster. Ik begreep: hier was Nicolai te midden van de zijnen, geen
vluchteling, geen balling, geen aangepaste West-Europeaan.
Op zijn bureau stonden drie foto's: een jonge, goed uitziende vrouw (‘mijn moeder,
kort na mijn geboorte gestorven’), een streng uitziende man (‘mijn vader, hoogleraar
aan de Universiteit van Boekarest, bij jullie heet dat oud-vaderlands recht’) en dan
nog een groepsfoto, Nicolai in uniform te midden van een stel Duitse officieren. In
een oogopslag zag ik dat de foto die mij zo ter harte ging - die op mijn piano - ontbrak.
Nicolai was, nadat we een tijdje over koetjes en kalfjes hadden gebabbeld, in
slaap gevallen. Daardoor kreeg ik de kans om de groepsfoto goed in mij op te
nemen. Het was een foto die in niets verschilde van de honderden die er in oorlogstijd
moeten zijn gemaakt. Een paar jonge
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officieren die volmaakt tevreden recht in de camera kijken, trots op hun uniform en
het handwerk dat zij verrichten.
Waarom hindert die foto mij, vroeg ik me af. Je hebt toch al die tijd geweten, en
Nicolai heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat hij aan de zijde van de Duitsers
heeft gevochten. Hij zal wel een moedige, onverschrokken soldaat zijn geweest,
dat is toch niet iets om je voor te schamen, je hebt zelf toch ook een paar medailles
uit de oorlog in de kast liggen.
Dat soort tegenstrijdige gedachten gingen mij door het hoofd terwijl ik daar bij het
bed van mijn vriend zat. Ik vroeg mij af of ik zou blijven wachten tot hij wakker werd
of stilletjes weggaan zonder hem wakker te maken. Nieuwsgierigheid nam de
overhand; door te blijven kreeg ik de gelegenheid om de foto, die ik alleen maar
van een afstand had kunnen zien, op mijn dooie gemak te bekijken. Het eerste dat
mij daarbij opviel, was de lijst. Een wissellijst. Ik keek om naar Nicolai, overtuigde
me ervan dat hij rustig sliep en voorlopig niet wakker zou worden en besloot de foto
voorzichtig uit de lijst te halen. Ik kan niet precies zeggen waarom ik dat deed.
Vermoedde ik dat aan de achterkant van de foto iets compromitterends stond
geschreven, of had de wissellijst mij op het idee gebracht dat er achter de foto
hoogstwaarschijnlijk een andere zou zitten?
Het deed er eigenlijk niet zo heel veel toe wat ik dacht, hoofdzaak is dat ik muisstil
de foto uit de lijst haalde en toen geconfronteerd werd met een foto, een schouwspel,
een beeld dat ik niet voor mogelijk had gehouden. Een aantal naakte lijken, vrouwen,
mannen, kinderen, lagen
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aan de rand van een kuil op een rij met hun buik op de grond, en een stel officieren,
onder wie duidelijk Nicolai was te herkennen, keek er lachend naar. De foto was
zodanig genomen dat het leek of de naakte billen je aanstaarden.
Ik bracht de foto tot vlak bij mijn ogen om er zeker van te zijn dat ik me niet kon
vergissen, ik pakte de groepsfoto die het eerst mijn aandacht had getrokken en
vergeleek de beide gezichten.
Ik wist genoeg, plaatste de foto's weer in de lijst zoals ze er oorspronkeljk ook in
hadden gezeten, liep op mijn tenen terug naar het bed, boog me over de nog altijd
rustig slapende Nicolai heen en maakte met mijn handen een beweging die veel
weg had van een aarzelende poging tot wurgen. De twee gekromde handen hielden
boven de hals van Nicolai halt, naderden elkaar niet, bleven besluiteloos in de lucht
steken. De opwelling, want meer was het niet, was voorbij, de controle over mijn
denken en doen snel hersteld. Mijn linkerhand viel slap neer, met mijn rechterhand
veegde ik de haren weg die over Nicolai's ogen waren gevallen.
Hij schrok wakker. ‘Neem me niet kwalijk dat ik in slaap ben gevallen,’
verontschuldigde hij zich. ‘Je moet vooral niet denken dat ik je bezoek niet waardeer.’
Ik stelde hem gerust. Van een zieke kon je niet anders verwachten.
‘Het regent,’ zei hij, terwijl hij naar buiten keek.
‘Ik heb een paraplu bij me,’ zei ik, ‘je weet maar nooit in dit klimaat.’
‘In de tropen regent het ook.’
‘Dat is waar.’
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‘Wanneer gaan we weer een balletje slaan. Het moet niet te lang duren, anders
raak ik er helemaal uit.’
Ik verzekerde hem dat hij goed genoeg was om een maand of twee over te slaan.
‘Je hebt een formidabele backhand. Zo iets raak je nooit kwijt.’
Hij lachte vergenoegd. Hij vlaste blijkbaar al op het moment dat hij vanaf de
baseline met een goed gerichte backhand de bal naar de uiterste hoek van het
speelvlak zou sturen en mij het nakijken zou geven.
Nog geen twee maanden later stonden we, zoals ik had voorzien, weer op de
baan. Ik had een off-day. De twee sets die we speelden, werden door Nicolai
overtuigend gewonnen, 6-4, 6-1. Ditmaal kon ik mijn verlies niet zo goed verkroppen.
Ik zon op wraak. In de tenniswereld, waar sportieve termen de agressiviteit moeten
camoufleren, heet dat revanche.
In de acht jaren die sindsdien zijn voorbijgegaan, heb ik nooit laten doorschemeren
dat ik wist wat ik wist. Onze verhouding bleef ogenschijnlijk dezelfde die zij altijd
was geweest: luchtig, vriendschappelijk, nooit intiem of zelfs maar vertrouwelijk.
Na afloop van het spel, als we onder het welverdiende genot van een kop koffie,
een borrel of een glas witte wijn uitbliezen, was het scala van onderwerpen dat we
aanroerden schier onuitputtelijk. Van Kaiser Wilhelm in Doorn tot aan de Bhagwan
in Poona, van madame Lupescu tot aan Bouterse, heden en verleden rommelden
we door elkaar, maar het leek wel of we aan de oorlog - toch altijd een geliefde
samenspraak voor twee oudere heren - niet meer toekwamen. De gedachte dat
Nicolai mij zou heb-
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ben gezien terwijl ik met de wissellijst in de weer was, dat hij maar had gedaan alsof
hij sliep, bekroop me af en toe maar ik schoof die als hoogst onwaarschijnlijk van
me af. Niets wees erop dat hij ook maar het flauwste vermoeden had van wat zich
in zijn kamer had afgespeeld.
Vragen te over. Waarom had Nicolai die compromitterende foto niet vernietigd?
Was hij het bestaan ervan totaal vergeten, of had hij hem gemakshalve achter de
foto van die anderen verborgen om, wanneer het verlangen naar zijn vroegere
glorietijd onweerstaanbaar bij hem naar boven kwam, zich daaraan te kunnen
verlustigen? Ik zou het nooit te weten komen. Door mijn mond te houden, door hem
niet onmiddellijk op de man af te confronteren met wat ik had ontdekt, was ik in een
zwakke, schijnheilige positie terechtgekomen.
Ik kon me trouwens niet voorstellen dat hij, als hij me had gezien, daar nooit op
gezinspeeld zou hebben. Kortom, ik kon me niet indenken dat hij met zijn onstuimige
karakter zich even neutraal tegenover mij zou opstellen als ik mij tegenover hem.
Het kwam niet bij me op dat mijn gedrag, verre van lankmoedig, wel eens een
verkapte vorm van me superieur voelen, van me boven de hartstochten verheven
voelen zou kunnen zijn.
Na mijn pensionering was mijn belangstelling zich hoe langer hoe meer gaan richten
op de problemen van de kinderen van de NSB'ers, het verdomhoekje waarin ze
buiten hun schuld nog steeds zaten. Mijn ergernis over het getreuzel van onze
regering om de vier van Breda - het waren er inmiddels twee geworden - vrij te laten,
had mij bovendien in contact gebracht met vertegenwoordi-
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gers van Duitse organisaties die, zij het misschien met minder fraaie bijbedoelingen,
hetzelfde beoogden. Van verschillende zijden werd het me kwalijk genomen dat ik
me zo inzette voor personen die me toch moeilijk na aan het hart konden liggen. Er
werd bij mij een dosis onwaarachtigheid verondersteld, een gewild provocerend
gedrag tegenover mijn eigen groep, om daarmee als het ware aan te tonen dat ik
boven haar gemiddelde uitsteeg, niet echt bij haar hoorde, dat ik eigenlijk het gedrag
van mijn eigen mensen als miezerig en benepen beschouwde. Het ging zelfs zover
dat hier en daar werd gesuggereerd dat achter mijn misselijkmakende handreiking
naar de beulen van gisteren een latente ‘jüdische Selbsthass’ school.
Die nooit openlijk uitgesproken verdenking sproot natuurlijk ook voort uit het feit
dat ik altijd een buitenbeentje was geweest, nooit echt had meegedaan, hoogstens
een enkele keer aan de zijlijn - bomen voor Israël, Macabi (de tennisclub), Vrede
Nu (land voor vrede) - had gestaan. Ik kon nog zo vaak betogen dat ik solidair was,
het betekende helemaal niets in hun ogen: solidair met wie, solidair met de beulen
van gisteren? Ik wil niet beweren dat ik immuun was voor al die steken onder en
boven water. Ergens voelde ik aan dat ik in een precaire situatie was
terechtgekomen, dat er op mij gelet werd, dat het gevaar van ontsporen niet
denkbeeldig was. Toch dacht ik er geen ogenblik aan om mijn stellingname te laten
intomen door de mijns inziens verwerpelijke opvattingen van anderen; ik moet zelfs
bekennen dat de weerstand die ik ondervond mij sterkte in mijn besluit om achter
dat wat ik billijk en rechtvaardig vond, te blijven staan.
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Tot dusver was mijn vriendschap met Nicolai buiten schot gebleven. Dat is niet zo
vreemd als het lijkt. Hij deed zijn werk, bewoog zich niet opvallend in het openbare
leven, deed niet aan politiek. Buiten een kleine kring van kennissen en vakgenoten
in de papierbranche was hij een betrekkelijk onbekend persoon. Als we niet toevallig
dezelfde trainer hadden gehad, zou ik hem waarschijnlijk nooit ontmoet hebben.
Maar onze trainer, de goede Balfoort, was een uitgesproken koppelaar. Voor hem
waren mensen uit andere landen, of het nu Roemenië of Suriname betrof, vreemde
eenden in de bijt, die elkaar, desnoods met gebarentaal, maar het beste gezelschap
konden houden. Hij bracht ons met elkaar in contact, stelde voor dat we onder zijn
toeziend oog samen een partijtje interland zouden spelen en voordat we het wisten,
werd dat door Balfoort gearrangeerde partijtje een vast wekelijks uitje. Mocht mijn
kennis van Roemenië al gering zijn, Nicolai moest eerlijk bekennen dat hij, voordat
hij naar Amsterdam was gekomen, nog nooit van Suriname had gehoord en geen
notie had waar op de kaart hij het moest zoeken.
Acht jaar, nog langer dan de oorlog heeft geduurd, heb ik rondgelopen met de
wetenschap dat ik iets wist wat ik liever niet had willen weten. Aan mijn houding
tegenover Nicolai veranderde niets, ze was en bleef dezelfde die ze daarvoor ook
al die tijd was geweest. ‘Alte Kameraden,’ noemde Balfoort ons als hij ons samen
na gedane arbeid aan een tafeltje iets zag drinken.
Ik kan niet ontkennen dat het mij soms teveel werd, dat ik Nicolai alles voor de
voeten wilde gooien wat ik wist, wat ik met eigen ogen had gezien. Maar die
ogenblikken
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gingen voorbij, ik besefte dat ik als ik dat deed, als ik aan die opwelling gevolg gaf,
niet meer dezelfde zou zijn die ik principieel en uit volle overtuiging wilde zijn. Ik
troostte mij dan met de gedachte dat Nicolai in mijn leven was gekomen om mij op
de proef te stellen, om erachter te komen wat die hooggestemde principes van mij
wel waard waren. Daarbij kwam nog dat vrouwe Fortuna - let wel, niet vrouwe Justitia
- mij een handje hielp. Wat ik wist, wist niemand anders. Ik behoefde tegenover
Nicolai geen stelling te nemen, hij had wat de buitenwacht betreft evenzogoed ene
meneer Schotvanger uit Hoogkarspel kunnen zijn.
Dit keer lag Nicolai in het Leids Academisch Ziekenhuis. Hij woelde in zijn bed heen
en weer, hij zou het niet lang meer maken. Praten was er niet meer bij. Ik zat op
een stoel aan het voeteinde van het bed naar buiten te kijken. Het regende
pijpestelen. Mijn paraplu had ik om uit te druipen in het kamertje voor de deur die
toegang gaf tot de ziekenkamer laten staan.
‘Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat het slachtoffer al dood was toen
u...’ had dat stamelende jongmens gezegd. Het wordt tijd dat ik het resterende invul.
Hoe lang ik met mijn hoofd tussen mijn armen naar buiten, naar de regen heb zitten
kijken weet ik niet meer, soms kan ik in die houding uren voor me uit zitten staren.
Toen ik weer naar Nicolai opkeek, zag ik dat hij op zijn buik lag. Het woelen was
opgehouden. Het laken was van
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hem afgegleden, zijn pyjamabroek was door het woelen tot op zijn knieën gezakt.
Recht tegenover mij gaapten de blote billen van Nicolai me aan. Ineens zag ik de
foto met de lachende officieren weer voor me; een van hen - was dat misschien
Nicolai zelf? - heeft een stok in de billen van een van die armzalige lijken gestoken,
een gebaar dat hun lachlust moet hebben opgewekt.
Een stok, ik zocht in de kamer naar een stok die er natuurlijk niet was. Ik moest
een stok hebben, iets dat op een stok leek, dat voor een stok kon doorgaan. Ineens
bedacht ik dat mijn paraplu achter de deur van de ziekenkamer stond uit te druipen,
ik pakte haar geopend en wel op en zonder een moment te aarzelen stak ik de punt
diep in de anus van Nicolai. Toen deed ik als een scheppend kunstenaar een paar
passen achteruit, beschouwde wat ik had gewrocht en begon onbedaarlijk te lachen.
Revanche. Eindelijk. Ik sloop haastig de kamer uit. Doornat maar zielstevreden ben
ik die avond thuisgekomen.
Ik ben, dat merk ik nu, een paria geworden. Zoals zedendelinquenten in de
gevangenissen door de overige criminelen worden gemeden en gepest, zo vergaat
het mij nu. De mevrouw die beneden mij woont - ik heb een flat op de tweede
verdieping - doet net of ze me niet ziet. Op mijn goedendag komt geen antwoord.
Op de tennisclub is iedereen te bezet om een balletje met mij te slaan. Zelfs Balfoort
kan voor mij in zijn overvolle agenda geen gaatje vinden. Ik mag nog blij zijn dat ze
bij de bakker en bij De Spar niet weten met wie ze van doen hebben.
's Nachts droom ik van billen met ogen die me aanstaren. Een ervan heeft iets
van een uil met een keppeltje op.
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‘Je hebt er goed aan gedaan,’ hoor ik hem zeggen.
‘Meen je dat werkelijk?’
‘Ja, natuurlijk. Nu kunnen we tenminste rustig inslapen. Welbedankt.’
Het is een niet geringe troost om te worden bedankt door mannen en vrouwen
die meer dan veertig jaar geleden zijn gestorven, op gruwelijke wijze zijn omgebracht.
Voor hen ben ik de uitverkorene, de held, de wreker, de lang verbeide Baäl Sjem,
die aan alle onderdrukking op aarde een einde zal maken. Om hen waardig te zijn
zal ik mijn inzichten, denken en leefwijze grondig moeten veranderen. Ik, de tot nog
toe onreine, ongelovige, zal straks als een gezalfde in een open witte Golf (want
hoe zou ik zo gauw aan een witte ezel kunnen komen) hun Jeruzalem binnenrijden.
Met een geopende paraplu in mijn handen, het attribuut, het wapen, waarmee ik,
als een engel met vlammend zwaard, kwaad en onrecht voor eens en altijd zal
verdelgen.
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Het galgemaal
een wekelijks feuilleton
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‘Who hasn't a brother under one form or another who follows him like a
shadow, an antithesis, the partner in an eternal dialogue?’
(Bruno Schulz: Sanatorium under the Sign of the Hourglass)
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Twee maanden nadat Stanley door het Hof van Justitie wegens moord ter dood was
veroordeeld werd hij in het Militair Hospitaal van de hoofdstad opgenomen. De
geheimzinnige ziekte waaraan hij leed, verergerde in korte tijd zo snel, dat voor zijn
leven moest worden gevreesd. De patiënt had hoge koorts en lag urenlang te ijlen.
Omdat hij tot het laatst toe was blijven ontkennen dat hij iets met de moord te maken
had, drukte de Officier van Justitie de beambte van politie, die hem tijdens zijn verblijf
in het ziekenhuis moest bewaken, op het hart om vooral goed op te letten of hij
misschien in die ijlende toestand iets zou loslaten wat hij tot dan toe had verzwegen.
Waarom de Officier tot die ongewone stap overging, blijft in het duister, wel ligt
het vermoeden voor de hand dat hij uit de mond van Stanley een bevestiging wilde
krijgen van de toedracht, zoals hij die in zijn requisitoir voor het Hof vol overtuiging
had geschetst. Daar getuigen ontbraken of zich aan opsporing hadden weten te
onttrekken, moest de Officier het in deze zaak hebben van wat de Angelsaksen
‘circumstantial evidence’ noemen, een aantal aanwijzingen en vermoedens die op
zichzelf niet doorslaggevend zijn, maar samengevoegd voldoende bewijs opleveren
om tot een duidelijke conclusie te geraken. Het is niet uitgesloten dat de Officier op
deze ongebruikelijke en door geen wetboek gestaafde manier achter de namen van
eventuele mededaders of medeplichtigen hoopte te komen. Dat hij daarbij het risico
liep precies het tegendeel te horen te krijgen van wat hij graag zou willen horen,
moet hij op de koop toe hebben genomen.
Het dossier van de strafzaak was na de uitspraak van het
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Hof gesloten en opgelegd. Het is uitgesloten dat daarin de verklaringen van de bij
het ziekbed van Stanley dienstdoende agenten zijn opgenomen. De Officier zal zich
wel tweemaal hebben bedacht voordat hij een buiten de wil en voorkennis van
Stanley afgelegde verklaring in een ambtsedig procesverbaal zou laten vastleggen.
Uit het feit dat er geen nader onderzoek is gelast en er geen herziening van het
vonnis werd gevraagd, kan gevoeglijk worden aangenomen dat de door de beambten
opgevangen flarden van de ijlende zieke geen nieuwe feiten aan het licht hebben
gebracht.
Van de dokter die Stanley in het hospitaal heeft behandeld, ben ik te weten
gekomen dat de Officier hem en het verplegend personeel met klem op het hart had
gedrukt om bijzondere aandacht aan Stanley te besteden en hem, ongeacht het
gegeven dat zijn levenseinder al in zicht was, geen behandeling te onthouden die
tot zijn volledig herstel zou kunnen bijdragen. De inzet en toewijding van dokter en
verplegend personeel hadden succes, de ziekte was binnen een week of zes
bedwongen en de patiënt herstelde voorspoedig. Al gauw brak toen het moment
aan dat hij, in afwachting van de voltrekking van het vonnis, naar de gevangenis
kon worden overgebracht.
Inmiddels had zijn advocaat ook niet stilgezeten. Het door hem ingediende
gratieverzoek, voornamelijk steunend op het in strafrechtelijke zin weinig schokkende
verleden van Stanley en hem tekenend als een eenling die door zijn afwijzend en
onvoorspelbaar gedrag wel vaker nodeloze argwaan had opgewekt, had niet het
beoogde gevolg. De Officier en de rechters hadden aan de President van de
rechtbank het eensluidend advies uitgebracht
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dat er geen termen aanwezig waren om hem gratie te verlenen. De veiligheid in het
binnenland stond op het spel. Justitia autem in silvis, tot zelfs in het oerwoud. Het
slachtoffer was een al jaren diep in het binnenland gevestigde winkelier, die de
verspreid wonende boslandbevolking van het hoognodige, zoals patentmedicijnen,
kruit, tabak en drank voorzag. Het in de hoofdstad zetelende bestuur, dat nauwelijks
enig gezag in het binnenland uitoefende, beschouwde hem als een vooruitgeschoven
post, die, als het zo te pas kwam, aan de autoriteiten inlichtingen doorgaf. Dit aan
het oog van de boslandbewoners onttrokken systeem, waardoor in de loop der tijd
menige duistere zaak opgehelderd kon worden, werkte perfect, totdat...
Stanley had de hele middag in de winkel samen met de winkelier rum zitten drinken,
zonder tegen het vallen van de avond aanstalten te maken om op te stappen. Toen
de winkelier zoals hij gewoon was, de deur ging grendelen, had Stanley de onder
de toonbank verscholen bijl gepakt en hem van achteren met een forse zwaai de
schedel ingeslagen. Dat het motief voor de moord niet boven water was gekomen
- er werden geen geld of goederen uit de winkel vermist - maakte de moord wel
raadselachtig maar daarom niet minder laaghartig. Gratie - dat lag voor de hand zat er niet in.
Het nog uit de koloniale tijd stammend gebruik van een galgemaal op de dag voor
de executie werd door de aan tradities arme jonge republiek in ere gehouden. Toen
de directeur van de gevangenis Stanley van deze eerbiedwaardige usance op de
hoogte bracht, uitte hij, na eerst
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om een uur bedenktijd te hebben verzocht, de wens dat zijn moeder zijn
lievelingskostje voor hem zou komen bereiden. Die op zichzelf niet buitensporige
wens had nogal wat voeten in de aarde, aangezien de moeder in een ver buiten de
hoofdstad gelegen gehucht woonde. Desondanks had de Officier, voor wie een dag
meer of minder er niet op aankwam, er geen bezwaar tegen dat de wens werd
ingewilligd.
Van een leien dakje is dat evenwel niet gegaan. Een agent, die naar het dorp
was gestuurd om de moeder op te halen, keerde bijna onverrichterzake terug. De
moeder bleek een verwarde oude vrouw te zijn, die geen notie had van wat er met
haar zoon aan de hand was en die bleef zeuren dat hij, als hij net als vroeger eens
lekker wilde eten, háár maar moest komen opzoeken. Heel wat overredingskracht
was nodig eer zij zich liet overhalen om mee te gaan, maar voor ze goed en wel
klaar was voor de reis - ze moest haar kleren wassen en strijken en het bij elkaar
zoeken van de voor de maaltijd benodigde kruiden, knollen en blaren nam aardig
wat tijd in beslag - verstreken er een paar dagen. Na een lange, vermoeiende rit
kwamen zij en haar begeleider uitgeput in de stad aan. Toch moest er eerst nog bij
de markt halt worden gehouden om allerlei aanvullende inkopen te doen. Na al deze
vertragingen en onderbrekingen was eindelijk het moment aangebroken dat ze de
poort naar de gevangenis - een aan de rivier gelegen oud, uit de tijd van de
Compagnie stammend fort - binnenging.
Het is zeer de vraag of ze doorhad wat de huidige bestemming van het gebouw
was. Het moet op haar zijn overgekomen als een vreemdsoortig logement, waar in
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grote potten, pannen en ketels voor tientallen onzichtbare personen tegelijk werd
gekookt. Vast staat dat zij een hele ochtend onder het toeziend oog van twee koks
in de keuken bezig is geweest met het bereiden van een vissoep, waarin allerlei
ingrediënten waren verwerkt. Eenmaal in de keuken leek het wel of het besluiteloze,
onwennige van haar gedrag van haar was afgevallen. De kop van een koebi (vis),
een madame janet-peper, blokjes gesneden pompoen en twee schildpadeieren
waren de voornaamste ingrediënten van het feestmaal dat ze voor haar zoon aan
het bereiden was.
Toen de soep na eindeloos roeren, proeven en toevoegen klaar was, heeft een
cipier de pot en de borden naar de cel van Stanley gebracht. Moeder en zoon hebben
er smakelijk van gegeten en Stanley heeft zijn moeder verzekerd dat de koks van
zijn hotel niet aan haar konden tippen. ‘Ze weten niet eens het verschil tussen een
koebi en een anjoemarra.’ Nou, dan wist ze genoeg. Ze kon maar niet begrijpen
hoe haar zoon het in zijn hoofd haalde om in zo'n benauwde kamer te blijven wonen,
zonder een vrouw die voor hem kookte. Stanley stelde zijn moeder gerust. Als hij
klaar was met wat hij nu om handen had, was hij van plan naar zijn dorp terug te
keren en op zijn gemak naar een vrouw uit te kijken. De moeder kende een mooie
plek even buiten het dorp om een huis te bouwen. Nakomelingen, ja, die wilde ze
graag hebben. Ze was al oud, hij moest niet te lang meer wachten. Na het eten
kwam de cipier haar waarschuwen dat de bus op haar wachtte voor de terugreis.
Stanley heeft zijn moeder omhelsd, heeft haar beloofd dat hij goed op zichzelf zou
passen en is, om nog wat na te genieten van de heerlijke
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maaltijd en de opgeroepen toekomstdromen, languit op zijn brits gaan liggen.
wordt vervolgd
In de vooravond, toen een ongenode priester Stanley kwam bezoeken om te trachten
hem nog voor het te laat was met zijn schepper te verzoenen, trof hij deze dood in
de cel aan. Kort daarop kwam het bericht binnen dat de moeder diezelfde middag
in de bus op weg naar haar dorp was overleden. De Officier gelastte autopsie en in
beider magen werden door de patholoog-anatoom sporen van eenzelfde langzaam
werkend vergif aangetroffen.
Aangezien deze geruchtmakende reeks van gebeurtenissen de gemoederen in
het land bleef bezighouden, liet de Officier in een speciaal perscommuniqué
bekendmaken dat bij het onderzoek vast was komen te staan dat de moeder het
vergif in het eten had gedaan. Om bij voorbaat alle kritiek in de kiem te smoren
vermeldde hij dat de moeder weliswaar voor gestoord doorging, maar dat zonneklaar
was gebleken dat zij tijdens het voorbereiden van haar daad in een zogenaamd
lucidum intervallum verkeerde. Hij voegde daaraan toe dat zo'n heldere fase niet
per definitie van korte duur was, integendeel, recent wetenschappelijk onderzoek
had uitgewezen dat die zich over langere tijd kon uitstrekken. Ze zou van het begin
af aan begrepen hebben wat haar zoon te wachten stond en toen het plan hebben
opgevat om hem op deze manier voor de schande te behoeden. Met de dood van
de moeder was de zaak voor de justitie afgedaan.
Aan het slot van het communiqué deelde de Officier
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nog mee dat, vanwege het misbruik dat van het galgemaal-prerogatief was gemaakt,
de overheid had besloten om dit toch al niet meer bij de moderne tijd passende
gebruik af te schaffen.
Het zal niemand verbazen dat de mensen het hunne dachten van de verklaring van
de Officier en een andere uitleg aan het voorgevallene zijn gaan geven. Intervallum
of geen intervallum - dat de Officier er potjeslatijn met de haren bij had gesleept
was al voldoende reden tot achterdocht - het wilde er bij hen niet in dat de achterlijke
moeder haar zoon zou hebben vergiftigd. Maar als zij de dader niet was, wie dan
wel? Bovennatuurlijke krachten konden niet worden uitgesloten, het verijdelen van
een door de aardse rechter opgelegde straf moest, zou je zo zeggen, een kolfje
naar de hand van een plaagzieke geest zijn geweest die de heren Officier en
Rechters in hun hemd wilde laten staan. Toch gingen ditmaal de gedachten in een
andere, meer concrete, aanwijsbare richting.
Het was de mensen niet ontgaan dat er tijdens de langdurige opname in het
Militair Hospitaal overdreven veel aandacht aan Stanley was besteed en het kon er
bij de meesten niet in dat deze zachtzinnige benadering alleen maar op humanitaire
gronden berustte. De in de steden en de kuststreek geconcentreerde bevolking
koesterde een diep ontzag voor de enkelingen uit hun midden, die eenzaam en
zonder vrees in het binnenland allerlei echte en denkbeeldige gevaren trotseerden.
De stille, onuitgesproken bewondering voor dit soort pioniers maakte de
verontwaardiging over de moord op de winkelier algemeen. Het griefde de mensen,
het kwetste hen in hun
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rechtsgevoel dat de moordenaar, na tot de strop te zijn veroordeeld, plotseling
zonder aanwijsbare reden met zijden handschoenen werd aangepakt. Het was alsof
de Officier bezig was het met instemming begroete vonnis te ontkrachten, het te
ontdoen van het opwindende, het zinnenprikkelende, dat aan de doodstraf eigen
is. De wrevel dat hen iets waar ze recht op meenden te hebben werd onthouden,
ging uit naar de Officier, die achter de schermen de touwtjes van alles in handen
had. En dat terwijl juist hij de man was geweest die onmiddellijk na het bekend
worden van de moord publiekelijk had verklaard niet te zullen rusten voordat hij de
moordenaar te pakken had om hem zijn gerechte straf te laten ondergaan.
Allerlei veronderstellingen, de ene nog onzinniger dan de andere, begonnen de
ronde te doen. Tot een van de politiebeambten, die aan het ziekbed van Stanley
de wacht had gehouden, zich in een dronken bui liet ontvallen dat hij Stanley bij
een van diens koortsaanvallen een vreemd woord had horen uitschreeuwen. Van
de roezemoezige geluiden die uit zijn keel opstegen en waar geen touw aan was
vast te knopen, kwam één woord er verstaanbaar uit: Anisio. Het kon haast niet
anders, zo concludeerde men, of deze Anisio - dat het de naam van een persoon
en niet van een of ander levenloos voorwerp of een willekeurige plaatsnaam was,
nam men voetstoots aan - was de werkelijke moordenaar. Stanley's ontkenningen,
die door de Officier als een samenweefsel van verdichtsels waren afgedaan, kwamen
nu in een ander licht te staan.
Zijn tegenover de politie afgelegde verklaring dat hij tegen zes uur in de middag
naar de winkel was gegaan om wat reservebatterijen voor zijn zaklantaarn te kopen
en
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daar toen in het in zijn bloed badende lichaam van de winkelier had aangetroffen,
was inderdaad weinig aannemelijk. ‘De smeerboel was niet om aan te zien,’ had hij
verklaard, ‘zo kon ik hem niet laten liggen.’ Er woonde niemand in de buurt, de
naaste politiepost was een paar uren varen benedenwaarts.
‘Ik heb zijn gezicht gewassen, zijn ogen gesloten.’ Dat de op zijn hemd
aangetroffen bloedresten van de winkelier afkomstig waren, zoals het gerechtelijk
laboratorium met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid had aangetoond,
was volgens hem niet meer dan logisch. Voor het bezwarende feit dat hij een blad
uit het kasboek van de winkelier, waarin stond aangetekend dat hij hem nog achttien
gulden en vijfendertig cent schuldig was, in een van zijn zakken had opgeborgen,
kon hij geen andere verklaring bedenken dan: ‘Schulz was toch al dood.’
De winkelier, die in het bosland bekend stond als ‘Schulz’ - de naam van een om
zijn buikriemfilosofie gehate voormalige president-directeur van de Nationale Bank
- had die naam verkregen aangezien hij in deze verlaten streek als bankier fungeerde.
Houtkappers, vrachtvaarders, gouddelvers, rubbertappers, er was er bijna niet een
die niet bij hem in het krijt stond. De verwijdering van de bladen waarop al deze
vorderingen waren aangetekend gaf duidelijk aan in welke richting de vermoedelijke
dader moest worden gezocht. Toen dan ook een van de bladen op Stanley werd
aangetroffen was de Officier zeker van zijn zaak. Dit, gevoegd bij zijn vingerafdrukken
op de steel van de bijl, gaf de doorslag. De dader was gepakt, de moordzaak
opgelost.
Wat kon Stanley's advocaat daartegen aanvoeren? Hij
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heeft gepoogd Stanley's warrige lezing van wat er die avond was gebeurd in een
zo helder mogelijk betoog samen te vatten op de terechtzitting. Het kan hem niet
worden verweten dat zijn enkel op de verklaringen van zijn cliënt (die ik in de
volgende aflevering van het feuilleton zal weergeven) steunend pleidooi het moest
afleggen tegen het door harde feiten gestaafde requisitoir van de Officier.
wordt vervolgd
Aan de tafel in het kamertje vlak achter de winkel zat een hem onbekende man.
Een halflege fles rum stond op tafel. De man keek niet op toen Stanley, nog helemaal
beduusd van wat hij zojuist had gezien, binnenkwam, wees met zijn rechterhand
naar een lege stoel en reikte hem stilzwijgend een glas aan. Stanley stond op het
punt hem duizend en één vragen te stellen, maar het strakke gezicht van de man
wees erop dat hij niet van zins was te praten. Stanley dronk zijn glas leeg, waarna
de man hem nog eens inschonk. Daarna stond de man op, ging de winkel binnen
en keerde terug met de bijl. Zonder iets te zeggen legde hij de steel van het
moordwapen in Stanley's handen en knielde met zijn hoofd voorovergebogen voor
Stanley neer. Minuten gingen voorbij. Toen de man merkte dat Stanley te zeer van
streek was om te begrijpen wat er van hem werd verlangd, veranderde zijn houding.
Hij stond op, ging recht voor Stanley staan en begon tegen hem te praten. Hij
sprak langzaam, herhaalde dezelfde woorden keer op keer, telkens op een andere
toonhoogte. Stanley had het gevoel dat als hij maar goed
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luisterde en alles in zich opnam wat de man tegen hem zei, hij dan de weg zou
kunnen vinden uit de doolhof waarin hij was terechtgekomen. Het kwam hem voor
dat hij niet eens meer bij machte was om de vragen te formuleren, die hij bij het
binnenkomen van het kamertje aan de vreemde had willen stellen. Daarom liet hij
de constante stroom van woorden gewillig op zich afkomen. Hoelang dit heeft
geduurd wist hij later niet meer.
Hij voelde zich opgenomen in, omsloten door een web van onzekerheden, waar
hij niets van begreep, waar hij part noch deel aan had en waarvan hij, of hij het wilde
of niet, toch het middelpunt ging vormen. Hij voelde dat hij de macht over zichzelf
begon te verliezen, de bijl viel uit zijn handen op de grond, de vrees en de schrik
die hem hadden bevangen gleden van hem af, hij viel met zijn ogen dicht in een
diepe, rustgevende slaap. In zijn slaap hoorde hij de stem van de man, hij hoorde
geen afzonderlijke woorden en zinnen meer, alleen maar de stem, die geleidelijk
zwakker en zwakker werd. Hij had de indruk dat de man hem iets wilde zeggen,
inprenten, iets dat niet verloren mocht gaan, dat in hem moest binnendringen.
Toen Stanley uit de trance ontwaakte, was de man verdwenen. In de
schemertoestand waarin hij verkeerde, probeerde hij de beelden weer voor ogen
te halen die zich daarnet nog aan hem hadden voorgedaan. Tevergeefs. Het enige
dat hem uiterst vaag was bijgebleven, was een naam, de naam waarmee de man
zich had bekend gemaakt. Hij begreep dat hij die naam moest onthouden, dat hij
die naam net als een hondje aan een leiband moest vastleggen, maar in de toestand
waarin hij verkeerde was hij niet bij machte om dat wat hij wilde ook ten uitvoer te
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brengen. Eerst toen hij klaar wakker was, ervoer hij tot zijn schrik dat hij de naam
die hem zojuist nog op de lippen lag, de naam die zijn enige stelligheid was, zijn
enig bewijs van wat hem was overkomen, de draad waar misschien zijn leven van
afhing, hem was ontglipt. Het hondje had zich weten los te rukken en was God weet
waarheen uit het zicht verdwenen.
Het was al diep in de nacht toen hij eindelijk van zijn stoel opstond. De
petroleumlamp was intussen uitgebrand. Bij het licht van zijn zaklantaarn ging hij
de winkel binnen. Het levenloze lichaam van de winkelier boezemde hem geen
vrees meer in. Het verbaasde hem zelfs dat hij in de onmiddellijke nabijheid van
een dode zich zo ontspannen kon voelen. Hij bukte zich om een paar verspreid op
de grond liggende bladen op te rapen en zag toen dat het de bladen uit het kasboek
waren. Een van deze bladen bevatte zijn naam. Hij stopte het in zijn zak, verliet de
winkel, stapte in zijn korjaal, zette de buitenboordmotor aan en voer terug naar zijn
hoger gelegen kamp. De politie waarschuwen deed hij niet. Hoe zou hij de politie
verslag kunnen doen van wat hij had meegemaakt terwijl hijzelf niet in staat was de
kluwen van werkelijkheid en onwerkelijkheid te ontwarren.
Vanaf het moment dat Anisio's naam was gevallen, stond het voor de mensen vast
dat hier sprake moest zijn van een gerechtelijke dwaling, die de Officier, met alle
middelen waarover hij kon beschikken, wilde verbloemen. De liefderijke behandeling
die Stanley in het hospitaal ten deel was gevallen, was niet anders dan een
rookgordijn waarachter zijn sinistere opzet verscholen ging. In plaats van
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met man en macht op zoek te gaan naar deze Anisio, de grenzen af te grendelen,
Interpol in te schakelen en een hoge beloning uit te loven, had de Officier een plan
uitgedacht om de voltrekking van het vonnis los te koppelen van zijn persoon. Indien
onverhoopt deze Anisio later toch nog mocht worden gevonden, dan zou hem niet
het verwijt kunnen treffen dat hij een onschuldige tegen beter weten in had laten
ophangen. Wat was er mooier dan de schuld aan Stanley's dood op diens bloedeigen
moeder te kunnen afwentelen? Voor een machtig man als de Officier moet het een
koud kunstje zijn geweest om ervoor te zorgen dat het gif in de pot, waarin Stanley's
laatste middagmaal werd bereid, terechtkwam.
Men ging zelfs zo ver te suggereren dat het idee van de door de moeder klaar te
maken maaltijd niet van Stanley zelf, maar uit de koker van de Officier afkomstig
was. Nu hem eenmaal deze dubieuze rol was toebedeeld, werd hij in de ogen van
de mensen de belichaming van een legendarische medicijnman, een janusfiguur,
een die alles kon, tot alles in staat was, wreed en zachtaardig, mild en geslepen, al
naar gelang het in zijn kraam te pas kwam.
Vreemd genoeg verschafte dit schrikwekkende aureool hem bij de bevolking juist
een niet gering aanzien. Men herinnerde zich weer dat zijn naam al eerder was
gevallen als een potentiële kandidaat voor het presidentschap. Dat berustte in de
eerste plaats op de faam die hij zich had verworven als een voor niets en niemand
terugdeinzende vervolgingsambtenaar, die er prat op ging dat de sterke arm van
Justitie tot diep in het binnenland reikte. ‘De wet van de jungle is verleden tijd,’ waren
zijn gloedvolle woorden die tot een slagzin waren uitgeroeid. Zo kwam het dat
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de door de vakbonden en de kerk gesteunde gerechtigheidspartij in hem de juiste
persoon zag die haar hooggestemde naam en idealen uitdroeg en waar kon maken.
Toch moet men hem in den beginne niet een aantrekkelijke kandidaat hebben
gevonden. Als vrijgezel, zonder fotogenieke Evita die naast hem stond om glans te
verlenen aan het te ronde gezicht met de geniepige oogjes en de vale, ongezonde
gelaatskleur, was hij niet bepaald een politicus die tijdens de verkiezingscampagne
schijnbaar ongedwongen op de markt rondloopt, kinderen op zijn armen tilt, argeloze
voorbijgangers aanspreekt en de hand schudt. Zijn politieke tegenstanders, ondanks
naarstig delven in zijn verleden niet in staat hem van corruptie te betichten, maakten
hem uit voor een streber. Het mocht wat. Hij kwam er openlijk voor uit dat hij naar
macht streefde om aan het bederf in het land, dat om zich heen greep en de ziel
van de mensen dreigde aan te vreten, een einde te maken. Koel en berekenend
voerde hij zijn campagne, fouten maakte hij nauwelijks en als hij ze al maakte,
zorgde hij ervoor om de naweeën ervan zo rigoureus schoon te wassen, dat zelfs
het oprakelen van de gemaakte fouten ongeloofwaardig overkwam. Wat hij aan
charisma te kort kwam, werd meer dan genoeg gecompenseerd door de
zelfverzekerde manier waarop hij het volk het volle vertrouwen wist in te boezemen.
Geen wonder dat de mensen liever hem volgden dan geloof te hechten aan de op
zeepbellen gelijkende beloften van de geroutineerde politici.
De presidentsverkiezing, negen maanden na de moord op de winkelier, leverde
dan ook het verwachte succes voor hem op: hij werd met een ruime meerderheid
van
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stemmen gekozen. Staande op het bordes van het presidentiële paleis beloofde hij
de grondwet te zullen eerbiedigen en een eind te maken aan de leegroof van de
bodemschatten en kondigde hij met onmiddellijke ingang een royale gratieverlening
aan. Ik zie hem daar nog staan, in een smetteloos wit pak met een blauwe sjerp
waarop een stervormige ridderorde gehecht was en een zwarte orchidee in het
knoopsgat van zijn revers. Telkens wanneer hij beide armen in de lucht hief en ze
als een stemvork deed trillen, brulde de menigte: Viva, Viva! Golven van emotie
zwiepten over het plein, mensen vielen flauw, ambulances reden af en aan. ‘De
gerechtigheids-partij, dat zeg ik u toe, zal haar beloften nakomen. Onrecht zal
voortaan niet langer het masker van recht mogen dragen.’
Niemand kon later met zekerheid verklaren dat hij in het feestgedruis het geluid
van een schot (schoten?) heeft gehoord. We zagen de nieuw gekozen president
plotseling wankelen, naar zijn borst grijpen en op zijn zij op de grond vallen. Militairen
en politieagenten snelden toe, sprongen op een man af, die vlak voor het bordes
stond, een nog rokende revolver in zijn hand hield en geen aanstalten maakte om
er vandoor te gaan. Met de grootste moeite wist een cordon van militairen de menigte
te beletten de schutter ter plekke te lynchen. Een paar uur later werd, na de
gebruikelijke elkaar tegensprekende berichten, op de radio en de tv de dood van
de president gemeld. Ook de naam van de dader werd vrijgegeven: Anisio.
wordt vervolgd
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De redactie van het weekblad Ultimas Noticias voelt zich genoodzaakt de voortzetting
van het feuilleton ‘Het Galgemaal’ met ingang van heden te beeindigen. Ernstige,
tegen het leven gerichte bedreigingen en kwalijke verdachtmakingen, als zou zij
met de figuur van Anisio de daden van ‘Sendero Luminoso’, ‘Grapo’, ‘Eta’ en
soortgelijke moorddadige groeperingen willen verheerlijken, hebben haar tot dit
besluit gebracht.
Arme redactie. De schrijver heeft haar (vanuit zijn schuilplaats) doen weten dat
hij deze gang van zaken niet alleen betreurt, maar ook hoogst ongelukkig vindt.
‘Juist door het feuilleton hier abrupt te doen eindigen,’ schreef hij, ‘blijft de figuur
van Anisio levensgroot overeind. Wie is deze Anisio, in welke relatie staat hij tot de
Officier, welke verklaring is er voor zijn aantoonbare strafbehoefte (die hem overigens
niet van wederom toeslaan weerhoudt) - allemaal vragen die nog moeten worden
beantwoord en die ik niet uit de weg zou zijn gegaan, als mij niet voortijdig de pas
was afgesneden.
Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat mijn werkwijze veel gemeen heeft met die
van Japanse auteurs. In dat land is het de gewoonste zaak van de wereld dat de
romans die zij aan het schrijven zijn eerst in feuilletonvorm in kranten of weekbladen
verschijnen. Van een lang van tevoren nauwkeurig uitgestippeld verhaal is meestal
geen sprake, al schrijvende groeit de intrige en krijgen de karakters herkenbare
contouren. Hoe kan men van mij verwachten dat ik de figuur van Anisio al in de
eerste afleveringen had kunnen afronden. Anisio, een nom de guerre, was geen
afsplitsing van mijzelf, maar het tegendeel van wat ik wilde en dacht te zijn, iemand
die deed wat ik veroordeelde en
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die veroordeelde wat ik dacht. Van alle personen die in het verhaal voorkomen, heb
ik mij bij het schrijven nog het meest vereenzelvigd met de Officier, een man van
de wereld, iemand die zich door behendig te manoeuvreren tegen de
wisselvalligheden van het lot had ingedekt en zijn zinnen erop had gezet om coûte
que coûte de top van de ladder te bereiken.
De schrijver van een feuilleton is misschien het beste te vergelijken met de auteur
van een succesvolle tv-serie. De ene inval brengt de andere voort, in wezen is het
een perpetuum mobile, die enkel door het ingrijpen van zijn schepper tot staan kan
worden gebracht. Deze schepper hoort ervoor te zorgen dat de hoofdpersonen niet
te snel uit het zicht verdwijnen. Doodgaan mag, maar met mate. Wat dat betreft heb
ik het er niet goed afgebracht. Van alle personen die ik heb laten aantreden - de
winkelier, Stanley, Stanley's moeder, de Officier en Anisio - is alleen Anisio
overgebleven. De rest is dood, het toneel is leeg, hartstikke leeg.
Ik vermoed dat dit de onvrede en woede van de lezers heeft opgewekt, het feit
dat de schrijver alleen Anisio in leven heeft gelaten als zou hij de uiteindelijke
overwinnaar, de triomfator over alles en allen zijn. Toch is niets minder waar. Anisio
doodt de winkelier, doodt de Officier, wil in zekere zin ook de schrijver in mij doden
door niets van zichzelf prijs te geven, door hem de toegang tot zijn territorium, tot
wat hem beweegt, te ontzeggen. Maar dat lukt hem niet. De schrijver, die erop uit
is om zijn verborgen drijfveren op te sporen, staat tegenover hem op het lege toneel.
Er zijn geen decorstukken en requisieten om de aandacht af te leiden, hier staan
ze, man tegen man.
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En juist op dit kritieke moment, dat men het uur van de waarheid pleegt te noemen,
breekt de film, breekt het feuilleton af. De kijkers, de lezers, turen naar het beeld
van Anisio met een nog rokende revolver in zijn hand. Niet de schrijver, maar jullie,
de ongeduldige, hysterische lezers en de lafhartige redactie, hebben Anisio gemaakt
tot wat hij nu in deze verstijfde vorm is: een moordenaar, een wreker, een terrorist.
Ik ben zijn advocaat niet, ik hoef hem niet te verdedigen. Als ik nu door zou gaan
met dit verhaal verder uit te spinnen zou het de schijn kunnen wekken dat ik om
clementie voor hem bedel. Ik weet zeker (zo goed meen ik hem al te kennen) dat
hij dat niet zou hebben gewild. Daarom zie ik daar voorgoed van af. Ik breng u wél
de tien afleveringen die nog hadden moeten verschijnen in rekening.’
Een paar dagen na het verzenden van de brief waarin hij, wat hem niet vaak
overkwam, zijn gedachten de vrije loop had gelaten, rinkelde de telefoon. De
secretaresse van de redactie was aan de lijn. Zij deelde hem mee - aan haar stem
kon hij merken dat ze een onaangename opdracht vervulde - dat bij de redactie een
brief in zijn handschrift was binnengekomen, ondertekend: Anisio. ‘De redactie wil
graag van u weten wat daar de bedoeling van is. Met Anisio, in welke gedaante dan
ook, wenst zij geen verdere bemoeienis te hebben.’
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